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Lomnické pomlázkování

Nenechte si ujít
1. dubna
Noc s Andersenem
4. dubna
Přednáška o bylinkách
11. dubna
Z babiččina kapsáře
15. dubna
Beseda: Japonsko
30. dubna
Stavění máje,
Rej čarodějnic

Z radnice
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
z 50. – 52. zasedání rady města
Rada města:
− schvaluje přijmout okamžité opatření

−

−
−
−

směřující ke zlepšení situace v třídění
komunálního odpadu a to formou písemného upozornění všech nájemníků v bytových domech v lokalitě Dr. Fr. Kuny
a pravidelnou následnou kontrolou
projednala cenovou nabídku od společnosti EuroEnergo s.r.o. pro vypracování
energetického veřejného osvětlení ulic
Nádražní a Tyršova; schvaluje cenovou
nabídku za vypracování
souhlasí se zakoupením motorového
rotačního kartáče HECHT 8101 BS
za cenu vč. DPH ve výši 27.990,– Kč
schvaluje opravu a údržbu malého nákladního vozidla multicar Bucher z důvodu přípravy k technické kontrole
ukládá stavebnímu úseku připravit
podklady pro výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace na
celkovou opravu komunikace ulice Šalounská

− projednala přiložené rozpočtové opatření č. 1/2016; schvaluje rozpočtové opatření a předkládá ZM na vědomí
− byla seznámena s dokumentací, která
byla předána advokátní kanceláři JUDr.
D. Teleckému, dle zjištěných skutečností i přesto že byla podána dne 26.6.2013
objednávka na zajištění právní služby
vedoucí k řešení duplicitního vlastnictví, věc nebyla dořešena a doklady
byly vráceny městu; ukládá na základě
projednaného bodu I. starostovi města
předat tuto záležitost právnímu zástupci
města Mgr. L. Nádravskému
− projednala záměr vytvoření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby
ve věci veřejného osvětlení v ulici:
a) Tyršova, b) Nádražní; souhlasí s daným záměrem
− projednala důvodovou zprávu a ukládá
starostovi města předat veškeré podklady týkající se uzavřené smlouvy ze dne
22.12.2011, mezi městem Lomnice

nad Lužnicí a Petrem a Pavlem Müllerovými, právnímu zástupci města Mgr.
L. Nádravskému
− projednala návrh O2 Czech Republic a.s. na možnosti převzetí nákladů
pro zachování veřejného telefonního
automatu; nesouhlasí s uvedenými podmínkami
− bere na vědomí informací Státního pozemkového úřadu o neoprávněně inkasovaném nájemném za pozemky pronajaté Statkem Lomnice s.r.o.; schvaluje
přijetí neoprávněně vyinkasovaného nájemného ve výši 307,– Kč
− projednala Pravidla o provádění vyřazování a likvidace movitého majetku
města; schvaluje předložená Pravidla
o provádění vyřazování a likvidace
movitého majetku města; schvaluje likvidační komisi ve složení: předseda –
R. Soukup, členové – V. Ohrádka, Bc.
R. Visčurová, sekretář komise – H. Mazancová
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− projednala návrh ,,Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Města Lomnice nad Lužnicí“ a schvaluje znění ,,Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Města
Lomnice nad Lužnicí“
− projednala návrh cenových kalkulací od Ivana Schmeistera, plynoservis
J. Hradec a Ing. Jakuba Dobeše, revize
Č. Budějovice; schvaluje jako nejvhodnější nabídku Ing. Jakuba Dobeše, revize Č. Budějovice
− schvaluje zadávací dokumentaci k akci
,,Rekonstrukce části ulice Sádecká –
Lomnice nad Lužnicí“
− schvaluje přijetí pana npor. Bc. Martina
Hrnečka za člena pořádkové komise
− projednala inventarizační zprávu ÚIK
o provedení a výsledku inventarizace

Město Lomnice nad Lužnicí
majetku, pohledávek a závazků města
Lomnice nad Lužnicí za rok 2015 –
k datu 31.12.2015; schvaluje inventarizační zprávu ÚIK o provedení
a výsledku inventarizace majetku,
pohledávek a závazků města Lomnice nad Lužnicí za rok 2015 – k datu
31.12.2015
− schvaluje navýšení registračního listu k akci MÚ Lomnice nad Lužnicí –
64. výzva o 933.660,– Kč s DPH, dotace je 840.294,– Kč s DPH
− byla seznámena s odbornou přípravou
velitelů, strojníků a nositelů dýchací
techniky dobrovolných jednotek požární ochrany
− schvaluje Nájemní smlouvu se servisními službami č. 01277/15/440,
společnost RICOH Czech Repub-

lik, s.r.o., na zařízení AFICIO MP
301SPF RICOH (tiskárna do kanceláře podatelny)
− projednala žádost ZŠ a MŠ Lomnice
nad Lužnicí o schválení převodu hospodářského výsledku do rezervního
fondu; souhlasí s převodem hospodářského výsledku ve výši 80.273,12,– Kč
do rezervního fondu PO ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí
− schvaluje uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl – místní rozhlas, Lomnice
nad Lužnicí
− schvaluje ,,Smlouvu o poskytnutí neveřejné telefonní služby“ od firmy
PODA a.s.
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Z programu 10. zasedání Zastupitelstva města
Lomnice nad Lužnicí konaného v pondělí 14. 3. 2016
Zastupitelstvo města:
− projednalo zápisy KV č. 1/2016 ze
dne 18.1.2016, č. 2/2016 ze dne 10. 2.
2016 a č. 3/2016 ze dne 2. 3. 2016;
ukládá radě města vypracovat Jednací
řád Rady města do 30.4.2016 a ukládá
radě města připravit Jednací řád Zastupitelstva města do 30. 6. 2016
− bere na vědomí zprávu finančního výboru; ukládá FV dořešit informace
o způsobu rozúčtování nákladů na energie v bufetu a školní jídelně
− bere na vědomí zprávu o kontrole úkolů uložených zastupitelstvem města na
svém zasedání dne 14.12.2015
− schvaluje nepřistoupení města Lomnice
nad Lužnicí do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2
písm. e) zákona o obcích č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl.
3 Stanov Sdružení místních samospráv
České republiky
− schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene – pozemkové služebnosti na
dobu neurčitou mezi Jihočeským krajem, IČO 70890650, jakožto povinným,
a městem Lomnice nad Lužnicí, IČO
00247022, jakožto oprávněným, které

