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Z ÚŘADU

Kultura

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
konané ve dnech 23. a 24. května 2014

Z knihovny

Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů celkem: 1444
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 195
Počet odevzdaných úředních obálek: 195
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 192
 STRANA 2
Volební účast: 13,5%

Ze spolků
Zajímavosti
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Z ÚŘADU
Výsledky voleb do Evropského parlamentu
konané ve dnech 23. a 24. května 2014

 ZE STRANY 1

Ve volebním okrsku Lomnice nad Lužnicí byly voleny tyto politické strany:
Název politické strany, politického hnutí nebo koalice

Počet platných hlasů pro stranu

1. SNK Evropští demokraté

2

2. Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

23

6. Str. zdravého rozumu – NECHCEME EURO – za Evropu sv. st.

9

7. Koalice TOP 09 a STAN

26

9. LEV 21 – Národní socialisté

1

10. Komunistická strana Čech a Moravy

21

12. REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA

1

13. Fair Play – HNPD

1

14. Česká strana sociálně demokratická

30

16. ANO 2011

26

20. Občanská demokratická strana

16

22. Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury

7

23. Strana Zelených

7

24. Strana svobodných občanů

7

27. Volte Pravý Blok www.cibulka.net

1

28. ANITIBURSÍK – STOP EKOTERORU!

1

29. Koalice DSSS a SPE

1

32. Česká pirátská strana

12

INFORMACE OBČANŮM
Chcete být informovaní o aktuálním dění v našem městě?
Chcete dostávat novinky a informace o kulturních akcích jako první?
Jednoduše zadejte svůj e-mail na stránkách www.lomnice-nl.cz, v sekci „novinky e-mailem“
a můžete se těšit na pravidelné týdenní aktuality.

Poděkování
Vážení přátelé v Lomnici nad Lužnicí!
Rádi bychom Vám upřímně poděkovali za dar, který jste poskytli naší společnosti, která provozuje hospicovou domácí péči
v regionu Třeboňska. Setkání při benefičním koncertu dne 8. 5. 2014 v kostele sv. Václava bylo pro nás velice příjemné a ještě
více nás potěšilo a překvapilo svým výtěžkem.
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Vážíme si Vaší pomoci a vězte, že je
pro nás i nadále nepostradatelná. Hospicová péče není hrazena z veřejného zdravotnictví ani podporována z veřejných peněz
pro sociální služby, jsme odkázáni pouze
na podporu měst a obcí, na sponzory, granty a soukromé dárce.
Přesto hospicovou péči považujeme za důležitou část ve zdravotně – sociálním systému péče o nemocného a jeho rodinu

a chceme se jí naplno a v co nejvyšší možné kvalitě plně věnovat.
Děkujeme, že jste nám to umožnili i Vy, prostřednictvím Vašeho
daru.
Za celý tým Hospicové péče sv. Kleofáše
a s poděkování i účinkujícím z kostelního sboru KOS
Mgr. Petra Brychtová, ředitelka o.p.s.

„Neumíme přidat životu dny, ale umíme dnům dát život.“

OD NAŠICH OBČANŮ
Vzpomínka na Pepíka Klabouchů
V úterý 11. března 2014 zemřel pan Josef Klabouch v požehnaném
věku 83 let. Ti, kdo ho znali, jistě potvrdí, že odešel člověk, který
nám bude chybět. Co bude, už chybí. Odešel jihočeský sedlák, který
miloval svou práci, byť těžkou a klopotnou. Miloval svá pole a svůj
grunt a také miloval život. V mládí to vypadalo, že z něho vyroste
jeden z nejlepších lomnických hospodářů, neboť rozuměl tomu, co
dělal. Jak už to tak u nás bývá, vše bylo jinak. Po převratu v roce
1948 jeho plány vzaly za své. Díky triumfující závisti, zlobě a lidské malosti hlupáků, jak už to ostatně všechny převraty v naší zemi
po staletí přinášejí, se jeho život zásadně změnil. V 50. letech byl
spolu s rodiči z Lomnice vyhnán jako kulak a podobně dopadl i další dobrý hospodář Franěk. A aby toho nebylo málo, musel Pepík
Klabouch nastoupit k PTP. Ale ne k těm rozverným „Černým baronům“ pana Švandrlíka, ale k těm, kde se otročilo, tekla krev a umírali lidé. Vojna to ovšem byla také černá a nikdo tehdy nevěděl, kdy
skončí a zda vůbec. Jeho „zaťatá nátura“ mu však umožnila toto
peklo přežít. Vrátil se. A když to poměry za A. Novotného dovolily, vrátil se s rodinou a s rodiči opět na grunt do Lomnice. Znovu
pracoval v zemědělství, a pokud mě paměť neklame, tak v Lužnici.
A protože své práci rozuměl a měl ji rád, patřil k těm nejlepším.

