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z radnice
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
z 32. – 33. zasedání rady města
Rada města:
−− bere na vědomí pozvánku na zasedání
Valné hromady Svazku obcí regionu Třeboňsko, které se bude konat 17. 9. 2015
od 13:30 hod. v Kolencích
−− se seznámila s odpovědí Ministerstva
vnitra ČR společnosti SYNOT TIP, a.s.,
která žádala o prověření zákonnosti OZV
města Lomnice nad Lužnicí č. 2/2011
o stanovení veřejně přístupných míst,
na kterých mohou být provozovány hra-

cí přístroje včetně interaktivních videoloterijních terminálů a jiných přístrojů
podobných výherním hracím přístrojům,
k jejichž provozu vydává povolení Ministerstvo financí dle § 50 odst. 3 loterijního
zákona; bere na vědomí sdělení Ministerstva vnitra, které závěrem konstatovalo,
že neshledalo v případě OZV č. 2/2011
důvody k zahájení dozorových opatření
−− požaduje na vedení střediska Junák – český skaut, středisko 13 klí-

OD NAŠICH
OBČANŮ

Z městského ÚŘADU
Soutěž
o NEJLEPŠÍ
SBĚRNÝ DVŮR

Vážení spoluobčané, do konce října pokračuje soutěž o titul Sběrný dvůr roku
2015. Nejlepší sběrný dvůr získá zajímavou finanční odměnu. Klasifikuje se
jak dostupnost dvora, pořádek, otevírací doba a ochota obsluhy, tak i rozsah
odebíraných komodit. Tyto jednotlivé
kategorie lze ohodnotit jedním až pěti
body. Každému, kdo hlasuje na internetové stránce www.sberne-dvory.cz pro
náš sběrný dvůr, mnohokrát děkujeme.
Svým hlasováním se navíc můžete zapojit i do slosování o hodnotné ceny. Stačí
jen vyplnit registrační formulář.

čů Lomnice nad Lužnicí, z. s., předložit do 30. 09. 2015 návrh využití:
a) stavebních úprav bývalé vodárny,
a doporučuje pracovat s variantním řešením využití stávajících prostor v MŠ, které má tato organizace v pronájmu
−− projednalo znění smlouvy o dílo
č. 08/2015 na zhotovení projektové dokumentace na městský víceúčelový sál mezi
Městem Lomnice nad Lužnicí a P-atelier
JH, s. r. o.

HLASUJTE V ANKETĚ

Poděkování
Vážený pane doktore Bílku,
děkuji Vám za ošetřování a děkuji též sestřičkám z Vaší ordinace.

VYHRAJTE NOVÝ

Karel Zástěra

SMARTPHONE LG!
nebo

přenosnou nabíječku...
Vítězné sběrné dvory
získají ﬁnanční podporu ve výši

30 000 Kč

50 000 Kč

a

pro obce
do 10 000 obyvatel

pro obce
nad 10 000 obyvatel

HLASUJTE na
www.sberne-dvory.cz

Pravidla a více informací o soutěži je k dispozici
na www.sberne-dvory.cz nebo na www.asekol.cz
SD_letak_A4_b.indd 1

16.7.15 10:41

Ze školy
První den ve škole - mezník v životě dětí i rodičů
Jaké to asi v té škole bude? To běželo
v myšlenkách nejen každého prvňáčka, ale
i rodičů a prarodičů, kteří v hojném počtu
doprovodili svá zlatíčka v úterý 1. 9. 2015
do školy. Ani jsme se při počtu 26 dětí
a jejich doprovodu nemohli do třídy vejít.
Proto jsme doprovod chvilku po přivítání
paní ředitelkou Janou Mlnaříkovou a panem starostou Karlem Zvánovcem propustili. Neobešlo se to bez slziček, ale jen na
malou chviličku. Společně jsme se naučili
písničku a uklidili spoustu pomůcek připravených na lavici do aktovky.
strana 2

První den máme za sebou. To si řekli
dnes rodiče, kteří si odvedli své prvňáčky ze školy. Já už jsem prvňák! Tak se
možná chlubily jejich děti po příchodu
ze školy. A já jsem zase v každém klučíkovi ve třídě viděla svého stejně starého
vnuka, který také šel poprvé do školy.
Každý z nás vnímal první školní den jinak, ale doufám, že se všichni budeme
těšit na dny další přinejmenším stejně,
jako na ten první.
Pavla Žáčková,
třídní učitelka 1. třídy

Město Lomnice nad Lužnicí

Lomnické LISTY informují – Říjen 2015

Zážitkový kurz 6. třídy
Všechno to začalo 7. 9. 2015. Ráno v osm
hodin jsme se sešli před školou a po důkladném zkontrolování jízdních kol a shrnutí pravidel silničního provozu jsme se
vydali na cestu. Cíl naší cesty byl kemp
Tušť vzdálený 40 km. Cestou jsme měli
několik zajímavých zastávek jako například hráz rybníka Rožmberk, kde žáci
mohli vidět rybáře při práci na sádkách
nebo Stříbřecký most. Při cestě se nám
nevyhnuly ani nehody, naštěstí nic vážného a my jsme v pořádku dojeli do kempu,
kde jsme se ubytovali. Po krátké přestávce

