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Nenechte si ujít
6. listopadu
Čítárna
u kapra Jakuba
11. listopadu
Martin na bílém koni
13. listopadu
Vyrábění
u kapra Jakuba

z radnice
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
z 34. – 37. zasedání rady města
Rada města:

− již na svém zasedání dne 12. 8. 2015
projednala záměr vyhlášení Krajinné
památkové zóny s názvem Třeboňská
rybniční krajina. Z důvodu nedostatečných podkladů a informací RM zpochybnila dosavadní postup iniciátora
zrychlení vyhlášení této zóny a nedoporučila ZM podporu vzniku. Jak vyplývá
z připomínek orgánů odboru kultury
a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje, postoj RM je oprávněný. Proti tomuto záměru se doposud
vyslovilo na sto významných subjektů
(zemědělci, rybáři, ostatní podnikatelé, obce); bere na vědomí připomínky
k pracovní verzi návrhu opatření obecné povahy odboru kultury a památkové
péče, KÚ Jihočeský kraj ve věci vzniku
záměru krajinné památkové zóny a případného zápisu na seznam Světového
kulturního dědictví UNESCO
− schvaluje návrh úpravy dopravního
značení pro úpravu vjezdu v protisměru

−

−

−

−

cyklistům v ulici Nové Město a Sádecká ulice
projednala záměr vyhlášení výběrového
řízení na provozovatele stravovacího
zařízení areálu Farská louka a schvaluje
znění a podmínky výběrového řízení,
termín předání nabídek stanovuje do
20. 11. 2015 do 12:00 hodin na podatelně MěÚ
bere na vědomí výsledky poptávkového řízení na výběr bankovního ústavu
a schvaluje jako vítěznou nabídku banky ČSOB
souhlasí, aby Místní akční plán vzdělávání
v rámci akce KLIMA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vypracovala
Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.
bere na vědomí podmínky pro přijetí dotace „Snížení energetické náročnosti objektu MÚ Lomnice nad Lužnicí a rozhodnutí o přijetí dotace ve
výši 1 834 002,90 Kč se spoluúčastí
203 778,10 Kč a neuznatelnými výdaji
596 542 Kč

20. listopadu
Čítárna
u kapra Jakuba
27. listopadu
Vyrábění
u kapra Jakuba
4. prosince
Přání Ježíškovi
5. prosince
Setkání s Mikulášem
6. prosince
Lakomá Barka
9. prosince
Pavlína Filipovská
seniorům
Česko zpívá koledy
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− projednala oznámení od spolku Junák –
český skaut, středisko 13 klíčů Lomnice
Lužnicí z.s., o pronájmu prostor v MŠ;
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy

Město Lomnice nad Lužnicí
na prostory v MŠ, dle předloženého plánu obsazení části objektu MŠ požadované
spolkem Junák – český skaut, středisko
13 klíčů Lomnice nad Lužnicí z.s. a sou-

hlasí s vyvěšením záměru pronájmu části
objektu MŠ dle plánu na úřední desce
Zápisy z jednání RM
jsou dostupné na www.lomnice-nl.cz

Z programu 8. zasedání Zastupitelstva města Lomnice
nad Lužnicí konaného v pondělí 12. 10. 2015
Zastupitelstvo města:
− bere na vědomí e-mailovou informaci
Ing. Bickové o její rezignaci na funkci
předsedkyně a členky KV, přislíbila písemnou formu rezignace;
− odvolává KV; připravit nový návrh na
složení KV pro příští zastupitelstvo města
− projednalo zprávu finančního výboru
o kontrole hospodaření příspěvkové
organizace Služby města Lomnice nad
Lužnicí v letech 2011 – 2014 a ukládá
RM požádat o relevantní ekonomicko-právní rozbor závěru finančního výboru formou auditu; pověřuje RM a ZM
plněním tohoto úkolu
− schvaluje přijetí daru od TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí do majetku Měs-

ta Lomnice nad Lužnicí – pozemek p.č.
1709/8 a 1713/28 – chodník v ulici Nádražní
− projednalo znění žádosti o bezúplatný
převod pozemků od Státního pozemkového úřadu (pozn.: veřejné komunikace, veřejná zeleň); schvaluje žádost
o bezúplatný převod pozemků dle přiložené tabulky (tabulky jsou dostupné
k náhledu na MěÚ)
− schvaluji zrušení „Pravidel pro poskytování příspěvků a dotací Městem Lomnice nad Lužnicí“ ze dne
19.9.2011 a bere na vědomí usnesení
RM č. 10/33/R/2015 ze dne 31.8.2015,
které určuje způsob podpory spolků na
základě jejich žádosti o dar

− na základě dosud dostupných podkladů
a faktů nesouhlasí s dosavadním postupem
zástupců města Třeboně ve věci iniciování
podání žádosti vzniku ,,Krajinná památková zóna Třeboňská rybniční krajina“
a následně s jejím zápisem na seznam světového dědictví UNESCO a nepodporuje
schválení vzniku ,,Krajinné památkové
zóny Třeboňská rybniční krajina“
− schvaluje ručitelský závazek města ve
výši úvěru Kč 850.000,– pro TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí, na uhrazení vlastního podílu na akci ,,Sportovní
zařízení TJ TATRAN na realizaci úspor
energie“
Zápisy ze zasedání ZM
jsou dostupné na www.lomnice-nl.cz

Z městského ÚŘADU
Vyhlášení výběrového řízení na provozovatele restaurace
Farská louka
Město Lomnice nad Lužnicí vyhlašuje výběrové řízení:
Provozovatel restaurace Farská louka v budově č.p. 627 v Lomnice nad Lužnicí a to
od 1.1.2016
Požadované přílohy nabídky od zájemců:
− živnostenské oprávnění v oboru pohostinství
− výpis z trestního rejstříku (originál, ne
starší 3 měsíců)
− stručný profesní životopis
− navrhovaná provozní doba
− rozsah nabízených služeb – např. zajištění
občerstvení v rámci kulturních akcí pořádaných městem (pořadatelské schopnosti

Změna provozní
doby sběrného
dvora
Upozorňujeme občany, že od 1. listopadu je sběrný dvůr otevřen vždy
v pátek od 7.30 do 17.00 hodin
a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.
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vítány), případně teplá nebo studená kuchyně (není podmínkou)
− navrhovaná výše nájmu (bez energií)
− případně další návrhy a podněty pro spolupráci s městem Lomnice nad Lužnicí a
jinými zájmovými sdruženími
− návrh nájemní smlouvy
Podmínky pronájmu:
− výherce výběrového řízení musí dále na
vlastní náklady zajistit chybějící inventář
a vybavení (výčepní zařízení, sklenice,
ubrusy apod.) a to vlastním vybavením,
smluvním zajištěním od dodavatelů, příp.
odkoupením od stávajícího nájemce).

− výherce musí zabezpečit provoz obsluhy
venkovní terasy a provoz hygienického
zázemí při akcích pořádanými městem
nebo zájmovými sdruženími.
− délka nájmu bude na dobu neurčitou
s možností výpovědi jedné ze smluvních
stran v rozsahu 3 měsíců běžící od 1. dne
měsíce následujícího. Výpověď může být
dána bez udání důvodu.
Nabídky předkládejte poštou či osobně
v zalepené a nadepsané obálce („FARSKÁ
LOUKA – NEOTEVÍRAT“) do 29.9.2015 do
12:00 hodin na MěÚ Lomnice nad Lužnicí.
Město Lomnice nad Lužnicí si vyhrazuje
právo nevybrat žádnou podanou nabídku.