Po převratu v roce 1989, když se mu ukradený majetek vrátil,
se dal znovu z vervou do práce a zase pilně sedlačil. Ukradená léta mu však už nikdo vrátit nedokázal. On však měl jednu
vlastnost, která není až tak v našich krajích běžná. Jako věřící
člověk dokázal odpouštět, byť hořkost zůstala. A nyní připojím
osobní vzpomínku. Pepík Klabouchů byl můj kamarád a přítel.
Rád jsem poslouchal jeho vyprávění, která mě velmi obohatila.
Pepík byl totiž velice chytrý člověk, jehož univerzitou byl život
sám. Byl to pravý jihočeský sedlák a furiant. Se vším všudy a se
všemi chybami a klady. Vím, že v každé době a před kýmkoliv, řekl nahlas svůj názor a dokázal si ho obhájit. Před nikým
nepoklonkoval a nikomu vědomě neubližoval. Byl spravedlivý
a rovný a měl rád lidi. Dovedl se krásně a nakažlivě smát. Jediné co nesnášel, byl „cajk“. V tom byl nekompromisní. Ostatně
věděl proč. Takže, všichni kdož víte, oč jde, dejte si za Pepíka
Klabouchů „Rozum“.

Pepíku chybíš nám.
Čest Tvé památce.
Václav Rameš, starší

Noc
Slunce dnes zapadá do červánků
a já tě pěkně poprosím:
„zůstaň tu s námi ještě, vánku,
a pohraj si u vody s rákosím.“
Dřív než tma ve svém černém hávu,
krajinu schová do rukávu,
než bledá záře měsíce,
koupat se bude v rybníce.

Jako když píše pero na papíru,
tak šustí v letu křídla netopýrů.
Tráva je mokrá, rosa padá,
nocí zní žabí serenáda.
Dřív, než noc hvězdy našije
jehlou se stříbrnou nití,
všechno svým rouchem přikryje
a hvězdy jak démanty svítí.

Noc odchází až před svítáním,
když budí se zase nový den,
s prvním kohoutím kokrháním
a s prvním slunečním paprskem

P.H.

ZE ŠKOLY
Beseda s policistou
V úterý 6. května navštívil děti ze školní družiny pan Bašta, zástupce policie Třeboň. Besedoval s nimi o zvýšené opatrnosti při
přecházení komunikací, při jízdě na kole a zároveň upozornil

na to, jak je důležité mít své kolo správně vybavené. Vysvětlil dětem, jak je důležité dávat velký pozor a dobře poslouchat i na přechodech pro chodce, neboť tudy může projíždět záchranka,
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hasiči a policie, i když řidiči mají právě červenou. Seznámil děti
s prací integrovaného záchranného systému a důležitými telefonními čísly. Přiblížil dětem, jak probíhá zatčení problematické oso-

by a kdo měl zájem, mohl si to na vlastní kůži vyzkoušet. Na závěr
pan Bašta odpovídal na spoustu zvídavých otázek.
V. Bártů

