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Město Lomnice nad Lužnicí

Z RADNICE
VÝPIS ZE SOUBORU
USNESENÍ
z 108. – 109. zasedání rady
města
Rada města:

Z městského ÚŘADU
Rekonstrukce prostoru v zadní části
„Atria Staré radnice“
Pracovníci „Správy a údržby městského majetku“
provedli rekonstrukci prostoru v zadní části „Atria
Staré radnice“ – vchod do tělocvičny a ZŠ. Byly
odstraněny nevhodné rostliny, upraveny záhony,
nově vysázeny květiny a okrasné stromky. Zároveň bylo opraveno odpočinkové molo a  lavičky.

− projednala a schvaluje „Průběžnou provozní monitorovací zprávu“ na projekt
„Sběrný dvůr Lomnice nad Lužnicí“ za
období 31. 12. 2015 – 31. 12. 2016
− projednala a souhlasí se zněním
Smlouvy o spolupráci při zajištění
zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů mezi Městem Lomnice nad Lužnicí
a firmou ASEKOL, a.s.
− projednala a souhlasí se studií na návrh revitalizace areálu nového hřbitova a provozní budovy
− projednala a souhlasí s návrhem na
sezónní provozní dobu IKS v Lomnici nad Lužnicí – v pracovní dny od
9.00 do 17.00 hodin, v sobotu od 9.00
do 12.00 hodin
− bere na vědomí zprávu společnosti
EKO-KOM, a.s. o množství odpadu, který občané města Lomnice nad
Lužnicí v roce 2016 vytřídili a předali k dalšímu využití, včetně Osvědčení o úspoře emisí č. 00247022 pro
Město Lomnice nad Lužnicí
− projednala a schvaluje ZD k akci „Stavební úpravy MěÚ Lomnice nad Lužnicí – kancelář starosty, sekretariát, stavební odbor, spisovna – II. etapa“
− projednala a schvaluje ZD k akci
„Elektromobil pro údržbu města
Lomnice nad Lužnicí“
− projednala a schvaluje nabídku Galileo
Corporation, s.r.o. na rozšíření internetových stránek o „rozklikávací rozpočet“
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.
a dalšími souvisejícími zákony
− projednala a schvaluje „Výroční technickohospodářskou zprávu provozovatele vodohospodářské infrastruktury
města Lomnice nad Lužnicí za rok
2016“
− projednala a schvaluje „Pravidla pro
přidělování finanční podpory občanům a organizacím z rozpočtu Města Lomnice nad Lužnicí“, kterou se
vymezuje obsah a zaměření podpory formou finančních darů občanům
a právnickým osobám z rozpočtu
města a určují podmínky a postup pro
poskytování těchto darů
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz
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INFORMACE
Naše obec recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 158
televizí, 51 monitorů a 2 261,00 kg drobného elektra
Snaha obyvatel obce recyklovat staré
a nepoužívané elektrospotřebiče se již
několik let vyplácí. Naše obec obdržela
certifikát vypovídající nejen o přínosech
třídění televizí a počítačových monitorů,
ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie,
ropy, uhlí, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také,
o jaké množství jsme snížili produkci
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí
ze studií neziskové společnosti ASEKOL,
která s obcí dlouhodobě spolupracuje na
recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z
Certifikátu
Environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL vy-

plývá, že občané naší obce v loňském
roce vytřídili 158 televizí, 51 monitorů a 2 261,00 kg drobných spotřebičů.
Tím jsme uspořili 83,04 MWh elektřiny,
4 527,37 litrů ropy, 370,52 m3 vody
a 3,19 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 17,47
tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných
odpadů o 76,79 tun. Výsledek studie
jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost
až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400
litrů ropy potřebných až k sedmi cestám
do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů
také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou
pro chod notebooku po dobu necelých 5
let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Provozní doba Starého hřbitova
a dětského hřiště u Farské louky
DUBEN – ŘÍJEN

8:00 – 20:00 hodin

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů
a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku
finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní
prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do
ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná
bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech
aspektech.

Svoz odpadu
v měsíci srpnu
Pá   11. 8.
Pá   25. 8.

