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DEN DĚTÍ

V Lomnici nad Lužnicí
sobota 24. května na FARSKÉ LOUCE
14:00 hry, soutěže, zábava
18:00 koncert Petra BENDEHO
s lomnickými sbory Racek a Zvoneček
Spolu s Městem Lomnice nad Lužnicí
pořádají všechny místní spolky a sdružení
Koncert je pořádán za finanční podpory
Jihočeského kraje v rámci projektu:
„40 let od založení dětského
pěveckého sboru v Lomnici nad Lužnicí”

Nenechte si ujít
Lomnická čítárna
– každé pondělí
od 16.00
8. 5.

Pietní akt
a Benefiční koncert
sboru KOS
24. 5.

Dětský den
27. 5.

Výlet seniorů

Z ÚŘADU
VÝZVA OBČANŮM – upozornění na poplatkovou povinnost

Vyzýváme tímto občany, kteří dosud neuhradili poplatek ze psa a poplatek za odpad, ať tak
neprodleně učiní dle níže uvedených pokynů.

Poplatek ze psů:

Poplatek platí držitel psa, který má trvalý pobyt nebo sídlo na území města Lomnice nad
Lužnicí. Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
Za prvního psa
Za dva psy
Za každého dalšího psa

250,– Kč.
600,– Kč.
350,– Kč.

Splatnost poplatku je do 31. 5. 2014.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů:

Poplatek za odpad platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Sazba poplatku je 470,– Kč.

Splatnost druhé splátky je 30. 6. 2014.
Poplatky je možno uhradit osobně na podatelně MěÚ Lomnice nad Lužnicí, složenkou, nebo bankovním převodem na účet číslo: 603145399/0800. Jako variabilní symbol
uveďte Vaše číslo popisné.
Více informací v obecně závazné vyhlášce č. 4/2012, o místních poplatcích dostupné na
internetových stránkách http://lomnice-nl.cz/a-509-vyhlaska-c-4-2012.html či osobně
na MěÚ Lomnice nad Lužnicí.
MěÚ Lomnice nad Lužnicí

Uvnitř najdete...
Volby do Evropského
parlamentu
Vítání občánků
Informace občanům
Ze školy
Kultura
Oslava 40. výročí
založení „pěváku“
ZŠ Lomnice n. L
Ze spolků
Zajímavosti
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Z ÚŘADU
Rybaření na rybníku Peřinka
Rybářská sezóna na rybníku Peřinka začíná 1. května a potrvá do konce
listopadu. Povolenky si můžete zakoupit na Městském úřadě. Jejich ceny
pro rok 2014 jsou následující:
1 den..................................... 250,– Kč
2 dny..................................... 350,– Kč
3 dny..................................... 500,– Kč
1 týden.................................. 700,– Kč
2 týdny.................................. 1 150,– Kč
1 měsíc................................. 1 350,– Kč
sezónní.................................. 1 800,– Kč
S povolenkou obdrží každý rybář Místní rybářský řád, ve kterém jsou uvedeny práva i povinnosti rybářů.
Závěrem připomínáme těm, kteří dosud neodevzdali povolenku s přehledem o úlovcích za loňský rok, aby tak učinili co nejdříve. Její
odevzdání bude podmínkou pro vydání povolenky nové.
Ing. Iva Nováková

Volby do EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Volby do Evropského parlamentu se konají ve dnech 23. a 24. května 2014 (pátek
a sobota) a uskuteční se v zasedací místnosti Domu s pečovatelskou službou, nám.
5. května čp. 125, Lomnice nad Lužnicí.
zz V pátek 23. května 2014 se volby konají
v době od 14:00 do 22:00 hodin.
zz V sobotu 24. května 2014 se volby konají v době od 08:00 do 14:00 hodin.
Volební lístky volič obdrží do schránky
v místě svého bydliště, nejpozději 3 dny před

konáním voleb, popřípadě si je volič může
vyzvednout ve volební místnosti. Volit bude
umožněno voliči, který prokáže totožnost
a státní občanství ČR platným občanským
průkazem nebo platným cestovním pasem.
Volič jiného členského státu musí prokázat totožnost a státní občanství jiného
členského státu EU.
Neprokáže-li volič svou totožnost, nebude mu hlasování umožněno.
Voliči, kteří se ve dnech voleb, tj. 23.
a 24. května 2014nebudou moci dostavit

do volební místnosti – zasedací místnosti
Domu s pečovatelkou službou – zejména
z vážných zdravotních nebo rodinných
důvodů, mohou tuto skutečnost oznámit
na Městský úřad v Lomnici nad Lužnicí – kancelář matriky (tel.: 384 792 239,
384 792 201), nejpozději do 22. května
2014 – a tito voliči budou navštíveni ve
dnech voleb volební komisí s přenosnou
volební urnou.
MěÚ Lomnice nad Lužnicí

Vítání občánků
V sobotu 12. 04. 2014 v 10 hodin jsme se sešli v kostele sv. Václava, abychom přivítali nové občánky našeho města. Bylo pozváno
11 dětí s rodiči a jejich blízkými.