Dopravní soutěž
Čtveřice žáků z 5. třídy naší školy ve složení Aleš Visčur, Tadeáš Švec, Karolína Marsová a Lucie Mašková se ve čtvrtek 15.
května zúčastnila oblastního kola dopravní soutěže konaného
v Třeboni. Žáci soutěžili ve čtyřech disciplínách. V písemných
testech z dopravní problematiky, jízdě po dopravním hřišti, jíz-

dě zručnosti a zásadách poskytnutí první pomoci. Mimo soutěž ještě probíhá práce s mapou. Žáci obsadili 4. místo a Aleš
Visčur získal drobný dárek za třetí nejlepší jízdu zručnosti. Gratulujeme.
V. Bártů

Jarní předškolička

16. 6. 2014 od 16.30 hodin
proběhne v budově základní školy již druhé setkání
budoucích prvňáčků s třídní učitelkou.
Pro děti budou připraveny zábavné úkoly, na kterých budou moci ukázat svoji připravenost pro
vstup do 1. třídy. Rodičům budou poskytnuty informace týkající se pomůcek, které žáci obdrží
od školy a města. Těšíme se na setkání.
Mgr. Jitka Schreibmeirová

Úspěchy v matematice
Milé překvapení přinesl letošní ročník mezinárodní matematické soutěž KLOKAN
(http://www.matematickyklokan.net/). V soutěži řeší žáci předem připravenýcnh 24 matematických úloh zaměřených na logiku, matematické uvažování, prostorév vnímání a aritmetické počty.
Žáci naší školy v něm prokázali vynikající matematické schopnosti.
Markéta Kabelová (3. třída) obsadila 2 místo z celkově 814 zúčastněných v kategorii Cvrček v okrese Jindřichův Hradec (určena žákům 2. a 3. ročníků).
Tomáš Vačkář (7. třída) obsadil 9. místo z celkově 832 zúčastněných v kategorii Benjamín
v okrese Jindřichův Hradec (určena žákům 6. a 7. ročníků).
Jan Slipka (9. třída) obsadil 2. místo z celkově 764 zúčastněných žáků v kategorii Kadet
v okrese Jindřichův Hradec (určena žákům 8. a 9. ročníků).
Další výborný matematický výsledek vybojoval Vladimír Božovský z 8. třídy, který obsadil
2. místo v okresním kole Matematické olympiády.
Všem jmenovaným děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.
Mgr. Kamila Bumbová (koordinátor matematické soutěže Klokan)
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Ročníková akce České Budějovice

14. 5. 2014 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili ročníkové akce
v Českých Budějovicích. Program akce byl zvolen tak, aby
vhodně korespondoval s učivem v jednotlivých ročnících a děti
si mohly na vlastní oči ověřit to, co se v hodinách naučily. Program měl dvě části. V rámci přírodovědné části děti navštívily
Planetárium, kde zhlédli zajímavou projekci a výklad o Sluneční soustavě. V druhé části zaměřené na historii našeho kraj-

ského města děti putovaly po historických památkách v okolí
náměstí a seznamovaly se s jednotlivými uměleckými slohy.
Odvážlivci si v závěru akce prohlédli krásu Českých Budějovic
z výšky Černé věže. I když počasí zpočátku nebylo na naší straně, věříme, že si všichni výlet užili a odnesli si mnoho nových
poznatků.
Jitka Schreibmeierová

Interaktivní Plzeň
V rámci projektu Rozvoj vzdělávání v Jihočeském kraji se ve dnech 28. a 29. dubna
žáci osmého ročníku zúčastnili výukové exkurze do Plzně. Zde navštívili interaktivní
expozici v Techmanii Science Center. Měli
možnost si na exponátech vyzkoušet sílu
větru, vody nebo reakci člověka na tmu, či
si porovnat své výkony ve skoku se zvířaty. V sekci Věda na doslech se zúčastnili
interaktivního pořadu Nad zvukem. Při této
vědecko-technické show se dozvěděli, jak
zvuk vzniká. S využitím základních akustických pravidel poznali, že lze hrát na netypické nástroje. V závěru se přesvědčili, že
nadzvukovou rychlost lze překonat jedním
prásknutím biče. V 3D planetáriu je zaujala
interaktivní expozice Vesmír.