Výzva občanům
V současné době vzrůstá počet bezhotovostních plateb. Platby převodem na účet
upřednostňujeme i na městském úřadě.
Bezhotovostní platby jsou snadno dohledatelné a kontrolovatelné. Občan má doma
doklad o provedené platbě, nemusí vážit
cestu na úřad a není vázán na pracovní
dobu úřadu. Oproti tomu nevýhodou platby
v hotovosti je obtížnější hlídání, předávání
a přepočítávání. Manipulace s hotovými

penězi je nákladná, protože vyžaduje bezpečnostní a jiná opatření. Hledá se levnější,
bezpečnější a rychlejší způsob placení.
Proto vyzýváme občany, aby platby za
místní poplatky a nájemné prováděli bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na účet města č. 603 145 399 / 0800.
(nájemné z čp. 671 a 672 – Dr. Fr. Kuny na
smlouvou určený účet 221 845 226 / 0300)

Město Lomnice nad Lužnicí
Poplatek za odpad – jako variabilní
symbol se uvede číslo popisné a do poznámky se vypíší jména osob, za které je
placeno. Po obdržení platby bude bezplatně do domovní schránky vložena známka
na popelnici.
Poplatek ze psů – variabilní symbol je
také číslo popisné.
Nájemné – jako variabilní symbol se
uvede číslo, které je složené z čísla popisného a čísla bytu.

ekonomický úsek

Vandalové působí
škody za tisíce
Škodu za tisíce korun po sobě zanechávají skupiny vandalů a jednotlivci, kteří
v Lomnici nad Lužnicí ničí zařízení veřejných prostranství. Posprejované stěny, vytrhané a vybrané stojany na sáčky
pro psí exkrementy, poškozený městský
mobiliář, či dokonce záměrná a cílená
likvidace zařízení městského rozhlasu.
Mezi nejvíce exponované prostory s případy záměrného poškozování městského majetku se řadí areál Farské louky,
oblast kolem rybníka Peřinka, ulice Nádražní a Tyršova. Je těžké odhadnout,
zdali se jedná o činnost skupiny nezletilých, či konání jednotlivců.
V poslední době jsme museli několikrát vyjíždět k ohlášeným případům záměrného poškození městského majetku.
Především k několikanásobnému řádění
vandala v severní části města, jenž opakovaně vyřadil z provozu tlampač městského
rozhlasu. Bylo nahlášeno několik poruch
a poškození tohoto zařízení. Tyto útoky
na veřejný majetek jsou prováděny dokonce i po kompletní opravě celého systému
městského rozhlasu, tedy po první sérii
útoků vandalů. Škoda za tyto vandalské
akce šplhá do desetitisíců. Zbytečné výdaje co musí město platit, jsou především
naše peníze, jenž mohly být místo toho investovány do rozvoje města. Město Lomnice nad Lužnicí proto apeluje: chovejme
se k městskému majetku lépe a kulturně,
je to náš společný majetek. Je smutným
faktem, že město Lomnice nad Lužnicí má
1 800 obyvatel, přesto problém vandalismu zapříčinil více výjezdů servisní firmy
než je běžné v krajském městě. Samotný
stav městského prostředí reflektuje společnost lidí, kteří v něm žijí a využívají ho.
Je to tedy především naše vizitka, vizitka
města Lomnice nad Lužnicí a nás všech žijících v něm. Člověk by měl pamatovat na
to, že veřejný prostor města nejen funguje
jako místo a prostor každodenních činností, ale zároveň svojí podobou formuje svoje obyvatele.
Ing. arch. Pavel Kordík
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Upozornění ÚP ČR
Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných
průkazů osoby se zdravotním postižením
(OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP.
V případě, že tak neučiní, nebudou moci po
1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky,
které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové
kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Tento typ průkazu je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání.
Nahrazuje všechny dosavadní průkazy OZP.
Všechny tyto doklady jsou platné už jen do
31. 12. 2015. Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal
vydávat nové průkazy OZP v dubnu 2015.
Vzhledem k tomu, že výměna se týká přibližně 300 tisíc klientů, je ještě stále řada lidí,
kteří se s žádostí o výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli bychom tímto apelovat
na klienty, aby nenechávali vše na poslední

chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání
ve frontách na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je
třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský
průkaz (rozměr 35 mm x 45 mm). Stejně jako
při každých úředních jednáních, musí držitel
průkazu také prokázat svou totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal
průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat
žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů
mimořádných výhod (kartonové průkazy, které
vydávaly obecní úřady do konce roku 2011)
a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013,
musí před samotnou výměnou podat „Žádost
o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim
může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.

Podoba nového průkazu OZP

Ze školy
Projektový den – Den zdraví
Hned v úvodu školního roku proběhl na naší
škole projektový den – Den zdraví. Učitelé
jednotlivých stupňů si pro své žáky připravili zajímavý program zaměřený na rozvoj
tělesných schopností, orientaci v přírodě a na
znalosti z oblasti dopravní výchovy. Tentokrát byl tvořen 2 částmi – teoretickou a praktickou.
Žáci si jakožto aktivní účastníci silničního
provozu především z pozice cyklistů prověřili
své znalosti o pravidlech chování při jízdě na
kole formou testu a poté zhlédli několik videí
BESIP, zaměřených na různé situace cyklisty
v dopravě z pohledu řidiče motorového vozidla. Cílem bylo uvědomit si důležitost a nezbytnost dodržování všech bezpečnostních
pravidel na silnici. Formou interaktivních
výukových programů, pracovních listů a simulací dopravních situací si osvěžili základní
pravidla silničního provozu, které využívají
zejména při své cestě do školy.
Praktická část probíhala mimo areál školy
a byla zaměřena na podporu zdraví aktivním
pohybem na čerstvém vzduchu.

Žáci 1. Stupně se přesunuli na sportovní
hřiště v Lomnici nad Lužnicí, kde absolvovali Ekozávod. Zde mohly projevit nejen svoji
fyzickou zdatnost, ale i prověřit svoje znalosti
z oblasti přírodovědy, péče o zdraví a dopravní výchovy. Na konci dne byly děti za svoje
úsilí odměněny zdravou svačinkou.
Žáci 9. ročníku si společně s třídním
učitelem Mgr. Janem Mlnaříkem v lokalitě
rybníka Šaloun připravili program pro žáky
2. stupně. Deváťáci si pro své spolužáky připravili jednotlivá stanoviště s různými úkoly, zaměřenými nejen na rychlost, obratnost
a šikovnost, ale též na logické myšlení, vyjadřování a uplatnění svých znalostí. Žáci startovali po skupinkách v časových intervalech,
na závěr byli nejlepší odměněni drobnými cenami a všichni zúčastnění obdrželi na upevnění svého zdraví dávku vitamínů ve formě
ovocného balíčku ze školní jídelny.
Program se nám všem moc líbil, počasí
bylo ideální a úspěchy dětí též. Děkujeme za
perfektně zorganizovaný závod!
Mgr. Jitka Schreibmeierová, Mgr. Šárka Lahodná
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Město Lomnice nad Lužnicí

Ze školky
Ukázka výcviku policejních psů

Ukázka výcviku policejních psů

Hudební představení jak se hraje

Ukázka výcviku policejních psů

Hudební představení jak se hraje

Ovocný den

Ovocný den
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Výroba ovocných špízů

Město Lomnice nad Lužnicí
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„Čím budu“
Většina dospívajících dětí se nedokáže rozhodnout a zvolit si budoucí profesi. Základní
škola v Lomnici nad Lužnicí plní projekt nesoucí název „Čím budu“, ve kterém ve spolupráci s Úřadem práce v Jindřichově Hradci pomáhá žákům z 9. tříd zvolit si vhodné
povolání nejen podle zájmů a prospěchu, ale
i s ohledem na uplatnění na trhu práce.
V letošním školním roce navštívili žáci
Úřad práce v Jindřichově Hradci 25. září.
Paní Vysoká z Úřadu práce kladla důraz na
správný výběr střední školy nebo učiliště.
Vysvětlovala, jaké kompetence student
dané školy získá, zda případně obdrží navíc i řidičská oprávnění, svářečský průkaz
a jiná oprávnění pro obsluhu speciálních

Úřad práce Jindřichův Hradec

strojů a zařízení. Upozorňovala, že znalosti cizích jazyků jsou klíčové pro uplatnění
na trhu práce v celé Evropské unii. Dále
také seznámila žáky s podmínkami přijímacího řízení na střední školy. Pro přijetí
na školu jsou důležité především výsledky
z přijímacích zkoušek, dále se započítávají body za známky z 8. ročníku a prvního
pololetí 9. ročníku, ale také za olympiády
a soutěže absolvované během studia na
základní škole. Podrobnosti o přijímacích
zkouškách naleznou žáci na webových
stránkách jednotlivých škol nebo v Atlase
škol, který každý žák obdrží. Na závěr si
žáci vyhledávali informace o různých povoláních a také shlédli motivační videa.