Na úvod proběhlo vystoupení pěveckého sboru Zvoneček pod
vedením Mgr. Jitky Balcarové, kterým velmi děkujeme za přispění k příjemné atmosféře.

Rádi jsme přivítali tyto nové občánky (z leva):
Lukáše Štrébla, Emu Rozkošovou, Amálii Bromovou, Ludmilu Honnerovou, Martina Kochtu, Sáru Novotnou, Sebastiana Zemena,
Marcuse Trčku, Julii Navrátilovou, Nikol Velíškovou.
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Paní starostka popřála všem dětičkám i jejich rodičům hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti a rodičům mnoho radosti, ale i trpělivosti s jejich malými potomky. Následoval zápis do pamětní kroniky,
předání květiny maminkám, dárků pro miminka a focení v kolébce.

Dětem a jejich rodičům přejeme pevné zdraví a spoustu radostí
ze společně strávených dní.
MěÚ Lomnice nad Lužnicí

informace občanům
Rozšíření provozní doby technických SLUŽEB MĚSTA

Služby města Lomnice nad Lužnicí oznamují, že od 29. dubna do 30. září 2014 dochází k rozšíření provozní doby
sběrného dvora, vždy v úterý v době od 15 do 17 hodin.
Naše služby mohou využití občané, firmy a organizace sídlící ve městě Lomnice nad Lužnicí.
zdroj: Služby města Lomnice nad Lužnicí
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Český den proti rakovině 2014

18. ročník veřejné sbírky Český den proti rakovině se koná ve středu 14. května 2014.

Dobrovolníci ve žlutých tričkách budou nabízet tradiční žlutý kvítek za minimální příspěvek 20 Kč.
Ke každému kvítku dárce dostane také letáček s informacemi o rizicích, která přináší aktivní, ale i pasivní
kouření. Letošním tématem sbírky je totiž prevence rakoviny plic.
Pomozte Lize realizovat své programy a přispějte při sbírce alespoň dvacetikorunou za žlutou kytičku.
Můžete také zaslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS KVET na číslo 87 777.
DĚKUJEME VÁM!
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OD NAŠICH OBČANŮ
Poděkování
Děkujeme doktoru Bílkovi za vzornou a obětavou péči, kterou věnoval paní Haně Trnkové.

Za celou rodinu upřímně děkuje Jiří Sudek.

V poslední době se skoro v každém vydání LL zveřejňuje poděkovaní MUDr Bílkovi. Také já bych se chtěl připojit, neboť díky
jemu a jeho přesně stanovené diagnose a jeho rozhodnutí o okamžitém odeslání do nemocnice mi opět zachránilo život.
Díky pane doktore Bílku!

Ale v Lomnici je ještě jedna organizace, která nám pomáhá, a to
jsou Služby města Lomnice. Zde pomáhají pracovníci nezištně a velmi ochotně a to zejména při likvidaci domácího odpadu ve sběrném
dvoře. Již velmi těžko vystupuji z auta a ještě hůře bych donesl papír,
PET lahve anebo i jiný odpad na správné místo. Vždy přiskočí někdo
ochotný z místních pracovníků a tuto pro mne obtížnost vyřídí. Také
v případě nějaké nutné potřeby mi Služby Lomnice vychází vstříc.
A proto jim a jejich zaměstnancům vyslovuji velké poděkování.
Josef Hlávka

Jabloňový sad
Stromy oděly se zas v růžový šat
svou křehkostí i krásou něžných květů,
sluníčko svítí, květen zase je tu!
A voní jabloňový sad.

Lístečky břízek rozechvívá vánek,
v lese snad napadl zase bílý sníh.
To les má šaty z bílých krajek,
ušité jarem ze sasanek
a vypadá tak něžně v nich.

Pampelišky pozlatily všechny naše louky
a v oblacích květů bzučí pilné včely,
které se svých úlů přiletěly,
jaro přilákalo motýly i brouky.

Obloha vybírá si barvu na kabát,
beránci z vlny husté mráčky pletou,
krásné je, když zase stromy kvetou
a voní jabloňový sad.

P.H.

ZE ŠKOLY
Čte celá rodina

Dopravní hřiště

V rámci projektu Škola pro život v 21. století se v Mateřské škole
v Lomnici nad Lužnicí uskutečnil tradiční projekt „Čte celá rodina.“ Akce se zúčastnili rodiče a prarodiče dětí navštěvující MŠ.
Volba příběhu či pohádky a její délka byla ponechána na uvážení
předčítajících.