Druhý den si v Pivovarském muzeu
pouze neprohlíželi vystavené exponáty,
ale aktivně vyhledávali indicie, podle kterých vyplňovali pracovní listy. Zapojili se
do tří výukových programů. Víte, co je
formanství, ledařství či bednářství? Jsou
to dnes již pomalu zapomenutá řemesla,
s nimiž se děti v jedené z dílen seznámily,
neboť souvisela s pivovarnictvím. V pracovních dílnách Jak se staví město a Jak
se žilo ve středověkém městě poznávali
vývoj každodenních lidských činností, co
lidé jedli, jak vypadala jejich hygiena či
si zobrazili moderní a historickou domácnost. Díky unikátnímu 3D dřevěnému modelu měli možnost postavit si město Plzeň
a pochopit dynamiku jejího rozvoje.
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Každá z pracovních dílen zapojené žáky ocenila osobitým listem o absolvování.
Protože jsme Plzeň navštívili na konci dubna, nešlo si nepřipomenout květnové osvobození americkou armádou v roce
1945. Stejně tak prohlídka centra města s moderně pojatými
kašnami – chrliči vody, inspirovanými heraldikou znaku Plzně,

Město Lomnice nad Lužnicí

ve všech účastnících exkurze snad zanechala nejen vzpomínku, ale i touhu toto velké, kulturně průmyslové město znovu
navštívit.
Celá exkurze se konala pod záštitou Střední školy dopravní
v Českých Velenicích.
V. Filípková, R. Fuchsová

Besídka ke Dni matek

Dne 14. 5. 2014 proběhla ve školní jídelně besídka ke Dni matek.
Tak jako každý rok, tak i letos ji připravily děti ze školní družiny. Představení předcházely týdny příprav a nácviku. Před zcela
zaplněnými místy školní jídelny děti postupně předvedly pásmo
básniček, pohádek, tanečků a písní. Rodiče, především maminky
strana 6

a babičky, odměnili děti velkým potleskem a z jejich očí byla vidět
spokojenost i radost z toho, co jejich děti dokážou. Závěr besídky
děti ukončily poděkováním za péči a předáním malých vyrobených dárečků.
Za ŠD napsala Iveta Nohavová
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KULTURA
Čarodějnice se rojily na Farské
Postavením májky byl opět po roce zahájen rej všech čarodějnic
u nás v Lomnici. Zábavu, soutěže a tanec si nenechali ujít mladí
ani ti dospělejší. Kulturní program odstartovali naši skauti spolu se svými kamarády Podivnou pohádkou o koblížkovi, děti
se vyřádily při Čarolympiádě a nechyběly ani taneční kreace
v podání Větrnic, jejich dorostu a skupiny Fresh Jumpers. Programem prováděl herec a hudebník Radovan Švec. Po zbytek
večera hrála k tanci a poslechu skupina Second Servis Band.
Bylo sice trochu chladněji, ale nepršelo a tak oheň dohoříval
ještě druhý den.
Marcela Božovská
Krasolétání na Čarolympiádě
mělo úspěch

Jedna z nejmladších čarodějnic

Přišli také
malí čarodějové

Předsedkyně poroty vyhlásila vítězné družstvo Čarolympiády

Den vítězství
Tak jako v ostatních městech a obcích, připomněli jsme si i u nás v Lomnici hrůzy druhé světové války, lidské utrpení a hrdinství, ale také radost
a naději, které přineslo vítězství nad fašismem právě v květnových dnech
roku 1945.
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Položením věnce k památníku na Václavském náměstí a odchodem skautů k pamětní desce Fr. Sochora, skončil samotný pietní akt.
Připomínkou lidskosti a naděje byl benefiční koncert kostelního sboru KOS ve prospěch mobilního hospice sv. Kleofáše, který navštívili
nejen účastníci pietního aktu, ale řada dalších lidí dobré vůle.
Marcela Božovská