jsme vyrazili do nedaleké vesnice Klikov,
kde na nás čekali moc milý manželé, kteří
pro nás měli připravený program v podobě
střílení z luků. To nás všechny moc bavilo
a dokonce se mezi námi objevili i talentovaní lukostřelci. Po tak náročném odpoledni jsme se všichni těšili na večeři a spánek.
Druhý den jsme o půl osmé vstali na
ranní rozcvičku a snídani. Po snídani si
žáci zahráli přehazovanou na hřišti, ale bohužel nám další plány překazil déšť. Ten
nám ale nezkazil náladu a my jsme v místní klubovně hráli různé společenské a ko-

lektivní hry, které ještě více posílily naše
vztahy v kolektivu. Okolo třetí hodiny odpoledne konečně déšť ustal a my vyrazili
na pěší výlet do nedalekého města Suchdol
nad Lužnicí. Kde pan učitel seznámil děti
s místními památkami. Výklad byl doplněn zajímavými úkoly, které děti s nadšením plnily. Den opět utekl jako voda a my
šli spát obohaceni o nové zážitky.
Ráno jsme se probudili do poněkud zamračeného dne, takže se nám z postelí moc
nechtělo, ale rozcvička nás probrala a my
mohli vstříc novým dobrodružstvím.
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Tentokrát jsme vyrazili na kolech. Naše
trasa vedla okolím Tuště a přilehlých pískáren. Žáci se seznámili s historií a okolí Tuště. Poté nás čekalo překvapení od
pana učitele Mlnaříka v podobě projížďky
na koních. To jsme si se žáky moc užili,

Město Lomnice nad Lužnicí
a proto mu za něj ještě jednou děkujeme.
Po obědě jsme si dali krátký odpočinek
v chatkách, kde jsme nabrali síly na odpolední program. Odpoledne žáky čekal
výcvik sjíždění řeky na lodích. Žáci přes
prvotní strach a začátečnické neúspěchy
skvěle zvládli i tento nelehký úkol a pádlování na stojaté vodě si užili. Přišel poslední
večer našeho kurzu, a protože žáci byli po
celou dobu hodní, tak jsme za odměnu objednali do kempu pizzy. Čas rychle utíkal
a nám se začaly klížit oči únavou.

Do pátečního rána nás probudili sluneční paprsky. Po rozcvičce, která byla
tentokrát vedena žáky, nás čekalo balení.
Domů jsme tentokrát jako dopravní prostředek nezvolili kolo, ale vlak. Čekání na
vlak jsme si krátili na hřišti, kde jsme hráli
různé hry např. softball. Tam, kde náš výlet
začal i skončil a to před naší základní školou. Celý týden jsme si společně moc užili
a domů jsme se vrátili s krásnými vzpomínkami.

Zuzana Šimánková, třídní učitelka 6. třídy

z kulturY
Kaprobranní
První zářijová sobota patřila lomnickému
Kaprobraní a programu určenému všem
věkovým kategoriím. Od časného rána jste
mohli pozorovat na hrázi Koňského rybníka zhruba dvacet malých rybářů a jejich
doprovod. Kačeny a labuť sice neměly asi
strana 4

moc velkou radost. Jedna kačka byla dokonce lapena, ale jen do vlasce. S ohledem na vedra, která rybářským závodům
předcházela, ryby moc nebraly, ale i tak
jsme nakonec udělovali ceny šikovným
rybářům. Chytili kapra 53cm, úhoře 60cm

a další kousky. Na centimetry toho nejvíce
nachytal Roman Vosika, nejmladším rybářem byl Tomášek Petrásek.
Dopoledne však nebylo pouze o rybářských závodech. Děti se mohly bavit,
vyrábět i vzdělávat. U jednotlivých
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stolů byly připraveny různé aktivity –
vybarvování, hry, kvizy, poznávačky,
knihy. U malířského stojanu se projevil
dětský talent a fantazie (nejzajímavější
práce jsou vystaveny v knihovně).
Opravdu vydařená byla ornitologická přednáška pánů Mráze a Korbela,
kteří představili ptáčky ráno odchycené
a předvedli jejich kroužkování. Většina
přítomných viděla něco podobného poprvé v životě (a nejen děti).
Po vyhlášení nejšikovnějších dětských rybářů přišla na řadu soutěž dospělých v opracování ryby, tedy kapra.
Na startu stálo celkem deset soutěžících
včetně dvou žen. Dvoukolovou soutěž
nakonec vyhrál Miroslav Blecha. Za
lomnické soutěžil David Brom, hlavní pořadatel, který uhájil druhé místo.

Lomnické LISTY informují – Říjen 2015
Bronz patřil panu Koubovi. Pro diváky
byla soutěž zajímavá a hlavně i přínosná, protože si mohli odpoledne na kaprech pochutnat. A když kaprobraní, tak
se musí zpracovat vše co jde! Proto jsme
se rozhodli uspořádat soutěž o nejchutnější lomnickou rybí polévku. A ta nej,
nej byla připravena v kuchyni Marušky
Zasadilové.
Tečkou za Kaprobraním bylo úžasné
představení ochotnických divadelníků
z Volyně, kteří v přírodě ve sportovním
areálu odehráli komedii, která rozesmála všechny přítomné.
První zářijová sobota se vydařila, a kdo
si udělal čas a přišel, určitě nelitoval. Děkujeme všem, kteří nás podpořili, všem
kdo přiložili ruce k dílu a všem, kteří přišli.