Provozní doba
Sběrného dvora
Úterý:

14:00 – 17:00

Pátek:

08:00 – 12:00 12:30 – 17:00

Sobota: 08:00 – 12:00

Sezóna sportovního rybolovu 2017
Od 1. dubna do 15. října 2017 probíhá nová sezóna
sportovního rybolovu na rybníku Peřinka.

na: www.lomnice-nl.cz (Turista-Příroda-Rybníkářství-Sportovní rybaření)

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,–
3 dny	  300,–
1 týden	  500,–
2 týdny	  800,–
1 měsíc
1100,–
sezónní
1500,–
děti do 15 let věku*	  300,–

Povolenky lze zakoupit
v Informačním a kulturním středisku
v Lomnici nad Lužnicí během pracovní doby:
po, st:		

8.00 – 17.00 hodin

út, čt, pá:

8.00 – 16.00 hodin

Celý rybářský řád k provozování sportovního rybolovu na rybníku Peřinka platný pro rok 2017 naleznete

* Mládeži do věku 15 let povoleno pouze chytání na
1 prut.

strana 3

Lomnické LISTY informují – Srpen 2017

Město Lomnice nad Lužnicí

OD NAŠICH OBČANŮ
Zmrzlinové království
Co je to vlastně zmrzlina? Jedna odborná definice říká, že se jedná o za stálého míchání
zamražený sladký krém vyrobený z mléka
nebo smetany. Nalezneme ji v různých cukrářských příchutích. Zmrzlina má konzumenta osvěžit v době, kdy se ho snaží letní sluníčko umořit svými paprsky. A měla by být
prostě chutná. To už není definice, to je prosté
konstatování.
Moje vzpomínky z dětství na zmrzlinu?
Kromě nanuků, polárkových dortů, smetanového sněhu v kelímku a ovocných dření
jako byl Táboráček, bylo možné v Lomnici
zakoupit i zmrzlinu v oplatkovém kornoutku.
Pamatujete si na tu z bufetu – kopečkovou
s kousky ledu, která nám školákům chutnala,
protože jiná prostě nebyla? Nelze ani zapomenout na letní zmrzlinový maratón po Zemi
Živitelce v Českých Budějovicích, kam jsme
s rodiči pravidelně a rádi jezdili. Na každém
rohu stál stroj na točenou, většinou vanilkovou zmrzlinu. A my jsme testovali, která je
lepší. Pak se v Lomnici po revoluci narodila
u parku cukrárna Na schůdkách. Zmrzlina,
která se tam prodávala, už kousky ledu neobsahovala. Podobná byla a je k mání v pekárně na náměstí. Ale to, co je točené, má
být mnohem lepší. To řekne zkušený pivař

o pivu a rozmlsaný požitkář o zmrzlině. To
ale neplatí o točené zmrzlině, která se začala prodávat kdysi v krámku naproti radnici.
Co si pamatuji, té se moc nevedlo a právem
ji později vytlačila konkurence, neboť byla
velice vodové chuti, způsobené zřejmě opět
ředěním. Na kvalitě zmrzliny by se nemělo
šetřit... Dnes si můžeme vybrat z podstatně
více druhů i podob zmrzliny. A leckdy každý
nachází oblibu v něčem jiném. Aby ne, když
je na výběr.

V Lomnici se nyní můžeme pochlubit konečně také lahodnou točenou zmrzlinou, kterou prodávají v útulném obchůdku na náměstí.
Jedno okno s roletou v nedávno zrekonstruovaném domě, které září žlutou barvou stejně
jako sluníčko na obloze a je zastíněné plátěným přístřeškem. Barevné nápisy a loga lákají
kolemjdoucí a kolemjedoucí na osvěžující
dobrotu v třech velikostech do oplatkového
kornoutu nebo do přenosného kelímku. Stačí
se jen zařadit do fronty a čekat na svou porci,
kterou musí namíchat šikovné ruce a zamrazit
spolehlivý stroj. Dostanete přitom jako bonus kartičku s razítkem a také úsměv a přání
krásného dne od milé obsluhy. To je pak ta
zmrzlina ještě chutnější a člověk se na místo
rád vrací. Já tam chodím většinou na vanilkovou – ta je přece mezi všemi zmrzlinami
královnou, ale i ostatní příchutě jsou skvělé
a osvěžující. Někdo dá přednost ledové tříšti,
jiný zase dobré kávě s mlékem – horké nebo
ledové, kterou si může v praktickém kelímku
odnést až domů. To žluté zastíněné okno na
náměstí je prostě lomnické zmrzlinové království, a všem, kteří se o něj vzorně starají,
patří velký dík. A také proto, že se konečně
i do Lomnice dostala znovu točená zmrzlina.