Čím budu

Návštěva SOŠ

V návaznosti na tuto akci se žáci 9. ročníků zúčastnili „Prezentační výstavy středních
škol, učilišť a firem“, která se konala v Třeboni 15. října. Zde žáci také získali informace
o školách a učilištích, kam se po absolvování
základní školy chystají. Vše si poté mohli
ověřit a ujasnit prohlídkou škol v Třeboni.
Na OA, SOŠ a SOU Třeboň si prohlédli také
dílny, ateliér a vyzkoušeli si i broušení skla.
Na Gymnáziu Třeboň pak obdivovali vybavení a možnosti zdokonalení jazykových
znalostí při zahraničních pobytech.
Mgr. Petra Štěpánková

Postřehy žáků
Na Prezentační výstavě středních škol
jsem se dozvěděla o každé škole nejen
v Jihočeském kraji, ale například i v Jihlavě, nějaké informace. Každý zástupce dané
školy vysvětlil, jakým oborem se jejich
škola zabývá, a dostali jsme letáčky. Mohla jsem porovnat kvality škol se stejnými
obory a usnadnilo mi to rozhodování. Při
prohlídce škol se mi na Gymnáziu líbilo
hlavně vybavení učeben a přístup pana zá-

stupce ředitele školy, který nám vše ukázal a vysvětlil, jak to na škole chodí. Na
OA, SOŠ a SOU mě překvapilo, do jakých
zemí jezdí žáci. Zaujal mě především výlet
do Japonska a povídání si přes Skype s lidmi z jiných zemí.
Natálie Hešíková

Dne 25. září se 9. ročník Základní školy
v Lomnici nad Lužnicí vydal do Jindři-

chova Hradce na Úřad práce. Exkurze
se mi velmi líbila. Paní lektorka měla
pro nás připravený program o tom, jak
si dobře vybrat SŠ a jaké povolání není
pro nás vhodné. Nakonec jsme se mohli
zeptat na různé otázky a prohlédnout si
portfolia s různými povoláními. Výlet se
mi líbil a myslím, že byl dost užitečný
a poučný.
Tereza Klimtová

z kulturY
Lomnice přivítala starosty jindřichohradecka,
pracovníky infocenter a knihoven
První říjnový týden nabídl ve všech knihovnách po celé ČR řadu zajímavých pořadů
a programů. Lomnice nezůstala pozadu. Čtenářům byli odpuštěny poplatky za upomínky,
veřejný internet nabízel možnost vyzkoušet
některé z volně dostupných elektronických
zdrojů, zahájili jsme provoz naší Čítárny
U kapra Jakuba.
V úterý 6. října se v naší knihovně sešli
zástupci zřizovatelů knihoven a infocenter
našeho regionu. Toto setkání pořádá pravidelně Městská knihovna Jindřichův Hradec

ve spolupráci s některým ze zřizovatelů. Letošní 19. setkání se konalo u nás v Lomnici.
Všechny přítomné uvítal starosta města p.
Karel Zvánovec, několika větami přiblížila
činnost naší knihovny a IKS Marcela Božovská. Téma ,,Zažijte knihovnu jinak“ bylo
velmi inspirativní, tak se přítomní starostové,
místostarostové a jejich zaměstnanci plynule
zapojovali do debaty k jednotlivým bodům
zmíněným pracovnicí metodického oddělení
jindřichohradecké knihovny, paní Janou Hladíkovou.

Některé problémy jsou obcím společné
a tak se opravdu živě diskutovalo. Většina
účastníků setkání byla v našem městě poprvé od dokončení rekonstrukce naší Staré
radnice a tak si se zájmem prohlédli nejen
knihovnu.
Na závěr letošního setkání zazpívaly
a zatančily v kostele sv. Václava všem
přítomným děti z Javoráčku a představily
v praxi, jak funguje spolkový život v našem městě.
Marcela Božovská

Rada města děkuje paní M. Božovské za přípravu Setkání zřizovatelů a pracovníků knihoven a infocenter.
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Zářijové akce
Javor a Javoráček na Václavském náměstí

Tradice jsou pamětí národa – patří k nim i lidový oděv

Kroj nebo ne, děti si i dnes umí hrát
Na akci Dáme kroj si zatancovaly děti v kroji i bez kroje

Spisovatelka D. Šafránková představila svou knihu Anísa při autorském čtení
v knihovně

Z Trutnova na Nový Zéland – zajímavá beseda s cestovatelem Júzlem

Podzimní výlovy
rybníků 2015
Loutna a akordeon zazněly 28.9. v kostele sv. Václava
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02. – 05. 11. Dvořiště
02. – 03. 11. Spolský velký
16. – 19. 11. Bošilecký
Zdroj: http://www.trebon.rybarstvi.cz/podzimni-vylov-rybniku
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Z knihovnY
Blíží se Vánoce a nadělování dárků. Máme
pro vás pár tipů na knižní dárek pro malé
i velké čtenáře. Pokud nevěříte anotacím,
půjčte si některé z titulů v naší knihovně
a přesvědčte se na vlastní oči.

Laňka David: Dobrodružství
Billa Madlafouska

Jmenuje se Pravdomil, ale říká si Bill. Je
mu devět, ale strašně by si přál být dospělý. Byl zvyklý na velkoměsto, ale musel
se kvůli špatnému vzduchu přestěhovat na
maloměsto. Má malou sestru, ale raději by
byl zase jedináčkem, protože to ho všichni obskakovali a on se nemusel starat o to
malé, věčně plačící a počurané mimino.
Jediné, co by neměnil, jsou jeho kamarádi.
Není dne, aby nezažili nějaké dobrodružství. Nová dětská kniha zavedeného spisovatele Davida Laňky oplývá humorem
a schopností získat si čtenáře bez rozdílu
věků. Příběhy hlavního hrdiny a jeho přátel jsou psány svěžím jazykem s často až
„pábitelskými“ pointami, které dokážou
překvapit a přinést dětem poučení obratně nenásilnou formou. A i díky ilustracím
Markéty Vydrové si jistě vzpomenete na
francouzskou „Mikulášovu“ sérii.
O autorovi:
Narodil se 8. 9. 1974. Již během studií
na střední škole začal přispívat do novin
a časopisů (Novostrašecké listy, Právo,
Kinorevue,Ring ad.). Jeho zájem je téměř
výlučně soustředěn na herecké osobnosti
a film. Po ukončení studia pracoval nějaký

čas ve funkci asistenta režie, aby si mohl
podle svých slov“ na vlastní kůži okusit
profesi o které píše“ .Knižně vydal několik
povídek, spolupracuje s neziskovou kulturní agenturou, zaměřující se na divadlo
a film.
Zdroj: http://www.databazeknih.cz/
autori/david-lanka-12485

Gounelle Laurent: Den, kdy
jsem se naučil žít
Nový román autora světoznámého bestselleru Muž, který chtěl být šťastný, je
poutavě napsaným příběhem, který osloví
každého, kdo se zamýšlí nad sebou samým, hledá odpověď na otázku po smyslu
života a chce se stát strůjcem svého osudu.
Představte si, že se jednoho obyčejného
nedělního odpoledne procházíte po nábřeží v sanfranciském přístavu, celkem nezúčastněně pozorujete dění kolem, když
v tom vás chytne za ruku mladá cikánka
a nabídne se, že vám z dlaně přečte budoucnost. Nebráníte se a pro pobavení a snad
trochu i ze zvědavosti nabídku přijmete.
Cikánka si vaši dlaň zkoumavě prohlíží,
po chvíli však její tvář zbledne, v jejích
očích se zračí nepředstírané zděšení.
Od té chvíle se pro vás všechno změní,
vše, co jste dosud považovali za důležité, po čem jste se pídili, oč jste usilovali a čemu jste věřili, vám najednou
připadá pošetilé a nicotné. Tváří v tvář
konečnosti života si uvědomíte, že musíte celou svou existenci od základů