8. 4. 2014 se vydali žáci 3. a 4. ročníku do Třeboně na dopravní
hřiště. Výuka dopravní výchovy byla rozdělena na dvě části. V první části byli žáci v učebně, kde si na interaktivní tabuli zopakovali
dopravní značky a pravidla jízdy křižovatkou. Protože žáci 4. ročníku skládali závěrečnou zkoušku, napsali si ještě v učebně test.

Děti zaujal nejen obsah textu, ale především hlasová intonace
předčítajících.
Rodičům i prarodičům děkujeme, že si udělali čas a přišli svým
čtením potěšit všechny děti v MŠ.

Potom jsme vyrazili na dopravní hřiště na praktickou zkoušku.
Té byli přítomni i strážníci městské policie. Ne vše se vždy dařilo
na 100%, ale instruktoři Autoškoly Ille se snažili dětem vše vysvětlit a opravovat chyby, kterých se dopouštěly.
Ze získaných průkazů cyklisty – „řidičáků“ – měli všichni velkou radost.

J. Vacková
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Den Země
Dne 16. 4. 2014 proběhl již tradičně konaný projektový den, kterým se naše škola hlásí k celosvětovým oslavám věnovaným naší modré planetě. Letošním
tématem se staly ekosystémy a jejich ochrana. Realizace projektu
Škola pro život v 21. století nám
umožnila dětem zajistit výukový

program Dravci a Sovy, který vedl zkušený sokolník p. Brož. Na tento program
navazovaly tematicky laděné pracovní

dílny žáků 2. stupně. Den děti zakončily
úklidem lokalit kolem školy. Žáci nižších
ročníků v druhé polovině dne vyrazili do
přírody, kde absolvovali Eko závod
– běh, při kterém plnili celou řadu
přírodovědných úkolů. Nejlepší žáci
byli za své výkony a vědomosti odměněni.

Házená v lomnické škole
V únoru se naše škola zapojila do sportovního projektu, který
realizovala TJ Jiskra Třeboň. Trenéři této tělovýchovné jednoty
připravili pro žáky 1. stupně několik hodin tělesné výchovy zaměřených na rozvoj házenkářských dovedností s cílem získat pro
třeboňský oddíl nové talenty. Kromě naší školy se do projektu zapojili žáci z Lužnice, Třeboně a Stráže nad Nežárkou. Projekt byl
zakončen turnajem všech zúčastněných škol v třeboňské sportovní
hale. Byli jsme velmi mile překvapeni, když naši chlapci porazili
všechna družstva včetně favorizované Třeboně a obsadili v turnaji
1. místo. Děkujeme všem žákům za sportovní výkony i pěkné chování, kterým výborně reprezentovali naši školu.

Velikonoční vyrábění
V týdnu před velikonočními prázdninami proběhly ve všech třídách
1. stupně každoročně
pořádané výtvarné dílny.
V odpoledních hodinách
pod vedením třídních
učitelek děti tvořily výrobky ze slámy, proutí
a kartonu. Nechybělo ani tradiční zdobení
kraslic. Odměnou nám
všem byly hezky vyzdobené třídy.

kultura
Slavnostní zahájení kulturní sezóny
Květná neděle je začátkem velikonočního svatého týdne a u nás
v Lomnici jsme v tento den zahájili nejen velikonoční svátky, ale
také kulturní sezónu slavnostním koncertem Smyčcového orchestru Český Krumlov, který se nám představil spolu s Triem Karageorgiev.
Přesto, že orchestr je amatérským hudebním tělesem, přednesl
vybrané skladby velmi profesionálně. Sólové party zazněly v podání členů tria, kteří svým přednesem oslovili všechny přítomné
posluchače. Výkon všech hudebníků byl v závěru odměněn zaslouženým potleskem vstoje.
Letošní hudební sezónu v Lomnici se nám podařilo díky tomuto koncertu zahájit opravdu velmi důstojně. Těšíme se na další
podobné kulturní zážitky.