Jiří Kos

ŽÍJÍ MEZI NÁMI
sv. Kleofáše v Třeboni. Neustále shání finanční prostředky na provoz organizace,
společně s dalšími zástupci hospiců v České republice pomáhá šířit myšlenku domácí paliativní péče a otvírat složité téma
umírání a smrti ve společnosti. Svému
týmu zdravotních sester, spolupracujících
lékařů, sociálních pracovnic, psycholožky
a dalším poskytuje kvalitní zázemí pro práci a také morální podporu v těžké práci.“
(Zdroj: http://www.zenaregionu.cz
zena/425/petra-brychtova)

Osmého ročníku Celonárodní soutěže
ŽENA REGIONU určené všem ženám, které dosahují jedinečných výsledků nejen ve
své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají ostatním, a ještě při tom všem zvládají péči o rodinu, se účastnila občanka našeho města.
„Petra Brychtová je obětavou ředitelkou neziskové organizace Hospicová péče
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Paní Brychtová, zajímalo by mne, co
pro Vás znamenala účast v této soutěži.
Potěšila Vás nominace na Ženu regionu?
Určitě mne to velice potěšilo, ale nejen
jako Petru Brychtovou, ale především, jako
představitelku mobilní hospicové péče. Já
osobně nemám potřebu se zviditelňovat, ale
pro služby, které náš hospic nabízí to byla
další možnost propagace a rozšíření povědomí o pomoci, kterou můžeme poskytnout.
Takže, když to vezmeme kolem a kolem, snažíte se ze všech možných úhlů po-

hledu napovědět lidem s nimiž přijdete do
kontaktu, jak může v těch nejtěžších životních situacích pomoci člověk člověku.
Práce v hospici je pro Vás zaměstnáním
nebo službou?
Nerada tomu říkám práce, ale když se
takto ptáte, já svoji práci považuji za službu.
Dřív bývalo úplně běžné soužití více generací, které se navzájem podporovaly. Přinášelo
to pochopitelně i problémy, které ale byly do
života tvůrčím prvkem. Jejich překonávání
posilovalo vzájemné vztahy. A to je vlastně
princip všeho našeho počínání.
Jak vlastně hledáte – vybíráte lidi pro
„práci“ v hospici? Jaká kritéria by měli
splňovat?
Kdo se k nám chce přidat musí být svým
způsobem vyzrálá osobnost, a především
člověk vyrovnaný s vlastní konečností a nepopíráním tohoto faktu. Lidé prostě nejsou
nesmrtelní, ale náš konec nemusí ztrácet na
důstojnosti.
Hospic není o práci jednotlivců, ale širokého týmu různých lidí různých profesí, různých charakterů, a tak jako ve velké rodině
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i v našem týmu se musíme snažit o vzájemné
porozumění, tolerantnost, zodpovědnost vůči
ostatním.
Jste nejenom šéfová, ale také mladá
žena, matka tří dětí, manželka, dcera,
vnučka. To je určitě řada radostí, starostí, ústupků, sebezapření, zodpovědnosti a práce. Jak se Vám daří skloubit
to vše dohromady?
I přes řadu nejistot mne osobně práce
v neziskové organizaci naplňuje. Mám

velkou svobodu, ale také zodpovědnost.
V tomto oboru musíte být ochotní pracovat často přesčas, ale také si najít čas
na odpočinek. V případech, kdy jezdím
osobně pomáhat přímo do rodin, tak odcházím od té své, od svých dětí. Jsou to
situace, kdy musím jít, protože je to nutné, neodkladné. To jsou okamžiky, kdy si
často uvědomím, jaké mám úžasné zázemí
v rodině, která mne propouští bez výčitek
a s pochopením.

Takže by se dalo říct, že Petra
Brychtová se v současnosti cítí spokojeně a šťastně doma i v hospici.