Nejmladší z rybářů

Marcela Božovská

Hráz Koňského rybníka byla plná rybářů

Po rybolovu přišel na řadu talent a fantazie

Vyhlášení vítězů v opracování ryb

Ochutnávka rybích polévek

Pan Nohava předváděl rybářskou techniku

Divadelní spolek PIKI s představením ,,Tu myš jí ukopnu u huby“
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Ornitologická přednáška pana Mráze a Korbela

Nejzajímavější část přednášky s panem Mrázem

Dne 9. září se v prostorách Staré radnice uskutečnilo další příjemné posezení
s názvem Čaje o páté. Tentokrát na téma
Filmy pro pamětníky. Na úvod jsme si
vyzkoušeli krátký hromadný kvíz a poté
se při šálku čaje či kávy nechali pohltit
dějem československé komedie Tři kamarádi z roku 1947.

ČAJE O PÁTÉ
Ve středu 7. října v 17.00 hodin si popovídáme v
prostorách knihovny na téma Herci z pamětníku.

Podzimní výlovy rybníků 2015
09. – 11. 10.
26. – 30. 10.
02. – 06. 11.
02. – 04. 11.
strana 6

Rožmberk
Horusický velký
Dvořiště
Spolský velký

16. – 20. 11.

Bošilecký

Zdroj: http://www.trebon.rybarstvi.cz/
podzimni-vylov-rybniku
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Z knihovnY

Městská knihovna
Lomnice nad Lužnicí
ZVE VŠECHNY, DĚTI I DOSPĚLÉ, NA DALŠÍ ZAJÍMAVÝ

3. 10.
5. 10.

6.10.
7.10.
9.10.

Výstava na stromech NaZemi

(Václavské náměstí)

Otvíráme Výtvarný ateliér „U kapra Jakuba“(15.00)
Rodinné klání O sladkého Jakuba
Regionální setkání zřizovatelů a knihovníků
Čaje o páté
Otvíráme Čítárnu „U kapra Jakuba“ (16.00)

Celý týden odpouštíme sankční poplatky.

Přijďte, pokuty se ruší!

Čítárna U kapra Jakuba
V týdnu knihoven opět zahajujeme provoz
naší Čítárny. Budeme se scházet každý pátek v 16.00 v naší knihovně, která má dveře dokořán pro všechny děti a jejich dospěláky. Liché týdny bude na programu četba
pohádek doplněná o pohybové aktivity.
Sudé pátky se naše knihovna promění ve
výtvarný ateliér, kde se mohou realizovat
opět velcí i malí šikulové.

Budeme moc rádi, když se někteří
dospělí z řad rodičů, ale také seniorů,
stanou našimi klubovými „předčítači“
a pomohou dětem otevřít dveře do říše
fantazie a moudrosti. Přijďte se domluvit, kdy budete mít volné páteční odpoledne a věnujete je lomnickým dětem.
Stačí nám čtvrthodinka z vašeho nabitého programu.

ŘÍJEN U KAPRA JAKUBA
9. 10. – pohádkové počteníčko,
kočičí protahování
16. 10. – papírové dekorace l.
(nůžky, váz. drát)
23. 10. – pohádkové počteníčko
a zpíváníčko
30. 10. – papírové dekorace ll.
(nůžky, váz. drát)
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Inspirace z naší knihovny na
dlouhé podzimní večery:
Jiří Jůzl: Z Trutnova na Nový
Zéland. Deník z vandru od
protinožců
Tento (ne)všední životní příběh se odehrál na
jaře roku 2011 v překrásné přírodě národních
parků Nového Zélandu a v jeho odlehlých
končinách. Částečně i v okolí prašných cest,
silnic a dálnic. Mým mottem bylo cestovat
výhradně stopem, bez použití byť jen jediného veřejného dopravního prostředku, vyjma
přepravy trajektem na Severní ostrov. Do
jaké míry se mi to podařilo, posuďte sami. Při
tomto způsobu cestování jsem získal mnoho nových přátel, poznal mentalitu národa
a vlastnosti „obyčejných“ lidí žijících v této
nám tolik vzdálené zemi. Po svých jsem
nachodil na trekách a silnicích se zátěží na
zádech cca 35 kg téměř 800 km a 6 500 kilometrů najezdil stopem. Potkával jsem štěstí, někdy i „kliku“, sáhl jsem si však také na
samé dno psychických, někdy i fyzických sil.
(deník z vandru od protinožců)
Autor je rodák z Kocbeře u Dvora Králové nad Labem, ročník 1951. Je ženatý,
má dvě dcery. Vyučil se strojním zámečníkem v n. p. Strojtex Poříčí. Od roku 1994
byl živnostníkem, v Trutnově provozoval Country club BONANZA až do roku
2010. Jeho velkou láskou je fotografování
přírody. Osobně jste se s ním mohli setkat
v naší knihovně 30. září.
Zdroj: http://www.jirijuzl.cz/;
http://knihy.abz.cz/prodej/z-trutnova-nanovy-zeland-denik-z-vandru-od-protinozcu
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Jan Budař a Antonín Dočekal:
Největší tajemství Leopolda
Bumbáce a Pohádka z Pekla
pod Sudem
Nejdříve Jan Budař napsal pohádku o největším tajemství Leopolda Bumbáce jako
filmový scénář. Všichni, kdo jej četli byli
nadšení originálním příběhem bývalého dělostřelce Bumbáce a tak se Jan Budař rozhodl,
že ze scénáře udělá literaturu krásnou a vydá
ji knižně. Připojil k ní pohádku svého dědy
Antonína Dočekala a vznikla tak kniha, která
u nás nemá obdoby. Děd a jeho vnuk – dva
muži v čase vzdálení a přece si tak blízcí,
zvou všechny děti do pohádkového světa,
kde všechno končí jenom dobře.
„To je válečná pohádka? Ne. I když je
hlavní postavou bývalý voják, je to příběh
o odpuštění, o tom, že vina je hra. Taky
o tom, že žádná vojna nemá a neměla jiný
smysl, než budit strach a vyvolávat chaos.
Taky se děti dozví, že každý voják byl něčí
příbuzný nebo láska. A pokud nebyl to ani
to, rozhodně to byl něčí přítel. A to pozná
i Leopold Bumbác, hrdý voják, který si
myslí, že žádný civilista nemůže tušit, co
je to vojenská čest. (Jan Budař)“
Zdroj: http://www.janbudar.cz/
vse-co-je-nebo-bude/jan-budar-napsalpohadku-nejvetsi-tajemstvi-leopolda-bumbace/