Dětský den
Letní počasí v sobotu 24.5 nalákalo děti a jejich rodiče na odpoledne plné her a zábavy na Farské louce.
Všichni zájemci o dobrou zábavu prošli postupně jednotlivé
disciplíny precizně připravené našimi skauty, aby si v indiánském
týpí vyzvedli svou odměnu.
Soutěžní klání vystřídala dětská zumba s Petrou Augstenovou
a úplně v závěru jsme si pochutnali na opečených špekáčcích.
Podvečer patřil jubilujícím školním pěveckým sborům Racek
a Zvoneček, které zazpívaly v rámci koncertu Petra Bendeho. Pozvání na oslavu výročí přijaly bývalé vedoucí sboru p. učitelky
Irena Došková-Králová a Hana Pistorová, bývalí ředitelé školy
V. Forst a J. Císař. Nechyběly současná vedoucí sboru Mgr. Jitka
Balcarová a ředitelka školy Mgr. Jana Mlnaříková. Všem vedoucím sboru byly předány Ceny města Lomnice nad Lužnicí
Koncert byl uspořádán za finanční podpory Jihočeského kraje. Za přípravu a organizaci patří velký dík všem pomocníkům
z místních spolků a také zaměstnancům Služeb Lomnice.
Marcela Božovská

Zumba s Petrou Augstenovou měla úspěch
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Petr Bende a Racek

Bavili se malí i velcí
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Třeboňská
nocturna
Vážení přátelé
Třeboňských nocturen!
Ve dnech 7. – 12. července 2014 se na různých historických
místech Třeboně uskuteční již 11. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Třeboňská nocturna 2014. Připravili jsme
pro Vás 7 koncertů, na kterých vystoupí nejlepší umělci
od nás i ze zahraničí, stejně tak i jako mladí hudebníci, kteří
si své jméno teprve budují.
Pozvání k vystoupení přijal náš v současnosti nejlepší
houslista Josef Špaček spolu s vynikajícím klavíristou Miroslavem Sekerou, cembalistka Monika Knoblochová, společně s flétnistkou Clarou Novak, sopranistka a nositelka Ceny
Thálie Dana Burešová, která vystoupí společně se slovenským
tenoristou Peterem Bergerem, také členem Národního divadla
v Praze. Za řízení Davida Švece přednesou program v doprovodu Talichova komorního orchestru. V kostele SV. Jiljí vystoupí
i dva vítězové Mezinárodní soutěže Pražské jaro 2013 Kateřina
Javůrková – lesní roh a polský varhaník Karol Mossakowski.
V pátečním žánrovém odbočení v Třeboni prvně v ystoupí další nositelka Ceny Thálie Dasha za doprovodu Jihočeské filharmonie a skupiny Martina Kumžáka Pajky Pajk.
Těšíme se i na Vás!

Miloš Končický,
www.trebonskanocturna.cz

ZE SPOLKŮ
Festivalová sezóna začíná
Folklorní soubory se na svých zkouškách připravují na vystoupení, kterými prezentují svou práci. Stejně tak je tomu u našich
souborů Javor a Javoráček. Dospělí i děti se společně představili
na svátek matek v Chotýčanech.
Jednou za dva roky se Javor účastní Jihočeského folklorního
festivalu Kovářov. Na letošní ročník jsme si opět připravili nový
program, který představíme spolu s dalšími pásmy také na dalších
festivalech, na které jsme byli pozváni. Celkem nás čekají čtyři
festivaly.