proměnit. Musíte se naučit skutečně žít.
Právě to se přihodilo Jonathanovi, hlavnímu hrdinovi románu Den, kdy jsem se
naučil žít. Pod dojmem osudového setkání s věštkyní se Jonathan vypraví na
dlouhou cestu za sebepoznáním, cestu
plnou událostí, setkání a zážitků, které jej
přimějí radikálně přehodnotit svůj vztah
k druhým, ke světu a především k sobě
samému.
O autorovi:
Laurent Gounelle je francouzský spisovatel, odborník na neuro-lingvistické programování (NLP), autor knih o rozvoji
osobnosti. Vystudoval ekonomii a přednáší na seminářích pro manažery velkých
firem. Vyučuje na univerzitě v Clermont-Ferrand. Rád cestuje po světě a setkává
se s výjimečnými lékaři a léčiteli, ať už
jde o americké experty v oblasti neurologie a neurolingvistiky, peruánské šamany
nebo balijské mudrce. Jeho první kniha
„Muž, který chtěl být šťastný“ (2008)
o hledání smyslu života a štěstí se stala
během několika měsíců světovým bestsellerem. V Evropě a Americe se ji prodalo
přes 600 tisíc výtisků.
Zdroj: http://www.databazeknih.cz/
zivotopis/laurent-gounelle-4162

Hewson David: Skleněný hrob

Na ostrově Muranu, který je už od třináctého století proslulý sklářskou výrobou, vypukne v jedné ze skláren požár.
V jejích troskách najdou hasiči dvě těla.
Případ se zdá být jednoznačný – Uriel
Arcangelo zabil svou manželku, její tělo
nacpal do pece a při následném požáru
sám uhořel. Ať už šlo o nešťastnou náhodu nebo sebevraždu, pachatel je mrtvý.
Když se však inspektor Falcone se svými detektivy Costou a Peronim pustí do
zdánlivě formálního vyšetřování, zjišťují, že nic není tak prosté a všichni okolo
skrývají nějaké tajemství – podivínský,
izolovaně žijící klan Arcangelových,
konkurenční rodina Bracciových, z níž
pocházela mrtvá žena, bohatý a evidentně velice vlivný Angličan s temnou minulostí Hugo Massiter i samotné Benátky, plné nádherných památek a turistů,
ale i politických intrik a korupce.
O autorovi:
David Hewson, narozený v Yorkshiru
v roce 1953 je novinář ověnčený cenami
a bývalý sloupkař londýnského listu Times.
Od roku 2005 se zaměřil výlučně na psaní.
Je autorem více než třinácti románů. Jeho
série zasazená do Říma, s hlavním hrdinou
detektivem Nicem Costou, se stala celosvětovým bestsellerem. V češtině vyšly čtyři z těchto románů: Čas zemřít, Skleněný
hrob, Vila mystérii Zlatý řez. David bydlí
nedaleko Wye v hrabství Kent.
Zdroj: http://www.databazeknih.cz/
zivotopis/david-hewson-1279
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ZE SPORTU
Cvičení v tělocvičně
Pondělí – od 19 do 20 hod – zumba s Jitkou Kuršovou
Středa – od 17 do 18.30 hod – cvičení děti
aerobic (8 – 12 let) – s Petrou Špalovou

Neděle – od 19 do 20 hod – kalanetika
s Jitkou Kuršovou (zastupuje Věra Boháčová)

Kdo by měl zájem o cvičení ve středu od
19 hod (střídání aerobiku – Špalová a posilování – Slipková) – dle zájmu
Dotazy na tel.: Špalová 724 138 737

Přehled prozatímních výsledků fotbalových družstev
TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí v sezoně 2015/2016
Fair Credit I.B tř. mužů – sk. „D“
Neděle 20. 9. 2015 16:30
H. Stropnice – Lomnice/Luž. 1:1 (1:1)
Branky: 5. Bašta Michael – 38. Šálený
Miroslav
Sobota 26. 9. 2015 16:30
Lomnice/Luž. – Suchdol/Luž. 2:1 (0:1)
Branky: 74. Řehoř Pavel, 75. Krejník Petr
– 33. Arenberger Radek
Sobota 3. 10. 2015 16:00
N. Bystřice – Lomnice/Luž. 1:4 (0:0)
Branky: 64. Bobál Petr – 54. Heger Pavel,
67. Řehoř Pavel, 77. Čuta Jakub, 85. Štěcha David (pen.)
Sobota 10. 10. 2015 16:00
Lomnice/Luž. – Břilice 2:2 (1:1)
Branky: 10. Němec Patrik, 81. Šachl Michal – 32. Redžepi Ismail (pen.), 52. Jiráček Patrik
Sobota 17. 10. 2015 15:30
D. Bukovsko – Lomnice/Luž. 4:0 (2:0)
Branky: 4. Kokeš Ondřej, 25. Chochol
Lukáš, 79. Kokeš Ondřej, 84. Mikeska
Josef

ČEZ – I.A dorostu sk. „A“
Sobota 19. 9. 2015 10:00
Lomnice/L. – Suchdol/L 6:0 (4:0)
Branky: 8. Lisko Tomáš, 10. Dušák
Martin, 15. Lisko Tomáš, 40. Pancíř Petr
(pen.), 80. Burda Jan, 81. Šedivý Pavel
Neděle 27. 9. 2015 10:00
Velešín – Lomnice/L. 2:3 (2:1)
Branky: 4. Pospíšil David, 14. Trnka Lukáš – 7. Šedivý Pavel, 48. Lisko Tomáš,
64. Lisko Tomáš
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Neděle 4. 10. 2015 10:00
Lomnice/L. – Mladé 5:0 (2:0)
Branky: 25. Lisko Tomáš, 41. Šedivý
Pavel, 52. Lisko Tomáš, 72. Velich Matěj,
76. Hrubý Patrik
Sobota 10. 10. 2015 10:00
K. Újezd – Lomnice/L. 1:3 (1:0)
Branky: 20. Frnka David – 50. Šedivý
Pavel, 73. Velich Matěj, 88. Trachta
Rostislav
Neděle 18. 10. 2015 14:30
Lomnice/L. – Jankov 8:1 (8:1)
Branky: 2. Dušák Martin, 3. Velich Matěj,
5. Nehoda Marek, 11. Král Miroslav,
20. Šedivý Pavel, 21. Velich Matěj,
37. Trachta Rostislav, 40. Milaberský Jiří
– 28. Jirkovský Václav

ČEZ – I. A tř. starších žáků sk. „A“
Neděle 20. 9. 2015 13:00
spol. N. Bystřice/JH“B – Lomnice/L.
3:3 (3:1) Pen: 3:4
Branky: 1. Bena Petr, 18. Mihulka Miroslav, 34. Mihulka Miroslav – 26. Sedlák
Tadeáš, 39. Sedlák Tadeáš, 65. Pfeifer
Miroslav
Sobota 26. 9. 2015 10:00
Lomnice/L. – Čt. Dvory 4:2 (1:2)
Branky: 5. Sedlák Tadeáš, 58. Burda Jan,
68. Sedlák Tadeáš, 69. Sedlák Tadeáš –
4. Vančura David, 14. Šindelář Dominik
Neděle 4. 10. 2015 13:00
Slavia ČB – Lomnice/L. 1:6 (0:1)
Branky: 54. Markovič Milan – 7. Pfeifer
Miroslav, 58. Sedlák Tadeáš, 60. Sedlák
Tadeáš, 65. Sedlák Tadeáš, 66. Sedlák
Tadeáš, 68. Sedlák Tadeáš

Neděle 11. 10. 2015 14:00
Lomnice/L. – Kaplice 5:2 (3:1)
Branky: 3. Prášek Martin, 18. Sedlák
Tadeáš, 62. Pfeifer Miroslav, 22. Prášek
Martin, 45. Sedlák Tadeáš (pen.) –
21. Goretki Artur (pen.), 42. Valíček
Adam
Neděle 18. 10. 2015 10:00
Rudolfov – Lomnice/L. 2:5 (1:3)
Branky: 1. Kešner Marek, 50. Hajný Filip
– 17. Pfeifer Miroslav,
21. Špale Martin, 34. Špale Martin, 58.
Špale Martin, 61. Pfeifer Miroslav