Stieg Larsson:
Dívka v pavoučí síti
Čtvrtý díl světového fenoménu Milénium
vyšel v českém překladu 27. srpna v nakladatelství Host pod názvem Dívka v pavoučí

síti. Kniha byla za účasti nakladatelů a autora
představena na knižním veletrhu v Londýně.
Pokračování trilogie Stiega Larssona
napsal na popud spisovatelova švédského
vydavatele David Lagercrantz, novinář
a autor bestsellerové biografie Já jsem Zlatan Ibrahimović. „Když jsem si znovu přečetl celé Larssonovo Milénium, uvědomil
jsem si, jak je to komplexní dílo. Jak do
sebe vše zapadá. Bylo těžké proniknout do
této celistvosti a zároveň ji nenarušit. Musel jsem všechno absorbovat. Orientovat
se v prostředí a vtělit se do jednotlivých
postav. Nejjednodušší pro mě bylo pochopit Blomkvista, on je tak trochu moje alter
ego,“ řekl Lagercrantz.
Zdroj: http://www.databazeknih.cz/novinky/
pokracovani-milenia-vyjde-v-srpnu-480

Věna Hrdličková, Zdenka Krejčová: Rozsudky soudce Óoky
Óoka Tadasuke byl skutečnou historickou postavou. Žil v Japonsku na přelomu 17. a 18. století, a protože tehdejší
zákony byly příliš přísné, často je musel obejít svou vynalézavostí. Zavrhl
mučení, žádal, aby každé obvinění bylo
podloženo důkazy, a přihlížel k polehčujícím okolnostem. Tím si získal srdce
prostých Japonců a vstoupil do jejich
vyprávění. Příběhy o něm, ať už skutečné nebo smyšlené, se vyprávějí dodnes.
Postava soudce Óoky inspirovala i české filmaře k natočení úspěšného televizního filmu Rozsudky soudce Óoky.
Zdroj: http://www.levneucebnice.cz/p/
rozsudky-soudce-ooky/

ZE SPORTU
Sportovní den s E-ON rodinným fotbálkem
V sobotu 12. září jsme v areálu TJ Tatran
připravili Sportovní den s E-ON rodinným
fotbálkem. Jak už již sám název napovídá,
program nebyl připraven pouze pro děti
a mládež, ale i pro rodiče.
Přípravy vypukly v 11 hodin, kdy se za
účasti pana Havla začala stavět jednotlivá
stanoviště. Celkově se na sportovní den přichystaly dvě soutěžní disciplíny, 6 sportovních stanovišť, nafukovací hrad a míčkový
bazének pro nejmenší. Mezi soutěžní disciplíny patřil „Rodinný fotbálek“ a „Klec“.
Zbývající sportovní stanoviště nesly název
Kuželky, Hod na koš, Kop na koš, Střelba
na bránu, Střelba na branku a Slalom, kde
se za pomoci asistentů plnily různé úkoly.
Sportovní den oficiálně zahájil okolo 13. hodiny úvodním slovem lomnický
místostarosta, pan Petr Krejník, který mostrana 8

deroval akci po celé odpoledne. Děti si den
plně užívaly i díky prosluněnému a teplému
počasí. Během akce si chodili účastníci nesoutěžních disciplín pro odměny za jejich
splnění a po 16. hodině jsme se blížili do
finále i v soutěžních disciplínách. V soutěži „Klec“ jen o fous minul třetí příčku
tým Urbancovi, kteří zůstali na 4. místě.
3. místo obsadili Ježkovi, 2. místo Práškovi
a 1. čestné místo obhájilo družstvo Prášek
+ Vitoň. V rodinném fotbálku měli už jen
krůček k medailím Bicencovi, kteří skončili
na 4. místě. Medaile si ale odnesli z 3. místa
Práškovi, z 2. místa Kalajovi a z 1. místa
Ježkovi, jenž k nám přijeli až zdaleka.
Všem zúčastněným i všem, kteří nám
přišli pomoct s přípravami děkujeme, a výhercům ještě jednou gratulujeme.
Edita Leštinová

Splnit jednotlivá stanoviště přišel i Alfréd Pešout
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Lomnické LISTY informují – Říjen 2015