Připravujeme se také na další ročník našeho lomnického festivalu U Zlaté stoky, který bude součástí pouti.
Čekají nás nejen festivalová vystoupení, ale i příjemná setkání
v rámci obecních slavností pořádaných v různých místech našeho
kraje.
Doufáme, že se na nás přijde podívat třeba o pouti.
Javor a Javoráček

Zahrádkáři
Co psali zahrádkáři před téměř 80ti lety
ve svém časopise.
J.Válek v Ovocnářských novinách :“je zvláštní, že z 80%
nejeví starosti o stromy mladí lidé“
K tomuto poznání došel známý ovocnář. Podobných stesků slyšíme téměř v každém časopise. Zdá se to neuvěřitelné,
že mladí lidé, ovládající složitý aparát hospodaření nechtějí

nebo neznají ani základních pravidel pěstování ovocných
stromů.
Láska a úcta ke stromům musí začít již v útlém mládí.
Škola tu má záslužný úkol, jak pomoci ovocnictví. Potřebujeme více takových nadšených pracovníků, jakým je pan
řídící Procházka. Naučil již děti dívat se na strom jinýma
očima. Vidět v něm něco živého, co krášlí krajinu, poskytuje
velký užitek, potěšuje člověka. Pak snad zmizí ty trapstrana 11
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né případy, nalámané větve, otlučené stromy apod. Ne znát
strom, jen když na něm něco dozrává, ale sbírat škůdce, učit
se strom ošetřovat. Tomu všemu jde naučit, ale i dospělí tu
musí jít zářným příkladem.
Strom stejně jako jiné kulturní rostliny vyžaduje více pozornosti, než se mu dosud věnovalo. Jsou zahrady, aleje a jiná
místa s ovocnými stromy, které nám neslouží často ke cti. Zde
se naskýtá mladým lidem nejlepší příležitost, co kde zlepšit
a upravit. Hospodářské školy by hlavně měli působit v tomto
směru a naučit dobře budoucí zemědělce ošetřování ovocných stromů. Jest to jeden z nejdůležitějších úkolů v našem
ovocnictví. Často pěstují se doma mladé stromky pro výsadbu. Naše školky nám vypěstí lepší stromky na odborném
podkladě. Správně volit jednotlivé druhy, sázet, ovládat řez,
hnojení, hubení škůdců, česání a úschova ovoce, to je nejdůležitější, čemu by se mládež měla dobře naučit.
Není to nic nesnadného, jen více živého zájmu a půjde
to. Kdo se naučí jednou milovat ovocný strom, váží si jej.
A pěstování ovoce skýtá příjemnou a zdravou zábavu. Naši
předkové měli stromy ve velké vážnosti, jak o tom svědčí
místy zachovalé staleté koruny. Bylo by opravdu velkou škodou kdybychom nepokračovali v duchu této krásné tradice.
Zdá se, že se problémy opakují. Dnes slyšíme – na co
na zahradě ovocné stromy, dáme místo nich keře, smrky,
jalovce. To je nádhera. A jablka – ty dovezeme třeba z Itálie. Na polích, kde se pěstovalo nejlepší zelí, montujeme
auta. Na 500 ha, kde se vypěstovaly tuny meruněk, budou
sklady Amazonu. Příkladů by se našlo mnoho. A co mladí.
Když naši předkové psali tento článek, nevěděli nic o televizi, mobilech, internetu a jiných „žroutech času“. Před
80 ti lety vysadila Lomnická škola alej třešňovou směrem ke Skalici. To byla asi poslední větší akce. A stromky
po nás zasazené v 50 tých letech na školní zahradě již také
někdo „skolil.“ Historie se stále opakuje, i když v různých
obměnách.