ČEZ – I. A tř. mladších žáků sk. „A“
Neděle 20. 9. 2015 14:45
spol. N. Bystřice/JH“B – Lomnice/L.
3:11 (0:7)
Branky: 42. Bláha Adam, 53. Fišer Libor,
56. Bláha Adam – 3. Nosek David,
10. Nosek David, 23. Prášek Pavel,
26. Prášek Pavel, 28. Prášek Martin,
12. Stoklasa René, 32. Nosek David,
39. Prášek Pavel, 29. Staněk Adam,
58. Nosek David, 60. Nosek David
Sobota 26. 9. 2015 11:45
Lomnice/L. – Čt. Dvory 4:8 (1:2)
Branky: 5. Prášek Martin, 36. Prášek Martin, 46. Prášek Martin, 60. Nosek David –
4. Trhlík Adam, 30. Vančura David (pen.),
32. Jirák Petr, 35. Jirák Petr, 43. Ruider
Matyáš, 47. Jirák Petr, 53. Schmied Jan,
59. Toufar Václav
Neděle 4. 10. 2015 14:45
Slavia ČB – Lomnice/L. 1:2 (1:1)
Branky: 19. Černý Matěj – 5. Prášek
Pavel, 44. Prášek Pavel

Město Lomnice nad Lužnicí
Neděle 11. 10. 2015 15:45
Lomnice/L. – Kaplice 2:1 (0:1)
Branky: 34. Prášek Martin, 54. Prášek
Martin – 3. Janda František
Neděle 18. 10. 2015 11:45
Rudolfov – Lomnice/L. 3:4 (2:3)
Branky: 13. Němec Matyáš, 26. Gregor
Jan, 58. Klepsatel Denis – 3. Prášek Martin, 20. Prášek Martin, 22. Nosek David,
36. Prášek Martin

Okresní přebor přípravka starší
sk. „A“
Středa 23. 9. 2015 17:00
Třeboň B – Lomnice 12:4 (4:2)
Branky: 32. Vondrák Jiří, 29. Kredatus
Adam, 44. Bartl Vojtěch, 15. Kopet Adam,
8. Ouška Filip, 37. Vostrý Jan, 48. Vondrák Jiří, 24. Kopet Adam, 12. Ouška
Filip, 49. Bartl Vojtěch, 35. Ouška Filip,
39. Kopet Adam – 5. Poturnay Matyáš, 20. Prášek Pavel, 43. Prášek Pavel,
35. Poturnay Matyáš
Neděle 27. 9. 2015 09:00
Lomnice – Novosedly 18:3 (9:0)
Branky: 1. Poturnay Matyáš, 6. Prášek
Pavel, 11. Prášek Pavel, 15. Prášek Pavel,
17. Prášková Kateřina, 20. Poturnay Matyáš, 22. Kumnacký Dominik, 23. Prášek
Pavel, 25. Kumnacký Dominik, 33. Prášková Kateřina, 35. Prášek Pavel, 36. Prášek Pavel, 37. Prášek Pavel, 39. Prášek
Pavel, 41. Prášek Pavel, 43. Kumnacký
Dominik, 45. Prášek Pavel, 48. Hejduk
Samuel – 34. Trachta Lukáš, 40. Šeba
Matěj, 45. Batelka Jakub
Čtvrtek 1. 10. 2015 17:00
Lomnice – Řečice 4:9 (0:3)
Branky: 26. Prášek Pavel, 32. Prášek
Pavel, 39. Prášek Pavel, 50. Bicek Tadeáš
– 3. Virt Ondřej, 19. Vaňková Karolina,
20. Virt Ondřej, 38. Virt Ondřej, 40. Virt
Ondřej, 41. Vaňková Karolina, 42. Vaňková Karolina, 47. Vaňková Karolina,
48. Chvojka Jan
Pátek 9. 10. 2015 17:00
Velenice – Lomnice 15:7 (7:3)
Branky: 3. Kotrba Damián, 5. Pavlík
Jan, 7. Pavlík Jan, 15. Nguyen Lukáš,
17. Kotrba Damián, 21. Nguyen Lukáš, 24. Dráb Oliver, 26. Ježek Tomáš,
27. Pavlík Jan, 29. Kotrba Damián, 30.
Kotrba Damián, 34. Pavlík Jan, 38. Kotrba
Damián, 41. Kotrba Damián, 43. Kotrba
Damián – 12. Prášek Pavel, 19. Kolář
Martin, 23. Prášek Pavel, 28. Prášek
Pavel, 32. Prášek Pavel, 38. Kumnacký
Dominik, 48. Prášek Pavel
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Tabulka po skončené podzimní části soutěže

# Klub

Z

V

R

P

S

B

1. Velenice

5

5

0

0

59:17

15

2. Třeboň B

5

3

1

1

41:24

10

3. Řečice

5

2

1

2

29:25

7

4. J. Hradec B

5

1

2

2

39:54

5

5. Lomnice

5

1

1

3

43:49

4

6. Novosedly

5

0

1

4

15:57

1

Okresní přebor přípravka mladší
sk. „A“

turnay Matyáš, 7. Prášková Kateřina,
22. Poturnay Matyáš, 23. Poturnay Matyáš, 28. Prášková Kateřina, 36. Poturnay
Matyáš – 13. Divoký Vojtěch, 19. Divoký
Vojtěch, 27. Divoký Vojtěch, 33. Trachtová Adélka

Sobota 19. 9. 2015 10:00
Velenice – Lomnice 5:13 (3:6)
Branky: 7. Novotný Lukáš, 16. Čonka
Dominik, 19. Čonka Dominik, 29. Novotný Lukáš, 37. Čonka Dominik – 2. Prášková Kateřina, 4. Prášková Kateřina,
6. Farka Jakub, 8. Prášková Kateřina,
14. Farka Jakub, 17. Farka Jakub,
22. Prášková Kateřina, 23. Farka Jakub,
27. Hrubý Tadeáš, 30. Babický David,
32. Prášková Kateřina, 35. Prášková Kateřina, 39. Prášková Kateřina

Sobota 3. 10. 2015 11:00
Lomnice – Suchdol 0:3 (0:3)
Branky: 2. Fučík Roman, 11. Fučík Roman, 15. Fučík Roman
Sobota 3. 10. 2015 12:00
Novosedly – Lomnice 1:5 (0:4)
35 diváků Tráva 2015313H1A0403
Branky: 21. Roubal Šimon – 10. Prášek Tomáš, 13. Prášková Kateřina,
14. Prášková Kateřina, 17. Hrubý Tadeáš,
29. Prášková Kateřina

Sobota 19. 9. 2015 11:15
Třeboň B – Lomnice 13:7 (4:4)
Branky: 5. Farka Jakub, 14. Farka Jakub,
15. Prášková Kateřina, 20. Prášková Kateřina, 34. Prášková Kateřina, 36. Prášková
Kateřina, 39. Papež Martin

Neděle 18. 10. 2015 10:00
Velenice – Lomnice 1:7 (0:4)
Branky: 35. Koller Filip – 4. Poturnay
Matyáš, 6. Hrubý Tadeáš, 8. Poturnay Matyáš, 19. Prášková Kateřina, 23. Poturnay
Matyáš, 36. Hrubý Tadeáš, 38. Bicek
Tadeáš

Neděle 27. 9. 2015 10:00
Lomnice – Novosedly 10:1 (6:0)
Branky: 6. Poturnay Matyáš, 7. Poturnay
Matyáš, 8. Poturnay Matyáš, 12. Prášek
Tomáš, 13. Poturnay Matyáš, 16. Poturnay Matyáš, 24. Prášek Tomáš, 29. Babický David, 31. Poturnay Matyáš, 36. Poturnay Matyáš – 38. Roubal Šimon

Neděle 18. 10. 2015 09:00
Suchdol – Lomnice 2:6 (2:3)
Branky: 7. Fučík Roman, 7. Fučík Roman
– 10. Prášková Kateřina, 18. Poturnay
Matyáš, 19. Prášková Kateřina, 22. Hrubý
Tadeáš, 32. Prášková Kateřina, 40. Prášková Kateřina

Neděle 27. 9. 2015 11:15
Lomnice – Třeboň B 9:4 (5:2)
Branky: 3. Poturnay Matyáš, 4. Prášková
Kateřina, 5. Prášková Kateřina, 6. Po-

Tabulka po skončené podzimní části soutěže
#

Klub

Z

V

R

P

S

B

1.