Ze školy
Prvňáci ukončili svůj první školní rok

Deváťáci se rozloučili s naší školou

„A přece se točí…“

(zájezd na školní představení, 21. 6. 2017)
I přes dlouholetou kritiku ze strany UNESCA se českokrumlovská točna otáčí již
od roku 1958. Od svých začátků prošla
řadou rekonstrukcí a změn, kdy z původně dřevěné točny poháněné lidskou silou
a kapacitou sotva pro 60 diváků, se změnila v pevně zapuštěné otočné hlediště poháněné elektromotory a kapacitou pro 644
diváky. Za svou existenci se zde odehrálo
již 3 091 představení různých žánrů, od
činohry, přes balet, operu či pohádky pro
děti. Tento unikát, jenž ročně, od června do
září, navštíví na 55 000 diváků z tuzemska

i zahraničí, je zasazen do krásného prostoru zámeckého lesoparku a ve své blízkosti
má rokokový zámeček Bellarie, který je
při představeních hojně využíván. Divák
se stává součástí jeviště, neboť herci využívají i prostoru točny a vtahují tak diváka
ještě více do děje.
I my se nechali vtáhnout do příběhu
o statečném lišáku Zorrovi, který pomohl
královským synům vyzrát nad zrádným
Zlatohřívákem, získat ptáka Ohniváka
i Zlatovlásku. To vše v provedení členů
souboru Malého divadla z Českých Bu-

dějovic, které zde každoročně připravuje
svá představení pro celou rodinu. Jejich
pohádky nepostrádají vtip, ani chytlavé
melodie.
Pokud tedy zavítáte v letních dnech
do Českého Krumlova, návštěvou letní divadelní scény jistě neprohloupíte.
Celý program představení naleznete na
stránkách Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, pod které českokrumlovská točna od samého začátku
své existence patří.
Za 1. stupeň H. Nohavová

Bezpečnostní olympiáda v dolnorakouském Vitisu
Stalo se již užitečnou tradicí, že se naši
čtvrťáci každoročně účastní soutěže
Safety-Tour v Rakousku. Akce učí děti
bezpečnému chování v mimořádných
situacích, jako jsou dopravní nehody,
záplavy požáry a další, ale i klidnému a bezpečnému cestování ve vlaku
a ostatních dopravních prostředcích.
Pozornost je věnována i jízdě dětí na
kole, znalosti čísel nouzového volání,
signálů různých druhů poplachů, zkrátka všemu co souvisí s bezpečím dětí.

Letošní akce proběhla v pátek
12. května v dolnorakouském Vitisu.
Žáci čtvrtého ročníku, pod vedením
paní učitelky Malechové úspěšně soutěžili, vydatně povzbuzováni o rok
staršími spolužáky. V přestávkách akce
si prohlédli hasičskou, záchranářskou
a zdravotní techniku i ukázky výcviku
psů.
Na závěr proběhlo slosování anketních lístků a z každé zúčastněné školy
si jeden žák odnesl hodnotnou cenu. Po

vyhlášení vítězů jsme se všichni vrátili
v pořádku domů. Kromě poháru a diplomů si děti přivezly hezké zážitky
a prohloubily si své znalosti.
Naše každoroční účast v této soutěži
přispívá k utužování partnerských vztahů s rakouskou školou a doplňuje i dovednosti a znalosti žáků v oblast chování člověka za mimořádných událostí,
která je součástí vzdělávacího plánu
naší školy.
V. Petrželová
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Výlet mašinkou na Šaloun
Světe div se! Do Lomnice nad Lužnicí dorazil třeboňský vláček! Přesněji řečeno, do
mateřské školy v Lomnici nad Lužnicí. Vláček odvezl děti i nás, paní učitelky, na statek
Šaloun. Prohlédly jsme si zvířátka, opekly
buřtíky na ohni a také jsme prozkoumaly

místní dětské hřiště. Nejvíc se ale dětem líbila jízda vláčkem. Obětavé kolegyně zastavovaly provoz na hlavní komunikaci, aby
dlouhý vláček plný malých pasažérů mohl
bezpečně projíždět křižovatkami. Zastavovala nejen vozidla, ale i lidé, kteří právě

procházeli po městě. Děti mávaly a jejich
rozzářené oči svítily, jako to sluníčko, které
náš výlet od rána pozorovalo z oblohy. Bylo
to zkrátka příjemně strávené červnové dopoledne, plné dětských úsměvů, veselého
štěbetání a cinkání vláčku…..