−
−
−

−

−

bude spočívat v oprávnění užívat část
pozemku pozemkové parcely KN p.č.
3568/40 a část pozemku pozemkové
parcely KN p.č. 20/1, vše v k.ú. Lomnice nad Lužnicí, jako pěší cestu v rozsahu určeném geometrickým plánem č.
1204-126/2015 ze dne 9.11.2015, dle
návrhu smlouvy č. SVB/OHMS/277/15
schvaluje zprávu o stavu požární ochrany na území města Lomnice nad Lužnicí za rok 2014
schvaluje zprávu o stavu požární ochrany na území města Lomnice nad Lužnicí za rok 2015
bere na vědomí Rozhodnutí o změně
číslování Obecně závazné vyhlášky č.
3/2015, o místních poplatcích na Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015, o místních poplatcích
projednalo záměr prodeje části pozemku
parc. č. 41/26 v k.ú. Lomnice nad Lužnicí a neschvaluje prodej části pozemku
parc.č. 41/26 v k.ú. Lomnice nad Lužnicí na základě doporučení rady města dle
usnesení č. 7/49/R/2016 a to z důvodu
plánovaného záměru výstavby garáží
schvaluje podání žádosti ke grantovému
programu MVČR na koupi požárního

automobilu CAS 20 na rok 2017, výše
požadované dotace 2.500.000,– Kč
− projednalo nabídku SÚS Jihočeského kraje převedení silnice III/1485;
souhlasí s převodem za předpokladu,
že bude vyřešena majetkoprávní otázka pozemku pod místní komunikací
(majitelem je JčK); pověřuje starostu
města dalším jednáním se SÚS JčK
a ČD a.s., případně se Správou železniční dopravní cesty
− schvaluje podání žádosti ke grantovému
programu MŠMT ČR pro rok 2016 na
víceúčelový stroj s příslušenstvím na
údržbu sportovního areálu v Lomnici
nad Lužnicí v celkové výši 1.330.000,–
Kč se spoluúčastí 35%
− souhlasí s realizací a podáním žádosti do programu prevence kriminality
MVČR pro rok 2016 ,,Zvýšení bezpečnosti v Lomnici nad Lužnicí“ – městský kamerový dozorový systém v předpokládané výši celkových nákladů
1.076.990,– Kč s výší dotace až 90%
a pověřuje starostu města plněním tohoto úkolu
Zápisy z jednání ZM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Z městského ÚŘADU
Kastrace koček
Městský úřad Lomnice nad Lužnicí vyzývá spoluobčany, aby problém volně
pobíhajících koček řešili jejich zodpovědní majitelé pomocí tzv. kastrace.
Sníží se tak rizika bezpečnosti silničního provozu a onemocnění volně pobíhajících koček.
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Svoz odpadu v měsíci dubnu
Pá    1. 4.
Pá   15. 4.
Pá   29. 4.

Město Lomnice nad Lužnicí
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Zkvalitnění
třídění odpadu
v lokalitě
Dr. Fr. Kuny
Na začátku nového roku jsme byli upozorněni na nekvalitní třídění odpadů pocházejících z bytových jednotek Dr. Fr. Kuny,
které jsou v majetku města. K písemné
připomínce byla doložena fotografie, ze
které je zřejmé, že třídění odpadů je nedostačující. Vedení města schvaluje přijmout
okamžité opatření směřující ke zlepšení
situace v třídění komunálního odpadu a to
formou písemného upozornění všech nájemníků v bytových domech v lokalitě Dr.
Fr. Kuny a pravidelnou následnou kontrolou.
(Zdroj: Foto – Mgr. Lenka Čoudková)

Obecně závazná vyhláška č. 4/2015,
o místních poplatcích – zkrácené znění – 3. část
ČÁST IV.
poplatek zE vstupného
Čl. 15
Předmět poplatku, poplatník

(1)	Poplatek ze vstupného se vybírá ze
vstupného na kulturní, sportovní,
prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li
v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se
jí může zúčastnit.
(2)	Poplatek ze vstupného platí fyzické
a právnické osoby, které akci pořádají.

Čl. 16
Ohlašovací povinnost
(1)	Poplatník je nejpozději 15 dnů před
konáním akce povinen ohlásit správci
poplatku druh akce, datum a hodinu
jejího konání, výši vstupného a další
údaje podle čl. 30 této vyhlášky.
(2)	Do 15 dnů po skončení akce je poplatník povinen oznámit správci
poplatku celkovou výši vybraného
vstupného sníženou o daň z přidané
hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Čl. 17
Sazba poplatku
(1)	Sazba poplatku činí z vybraného
vstupného na:
a)	kulturní akci ........................ 10 %,
b)	sportovní akci ........................ 1 %,

c)	prodejní akci ....................... 10 %,
d)	reklamní akci ..................... 10 %.
(2)	Paušální částka činí na:
a)	kulturní akci ........ 6 000 Kč/měsíc,
b)	sportovní akci ........ 500 Kč/měsíc,
c)	prodejní akci ....... 1 000 Kč/měsíc,
d)	reklamní akci ...... 1 000 Kč/měsíc.
(3)	V případě, že na jednu akci bude možné vztáhnout více poplatkových sazeb,
platí se pouze poplatek s nejvyšší sazbou.
(4)	Je na dohodě s poplatníkem, zda poplatník bude odvádět poplatek vyúčtovaný dle denní sazby nebo dle paušální částky.

Čl. 18
Splatnost poplatku
(1)	Poplatek je splatný do 30 dnů ode dne
skončení akce.
(2)	Při placení paušální částkou nejpozději do posledního dne měsíce, ve kterém byla akce pořádána.

Čl. 19
Osvobození a úlevy
(1)	Poplatek ze vstupného se neplatí
z akcí, jejichž celý výtěžek je určen
na charitativní a veřejně prospěšné
účely.
(2)	Od poplatku se dále osvobozují:
a)	akce vzdělávacího charakteru,
b)	akce pro děti,
c)	koncerty vážné hudby,
d)	divadelní a filmová přestavení,

e)	akce pořádané příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Lomnice nad Lužnicí,
f)	akce pořádané městem Lomnice
nad Lužnicí,
g)	akce pořádané TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí, SDH Lomnice
nad Lužnicí, Junák – středisko 13
klíčů Lomnice nad Lužnicí, Obec
Baráčníků Lomnice nad Lužnicí,
DTJ Kondor Lomnice nad Lužnicí
a dalšími neziskovými organizacemi působícími na území města.

ČÁST V.
poplatek
z UBYTOVACÍ KAPACITY
Čl. 20
Předmět poplatku a poplatník

(1)	Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních
určených k přechodnému ubytování
za úplatu.
(2)	Poplatek platí ubytovatel, kterým je
fyzická nebo právnická osoba, která
přechodné ubytování poskytla.

Čl. 21
Ohlašovací povinnost

(1)	Poplatník (ubytovatel) je povinen
ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
Stejným způsobem ohlásí ubytovatel
správci poplatku ukončení činstrana 3
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nosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
(2)	Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 30
této vyhlášky.
(3)	Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do
které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého
pobytu nebo místa trvalého bydliště
v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí

Město Lomnice nad Lužnicí
být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně
z časového hlediska.

Čl. 22
Sazba poplatku
(1)	Sazba poplatku činí za každé využité
lůžko a den 6 Kč.

Čl. 23
Splatnost poplatku
(1)	Poplatek je splatný nejpozději do 15
dnů po uplynutí čtvrtletí příslušného
kalendářního roku.