Lomnice

8

6

0

2

57:30

18

2.

Třeboň B

8

6

0

2

52:30

18

3.

Suchdol

8

6

0

2

37:16

18

4.

Velenice

8

1

1

6

25:61

4

8

0

1

7

15:49

1

5. Novosedly
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Rozhovory se sportovními nadějemi
Seznamte se v naší minisérii s mladými
sportovci, jejich úspěchy a plány. Jako první nám na naše dotazy odpověděl Tadeáš
Bicek, žák druhé třídy zdejší školy a člen
fotbalového klubu TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí.
Tadeáši podařilo se Ti získat pohár pro
nejlepšího brankáře turnaje přípravek
v Lomnici a také nejlepšího brankáře turnaje Temelínek
1. Kterého úspěchu si více považuješ?
Vážím si obou stejně. Není v tom rozdíl.
2. Kdo tě k fotbalu přivedl a v kolika letech?
O fotbal jsem se zajímal sám už od 4 let.
3. Kdo tě trénoval a kdo je Tvým současným trenérem?
Jako první mne trénoval pan Krejník a teď
mne trénují pan Krejník a pan Melichar.

4. Co tě vlastně na fotbale baví?
Baví mne hlavně to, že si mohu zahrát
a někdy i vyhrát.
5. Proč jsi šel do branky?
Do branky jsem šel, protože mne tam pozval pan Melichar, jestli si chci zkusit být
brankářem.
6. Kdo je tvůj vzor?
Hlavně útočníci. A líbí se mi třeba Mikuláš
Průcha z Veselí nad Lužnicí.
7. Kdo je tvůj kamarád na hřišti?
Mám dva, Matyáše Poturnay a Tomáše
Práška.
8. Jaké máš další zájmy a záliby?
Angličtina, sbor, klavír a Javoráček.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů
nejen ve fotbale.

Brankářská naděje Tadeáš Bicek

Nová sezóna stolních tenistů
Začal podzim a s ním i nová sezona
lomnických stolních tenistů. Letos máme
2 družstva v okresní soutěži. Tým „A“
ve složení: Marek Baštýř, Martin Maleč,
Martin Němec a Martin Špale hrající soutěž OP II. V soutěži OP III pak tým „B“
složený z dětí: Josef Benda, František
Kříž, Matyáš Malec, David Nosek, Martin
Špale ml. a Aleš Visčur.
K 16. 10. 2015 obě družstva již odehrála 4 zápasy. Tým „A“ vstoupil do soutěže čtyřmi výhrami a bojuje o první místo
s družstvem Dačic. Tým „B“ v úvodních
dvou utkáních prohrál a to výsledky 4:14
a 3:15 s družstvy Majdalena B. a Studená
E. Ve svém 3. utkání pak po výborném vý-

konu porazil družstvo Kunžaku poměrem
11:7. V následujícím 4. utkání bohužel po
statečném výkonu těsně podlehl družstvu
Chlumu poměrem 8:10.
Výsledky obou našich družstev v úvodu
sezóny jsou příjemným překvapením. Věříme, že se nám i díky poctivému a pravidelnému tréninku podaří udržet výkonnost.
A kdo ví, třeba se na konci sezóny budeme
radovat z …?
Pokud Vás naše výsledky zajímají, můžete je průběžně sledovat na stránkách:
http://stis.ping-pong.cz (kraj „C“, okres
„JH“, soutěže OP II a OP III)

Zleva: Malec Matyáš, Benda Josef, Visčur Aleš,
Špale Martin, Nosek David, Kříž František

DTJ Kondor Lomnice nad Lužnicí
oddíl stolního tenisu

ze spolků
Lomničtí Baráčníci bilancují letošní rok 2015
Nový rok jsme zahájili výročním hodnotícím zasedání v lednu v restauraci Rychta,
kam přijeli baráčníci i z jiných obcí a žup.
Nejvíce jsme se soustředili na přípravu
našeho 85. výročí od založení Obce Baráčníků v Lomnici nad Lužnicí. I přes tuto
velkou slávu jsme ještě stačili spolupracovat s Městským kulturním střediskem, při
pořádání různých kulturních akcích jako
pořadatelé.
Každou třetí sobotu v měsíci se scházíme v místnosti na Městském úřadě, kterou
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nám propůjčili. Řekneme si, co nás v nejbližší době čeká a nemine. Při této příležitosti popřejeme našim členům, kteří mají
narozeniny a naši muzikanti jim zahrají jejich oblíbenou písničku. Rádi mezi nás přijedou pan Jan Kodl z Lužnice a pan Ríša
Kalianko z Českých Budějovic, i když nejsou ještě našimi členy. Komu nevadí „ta
naše písnička česká „může mezi nás také
a kdykoliv přijít, každého mezi námi rádi
přivítáme. Nastanou pro nás i smutné chvíle, když z našich řad odejdou starší členo-

vé, kteří nás učili a předávali nám tyto české tradice a uctíme je chvilkou ticha.
V lednu a v únoru jsme navštěvovali
jiné OB a župy, při jejich ročních hodnotících zasedání. V únoru jsme se zúčastnili
masopustního průvodu městem. V březnu
jsme při našem sezení oslavili MDŽ.
V dubnu jsme do našich řad přivítali tři nové členky. Začaly nám přípravy
s oslavami našeho 85. výročí založení
Obce Baráčníků v Lomnici nad Lužnicí.
I přes všechny starosti s oslava-

Město Lomnice nad Lužnicí
mi jsme pomohli kulturnímu středisku
při pořádání čarodějnic. V květnu a říjnu se pravidelně zúčastňujeme pietních
akcí u pomníků, je to naše tradice i povinnost. Také jsme oslavili Den matek.
V červnu nás prověřila naše oslava, jak
se dokážeme všichni semknout a připravit tak 85. výročí od vzniku naší obce.
I přes malou členskou základnu jsme
všichni vynaložili velké úsilí ke zdárnému vrcholu naší činnosti. Oslavy se
uskutečnily za spolupráce a podpory
z Kraj. úřadu v Č. Budějovicích, s Městským úřadem v Lomnici nad Luž. a kulturním střediskem v Lomnici nad Luž.
Všem jim lomničtí Baráčníci moc děkují za jejich ochotu a spolupráci. Při této
oslavě nás podpořili Baráčníci i z jiných
obcí a žup, zájmová složky a soubory,
kterým patří také velké poděkování.
Dohromady se nás sešlo 146 účastníků.

Lomnické LISTY informují – Listopad 2015
Podle dostupných informací a ohlasů se
všem u nás líbilo.
Na oplátku jsme se zúčastnili dalších
významných výročí v Obcích Baráčníků.
Byly to oslavy v květnu 85. výročí od založení v Soběslavi, v červnu v Suchdole nad
Luž. na 5. výročí od znovuobnovení, v září
ve Vodňanech na 85. výročí od založení
a ještě v září v Č. Velenicích na 95. výročí od založení. Tak jak je snaha a podpora
od jiných Obcí Baráčníků, tak se i my se
snažíme dle našich možností navštěvovat
jinde a rádi. Taková to spolupráce utužuje
staročeské zvyky a tradice. Všichni se rádi
setkáváme.
Snažíme se zúčastňovat i veškerých
kulturních akcí i zde v Lomnici nad Luž.
Nejenom sami, ale i s rodinnými příslušníky a nebo i s vnoučaty. V srpnu jsme pomáhali při dechové festivalu, v září jsme se
zúčastnily na posezení s heligonkami.