Výlet mateřinky do nové zoologické zahrady
Dalším výletem, kterého se děti lomnické
školky zúčastnily, byla cesta za zvířátky do zoologické zahrady. Hned z rána
na nás čekaly dva připravené autobusy,
které všechnu posádku odvezly do Horní
Pěné. Po krátké svačince nás vedla cesta
do mírného kopečku a zanedlouho jsme

se ocitly u bran zooparku Na Hrádečku.
Na místě na nás čekaly dvě milé paní, které celou procházku parkem obohacovaly
zajímavým povídáním. Všechny děti byly
mile překvapeny při zjištění, že se na nás
těší až 80 druhů zvířátek. K vidění byly
nejen lamy, velbloudi, papoušci, surikaty,

pštrosi, ale i puma, krokodýl či lvi Tom
a Leo a mnoho dalších. Krásnou procházku jsme pak završily krmením hladové
velbloudice Sáry. Všem dětem se výlet
moc líbil, a tak se společně těšíme na příští dobrodružství.
Bc. K. Dušáková, Bc. K. Lebedová

Ročníková akce III. třídy
Dne 13. 6. se žáci třetí třídy v rámci
ročníkové akce vypravili do nedaleké
Třeboně. Cílem cesty bylo navštívit historické památky Třeboně a pokochat se
krásami třeboňského rybníka Svět. Do
Třeboně jsme cestovali autobusem a první zastávkou na naší cestě byl zámecký
strana 6

park a zámek. Pověděli jsme si o historii zámku a udělali pěkné fotografie na
nádvoří. Poté naše kroky směřovaly na
hráz rybníka Svět, na které nás přivítala
socha Jakuba Krčína. Další zastávkou
byla Schwarzenberská hrobka. Také zde
jsme si pověděli zajímavosti o této jedi-

nečné stavbě. Cestou na vlakové nádraží
jsme se zastavili na třeboňském náměstí,
kde jsme se odměnili dobrou zmrzlinou,
která nám přišla v horkém počasí k chuti. Zpáteční cesta vlakem pěkně ukončila
náš předprázdninový výlet.
J. Schreibmeierová

Město Lomnice nad Lužnicí
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Ročníková akce II. třídy
Dne 13. 6. jsme se společně s paní asistentkou vypravili na Dvůr
Hamr v Lužnici, kde jsme měli předem domluvenou exkurzi.
Ráno jsme odjeli autobusem do Lužnice a celou další trasu jsme
absolvovali pěšky.
Pan Kotrba nás seznámil se zvířaty a přidal zajímavý výklad.
Viděli jsme snad všechna domácí zvířata i jejich mláďata, která
některé děti viděly poprvé. Po svačině a aktivním odpočinku na
hřišti jsme se vydali zpět s krátkými přestávkami přes hráz Velkého Tisého a Dvůr Šaloun zpět do školy. Cestou jsme poznali
i různé druhy obilí, květiny, ptáky na rybníku. Počasí nám přálo
a všichni jsme se ve zdraví, plni dojmů a příjemně unaveni vrátili
do Lomnice.
Za žáky II. třídy Mgr. P. Žáčková

Malá, ale milá a malebná
Taková je Lomnice nad Lužnicí, město, ve
kterém řada z nás vyrůstá od svého narození, s nímž je spjata již po několik generací.
Nenajdeme tu už kino, které tu bývalo,
divadlo, i když ochotnický spolek tu měl
bohatou tradici, ale co přetrvává stále, to
je krásná a čistá příroda „za humny“. Tou
jsme se spolu s žáky první třídy prošli
v rámci ročníkové akce, která je zaměřená právě na místo, kde žijí a navštěvují
svou školu. Žijeme v krajině rybníků, lesů

dl nově opravenými místnostmi a ukázal
nám matriku i ekonomický úsek, kterému
„vládnou“ pilné a milé paní ekonomky.
Doufám, že zážitky z této akce si děti
uchovají v sobě a přidají k nim další a další, které je budou ke krajině jejich dětství
poutat laskavou silou a oni se budou vždy
rádi vracet domů, ať je život zanese kamkoliv.
Za 1. třídu, v Lomnici n. Luž.
zakořeněná H. Nohavová

a polí, i proto naše kroky vedli v první části
této akce na statek Šaloun, kde se mohly
děti seznámit s tím, co všechno obnáší práce a starost o soukromou farmu a udržování polností. Za trpělivé vysvětlování a milé
provedení krásně zrekonstruovaným stavením bych tímto ráda poděkovala Janičce
Krausové.
Druhá část nás zavedla na hráze rybníků nadějské soustavy u Klece, kde se děti
seznámily s několika díly známého rybníkáře Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. Počasí nám přálo a třpytící se hladiny rybníků
byly balzámem pro oči i duši.
Abychom završili naše putování, navštívili jsme i Městský úřad v Lomnici nad
Lužnicí, kde se děti přiměřenou formou
seznámily se samosprávou města. Dostalo se nám vřelého přijetí od pana starosty
K. Zvánovce, který nás ochotně prove-