Čl. 24
Osvobození a úlevy
(1)	Poplatku nepodléhá:
a)	ubytovací kapacita v zařízeních
sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
b)	ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních,
pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
c)	ubytovací kapacita v zařízeních
sloužících sociálním a charitativním účelům.
Celé znění na: www.lomnice-nl.cz

Ze školy
Ve škole celý týden „Četla celá rodina“
I v letošním roce jsme krom realizace
grantu podporující čtenářské dovednosti dětí uskutečnili další ročník projektu
Čte celá rodina. Jedním z cílů je snaha
vrátit lidskou populaci zpět ke knížce
jako protipólu přehlcenosti využívání
internetu a informačních technologií.
Protože důležitým okamžikem v životě
dítěte vůbec a jako čtenáře zvlášť je role
rodiče, je naše snaha postavena také na
generačním setkání nad knihou. Do tříd
mezi děti totiž přicházejí k naší velké
radosti i prarodiče. Přestože vstup do
světa čtenářství je u každého dítěte rozdílný, lze s jistotou tvrdit, že vzor rodiny ho silně ovlivňuje. Pokud školák vidí
své nejbližší s knihou v ruce, s velkou
pravděpodobností se stane pravidelným
návštěvníkem knihovny. Na čtení a čtenářství je nutné se dívat i z pohledu perspektivy, tedy zapojení člověka do společnosti. Správné čtení, chápání všeho
přečteného, prožívání děje, rozvoj fantazie významně pomáhají v dnešní tvrdé
konkurenci na trhu práce. S jejich pomo-

cí se budou moci v životě dál vzdělávat
a adaptovat na nové, nelehké sociální
podmínky, aby byli úspěšní a jednou
mohli dobře vychovávat své vlastní děti.
Projekt po celou dobu trvání probíhá
pravidelně na I. stupni ZŠ. Vítáme, když
někteří rodiče přinesou oblíbenou knížku ze svého dětství a seznámí s ní děti.
V některých třídách se čte z knih na pokračování. Pro ukázku některé tituly, jež
jsme za dveřmi tříd mohli zaslechnout:
Veselé pohádky, Maxipesek Fík, Malá
mořská víla, Honzíkova cesta, Budhovy pohádky, Děti z Bullerbynu, Lovci
mamutů, Koruna tří, Sedmilhář Josífek,
Kosprd a telecí, Sísa Kyselá, Kubula
a Kuba Kubikula, Naši skřítci aj. Děti
se na tyto chvíle velmi těšily. Proto poděkování patří všem, kteří mezi ně přišli: S. Bunešové , Z. Bickové, H. Hrubé,
L. Chrtové, D. Ködelové, G. Kopřivové,
V. Kosové, M. Kotrbové, R. Kuthanové,
P. Malechové, V. Mlsnové, L. Ouškové,
Š. Petráskové, V. Petrželové, J. H. Pirasové, L. Schlixbierové, R. Šarmanové,

F. Šobrovi, P. Vitoňové, V. Záhorskému,
M. Žižkové. Věříme, že i příští rok díky
podpoře rodičovské veřejnosti bude mít
tato březnová oslava svátku knihy další
pokračování.
R. Fuchsová

Zdravé zoubky
Stalo se už na naší škole tradicí, že každoročně probíhá v tento čas projektový
den Zdravé zuby, který je určený žákům
1. stupně. Letos se konal v pátek 26. února.
Díky výukovému programu na interaktivní tabuli se žáci naučili, jak správně pečovat o svůj chrup, vhodnou techniku čištění zubů, dozvěděli, se jak často je nutné
si měnit kartáček nebo jak často navštěvovat zubního lékaře. Následně si každý sám
vyzkoušel i v praxi, jak správně postupovat při čištění zoubků.
Pokračovali jsme netradiční formou výuky – tutorským čtením. Roli učitelů (tustrana 4

torů) převzali páťáci a čtvrťáci a učili své
mladší spolužáky z druhé a třetí třídy. Společně si četli příběhy se zubní tématikou
a povídali si o nich.
Ve výtvarných a literárních dílnách
děti pracovaly s velkým elánem. Druháci
napsali dopisy zdravým zoubkům, které
se jen hemžily náramnými sliby a milými
přáníčky. Čtvrťáci a páťáci se stali na chvíli spisovateli a básníky.
I letos žáci vyplnili pracovní listy Zdravé
zuby pro výuku zubního zdraví. Jde o soubor hádanek, kvízů, doplňovaček a omalovánek, které zábavnou formou seznamují

děti s problematikou péče o zubního zdraví
a učí je správným návykům zubní hygieny.
Soutěž Zdravé zuby pro děti a pro školy,
která provází výukový program Zdravé
zuby téměř od začátku, se v současné době
snaží autoři projektu inovovat tak, aby byl
pro žáky atraktivnější. S přípravou nové podoby programu je spojena řada kroků, které
v této době probíhají. Z tohoto důvodu je
v tomto školním roce soutěž krátkodobě
pozastavena. O nové podobě programu budeme v pravý čas informováni a věříme, že
pro nás budou nové prvky přínosem.
Za 1. stupeň ZŠ V. Petrželová

Město Lomnice nad Lužnicí
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„Čím budu“
Každoroční prezentace budoucího povolání žáků 8. ročníku se stala na naší škole
již tradicí. Akce proběhla 5. února 2016
a především žáci nižších ročníků s nadšením řešili veršované hádanky, naslouchali
povídání „velkých osmáků“ a živě disku-

tovali o svých vysněných povoláních, která se velmi podobala těm právě odprezentovaným. I žáci vyšších ročníků pečlivě
naslouchali a bouřlivým potleskem odměnili pěkně připravená a vtipná vystoupení
svých spolužáků. Ti věnovali spoustu času

přípravě a tvorbě plakátů, kostýmů, vyhledání a zpracování důležitých informací a v neposlední řadě i složení veršů do
hádanky. Svůj úspěch si vychutnali a své
zážitky pro nás i napsali.
Mgr. Petra Štěpánková

Ukázka práce žáků 8. ročníku
Dne 5. února v pátek pro nás, žáky 8. ročníku, nastal den D. Měli jsme prezentovat
naše vysněná povolání.
Ráno jsme se sešli ve škole, abychom
si nacvičili náš projev společně s paní učitelkou, která nás měla na starosti. Všichni

Hádanky:

Většinou mám bílý šat,
chování tvé budu znát.
Myšlenky a emoce
vyléčíme dokonce.

(psycholog)
Aneta Pracná

nervózní a napjatí jsme si připravili naše
plakáty, na kterých jsme usilovně pracovali. Naším publikem byli žáci Základní školy v Lomnici nad Lužnicí a jejich učitelé.
Celí nervózní jsme nakonec odprezentovali, někteří s humorem a jiní s vážností.

Nezavděčíme se všem, ale hlavní je, že se
nám to osobně líbilo a máme ze sebe dobrý
pocit. Klidně bychom si něco takového zopakovali, tentokrát bez nervozity a s úsměvem na tváři.

Chytat ryby, to je věda!
Kdo si ale říci nedá,
z toho si pak natotata
dělá kapr šprťouchlata.

Za svou pravdu ruce své do ohně dají,
však správné váhy pravdu znají.
Spravedlnost zvítězí
nad lží a nenávistí.
(právník)

(rybář)
Tomáš Buneš

Eliška Koutková

Eliška Koutková
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z kulturY
Lomnická zákoutí v zimě
Známe výherce dalšího kola fotografické soutěže. Od 21. 12. do 14. 2. probíhala soutěž na téma Lomnická zá-

Západ slunce nad Koclířovem

Západ nad Velkým Tisým

nad Velkým Tisým, autor: Karel Volf.
Výhercům gratulujeme a všem ostatním
děkujeme za účast. Nyní se můžete zapojit do třetího kola fotografické soutěže
Lomnická zákoutí na jaře.