V listopadu nás čeká příprava na další volební období, které se koná jednou
za dva roky. V tomto období již začínají
v jiných obcích a župách Baráčníků buď
hodnotící a nebo volební výroční zasedání. Snažíme se na ně jezdit dle možností. Konec roku není jenom o tom, že
se setkáváme při hodnocení, ale i my
se těšíme také na nadcházející adventní čas. Navštěvujeme nejen adventní
koncerty, ale také Mikulášské posezení
nejenom v naší obci, ale třeba i v OB
Třeboň. Náš Baráčnický rok zakončíme
na našem vánočním posezení s naší kapelou.
Rok 2016 začne naším volebním zasedání již v lednu.
Přejeme všem občanům příjemné prožití nadcházejícího adventního času a pohodové prožití Vánočních svátků.
vzdělavatelka tetička Zdeňka Kalianková

INFORMACE
Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob,
aby nezamořily životní prostředí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé
množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně
skončí na skládkách desítky kilogramů.
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné
kompaktní či lineární zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti.
Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90
% méně elektřiny než klasické žárovky.
Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit do
koše, je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného
odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.

„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti
do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu
i vodu, v níž se rtuť může transformovat do
organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.
Kam s nefunkčními úspornými
zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či
do takzvaných malých sběrných nádob,
kterých EKOLAMP rozmístil již více než
1900 a každý rok přibývají další. Nacházejí se v obchodních centrech, úřadech a řadě
firem. Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných
žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz.
Lomnice nad Lužnicí má malou sběrnou nádobu umístěnou ve sběrném dvoře, který je od 1. listopadu otevřen vždy

v pátek od 7.30 do 17.00 hodin a v sobotu
od 8.00 do 12.00 hodin. Sběrný dvůr, který se nachází v Nádražní ulici č.p. 692, je
dostupný jak občanům, tak živnostníkům
podnikajícím v katastru obce.

Dětské hřiště
Dětské hřiště u Farské louky je již připraveno k užívání.
Provozní doba:
listopad – březen 8.00 – 17.00
duben – říjen
8.00 – 20.00

strana 13

Lomnické LISTY informují – Listopad 2015

Město Lomnice nad Lužnicí

Komunitní plán ORP Třeboň – Představujeme sociální služby
Pečovatelská služba ASTRA Oblastní
charity Třeboň a Pečovatelská služba
Ledax, o.p.s.
Posláním pečovatelské služby je poskytnutí přiměřené míry pomoci a podpory v úkonech, které uživatel sám nezvládá. Pomoc se týká například osobní
hygieny, donášky obědů, zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, doprovodu k lékaři, úklidu apod. Cílovou
skupinou jsou obecně senioři, osoby
s chronickým onemocněním, osoby se
zdravotním postižením a rodiny s dětmi při narození minimálně trojčat.
Na území ORP Třeboň je pečovatelská služba zajišťována Oblastní charitou Třeboň, společností Ledax o.p.s.,
Pečovatelskou službou Města Suchdol nad Lužnicí, která byla zavedena
zejména pro potřeby obyvatel města.
Neregistrovaná je pečovatelská služba
v Chlumu u Třeboně. Celková kapacita
všech poskytovatelů je zhruba 300 osob.
Oblastní charita kromě pečovatelské,
zajištuje i další služby.
Otázky jsme pokládali ředitelce
Oblastní charity Třeboň Mgr. Daně
Zavadilové a vedoucí střediska Pečovatelské služby Ledax, o.p.s. Třeboň
Mgr. Ditě Zavadilové:
O jakou Vámi poskytovanou službu je největší zájem?
Dana Zavadilová: V současné době
poskytujeme dvě sociální služby – Občanskou poradnu a Pečovatelskou
službu Astra. Od 1. 1. 2016 budeme
poskytovat další službu – Sociálně terapeutickou dílnu Motýl pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.
V Občanské poradně mezi nejčastější
oblasti patří bydlení, nezaměstnanost,
dluhy, mezilidské vztahy, sociální problematika. V Pečovatelské službě Astra
zajišťujeme nejvíce pomoc a podporu
uživatelům při zvládání každodenních
činností – od ranního vstávání, oblékání, hygieny, podání oběda až po večerní ukládání ke spánku. Pracovnice
navštěvují uživatele i několikrát denně
na různě dlouhou dobu tak, aby mohli
zabezpečit jejich individuální potřeby.
Dita Zavadilová: Hodně našich uživatelů odebírá obědy, mají jistotu tzv.
sociální kontroly. Pracovník nejen přiveze oběd, donese až do bytu, ale zkontroluje, zda je vše v pořádku a pomůže se vším, co je v mezích naší služby.
Hodně využívaná je i pomoc s hygienou, oblékáním. V poslední době lidé
více využívají i doprovod k lékaři či dovoz vozidlem poskytovatele.
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Jaký trend zaznamenáváte ve
spektru Vašich klientů co do počtu,
věku, či sociální skupiny?
Dana Zavadilová: Na Občanskou
poradnu se obracejí stále častěji lidé,
kteří se potýkají s dluhy. Ať už se jedná
o situaci, kdy se ozývají první věřitelé,
že dlužník nesplácí nebo o situaci, kdy
je dlužník již v exekuci či chce podat
žádost o oddlužení k soudu. Stále častěji se setkáváme s případy seniorů, kteří
podepsali přechod k jiné společnosti
dodávající energie nebo reagovali na
telefonickou nabídku změny mobilního
operátora a až při obdržení upomínek
o nezaplacení zjistí, že nové smlouvy mají nějaký háček. V Pečovatelské
službě Astra narůstá počet uživatelů,
kteří potřebují vysokou míru podpory
při zajištění základních životních potřeb a tak ve spolupráci s rodinou koordinujeme naši péči s péčí rodinných
příslušníků. Uživatel tak může zůstat
doma ve svém prostředí, na které je
zvyklý, v kruhu svých nejbližších čerpá
z atmosféry bezpečí a domova. Odsouvá se tak doba, kdy je nezbytné umístění
do pobytové služby.
Dita Zavadilová: Své služby poskytujeme převážně seniorům, průměrný věk
je kolem 80 let. Potřeby našich uživatelů jsou různé, snažíme se vyhovět všem
dle jejich individuálních přání. V současné době se snažíme plnit potřeby
zhruba 195 uživatelů.
Co pokládáte za nejpalčivější problém v oblasti poskytování sociálních
služeb?
Dana Zavadilová: Nejistotu ve financování. Každoroční žádosti o dotace, příspěvky, granty či dary s předem
obtížně odhadnutelnou výší poskytnutých finančních prostředků nepřispívají
k pocitu stability a ke klidu na práci.
Dita Zavadilová: Osobně si myslím,
že je tato práce podceňovaná. Finančně
jsou sociální služby hůře podporovány.
Ze zkušenosti mohu říci, že i kvalitní
personál se hledá čím dál obtížněji.
Problém vidím i v neprovázanosti se
zdravotními službami.
Jaká sociální služba podle Vás na
Třeboňsku chybí?
Dana Zavadilová: Dokáži si představit službu pro osoby trpící různými
druhy demencí, kteří již nemohou zůstat doma proto, že to pro ně není bezpečné či rodina nemůže, neumí nebo
nechce poskytnout potřebnou péči.
Může to být služba typu domova se
zvláštním režimem nebo pobytová odlehčovací služba na časově omezenou

dobu, po které se uživatel vrací zpět
domů. Myslím si, že i denní nebo týdenní stacionář pro osoby např. s Alzheimerovou demencí by našel v Třeboni své uplatnění.
Dita Zavadilová: Dle mého názoru
jsou sociální služby pokryty, otázkou
je, zda je dostatečná kapacita. V pobytových službách jsou plné pořadníky a to mě vede k zamyšlení, zda není
potřeba více lůžek. Trendem je pečovat o své blízké v domácím prostředí
(např. osoby s demencí), což je pro
rodiny velice náročné, uvítala bych
zavedení odlehčovacích služeb v okolí
Třeboně.
Katalog sociálních služeb
na Třeboňsku
Jaké máte možnosti využití potřebné sociální služby? Kde jsou tyto
služby k dispozici? Pro koho? A kam
se obrátit? To vše se dozvíte z Katalogu sociálních a doprovodných služeb
na Třeboňsku. Najdete v něm kompletní nabídku sociálních, doprovodných a dalších souvisejících služeb
v tomto regionu a jeho blízkém okolí.
Katalog je členěný do čtyř částí. Obsahuje přehled služeb dostupných na
Třeboňsku, přehled vybraných služeb
poskytovaných v okolí Třeboňska,
přehled souvisejících a doprovodných
služeb a další důležité kontakty například na sociální odbory městských úřadů, Úřady práce, krizová čísla a další.
Katalog je jedním z výstupů projektu
„Plánování rozvoje sociálních služeb
na území ORP Třeboň 2015 – 2018“,
který byl financován z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Věříme, že v katalogu naleznete informace, které vám třeba pomohou s řešením případných problémů.
Katalogy jsou ve fyzické podobě
k nahlédnutí na obecních a městských
úřadech v rámci ORP Třeboň a dále
u poskytovatelů jednotlivých sociálních služeb. V elektronické podobě
jej najdete na webových stránkách
www.mesto-trebon.cz. Výzvu k uveřejnění katalogu na obecních webech,
spolu s elektronickou podobou katalogu, dostaly všechny obce ORP. Katalog je dostupný také v interaktivní verzi na internetových stránkách www.
socialnisluzbytrebonsko.cz, kde můžete služby vyhledávat podle cílových
skupin, druhů a forem poskytovaných
služeb nebo také podle životní situace,
ve které se vy nebo vaši blízcí nacházejí.
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Hypoteční dům informuje