Sportovní stanoviště kuželek

Soutěžní klec

Ani zranění nezabránilo užít si sportovní den

Předávání cen za splnění všech šesti stanovišť

Míčkového bazénku využil i Matyáš Bicek

Nafukovací hrad byl dětmi stále obsazen

Napínavé derby ve fotbálku mezi rodinou Prášků a Bicenců

Gratulace družstvu Urbancovi

Rodinný fotbálek

Tatínkové bránili, co jim síly stačily

Nesměla chybět průběžná kontrola výsledků
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Přehled prozatímních
výsledků fotbalových družstev
TJ Tatran Lomnice nad
Lužnicí v sezoně 2015/2016
Fair Credit I.B tř. mužů - sk."D"
Sobota 15. 8. 2015 16:00
Třebětice - Lomnice/Luž. 0:2 (0:1)
Branky: 15. Němec Patrik, 60. Kaštánek Vojtěch
Neděle 23. 8. 2015 15:00
Olešnice - Lomnice/Luž. 1:2 (0:0)
Branky: 50. Lenk Lukáš - 56. Zákostelecký Milan,
57. Čuta Jakub
Sobota 29. 8. 2015 17:00
Lomnice/Luž. - Chlum u Tř. 3:0 (0:0)
Branky: 78. Němec Patrik, 84. Nohava Václav,
86. Nohava Václav

Město Lomnice nad Lužnicí

ČEZ - I.A dorostu sk. "A"
Neděle 23. 8. 2015 10:00
Lišov - Lomnice/L. 2:5 (2:1)
Branky: 12. Obdržálek Martin, 27. Kándl Jan
- 22. Šedivý Pavel (pen.), 53. Nehoda Marek,
54. Trachta Rostislav, 58. Šedivý Pavel, 85. Velich
Matěj
Neděle 30. 8. 2015 15:00
Lomnice/L. - Hrdějovice 3:1 (1:1)
Branky: 40. Pancíř Petr, 50. Pancíř Petr,
87. Šedivý Pavel - 8. Hulec Lukáš
Sobota 5. 9. 2015 10:00
spol. Hluboká/Olešník - Lomnice/L. 3:2 (2:1)
Branky: 1. Valenta Jakub, 10. Snopek Jaroslav,
78. Čuhaj Martin - 40. Sedlák Tadeáš, 61. Burda Jan
Sobota 12. 9. 2015 10:00
Rudolfov - Lomnice/L. 1:3 (0:1)
Branky: 51. Sládek Marek - 21. Trachta Rostislav,
55. Burda Jiří, 68. Sedlák Tadeáš

Sobota 5. 9. 2015 10:15
Borovany - Lomnice/Luž. 0:4 (0:2)
Branky: 11. Mikuláštík Vlastimil, 39. Čuta Jakub,
47. Mikuláštík Vlastimil, 73. Němec Patrik (pen.)
Sobota 12. 9. 2015 17:00
Lomnice/Luž. - K. Řečice 2:1 (1:1)
Branky: 15. Mikuláštík Vlastimil,
53. Pancíř Petr - 38. Zavadil Tomáš

ČEZ - I. A tř. starších žáků sk."A"
Neděle 23. 8. 2015 13:00
Dačice - Lomnice/L. 0:1 (0:1)
Branky: 2. Kříž František
Sobota 29. 8. 2015 10:00
Lomnice/L. - Borovany 6:1 (2:0)
Branky: 1. Sedlák Tadeáš, 5. Prášek Martin,
36. Prášek Martin, 44. Sedlák Tadeáš, 45. Havel Stanislav,
52. Pfeifer Miroslav - 51. Kováč Vladimír
Neděle 6. 9. 2015 09:30
Suchdol - Lomnice/L. 0:6 (0:3)
Branky: 5. Pfeifer Miroslav, 9. Burda Jan, 31. Burda Jan,
36. Dušák Vojta, 45. Dušák Vojta, 52. Pfeifer Miroslav
Neděle 13. 9. 2015 15:00
Lomnice/L. - spol. Hrdějovice/Nemanice 6:1 (4:1)
Branky: 5. Sedlák Tadeáš (pen.), 12. Pfeifer Miroslav,
25. Prášek Martin, 28. Sedlák Tadeáš, 36. Pfeifer Miroslav,
42. Prášek Martin - 29. Anýž Ondřej
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ČEZ - I. A tř. mladších žáků
sk."A"
Neděle 23. 8. 2015 14:45
Dačice - Lomnice/L. 3:7 (2:4)
Branky: 36. Chvátal Jan, 12. Šívr Vojtěch,
20. Šívr Vojtěch - 17. Nosek David, 52. Nosek David,
6. Jedlička Ondřej, 14. Havel Stanislav, 26. Prášek
Martin, 38. Prášek Pavel, 49. Prášek Martin
Sobota 29. 8. 2015 11:45
Lomnice/L. - Borovany 4:1 (2:0)
Branky: 2. Prášek Martin, 20. Staněk Adam,
35. Prášek Martin, 50. Prášek Martin - 42. Račák Matěj
Neděle 6. 9. 2015 11:15
Suchdol - Lomnice/L. 2:11 (1:5)
Branky: 28. Kocanda Matyáš, 51. Havelka Martin (pen.)
- 6. Prášek Martin, 10. Stoklasa René, 14. Stoklasa René,
20. Prášek Pavel, 25. Prášek Pavel, 33. Petřík David,
38. Prášek Pavel, 41. Nosek David, 50. Nosek David,
56. Prášek Martin, 59. Nosek David
Neděle 13. 9. 2015 16:45
Lomnice/L. - spol. Hrdějovice/Nemanice 6:2 (4:0)
Branky: 23. Nosek David, 25. Prášek Martin,
26. Prášek Pavel, 29. Prášek Pavel, 38. Prášek Pavel,
42. Prášek Martin - 50. Čermák Jan, 59. Fürst Lukáš
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Okresní přebor přípravka starší sk. "A"
Čtvrtek 10. 9. 2015 17:30
Lomnice - J. Hradec B 10:10 (7:3)
Branky: 3. Poturnay Matyáš, 6. Kolář Martin, 7. Prášek Pavel, 8. Poturnay Matyáš, 16. Poturnay Matyáš,
20. Prášek Pavel, 23. Poturnay Matyáš, 33. Kolář Martin, 36. Prášek Pavel, 42. Poturnay Matyáš
- 7. Binder Petr, 9. Němec Jan, 14. Němec Jan, 28. Němec Jan, 32. Němec Jan, 35. Reisner Jakub,
37. Němec Jan, 40. Jílek Jan, 42. Reisner Jakub, 48. Němec Jan