Edita Leštinová

Zimní nádech

koutí v zimě. Poté se hlasovalo o tu
nejhezčí z nich jak fyzicky na Staré radnici, tak pomocí sociální sítě Facebook
na stránce Kultura Lomnice nad Lužnicí.
Na 3. místě se umístila fotografie č. 23
– Zimní nádech, autor: Jaroslav Auský;
2. místo získala fotografie č. 5 – Západ slunce nad Koclířovem, autor: Irena Hálková;
1. místo patří fotografii č. 18 – Západ

Na květen připravujeme:
2. 5.	Máchův Máj Davida Jana Žáka (18.00 kostel sv. Václava)
5. 5.	Koncert ZŠ Lomnice n. Lužnicí a ZUŠ Třeboň (18.00 kostel sv. Václava)
8. 5.	Promenádní koncert Velkého dechového orchestru města Č. Budějovice (17.00 Václavské nám.)
Pietní akt na Václavském náměstí (18.00)
17. 5.	Zájezd seniorů (opravený kostel Dobrá Voda, Terčino údolí, Nové Hrady)
strana 6
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Lomnické pomlázkování
Na smrtonosnou neděli, 13. března,
se v našem městečku konalo Lomnické pomlázkování. Začali jsme v 10.00
hodin. Na náměstí 5. května probíhal
celý den minijarmark s bohatou nabídkou, na Staré radnici si každý mohl
prohlédnout řemeslné dílny, naučit se
a uplést si pomlázku, ozdobit vajíčko,

vyrobit přáníčko či vymodelovat zvířátko z marcipánu a podívat se na práci
s voskem. Připraveno bylo i pohoštění.
Ve 14.00 hodin jsme vyhlásili soutěže
Malované vajíčko a Lomnická zákoutí
v zimě a za asistence folklórního souboru
Javor a Javoráček jsme se vydali ke Zlaté
stoce. Děti z Javoráčku zde podle staro-

Vynášíme Moranu z obce, abychom konečně přivítali jaro

dávného zvyku vynesly za zpěvu slaměnou figuru Moranu představující smrt
z obce a vhodily jí do stoky. Tímto rituálem jsme se tak rozloučili se zimou a přivítali jaro. Na závěr programu u Staré
radnice představil folklórní soubor Javor
a Javoráček svá velikonoční vystoupení.
Edita Leštinová

Nedělním pomlázkováním nás provázel soubor Javor a Javoráček

Minijarmarku se zúčastnily i dámy z Chráněného bydlení Naplno se svými výrobky

Naučili jsme se plést pomlázky, holky se mají na co těšit
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Třeboň přivítá Štefana Margitu
Pořadatelé Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna by rádi navázali
na velký úspěch loňského festivalu, zvláště
pak na vystoupení Adama Plachetky a Kateřiny Kněžíkové při závěrečném koncertu celého cyklu. Festival bude v letošním
roce pořádán jako 13. ročník a proběhne
ve dnech 5. – 9. 7. a 6. 8. t. r. Dramaturgie
pro letošní rok požádala o spolupráci znamenitého tenoristu Štefana Margitu, který
jako jeden z mála našich současných umělců slavil úspěchy na největších světových
scénách u nás i v zahraničí. Toho doprovodí Jihočeská komorní filharmonie za řízení
Stanislava Vavřínka, který v minulosti tento soubor několik let vedl. Sobotní závěrečný koncert je vždy uváděn jako pocta Emě
Destinnové, a tak posluchači budou moci
obdivovat umění členky Národního divadla
v Praze Kateřiny Kalvachové. Tato mladá

nadějná sopranistka je na naší první scéně
pověřována významnými rolemi a vzhledem k jejímu mládí a dosavadní menší
známosti bude jistě pro posluchače velmi
příjemným překvapením. Se Štefanem
Margitou vystoupila již několikrát v minulosti a ten výkon partnerky velmi ocenil.
V programu bude řada dalších skvělých
jmen. Pavel Šporcl se tentokrát představí
společně s Gipsy Way Ensemble a jejich
společné provedení známých čardášů
a písní jistě udělá radost všem fanouškům
tohoto skvělého umělce. Ten již v minulosti na Třeboňských nocturnech vystoupil, zahajoval ročník 2009 tehdy v nezapomenutelném sólovém koncertu. Jeho
technickou zdatnost a virtuozitu budeme
moci obdivovat i tentokrát.
Třeboňská nocturna mají v názvu Mezinárodní festival. Hosty ze zahraničí ten-

tokrát bude znamenitá německá violoncellistka Konstanze von Gutzeit a jeden
z vítězů loňské soutěže Pražského jara
v oboru klarinet Franck Russo z Francie.
Houslista Josef Špaček byl pozván, aby
opět společně s klavíristou Miroslavem
Sekerou uzavřeli letošní ročník cyklu. Oba
hudebníci před dvěma roky nadchli zaplněný sál Divadla J. K. Tyla a odměnou za
jejich velké umění jim byl dlouhý potlesk
stojícího publika.
I pro letošní rok je pamatováno pořadateli na výrazné slevy na vstupném pro obyvatele města Třeboň. Při nákupu vstupenek
na všechny koncerty v nominální hodnotě
1.730,– Kč pořídíte Abonentní kartu za 890,–
Kč. Na velké „venkovní koncerty“ je 50 %-ní
sleva pro držitele průkazu ZTP, u vozíčkářů je
zvýhodněna cena vstupenky i pro doprovod.
Ing. Irma Mrázková

Otáčivé hlediště Týn nad Vltavou
Informační a kulturní středisko si pro Vás připravilo
další zájezdy, tentokrát na Otáčivé hlediště
do Týna nad Vltavou.
1. 7. 2016 – 21:30 – na komedii
HOSTINEC U KAMENNÉHO STOLU,
vstupné 200,–
30. 8. 2016 – 20:30 – na pohádkovou divadelní hru
HRÁTKY S ČERTEM, vstupné 200,–
Prosíme zájemce, aby se nahlásili nejpozději
do 13. května 2016 na Informačním a kulturním středisku
(tel.: 724 157 968).

Z knihovnY
Novinky z knihovny
Jonáš Jonasson: Analfabetka,
která uměla počítat

Druhý humoristický román Jonase Jonassona vypráví příběh černošské dívky Nombeko Mayeki, která se v roce
1961 narodila v Sowetu, chudinském
předměstí Johannesburgu. Přestože neumí číst, velmi dobře rozumí matematice. Postupně se dopracuje na pozici,
ve které navrhuje jaderné hlavice, a odstěhuje se do Švédska. Ve Švédsku vyšel román na podzim 2013 a okamžitě
vzbudil ohlas srovnatelný se Stoletým
staříkem.
http://www.databazeknih.cz/
knihy/analfabetka-ktera-umelapocitat-191857?c=all
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Milena Holcová: Babky na divoko

Je vám přes čtyřicet, děti se osamostatnily,
manželství už vás nemůže ničím překvapit.
V téhle životní etapě však dozrává nový, dosud opomíjený problém. Máte stárnoucí, nemocné, čím dál závislejší rodiče. Dvě přítelkyně středního věku se rozhodnou řešit své
konfliktní vztahy s matkami, kterým je přes
sedmdesát, poněkud netradičně – společným
cestováním po Krétě „na divoko“, bez střechy, bez průvodce, bez jistot. Den po dni, hodinu po hodině se před námi odkrývá téma
rozporuplnosti mateřství, opuštěnosti stáří,
různých variant sexuality, závislosti, nesmiřitelnosti i něhy. V nových situacích se palčivě připomínají děje dávno odeznělé, ale nikdy nezapomenuté. Vždyť to všichni známe.