Co je to hypotéka?
Hypotéka je dlouhodobý úvěr, který je určený
jak fyzickým, tak právnickým osobám. Úvěr
musí být zajištěn zástavním právem k nemovitosti, která leží na území České republiky. Hypotéky můžeme rozdělit na dva typy:
a) Účelové – Povinností je využít finančních prostředků na investici do nemovitosti.
b) Neúčelové – Můžeme znát pod pojmem „americká hypotéka“. Finanční prostředky mohou
být použity na cokoliv.
LTV – „loan to value“, což v překladu znamená „částka k zapůjčení“. Vyjadřuje poměr mezi
výší hypotečního úvěru a zástavní hodnotou nemovitosti.
Tato hodnota nám ukazuje, jakou výši úvěru
si bereme oproti hodnotě nemovitosti (propočet
níže). LTV je při řešení hypotečního případu velmi
důležitým ukazatelem. Na základě těchto hodnot
banka „škatulkuje“ klienty do jednotlivých pásem
a přiděluje úrokové sazby. Poměr mezi těmito hodnotami je vyjádřen číslem např. LTV 90 –> výše
hypotečního úvěru bude odpovídat 90% hodnoty
zastavované nemovitosti, říká David Šmíd, hypoteční specialista z Hypotečního domu v Třeboni.
Co je to fixace?
Fix (fixace) je termín označující časový úsek,
po který je úroková sazba neměnná.
Fixace úrokové sazby je časové rozmezí, po
které banka nesmí měnit klientovi úrokovou saz-

bu. Fixace mohou být sjednány např. na 1 rok,
3 roky, 5 let, 7 let, 10 i více let. (Pokud si nyní
sjednáte hypoteční úvěr na 20 let s fixací úrokové
sazby 5 let, máte jistotu, že 5 let se vám měsíční
splátka nezmění. Ke konci data fixace vám banka
nabídne nové aktuální nabídky úrokových sazeb.
Máte více možností:
1. Akceptovat úrokovou sazbu a zůstat u banky.
2. Využít lepší nabídky jiné banky a refinancovat
hypotéku.
3. S
 platit hypoteční úvěr k době konce fixace.
Na jakou dobu je možno hypotéku sjednat?
Většinou je to 30 let, ale banky nabízí také
hypotéku se splatností 40 let. Lidé si často berou hypotéku „ na celý život“. Je zde ale mnoho
úhlů pohledů. Záleží na tom, co chcete vy. Jde
Vám o minimální měsíční splátku, kterou lze
docílit splatností úvěru na nejdelší možný časový úsek? Nebo jste si sami stanovili měsíční
částku, kterou chcete platit, a podle toho bude
určena splatnost hypotéky? (Parametry úvěru
lze samozřejmě měnit. Ideální je takto učinit
k době fixace hypotéky. Dostali jste v zaměstnání přidáno a chcete splácet více? Splatnost
hypotéky lze samozřejmě snížit, čímž docílíte
vyšší splátky. Stejně to funguje i v opačném
případě, kdy lze dobu splatnosti hypotéky prodloužit. Zde musíte ale splnit podmínky banky
– jedná se především o věk nejstaršího žada-

tele, kdy musí být úvěr splacen nejdéle do 67,
maximálně 70-ti let nejstaršího žadatele (záleží
na jednotlivých bankách).
Kdo může žádat o hypotéku?
Občan starší 18-ti let, v produktivním věku
a se stálým zdrojem příjmů. O hypotéku můžou
žádat až 4 žadatelé, maximálně z 2 domácností.
Pokud o hypoteční úvěr žádá více žadatelů, nemusí v určitých případech splňovat podmínku
produktivního věku všichni žadatelé. Stačí, aby
podmínku produktivního věku splňoval žadatel,
který má dostatečný příjem pro splácení min.
50% požadované výše úvěru. Potom může být
nastavena maximální doba splatnosti podle tohoto žadatele. Obraťte se na svého makléře/bankéře/finančního poradce s prosbou o výběr bank
a porovnání jednotlivých podmínek, které musí
žadatel splnit.
Na co všechno si můžeme hypotéku vzít?
Mezi nejčastější účely hypoték patří koupě
nemovitosti (rodinný dům, byt, chalupa, pozemek), výstavba, vypořádání společného jmění
manželů (SJM), rekonstrukce, vypořádání dědictví, nebo refinancování hypotéky. Řekl David
Šmíd, hypoteční specialista Hypotečního domu
v Třeboni, kde se specializují na hypoteční úvěry
a bezplatně pomáhají lidem s výběrem a vyřízením hypotečního úvěru.
David Šmíd, hypoteční specialista
Hypotečního domu v Třeboni

INZERCE
TEXTIL – GALANTERIE
M. Frolíková
nám. 5. května 8
Lomnice nad Lužnicí
Tel.: +420 607 562 869

•
•
•
•
•
•

VÝPRODEJ VYBRANÉHO ZBOŽÍ
MIKINY, TRIČKA – krátký, dlouhý rukáv
TEPLÁKY – dámské, pánské a dětské
ZIMNÍ KOMBINÉZY až za poloviční cenu
ZÁCLONY + LÁTKY
POLŠTÁŘKY OD 49, se znamením za 149,
A jiné zboží…
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O manikúrách a pedikúrách
Vážené zákaznice, vážení zákazníci,
manikúra s pedikúrou jsou kosmetickými procedurami, při nichž se zušlechťuje oblast nehtů a jejich
okolí. Při manikúře a pedikúře dochází k čištění, stříhání, broušení a lakování nehtů či odstraňování
odumřelé kůže. Zatímco pedikúra pečuje o nohy, manikúra se zaměřuje na ruce. Několikatisíciletá
historie obou se začala psát ve starověké Babylonii, Indii a Číně.
Manikúra a pedikúra (zastarale též manikýra a pedikýra) jsou v češtině slovy převzatými z cizích
jazyků. Původ obou výrazů hledejme v latině, kde manus je výraz pro ruku a pedis pro nohu. Druhá
část obou slov kúra se píše s čárkou, což je znakem toho, že se jedná o léčebný a zkrášlovací proces.
Také zde můžeme hledat původ v latině, kde cura znamená léčbu nebo péči.
Manikúru nabízí jak profesionální kosmetické salóny, tak si ji můžete provádět sami doma. K domácí manikúře
může posloužit například některá ze sad nabízených společností OBUV Čapek. Jejichž nástroje jsou vyrobeny z
kvalitní karbonové oceli. V naší nabídce českých výrobků najdete jak menší sady vybavené základními nástroji,
tak větší sady pro náročnější zákazníky. Přijďte se tedy podívat do našeho obchodu na lomnickém náměstí nebo
si najděte nejvhodnější sadu na www.modacapek.cz nebo na www.kvalitnimanikura.cz.

Vaše OBUV ČAPEK

800,– Kč
500,– Kč
300,– Kč

6 x 9 cm
200,– Kč
Řádková inzerce 100,– Kč
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Při opakovaném podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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