Členská schůze
Základní organizace ČZS Lomnice n/L. uspořádala poslední
členskou schůzi před letní přestávkou. Na programu
byly informace jak z místní organizace, týkající se např.
nákladů na energie v Domě zahrádkářů, kde 1 m3 vody
nás vyjde na neskutečných 584,– kč. Dále o situaci
a problémech v zahrádkářské kolonii „U Vydymače“.
Informace o činnosti Územního sdružení Jindřichův
Hradec, o přednášce předsedy ÚS Ladislava Zahradníka,
kterou uspořádala ZO Třeboň, o zahájení vydávání nového
Zpravodaje ústředím ČZS, který bude obsahovat mimo
předpisů nově též kulturní informace ze zahrádkářského
hnutí a informace o přednáškách a výstavách.
Hlavním programem schůze byla velmi zdařilá přednáška přítele Davida Broma na téma výživa a ochrana
rostlin. Členové byli informováni o způsobu ochrany proti velmi problematické rzi hrušňové, proti padlí na drobném ovoci, proti mechu na kůře apod. Dále byli členové
upozorněni na možný rok mšic vzhledem k velmi mírné
zimě. Ve výživě rostlin jsme byli upozorněni na důležitost obsahu humusu v půdě a následně důležitým zpracováním a využíváním kompostu. O procentu využití
umělých hnojiv, které je omezené. Probrali jsme dále
způsob a využití hnojení přes listovou plochu. Byli jsme
informováni též o různých druzích a kvalitě prodávaných
zahradních substrátů.
V závěru schůze jsme poděkovali našim zástupcům, kteří
se zúčastnili rozloučení s přítelem Josefem Šmírerem, ztratili jsme dlouholetého aktivního člena, jehož odchod je pro
naší organizaci velkou ztrátou. Letní přestávka nebude však
tradičně až do podzimu, protože v plánu je pravidelná výstava ovoce a zeleniny v součinnosti se včelaři a ostatními
dobrovolnými organizacemi města plánovaná na konec září.
Termín konání bude upřesněn.

Zdeněk Zeman

Zdeněk Zeman

ZAJÍMAVOSTI
Babské rady
Praní
• Špinavý hřeben dáme do ponožky a vypereme v pračce
• Mastný a špinavý límec u kabátu posypeme práškem
do pečiva, necháme chvíli působit a vykartáčujeme
• Propocená místa v podpaží před praním namočíme do octové vody
• Límeček u košile před praním potřeme šamponem na vlasy a necháme 10 minut působit
• Při praní tmavého prádla použijte místo aviváže ocet.
Oživí nejen barvy prádla, ale zároveň z pračky odstraní
vodní kámen

• Zašedlé záclony namočte do roztoku vody s 5 lžícemi
sody a 5 lžícemi soli. Po několika hodinách vyperte. Lze
použít i prášek do pečiva
• Zaprané bílé prádlo rozzáříte pomocí pár plátků citronu
nebo kypřícího prášku, které vyperete zároveň s oděvy

Úklid

• Škrábance na nábytku zcela zmizí, potřeme-li je oloupaným vlašským ořechem – stačí opravdu lehce
• Houbičky na nádobí občas namočit do vody s octem nebo
citrónovou šťávou a dát na jednu minutu do mikrovlnné
trouby
strana 13
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• Olejové skvrny v garáži posypat kočičím stelivem
a po pár hodinách smést
• Hlavice sprchy na několik hodin ponoříme do roztoku
vody a octa v poměru 1:1. Pak usazeninu lehce odstraníme
• Vodovodní kohoutky omotáme přes noc hadříkem namočeným do octa – odstraní skvrny od vodního kamene
• Spáry obkladů a dlaždic vyčistíme směsí jedlé sody a citrónové šťávy (octa) nebo bělící zubní pastou nebo směsí
vody a prášku do pečiva (starým zubním kartáčkem)
• Do kuchyňského odpadu 1x týdně nasypeme 2 lžíce jedlé sody, kterou přelijeme vařící vodou nebo lépe vodou,
ve které se vařily brambory
• Do záchodové mísy nalijeme 2 šálky octa a necháme působit přes noc – odstraní usazeniny
• Zrcadlo se bude krásně lesknout, omyjeme-li ho vodou
s octem
• Drobné dírky na zdi zamázneme bílou zubní pastou
• Mastné skvrny na zdi – naneseme na ně vrstvu bílé křídy
• Nálepky a obtisky na obkladech postříkáme lakem na vlasy. Necháme chvíli působit, pak je snadno sloupneme
• Ředěný i neředěný ocet odstraní mastný prach z radiátorů, žaluzií a digestoří
• Ve varné konvici pro odstranění vodního kamene občas
převaříme vodu s octem v poměru 1:1 nebo sáček kyseliny citrónové
• Usazený vodní kámen z napařovací žehličky odstraníme
tak, že ji naplníme octem a vodou ve stejném poměru.
Zahřejeme ji na nejvyšší stupeň teploty, vypneme a necháme hodinu stát. Roztok vylijeme a důkladně vypláchneme
• Nápojovou konvici od tmavých usazenin z vylouhovaných čajů vyčistíme kuchyňskou solí