SP - turnaj Temelínek
Starší přípravka se zúčastnila turnaje "O pohár Temelínek" v Týně nad Vltavou. Turnaj byl organizován jako
tříkolový. Hrál se na dvou hřištích (počet hráčů: 7+1, zápas trval 22 minut). Během jednoho hracího odpoledne
proběhlo na hřištích 14 utkání. Hrací systém byl každý s každým. Po odehrání 2. kola se rozdělila skupina na dvě
poloviny, kde týmy na 1.- 4. místě hrály ve 3. kole o první místo a týmy na 5.-8. místě hrály ve 3. kole o páté místo.

3. finálové kolo - čtvrtek 10.9.2015
TATRAN Lomnice nad Lužnicí - Vodňany 3:1

Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Tadeáš Bicek

střelci: Poturnay, Stoklasa, Prášek P.

TATRAN Lomnice nad Lužnicí - Bechyně 1:0
střelci: Vrána

TATRAN Lomnice nad Lužnicí - Protivín 6:1
střelci: Vrána 2, Poturnay 2, Prášek P., Stoklasa

Naše mužstvo obsadilo celkové 5. místo

Uvažujete o změně internetového připojení?
Nemůžete se rozhodnout, jaké služby využívat?
Seznamte se s nabídkou na připojení do naší
metropolitní sítě. V základním tarifu 270,-Kč
nabízíme službu
CityLink Plus 25 Mbps +zařízení pro PODA net. TV
+ 1 SIM kartu pro službu PODA mobil.
Další informace získáte v IKS nebo na tel.: 724 157 968
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ze spolků

INFORMACE
Hypoteční dům
informuje

PROTŘIĎTE PŘED ZIMOU
ŠATNÍKY

a

PŘÍJEM VĚCÍ:
Od PO 19. října do PÁ 23. října
v herně Klubíčka při pravidelném
programu nebo kdykoli po
domluvě na tel.: 731 409 689
POPLATKY:
Do 5 ks věcí nebo celkové
prodejní ceny 100,- Kč =5,- Kč,
vše ostatní =30,- Kč manipulační
poplatek.

VÝDEJ VĚCÍ:
SOBOTA 24. října od 15 do 17 hod
v herně Klubíčka, výjimečně jindy
po předchozí domluvě.

A dále pak 10%
z prodaného zboží.

SOBOTA 31. ŘÍJNA
sál v Ponědraži

14.00 Hrátky na ponědražské návsi
17.00 Galakoncert „Z našeho života“
20.00 Zábava s B Quintetem
Přijměte pozvání Folklorního souboru Javor
z Lomnice nad Lužnicí
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Úrokové sazby u hypotečních úvěrů
jsou na vzestupu
„Úrokové sazby klesaly více jak
17 měsíců a je možné, že jsme zjistili, kde je skutečné úrokové dno sazeb
hypoték“, říká David Šmíd, hypoteční
specialista Hypotečního domu v Třeboni.
Máme tedy uzavírat hypotéky
nyní, dokud jsou úrokové sazby ještě výhodné?
„Úrokové sazby jsou dle našeho názoru stále velmi zajímavé. Kdo sleduje
vývoj úrokových sazeb, ví, že zvýšení
sazeb se u nejběžnějších fixací zvýšilo
zpravidla o 0,1%. Žádné zásadní změny
neproběhly. Lidé, kteří plánují kupovat
nemovitost např. v řádu měsíců, se dle
našeho názoru nemusí obávat žádného
zásadního růstu úrokových sazeb.
O kolik zaplatíme více, po zvýšení
úrokových sazeb?
Na našich webových stránkách jsme
uváděli i příklady, o kolik zaplatí klient více. Například u úvěru na 2 000
000,-Kč a splatnosti 25 let klient zaplatí o 89,-Kč měsíčně více, po zvýšení úrokových sazeb. V tomto případě
se jedná právě o 0,1% u úvěru do LTV
85. Tato hodnota LTV znázorňuje právě rozdíl mezi hodnotou nemovitosti,
kterou bance dáváte do zástavy a výší
úvěru, kterou si berete. V našem případě LTV 85 znamená, že si berete
u banky maximálně 85% hodnoty zastavované nemovitosti.
Očekáváte nadále růst úrokových
sazeb?
Sami čekáme, s čím přijdou jednotlivé banky. Předpokládáme, že banky
připraví speciální podmínky pro určité
skupiny, popř. druhy úvěrů. Již můžeme vidět, že s akcí přišla například
Hypoteční banka, která garantuje podmínky úvěrů do LTV 85 i pro úvěry
s parametry LTV 90. Podle nás bude
velmi záležet na postoji největších
hráčů na trhu, kterými jsou Hypoteční banka, Česká spořitelna a Komerční
banka.
Co byste poradil lidem, kteří si
berou hypotéku?
Zaprvé bych jim poradil, aby dokázali zhodnotit, jestli jejich situace
je vhodná pro splácení hypotéky. Ne-
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jedná se pouze o dostatečné příjmy,
ale i zohlednění možných rizik, jako
je třeba ztráta zaměstnání. I když je
pravda, že i proti tomuto riziku se můžete pojistit. Dále bych lidem doporučil najít odborníka, který jim pomůže
najít banku a produkt přímo pro ně.
Rozhodně bych se nespoléhal na jednu
banku. Nedoporučuji hledat nejlepší
hypotéku pouze podle úrokové sazby.
Úroková sazba je samozřejmě důležitým parametrem u hypotéky, ale je zapotřebí zohlednit další poplatky, které
můžete u hypotéky platit – vedení běžného účtu, úvěrového účtu, ale i platba
pojištění, nebo poplatek za předčasné
splacení hypotéky. Pokud chcete například stavět rodinný dům, zaměřil
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bych se i na postup čerpání hypotéky. Každá banka má vlastní metodiku
a vybíral bych banku, která dokáže splnit podmínky klienta. Pokud si chcete
vše zařídit sami, doporučuji navštívit
alespoň 4 banky a nechat si vytvořit
jednotlivé nabídky, včetně splátkových
kalendářů. Druhou možností jsou hypoteční specialisté/makléři, kteří Vám
mohou poradit s výběrem hypotéky,
ale i s vyřízením hypotečního úvěru.“
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, hypotéční specialista
Hypotečního domu v Třeboni