OČZMO – Štěstí přeje připraveným
Cílem projektového dne Ochrana člověka za mimořádných událostí bylo žáky všech ročníků seznámit s možnými riziky, se kterými se mohou v životě setkat. Připravit je na neočekávané mimořádné události, jako jsou živelné pohromy, havárie, které ohrožují
život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení
záchranných a likvidačních prací, aby byli schopni v případě takové události zachovat klidnou hlavu a věděli, jak reagovat a případně poskytnout první pomoc sobě i ostatním.
V pondělí 26. června, po vyhlášení cvičného požárního poplachu, proběhla evakuace všech žáků a učitelů školy. Žáci se
ukázněně únikovou cestou přesunuli na školní hřiště, kde se
po nástupu seznámili s průběhem akce. Poté děti odpovídaly

na testové otázky a vyplnily pracovní listy připravené svými
učiteli a procvičovali použití prostředků IPCHO.
V druhé části projektového dne se žáci vydali do přírody
směr Šaloun, kde pro ně na osmi stanovištích připravili deváťáci spolu s panem učitelem J. Mlnaříkem různé aktivity
s brannými prvky a ze zdravovědy. Děti si zkusily masáž srdce, dýchání z úst do úst, obvazové techniky, přenos zraněného,
překonávání překážek, atd.
Akce splnila svůj cíl a přesto, že ne každý se s mimořádnými událostmi v životě setká, musíme vědět, jak se zachovat,
protože štěstí přeje připraveným.
V. Petrželová
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Školní družina v loňském roce
Prázdniny utekly jako voda a za pár dní
se opět všichni sejdeme ve školních lavicích. Dovolte nám proto ještě jedno malé
ohlédnutí za rokem minulým – za školním
rokem 2016/2017.
V tomto školním roce byl opět zájem
o školní družinu veliký. Všechny přihlášené děti byly mezi naše řady přijaty a i noví
kamarádi z 1. ročníku se velmi rychle začlenili.
Všechny naplánované činnosti podle
celoročního plánu školní družiny se nám
podařilo splnit. Některé aktivity byly malinko doplněny nebo pozměněny, vždy
vycházely z aktuální situace, konkrétního
počasí, ale především také z požadavků
samotných dětí. Naše plány na každý měsíc byly také s předstihem zveřejňovány na
webu školy.

Pro děti jsme již tradičně připravily
řadu zajímavých akcí – Kloboukový den,
Pyžamový bál, Masopustní karneval a Čajové odpoledne s pohádkou. Společně jsme
také navštívili farmu Šaloun, kde se děti
podívaly mezi hospodářská zvířata a nakonec si zakoupily čerstvé sýry. Dále jsme se
se také zúčastnili výchovně vzdělávacího
programu „Všichni jsme kamarádi“ střediska Cassiopeia Č. Budějovice.
Děti si během školního roku postupně
osvojily nové výtvarné techniky, naučily se
nové hry a společně s pěveckým sborem jsme
připravili besídku ke Dni matek. Celý rok
jsme pravidelně navštěvovali místní knihovnu a povídali si o zajímavých naučných
tématech. Jiným zpestřením pro nás byla
i návštěva pana P. Bašty, příslušníka Policie
ČR, se kterým jsme uspořádali besedu. Jako

každoročně jsme se také úspěšně zúčastnili
dopravní soutěže – oblastního kola v Třeboni
a okresního kola v Jindřichově Hradci.
V rámci neustálé snahy o zlepšování
vybavení školní družiny jsme v 1. pololetí
dokoupili nové stolečky a židličky, které
více vyhovují našim menším dětem. Naše
zásoby se také rozrostly o nové hry a doplňující výtvarné potřeby pro rozvíjení našich kreativních schopností.
Jak je z těchto řádků patrné, uplynulý
školní rok jsme se společně rozhodně nenudili a doufáme, že alespoň část z našich
zážitků a nově nabytých dovedností se nám
podařilo sdílet i s vámi. S končícím létem
nám nezbývá než doufat, že i nastávající
školní rok bude plný příjemně strávených
chvil a nových dobrodružství.
V. Bártů