Město Lomnice nad Lužnicí

• Do vázy s úzkým hrdlem nasypat trochu rýže, zalít horkou vodou a nechat asi hodinu stát. Pak utěsnit a několikrát protřepat – usazeniny budou pryč
• Pokud špatně odtéká odtok, nasypeme do něho půl šálku jedlé sody a pak šálek octa. Když přestane pěnit, propláchneme horkou vodou a po 5 minutách studenou vodou. Další způsob je půl šálku soli a 2 šálky vroucího octa
• Drobné střípky rozbitého skla posbíráme pomocí kousku
navlhčené vaty nebo lepicí páskou
• Vanu nebo umyvadlo umyjeme roztokem z kelímku podmáslí a 3 lžiček soli. Bude se krásně lesknout
• Na matné umyvadlo nasypeme vrstvu soli a navlhčíme
octem. Necháme působit přes nos, ráno vydrhneme drsnou stranou houbičky a opláchneme teplou vodou

Ostatní

• Ruličku od toaletního papíru lze vyžít na kabely, které se
pletou a zašmodrchávají. Kabely jí protáhnout a popsat
• Nůžky nabrousíme stříháním alobalu nebo smirkového
papíru na kov
• Konec lepící pásky už nebudeme hledat, dáme-li na něj
párátko nebo kousek špejle
• Proti komárům při venkovním posezení – citron rozkrojit
a vtlačit (zapíchat) do něho několik hřebíčků (koření)
• Zubní pastou vybělíme gumové části tenisek (starým
zubním kartáčkem)
• Psí a kočičí chlupy odstraníme z koberce, křesla i kabátu
vlhkou houbou
• Jedlá soda neutralizuje pach. Lze použít jako deodorant – stačí nanést trochu do podpaží. Nebo ji nasypat
do propocených tenisek (i jiných bot) a nechat působit
přes noc
Členky Klubu žen

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina u nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale
víme, proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou
důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí před
nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém
množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jsou to 3
-5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích
může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí,
ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež
u zářivek v současnosti dosahuje 95 – 100%. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje
surovin.
strana 14

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích
zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém EKOLAMP, která tyto služby zajišťuje i pro naše město. Obyvatelé Lomnice nad Lužnicí mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat na sběrném dvoře v ulici Nádražní
386, 378 16 Lomnice nad Lužnicí nebo v elektro obchodě
při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných recyklačních firem, kde jsou z nich po opětovném použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, např.
pro součástky jízdních kol. Z recyklovaných plastů vyráběny
zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu
využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá
jako technický materiál nebo pro výrobu nových zářivek.
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Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2014 recyklovalo
více než 6 milionů zářivek a výbojek. To představuje 30 kg
rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody.
Bohužel stále téměř 60% českých domácností nerecykluje

a úsporné zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy
můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz

Ekolamp
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E-shop tisku

30. 6. od 16.00
Prázdninový kurz
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Ceník inzerce v Lomnických listech
1 strana A4
1/2 strany A4
1/4 strany A4

800,– Kč
500,– Kč
300,– Kč

6 x 9 cm
200,– Kč
Řádková inzerce 100,– Kč

Při opakovaném podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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Pekařství MPM. Grafické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky.
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