Málokdy se nám však podaří nad problém
povznést. „Babky na divoko“ svým nadhledem, bystrým humorem a odzbrojujícím pochopením nám k tomu mohou pomoci.
http://www.databazeknih.cz/knihy/
babky-na-divoko-111253

E. L. James: Grey

Život Christiana Greye je čistý, disciplinovaný, plně pod kontrolou, plný
bohatství a… naprosto prázdný. Až
do dne, kdy do jeho života vstoupí
Anastasia Steele. Snaží se na ni zapomenout, vytěsnit ji, ale místo toho ho
strhne bouře emocí, kterou nedokáže
pochopit a které nedokáže odolat. Dá
mu Ana zapomenout na hrůzy dět-

Město Lomnice nad Lužnicí
ství, které Christiana pronásledují každou noc? Nebo ho jeho temné sexuální
touhy a snaha kontrolovat vše včetně
téhle dívky donutí zničit křehkou naději, kterou mu Ana nabízí?
http://www.databazeknih.cz/knihy/
padesat-odstinu-grey-260317
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Raine Miller: Třešinka
Elaina Morrisonová miluje Neila McManuse celý svůj život. Nevzpomíná si na
dny, kdy by ho nemilovala. I přes tragické
události a dlouhé roky odloučení její láska trvá… dokud jí osud neroztrhá srdce

na kusy, neotřese jejím dokonalým snem
a nenaučí ji, jak těžké je nechat jít.
Oba velmi brzy pochopí, že skutečný
život se ani trochu nepodobá romantickému snu. Většinou způsobuje kruté rány, po
kterých zůstávají jen jizvy.

http://www.databazeknih.cz/knihy/tresinka-185626

Kouzelná knihovna
Děti, které přilákala kouzelná knihovna
v čase jarních prázdnin, si užily dosytnosti vyrábění, her a společné zábavy. Nebylo
nás moc, ale o to víc jsme si to společně

užili. Přicházející jaro a Velikonoce byly
dobrým tématem pro vyrábění. Malovalo
se, vystřihovalo, četlo, peklo jen na procházku jsme se nedostali, protože počasí

nám nepřálo. Každopádně jsme si užili
a děti si opět připomněly, že knihovna je
místem, kde jsou kouzelné nejen pohádky.
Marcela Božovská

Kouzelné Novohradské hory
Novohradské hory jsou nejjižnějším pohořím České republiky. Jejich nadmořská výška přesahuje tisíc metrů, nejvyšší
hora, Kamenec, je 1.072 metrů nad mořem. Z hlediska horopisu jsou pokračováním Šumavského masivu. Navíc jsou
součástí horského celku, který z větší
a vyšší části leží v Rakousku.
Novohradské hory jsou podle různých metodik našimi sedmými až jedenáctými nejvyššími horami. Podle
střední nadmořské výšky jsou ale už
páté, vyšší než například Beskydy.
Společně s výjimečným způsobem
podrostového pěstování lesů to horám
dodává zvláštní, těžko slovy popsatelné kouzlo. Hluboké, různorodé a většinou zdravé lesy odlišují Novohradské
hory od vrcholových partií sousední
Šumavy. Jsou zde dvě nejstarší pralesní rezervace kontinentální Evropy.
Byly vždy místem setkávání a střetávání kultur. Historicky jsou Novohradské hory spojeny nejprve s rodem
Rožmberků, od Bílé hory po druhou

světovou válku pak s francouzským
rodem Buquoyů.
V současnosti si je spojujeme s krajinou, která posledních tři sta let let patřila
převážně ke kultuře německé, pak byla
uzavřena do nepřístupného hraničního
pásma a teď ji znovu nejen objevujeme,
ale hledáme k ní i svůj vztah.
Jejich zvláštnost a neuchopitelnost ale
vyjádřil už na konci 19. století neznámý
autor v knize Čechy, kde o nich napsal –
„Pravdu pověděl, kdo nazval Nové Hrady kusem ráje, a to, ač na půdě české,
nám Čechům přec neznámého, jakoby
na kraji světa kdesi položeného.“
Tehdy byly Novohradské hory téměř
odlesněné a žilo v nich kolem dvaceti
tisíc lidí. Dnes hory pokrývá les a po lidech zde mnohdy zůstaly jen zanikající
památky, k nimž je třeba putovat po starých cestách.
Novohradské hory jsou spojeny
i s nejmenšími vorosplavnými toky
v Evropě, a jejich dodnes patrnými úpravami toků a nádrží.

V pětisetleté historii více než dvaceti místních skláren se tu nejméně ve
dvou obdobích vyrábělo nejlepší sklo
na světě. To druhé z nich, hyalit, už
od dob jeho sklářů nedokázal nikdo
vyrobit.
Naše doba neomezených možností
je paradoxně více časem zapomínání
než poznávání. I proto se v krajině, někdy i nedaleko známých cest, skrývají
nejen krásná místa jako skály a opuštěné vesnice, ale i celé hory či říčky.
Krajině, přírodě, historii a kráse
Novohradských hor je věnován cyklus powerpointových prezentací,
přednášek a besed Genius loci Novohradských hor. Věcné informace se
v nich prolínají s osudy a příběhy lidí.
A také zážitky a prožitky jejich autora, propagátora Novohradských hor,
Milana Koželuha. Každá z přednášek
je doprovázena více než dvěma sty fotografií a stojí za pozornost. Ostatně
v Lomnici jsme se o tom přesvědčili
v pondělí 21. března.
strana 9
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ZE SPORTU
II. Zimní olympijské hry mládeže 2016
(YOG 2016) Lillehammer
Olympijských her mládeže se od 12. do
21. února 2016 zúčastnilo přes 1100 sportovců ve věku od patnácti do osmnácti
let z celého světa. „YOG byla mimořádná událost, kterou Mezinárodní olympijský výbor bere velmi prestižně. Jeli jsme
tam pro medaile a pěkné výsledky. Kromě sportovní stránky byl ale velký důraz
kladen i na vzdělávání sportovců a setkávání napříč národními týmy. Mladí olympionici na akci zůstávali, i když měli po
závodech a absolvovali různé workshopy
a teambuildingové akce. Česká výprava měla 43 sportovců. Do Lillehammeru
odletělo 13 chlapců a 30 dívek z 12 krajů
ČR. Největší zastoupení měl Liberecký
(10 sportovců) a Jihočeský kraj (6 sportovců). Měla zastoupení ve 12 sportovních
odvětvích (biatlonu, alpském lyžování,
krasobruslení, skikrosu, saních, severské
kombinaci, rychlobruslení, ledním hokeji,
běhu na lyžích, snowbaordingu, curling
a skocích na lyžích).
Česká výprava získala na II. Zimních
olympijských her mládeže YOG 2016 tři
stříbrné a dvě bronzové medaile. Nejúspěšnějšími českými sportovci se stal krasobruslařský pár Anna Dušková a Martin
Bidař. Ti získali stříbro nejen v soutěži
sportovních dvojic, ale následně i v netradiční soutěži mezinárodních týmů. Bronz
vybojovali skikrosařka Klára Kašparová
a sdruženář Ondřej Pažout.
Zvláštní kapitolou bylo vystoupení
týmu hokejistek do šestnácti let, jehož
součástí byla naše lomnická Šárka Krejníková, který podlehl až ve finále favoritkám ze Švédska. Pro český ženský hokej to znamenalo velmi úspěšnou premiéru
pod pěti kruhy.
„Je to důležitý výsledek pro celý český
ženský hokej. Známka toho, že se posouváme do absolutní světové špičky. Švédsko je o krok dál než my, ale o to větší
je to pro holky motivace do další práce.
Viděly na vlastní oči, jak hrají ty nejlepší v jejich věkové kategorii. A pro ženský
hokej to snad byla dobrá propagace, prý
se o nás doma hodně mluvilo,“ hodnotil turnaj generální manažer týmu David
Moravec, sám olympijský vítěz z Naga-