Ekolamp učí děti třídit odpad
Prostřednictvím ekologické a environmentální výchovy se děti ve školách učí odpovědnému chování vůči
přírodě i sobě navzájem. Proč je
ochrana životního prostředí důležitá,
pomáhá dětem pochopit i školní recyklační program RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět, který pořádají kolektivní systémy EKOLAMP,
ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN.
Program, do kterého se zapojilo již téměř 3300 škol po celé České republice,
vysvětluje dětem důvody, proč je třeba
třídit a recyklovat odpady – vysloužilé
zářivky, malá i velká elektrozařízení,
baterie i jiné druhy odpadu.
Výchově k ekologii a ochraně životního prostředí se učily děti ve školách již za
první republiky, dnešní žáčci se navíc dovídají, jak šetřit energii a přírodní zdroje,
jak pečovat o krajinu a zvířata v ní. K dětem se tak dostane nepřeberné množství
nových informací a zajímavých poznatků.
Je ale vůbec možné se v tom všem jednoduše vyznat? Vezměme si například
odpady – sbírá se vše od papíru, plastů,
baterií, zátek až po lednice a bioodpad.
Které z dětí a jejich rodičů například ví,
jak správně naložit s nefunkční zářivkou?

nost planety. Obyvatelé Ekolampova plní
úkoly, vzdělávají se, sdílejí své zkušenosti, diskutují se svými sousedy a při tom
všem se hlavně dobře baví. Zastavte se
u nich na návštěvu, nudit se nebudete.
Cílem kolektivního systému EKOLAMP je začlenit problematiku zpětného odběru zářivek do komplexní mozaiky ekologické výchovy. Zářivky šetří
elektrickou energii, ale jelikož obsahují

rtuť, nesmějí končit v běžném směsném
odpadu. Sbírají se odděleně do speciálních sběrných nádob, které jsou umístěny ve sběrných dvorech, v obchodech
s elektrem, na městských úřadech a institucích, ale i v řadě firem. Díky recyklaci
se daří použít více než 95 % materiálu
z úsporných zářivek znovu ve výrobě.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními
zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Na ekologii hravě
Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá
kolektivní systém EKOLAMP, který také
vytvořil naučně zábavný portál EKOLAMPOV. Ve virtuálním ekoměstečku
si mohou návštěvníci vybudovat šetrné
bydlení a vyzkoušet si své znalosti z ekologie. Portál pomáhá nejen dětem pochopit, jaký vliv má naše chování na budoucstrana 13
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INZERCE

Kolence

Nabízí prostory pro Vaše oslavy významných dnů: narozenin, pracovního a životního výročí,
svatebních hostin, teambuildingu, firemních posezení, týmových setkání, sportovních
soustředění a dalších příležitostí, kdy oceníte příjemný interiér a decentní obsluhu Penzionu
a Restaurace Myslivna-Kolence.

•
•
•
•
•
•
•

snídaně, obědy a večeře
příprava kolektivního menu na přání zákazníka
možnost grilování (sele, jehně)
ubytování pro 40 osob v apartmánech a pokojích
kolektivní návštěvu v době od října – dubna nutno domluvit předem
silvestrovská zábava
pořádání společenských akcí
Otvírací doba v říjnu:
Pátek – Sobota
13.00 – 22.00
Pondělí – Neděle
po individuální domluvě od 08.00 do 24.00 hod.
www.penzion‐myslivna.cz tel. 607 068 878, 723 830 285, e‐mail: info@penzion‐myslivna.cz
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AUTOSERVIS BOUŠKA
Třeboňská 272
Lomnice nad Lužnicí
Bouška Autoservis oznamuje, že od 1. 10. 2015
dochází ke změně pracovní doby.