z kulturY
Lomnická pouť 2017
a s ní i další ročník
folklorního festivalu
U Zlaté stoky
Poslední červnový víkend jsme si užili
nejen horké dny, ale i trochu té kultury.
V pátek 23. června byla zahájena výstava
„Na břehu řeky Zambezi“, která je k dispozici až do 8. září. Sobotní odpoledne
už patřilo folklornímu festivalu U Zlaté
stoky, na kterém se představily domácí
soubory Javor a Javoráček, Jarošovská
krojová družina z Jarošova nad Nežárkou,
FS Mateník z Prahy, Soumrak z Kamenného Újezda, Soběslavská chasa mladá ze
Soběslavi, z Rakouska Volkstanzgruppe
Waidhofen an der Thaya a jako host nastrana 8

Celé odpoledne bylo na co koukat

Město Lomnice nad Lužnicí

Lomnické LISTY informují – Srpen 2017

šeho festivalu vystoupil pan Jožka Šmukař se svou cimbálovou muzikou. Celým
folklorním festivalem nás provázel pan
Petr Kronika.

Večer již pouťová zábava se skupinou YAMABAND z Českých Budějovic. Tradičně jsme si mohli o pouťové
neděli při procházení stánků a pouťo-

pan Šmukař s panem Kronikou

vých atrakcí posedět při dechovce. Děkujeme návštěvníkům, ale také sponzorům – ČEVAK a.s., Nadační fond RBB
Invest.

Mateník

CM Jožky Šmukaře

Soběslavská chasa mladá nezklamala

Soubor z Waidhofenu

Sezónní provozní doba Informačního a kulturního střediska
v Lomnici nad Lužnicí – srpen
pondělí – pátek
sobota

9.00 – 12.00
9.00 – 12.00

13.00 – 17.00
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Špacírka

Oslavy k 155. výročí
od znovuobnovení
kostela sv. Václava
28. září uběhne již 155 let od doby,
kdy byl znovuobnoven kostel
sv. Václava. Budeme rádi, když přijmete pozvání na kulturní program,
který jsme si pro Vás připravili
symbolicky na svátek sv. Václava.

Z knihovnY

ZE SPORTU
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
V neděli 26. 5. 2017 se starší žáci zúčastnili již tradičně Memoriálu JUDr. Antonína Straky ve Vyšším Brodě, kde
dosáhli velkého úspěchu, když se jim
strana 10

po třech letech teprve podruhé v celé
historii podařilo bez jediné porážky ve
třech zápasech obsadit 1. místo. Velkou
pomocí nám byli hráči z týmu Ševětína,

se kterým v následující sezoně budeme
spolupracovat a hrát soutěž žáků ve společenství oddílů. Hrálo se systémem každý s každým, 2x15 min.

Město Lomnice nad Lužnicí
Výsledky:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Větřní 2:1 (2:1)
střelci: Prášek M., Šnorek

Lomnické LISTY informují – Srpen 2017
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Vyšší Brod 3:1 (1:0)
střelci: Kyrián, Prášek P., Šnorek

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Výběr Jčk 2:1 (0:0)
střelci: Prášek M., Vrána

ZE SPOLKŮ
Léto s folklorem
Vystoupením v rámci festivalu U Zlaté stoky začaly folklorní
prázdniny pro děti z našeho souboru Javoráček. Dospělý soubor
Javor pokračuje v nácviku nového pásma a užívá si letní festivaly.
Mohli jste nás vidět v Jindřichově Hradci, rakouském Ottenschlagu a 18. srpna vyrážíme na tři dny do Mikulova na festival Sou-

sedé. Druhého září se potěšíme vystoupením v nedaleké Pístině
a v půli září se vracíme na Moravu v rámci celosouborového soustředění dětské i dospělé části souboru ve Velkých Pavlovicích.
Pokud si chcete také užívat s lidovou písničkou, zkuste to s námi.
MB
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Při opakovaném podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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