na. Ženskou reprezentaci čeká boj v elitní
skupině a pak kvalifikace na olympijské
hry. „Musíme jít krok za krokem. Tohle je
jeden z nich,“ dodal.
„Považuji naši účast za velmi úspěšnou.
Vybojovali jsme nejen medaile, ale i několik velmi dobrých umístění v největší světové konkurenci mezi vrstevníky,“ uvedl
šéf české výpravy Martin Doktor.
První Zimní Olympijské hry proběhly
v roku 2012 v Innsbrucku a Česko z nich
přivezlo dvě medaile. Příští Olympijské
hry mládeže YOG se uskuteční v létě 2018
v Buenos Aires a v zimě 2020 v Lausanne.
Po návratu z II. Zimních olympijských
her mládeže osobně pogratulovala české výpravě mladých sportovkyň a sportovců ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. „Jsme na vás hrdí, jak jste
reprezentovali naši zemi. Jsem ráda, že má
český sport ve vás velkou budoucnost,“ řekla ministryně při setkání se sportovci. Mezi
mladé olympioniky přišla i držitelka sedmi
zlatých olympijských medailí Věra Čáslavská. „Udělali nám velikánskou radost. Je mi
velkou ctí, že tyto slavnostní chvíle můžu

prožívat s vámi. Gratuluji vám, máte moji
velkou úctu a za vaši reprezentaci vám všichni děkujeme,“ uvedla legenda československého sportu, která především obdivovala
výkon mladých hokejistek. „Nejvíce mne
fascinovaly naše hokejistky, protože takové
křehounké dívenky a takový drsňácký sport?
To kloubouk dolů,“ dodala sedminásobná
olympijská vítězka.
Zdroj: www.olympic.cz
http://www.olympic.cz/clanek/
2182--ministryne-skolstvi-se-setkalas-mladymi-ceskymi-olympioniky
http://www.olympic.cz/clanek/2178-ceska-vyprava-veze-z-yog-2016v-lillehammeru-pet-medaili
http://www.ceskatelevize.cz/sport/
ostatni/327302-mladi-cesti-olympionicivyrazeji-na-zimni-hry-do-lillehammeru/

Šárka Krejníková, která nedávno
oslavila šestnácté narozeniny, nyní hraje za
tým HC 2001 Kladno. Na ZOH mládeže
nastupovala na pozici obránce. Porážku se
Švédskem bere sportovně, ale zklamání
pořád cítí. „Zklamání panovalo a bohužel
stále panuje. Musím však sportovně přiznat,
že tým Švédska byl lepší a zlatou medaili
si zasloužil.“ A jaké všechny zážitky si
Šárka odnesla z této olympiády?? „Byla to
nádherná akce. Ani sama nevím, co mám na
to říct. Bylo toho opravdu hodně a bylo to
úžasné. Přála bych každému, aby si tohle
sám zažil na vlastní kůži.“

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
SP – turnaj Ševětín – výsledky
sobota 12. 3. 2016
halový turnaj starší přípravky hraný v tělocvičně v Ševětíně. Lomnice obsadila 1. místo, nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Pavel Prášek, nejlepší hráčkou turnaje Kateřina Prášková
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TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Ševětín 06 4:0
střelci: Prášek P. 4

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Táborsko C 6:1
střelci: Prášek P. 4, Prášková 2

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Ševětín 05 1:1
střelci: Prášek P.

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Štěpánovice 9:2
střelci: Prášek P. 4, Prášková 4, Valeš

Město Lomnice nad Lužnicí
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Rozpis fotbalových utkání – duben 2016
datum
2. 4. 2016
2. 4. 2016
3. 4. 2016
9. 4. 2016
9. 4. 2016
10. 4. 2016
16. 4. 2016
17. 4. 2016
17. 4. 2016
23. 4. 2016
23. 4. 2016
24. 4. 2016
30. 4. 2016

den
So
So
Ne
So
So
Ne
So
Ne
Ne
So
So
Ne
So

začátek
10.00
16.30
14.00
10.00
16.30
14.00
17.00
9.30
14.00
10.00
17.00
14.00
10.00

sraz
8.30
14.50
13.00
9.00
15.30
13.00
15.30
8.00
13.00
8.30
16.00
13.00
9.00

domácí
Hrdějovice
Chlum
Lomnice
Lomnice
Lomnice
Lomnice
K. Řečice
Borovany
Lomnice
Suchdol
Lomnice
Lomnice
Lomnice

hosté
Lomnice
Lomnice
Č. Velenice
Dačice/St. Hobzí
Borovany
Hluboká
Lomnice
Lomnice
Rudolfov
Lomnice
H. Stropnice
Suchdol
Velešín

kategorie
dorost
muži
žáci ST+ML
žáci ST+ML
muži
dorost
muži
žáci ST+ML
dorost
dorost
muži
žáci ST+ML
dorost

Rozhovor se sportovními nadějemi
Otázky pro Pavla Práška, člena týmu TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí.
1. Pavle, od kolika let hraješ fotbal, a na jakém postu nejčastěji?
Fotbal hraji asi od 4 let a většinou na postu
pravého obránce.
2. Nevadí Ti, že místo sezení u počítače nebo
„lítání“ s klukama po Lomnici musíš chodit pravidelně na tréninky?
Vůbec mi to nevadí, spíš jsem rád, že můžu hrát
fotbal.
3. Na turnaji v Ševětíně ses stal nejlepším
střelcem. Jak se Ti tam hrálo a čím to, že
se Ti tak dařilo?
Hrálo se mi výborně a dařilo se hlavně díky
spoluhráčce Kačce Práškové, sestřenici, která
mi nahrávala. Za to jí chci poděkovat.
4. Zároveň jste i celý turnaj vyhráli. Jaká
byla atmosféra v týmu a co myslíš, že o vašem celkovém vítězství rozhodlo?
Už jsem trochu odpověděl. Záleží hlavně na náladě v týmu a především na tom, jaká jsme parta,
a to asi dobrá, když jsme to vyhráli.