Potřebujete pohodlně prodat, opravit či postavit
svou novou nemovitost? Rádi za Vámi se svými
službami přijedeme na místo až do domu.

Po – Čt:
08.00 – 18.00
Pá:
08.00 – 12.00
polední pauza: 12.00 – 13.00

 Nabízíme kompletní realitní a inženýrský servis
 Zajistíme inženýrskou a projekční činnost ve výstavbě
- stavební projekt
- stavební povoleni
- dozor
- kolaudace
 Nákup a prodej nemovitosti
 Zajistíme kompletní realitní servis
 Právní jistota
 Letitá praxe a zkušenost
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0LOt]iND]QtFL
WHQWRPČVtF9iVVH]QiPtPHVYêKRGDPLYNOiGDFtFKVWpOHNDGDOãtFKGRSOĖNĤ9ORåN\
]Y\ãXMtNRPIRUWQHERSRPiKDMtQRVLWHOLREXYLĜHãLWXUþLWêSUREOpPQDSĜVSORFKRX
QRKRXQDGPČUQRXSRWLYRVWtSiOHQtFKRGLGHOþLSRFLWHPSĜtOLãVWXGHQêFKQRKRX
víte, že v lomnickém obchůdku s obuví nabízíme i další.YDOLWQtYORåNDPĤåHWHG\SOQLWQČNROLNIXQNFt]iURYHĖSĤVREtSUHYHQWLYQČSURWL
sortiment? Široká je například nabídka koženého a
REWtåtP]SĤVREHQêPSDGiQtPNOHQE\PĤåHEêWSURWLVNOX]RYiD]DMLãĢRYDWSHYQp
koženkového zboží. Dámy si jistě vyberou z desítek prodávaných
kabelek. Ty jsou k dostání v různých typech,
REXWtYERWiFKVY\VRNêPSRGSDWNHP

barvách a velikostech. Skladem máme sportovní i elegantní
kabelky, plesová psaníčka a další. Také pány
1HM]GUDYČMãtMVRXRUWRSHGLFNpVWpON\MHåWOXPtREWtåHY\YRODQpSORFKêPDQRKDPD
potěšíme našim výběrem pánských tašek a možností objednání
aktovek.
DOHSĤVREtWDNpSUHYHQWLYQČSURWLWRPXWRSUREOpPX-HMLFKNRQVWUXNFHVHVNOiGi]
QČNROLNDIXQNþQtFKSUYNĤ
• VUGtþNRYSĜHGQtþiVWLYORåN\MDNRRSRUDSĜtþQpNOHQE\
• SHYQêYêOLVHNSURSRGSRUXSRGpOQpNOHQE\
Z dalších doplňků jsou u nás k dispozici pánské i dámské•peněženky
a opasky. Pánové jistě ocení praktičnost
]PČNþHQêGRãODSDEVRUEXMtFtRWĜHV\

našich modelů, kam se vejde spousta platebních karet, dokladů,
věrnostních kartiček i celá výplata. V rámci
9QDEtGFH2%89,ý$3(.QDMGHWHYORåN\]ODWH[RYpSČQ\YORåN\VXKOtNRYRX
dámských modelů zase dbáme na design. Přejete si pařížský
potisk nebo snad raději něco s roztomilým zvířecím
YUVWYRXNWHUiDEVRUEXMHSDFK\YORåN\WHSHOQČL]RODþQt]SĜtURGQtYOQ\QHERYORåN\
motivem? Potřebujete novou elegantní peněženku? VšeNRåHãLQRYp'iOHSUR]SĜtMHPQČQtFKĤ]HLPDOpYHOLNRVWQtNRUHNFHREXYLQDEt]tPH
máme. Všechny naše opasky pak dodají umocní celkový
SĤOYORåN\ãSLþN\SDWČQN\DWRYSURYHGHQtYNĤåLQHERYJHOX
vzhled. To platí pro kožené, gumové i kovové pásky. 
9DãH2%89ý$3(.

Vážené zákaznice, vážení zákazníci,




Přijďte se k nám přesvědčit do lomnické obuvi.

Pronájem bytu
Pronajmu dlouhodobě byt 2+1 v Lomnici nad Lužnicí (na okraji, klidná část), 70 m2, vytápění tuhými palivy, balkon, sklep, plastová
okna. Tel.: 724 286 463, e-mail: romca53@seznam.cz
K dispozici od 1. 11. 2015, po telefonické domluvě možno i dříve. Cena: 7 500,– Kč vč. (energie + zálohy na vodu.)
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Město Lomnice nad Lužnicí

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

VÝPRODEJ VYBRANÉHO KUSOVÉHO ZBOŽÍ
•
•
•
•

MIKINY, KRAŤASY, TRIČKA
– dámské, pánské, dětské
DĚTSKÉ TEPLÁKY
ZÁCLONY
LÁTKY

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

Lomnické LISTY informují – periodický tisk územního samosprávného celku města Lomnice nad Lužnicí. Vydává město Lomnice nad Lužnicí, číslo 10 / 2015,
ročník XV. 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.
Uzávěrka příštího čísla: 12. 10. 2015. Tištěné vydání je k prodeji v Drogerii Hartman, Papírnictví Kostelecká, MěK a IKS, Pekařství MPM, Školní jídelna Lomničan.
Grafické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky.
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