5. Na turnaj jste odjížděli v určitém oslabení.
Kdo vám nejvíce chyběl a jak zapůsobilo
na tým, že nebyl kompletní?
Myslím, že chyběli Samuel Hejduk, Matyáš Poturnay a Tadeáš Bicek. Chyběl vlastně každý
z nich, rozhodně třeba Tadeáš, na kterého jsme
zvyklí v bráně.
6. Jak se Ti celý turnaj líbil? Co pro vás organizátoři připravili a jaké ceny jste si
domů přivezli?
Turnaj se mi hodně líbil a organizátoři pro nás
měli program i mezi zápasy – cvičení slalomu. Tak
hlavně jsme si odvezli zlatou medaili a já osobně cenu za nejlepšího střelce a nějaké sladkosti.
7. Na přelomu března vás čeká další turnaj,
tentokrát v Jindřichově Hradci. S jakým
cílem tam pojedete a jak myslíš, že se vám
tam bude dařit?
No samozřejmě bychom všichni chtěli zase vyhrát, a pokud budeme mít tým kompletní, mohli
bychom zabodovat a navázat na naše úspěchy.

Pavel Prášek

Děkuji za rozhovor a přeji další trofeje za nejlepšího střelce a hlavně dobré spoluhráče.

ze spolků
Z Javoru a Javoráčku
S blížícím se jarem začíná další sezóna našich vystoupení a cest za milovníky tradic
a lidové písničky. Náš Javor se v sobotu
12.3. představil na velikonočním jarmarce
v Benešově nad Černou. Bylo to opravdu velmi milé setkání s lidmi, kteří přišli s dobrou náladou, a tak se nám u nich
opravdu moc líbilo.
Smrtku z Lomnice jsme opět po roce
vynesli hned druhý den, na smrtnou neděli,
společnými silami spolu s   Javoráčkem do
Zlaté stoky. Prožili jsme spolu s návštěvníky lomnického Pomlázkování příjemný
den plný řemesel, vyrábění drobných dárečků, ochutnávek a pletení pomlázek.

Na Josefa se pět Javoráčků účastnilo
soutěže v lidovém zpěvu Jihočeský zpěváček, která se konala ve Zvíkovském
Podhradí a připravilo ji opět Jihočeské
folklorní sdružení. Celkem soutěžilo 38
dětí. V mladší kategorii se představily
Karolína Sedláčková a Eliška Vacková.
Chyběl Tadeáš Bicek, který se rozstonal.
Postupová kategorie 10 až 16 let nominuje
vítěze pro zemské kolo soutěže Zpěváček
a v té nás reprezentoval Vláďa Božovský.
Jsem ráda, že se u nás najdou děti, které
s chutí zpívají písničky z našeho kraje.
Zkuste si představit, jaké to musí být postavit se vedle muziky před plný sál sou-

těžících (soupeřů), před odbornou porotu
a ještě k mikrofonům! Něco jiného
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je zpívat mezi svými kamarády během
programu, když vlastně o nic nejde! Ale
máme u nás v souboru šikovné děti, které
nám rozhodně dělají radost a jsou také motivací pro ostatní Javoráčky.
Nakonec nám vyzpívaly dvě bronzové
medaile – v první kategorii Karolínka ze
13 dětí a mezi staršími Vláďa z 25 soutěžících.
Snad na nás čekají další příjemná setkání s příznivci folkloru, kteří se chtějí hlavně pobavit a potěšit lidovou písničkou.
Těšíme se na vás.
Marcela Božovská
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Klub žen pořádal turnaj v kuželkách
V sobotu 27. února se uskutečnil již
16. ročník babského přeboru v kuželkách, který se tradičně koná pod patronací starosty města. Tentokrát naše
město hostilo 8 čtyřčlenných družstev

z celého okresu – „holky“ všech věkových kategorií. Všechny přijely bojovně naladěné a s dobrou náladou. A jak
to všechno dopadlo? Nejlépe si vedly
ženy z Českých Velenic, na 2. místě

skončila Velká Lhota a 3. místo patřilo našemu družstvu. Následovala
Radouňka, Kardašova Řečice, Žíteč,
Blažejov a Strmilov. Sobotní odpoledne jsme si společně užily a už teď se
těšíme na další setkání.
Výbor Klubu žen

INFORMACE
Ekolamp informuje

www.ekolamp.cz

strana 13

Lomnické LISTY informují – Duben 2016

Město Lomnice nad Lužnicí

Výzva pro místní podnikatele
Chcete, aby Vaše firma byla evidována na oficiálních internetových stránkách města? Jednak Vás zaregistrujeme do složky Firmy a služby, a dále zařadíme do interaktivní mapy, aby si mohl každý najít na mapě
města, kde přesně Váš podnik sídlí.
Stačí se s námi spojit přes e-mail: info@iks.lomnice-nl.cz či se za námi zastavit na Informačním a kulturním středisku.

Duben
Duben je čtvrtý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 30 dní. Před přechodem
do gregoriánského kalendáře to byl druhý
měsíc v roce. Slovo pochází ze slova dub.
První dubnový den se nazývá apríl. Aprílové počasí označuje počastí nestálé, proměnlivé a používá se i tehdy, pokud se
hovoří o proměnlivém a nestálém počasí
v jiný čas.
Apríl je, jak už řečeno, označení pro první
dubnový den. Už od 16. století je apríl spojen
s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi,
např. u novinářů pak dovoluje tradice překročit rámec serioznosti a vypustit tzv.kachnu.
Problém nastává, že lidé pak neberou vážně
ani některé vyloženě seriózní články. Předpokládá se, že svátek vznikl jako reakce na
změnu ročního období ze smutné zimy na
veselejší jaro. V některých případech se apríl
koná současně i 30.dubna, ale tento den již
není tolik rozšířen.

Apríl v Česku

Nejedná se o původní český svátek, ale
přišel do Česka ze zahraničí a rychle zdomácněl. První písemná zmínka v Česku
apríl zmiňuje v roce 1690 a zápis pochází
od Bartoloměje Chrystellia z Prahy. V dřívějších dobách se jako oběti žertíků stávali známí a příbuzní, kterým se posílaly
nápady na nákupy neexistujících věcí jako
např. ohýbák na cihly, bublinka do vodováhy, závit M0, komáří sádlo, zaječí peří,
obecní nůžky, hodinářskou motyku, červené hřebíky, ohýbák na cihly nebo mezery
do žebříku. Aprílové žerty posledních let
se staly mnohem více sofistikované a často
reagující na aktuální události daného období. Například v roce 2013, kdy zastupitelstvo Prahy jednalo o výstavbě trasy D
pražského metra, se v Univerzitních novinách ČZU iZUN se 1. dubna objevila
informace, že zastupitelstvo Prahy schvá-

lilo investici na vybudování trasy, která
na rozdíl od původních plánů nepovede
jihovýchodní částí města, ale bude vedena
mezi stanicemi Stadion Strahov a Suchdol s mezilehlými stanicemi Střešovice
a Pražský hrad a přestupní stanicí Dejvická pro přestup na linku A. Tento žert se
autorovi vydařil, neboť v červenci téhož
roku byl Pražském deníku otištěn článek,
který obsahoval stejné údaje o novém vedení linky D, jako článek v Univerzitních
novinách.
Zdroj: Wikipedie

Apríl v Lomnici nad Lužnicí
Znáte nebo upamatujete si povedený
aprílový žertík, který se odehrál ve vašem okolí? Pošlete nám jeho stručný
popis do Lomnických listů. Nejlepší
otiskneme.

Nová sezóna sportovního rybolovu
6.00 – 20.00 hodin
5.00 – 22.00 hodin
6.00 – 19.00 hodin

2 dny	  200,–
3 dny	  300,–
1 týden	  500,–
2 týdny	  800,–
1 měsíc
1100,–
sezónní
1500,–
děti do 15 let věku*	  300,–

150,–

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

Od 1. dubna do 31. října 2016 probíhá
nová sezóna sportovního rybolovu na
rybníku Peřinka.

Denní doby rybolovu:
duben, září
květen až srpen
říjen

Ceník:
1 den

Povolenky lze zakoupit v Informačním
a kulturním středisku v Lomnici nad
Lužnicí a to 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 2016 naleznete na:
www.lomnice-nl.cz
(Turista-Příroda-Rybníkářství-Sportovní rybaření)

Financování montovaných domů
V dnešním článku ze světa hypoték se
chceme zabývat financováním montovaných domů, a to hned z několika důvodů:
1. Dle statistik roste každoročně zájem
o montované domy/dřevostavby.
2. Financování výstavby montovaných
domů (dřevostaveb) je poměrně specifické a ne všechny banky jsou schopny
zafinancovat tento způsob výstavby.
3. Registrujeme větší poptávku po informacích ze strany našich klientů.
Možná si říkáte, z jakého důvodu by
měly mít banky problém s financováním
strana 14

výstavby montovaného domu? Financování
montovaných domů je poměrně specifické
a ne všechny banky v České republice jsou
v současné době připraveny tuto službu
bezproblémově realizovat. Je to dáno tím,
že výstavba montovaných domů probíhá
rychle a právě s tím mohou mít některé banky administrativní problémy. Zjednodušeně lze říci, že klient může čerpat až 90%
úvěru před dokončením výstavby a zbylých 10% až po dokončení. Hlavní a zásadní rozdíl oproti financování výstavby
zděného domu je u dřevostavby ve způsobu

a rychlosti čerpání hypotečního úvěru. Vše
ostatní je víceméně stejné – proces posouzení bonity klienta, dokládání dokumentů,
sepsání smlouvy o hypotečním úvěru apod.
Banky bude také zajímat, jaká společnost bude realizovat výstavbu montovaného domu. Banky mohou mít vlastní
seznam firem, které jsou osvědčené a kde
pro banku nevzniká tak velké riziko. Jsou
ale i banky, které šly ještě dál, jako např.
Česká spořitelna. Ta nabízí hypotéku na
montovaný dům především klientům, kteří
si nechají stavět nemovitost od člena

Město Lomnice nad Lužnicí
Asociace dodavatelů montovaných domů
(ADMD). Proč je zde tato podmínka? Členové ADMD totiž splňují požadavky certifikace podle Dokumentu národní kvality,
což je pro banky především záruka kvalitního domu zhotoveného certifikovaným
a prověřeným dodavatelem.
Požádali jsme o doplnění a upřesnění informací pana Ing. Vratislava Blahu,
CSc., předsedu Asociace dodavatelů montovaných domů.
„Asociace dodavatelů montovaných
domů je sdružení výrobců dodavatelů mon-
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tovaných rodinných domů, objektů bytové
a občanské vybavenosti a jiných staveb na
bázi dřeva. Zhotovitelé dřevostaveb, kteří
jsou sdruženi do ADMD, nabízí certifikovanou kvalitu, spolehlivost a jistotu, že
stavba nového domu bude provedena ke
spokojenosti klienta. Kvalitu domů od členů ADMD zabezpečuje nezávislá certifikace podle Dokumentu národní kvality, kterou realizuje Výzkumný a vývojový ústav
dřevařský Praha. Nabízíme i možnost
prohlídek vzorových a referenčních domů
např. v Centru vzorových domů v Brně.

V případě zájmu můžete navštívit webové
stránky www.admd.cz“.
Přemýšlíte o výstavbě např. montovaného domu? Máme pro Vás radu.
Nejprve najděte banky, které jsou
schopny bezproblémově zafinancovat
tuto výstavbu, a až poté porovnávejte
nákladovou část jednotlivých nabídek.
Nevíte si rady? Pokud Vás zajímá více
informací, obraťte se na naše hypoteční
specialisty, kteří Vám rádi poradí.

David Šmíd, hypotéční specialista

INZERCE

Dámská elegantní pohodlná obuv
Dámská obuv z perforované kůže.
Tato obuv má velmi pohodlnou stélku.
Svršek této boty je z prostřihované kůže.
Obuv má zakomponovaný
mechanizmus Antistress,
který při chůzi absorbuje
otřesy na páteř.

Krásný duben Vám přeje OBUV ČAPEK
Již 16. ročník
tradiční úspěšné
mezinárodní soutěže
o nejlepší kalendáře

16

Přihlašte svůj kalendář!
Přihlášené originální nástěnné a stolní kalendáře v 8 kategoriích opět
ohodnotí odborná porota. Podmínky mezinárodní soutěže s přihláškou
najdete na www.typografiacz.cz/soutez.html. Ceny budou vyhlášeny
a předány na závěrečném mítinku. Reprodukce všech přihlášených
kalendářů budou opět otištěny v barevném katalogu Kalendář roku 2016.
Vítězné kalendáře budou předvedeny na výstavě v Praze.
Kdo bude letos nejlepší?
Požadujte zaslání přihlášky s podmínkami soutěže!
Přihlášky a informace: marsova.typografia@tercie.cz, tel.: 776 664 427

z90a2x60B.indd 1
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Ceník inzerce
v Lomnických listech
1 strana A4

800,– Kč

1/2 strany A4

500,– Kč

1/4 strany A4

300,– Kč

6 x 9 cm

200,– Kč

Řádková inzerce

100,– Kč

Při opakovaném
podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na andrese:
lomnickelisty@gmail.com
Koupím obrazy českých a jihočeských malířů, staré mince a bankovky, vojenské a myslivecké předměty šavle, tesáky, helmy,
odznaky, uniformy a podobné. Můžete nabídnout i jiné staré věci – hodiny, sklo, nábytek…. Tel: 722 777 672.
Lomnické LISTY informují – periodický tisk územního samosprávného celku města Lomnice nad Lužnicí. Vydává město Lomnice nad Lužnicí, číslo 4 / 2016,
ročník XVI. Redakce: Informační a kulturní středisko, náměstí 5. května, 378 16 Lomnice nad Lužnicí, e-mail: lomnickelisty@gmail.com. Redakcí nevyžádané
příspěvky se nevracejí, názor redakce nemusí být totožný s názorem autora. Za správnost příspěvků ručí autor. Za všechny zaslané příspěvky předem děkujeme.
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