Velikonoční koncert

MB
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Kraslice z Lomnice
Do soutěže o nej kraslici z Lomnice bylo přihlášeno celkem 13 výrobků. Nejvíce
hlasů získalo velikonoční vajíčko Stanislavy Bickové a jejího syna Tadeáše zdobené
bavlnkou, druhé místo patří obšitému vajíčku ozdobenému Jitkou Klečkovou a její
dcerou Petrou. Zvláštní cenu získalo velikonoční přáníčko, jehož dominantou je
velikonoční vajíčko zhotovené lepením ozdobných proužků z dílny Tadeáše Bicka
a jeho maminky.
MB

Konec 2. sv. války – zápisky v lomnické školní kronice
Dne 25. února 1945 zabrána byla budova školní pro nouzové
ubytování uprchlíků z Bačky. Budova školní byla vyklizena až
na kabinety. Kancelář ředitelství školy byla umístěna v hostinské
místnosti v hostinci u Kuvertů na náměstí, úkoly dávány žactvu
v městském biografu, který umístěn byl v hostinci „u Koníčka“
jehož majitelem byl Fr. Kovářík.
Znovu zahájení vyučování. Dne 4. dubna 1945 zahájeno bylo
na školách zdejších vyučování. Vyučováno bylo v městském biografu, ve výčepních místnostech hostinců u Koníčka, u Pudilů,
u Kojanů, u Kozáků (hostinec pod radnicí) a u Kuvertů. Jedna
třída umístěna byla v jídelně pro dělníky fy. Studihrad.
Revoluční dni. Revoluce v Praze rozšířila se na celé území Čech
a Moravy, pokud ještě nebylo obsazeno spojeneckými vojsky,
dne 5. května 1945. – Toho dne odpoledne pověřen byl ředitel školy sestavením revolučního místního výboru a zvolen jeho
předsedou. Domy ozdobeny vlajkami československými. Ve večerních hodinách byly odzbrojeny v městě jsoucí slabé skupiny
Wehrmachtu, při čemž došlo vlivem nezodpovědných živlů ke
krádežím. V časných ranních hodinách vtrhl do města oddíl SS
a za odcizené věci prováděl drancování, přikázal uvězniti všechny dospělé muže a na ženách vydírány potraviny, šperky, jízdní
kola, psací stroje, cigarety a městu uložena pokuta 50.000K. Ve
večerních hodinách oddíl odejel a vzal s sebou i 360 uprchlíků
Němců.

Příchod rudé armády. Dne 10. května projížděly městem první
oddíly rudé armády. Byly slavnostně uvítány na náměstí předsedou Národního výboru a starostou města. Přivítání zúčastnilo se
téměř všechno obyvatelstvo města a všechny školní mládež.
V městě pak ubytovány oddíly ve školních budovách, v soukromých budovách, v soukromých bytech i pod širým nebem. Tím
přerušeno opět vyučování.
Znovuzahájení vyučování ve svobodné republice bylo dne 20.
května veřejným shromážděním žactva, při čemž ředitel školy
vytýčil směrnice vyučování ve svobodné škole československé. –
Vyučování zatím opatřeno dáváním úloh.
Převedení žactva 6., 7. a 8. postupného ročníku na měšťanskou školu.
Bylo provedeno na základě nařízení ministerstva školství. Do
II. třídy měšťanské školy přestoupilo celkem 28 žáků, do III. tř.
42 žáci, do IV. tř. 19 žáků. Při těchto třídách zřízeny pobočky, 6.
tř. ob. šk. uzavřena.
Zahájení pravidelného vyučování. Po odchodu jednotek rudé
armády uvolněna byla úplně budova měšťanské školy, která byla
vyčištěna a dne 19. června zahájeno pravidelné vyučování na
obecné a měšťanské škole.
Zdroj: https://digi.ceskearchivy.cz/
DA?menu=3&lang=cs&doctree=1kgsloh&id=444

Oslava 40.výročí založení „pěváku“
ZŠ Lomnice nad Lužnicí
Kronika ZDŠ v Lomnici nad Lužnicí, dnes uchovaná v OkA Jindřichův Hradec, hned na své 4.straně přináší krátkou zprávu o již
historické události, která ovlivnila celé generace žáků místní základní školy. Zároveň tato událost obohatila kulturní život ve městě a dala možnost založit tradiční těleso, které svým vystupováním
zakrátko přerostlo hranice oblasti. Dokáže město reprezentovat
i na mezinárodní úrovni.
Nejprve se dozvídáme, že dne 1.9.1974 nově nastoupila na
školu absolventka PF v Českých Budějovicích Irena Králová,
obor český jazyk – hudební výchova, která dojíždí z Českých Budějovic. Právě příchod této pedagožky, dnes i známé zpěvačky
lidových písní a skladeb pro dechové hudby ( Irena Došková),
strana 6

znamená, že od této doby bude možné v kronice školy a města
zaznamenat nějaký úspěch nově založeného tělesa.
„Vystupování žactva na místních oslavách a kulturních akcích
obce mělo v posledních letech stále stoupající úroveň. Postrádali
jsme však stálý pěvecký soubor, který by v dětech pěstoval lásku
ke zpěvu a pečoval soustavně o odborný růst a doplňování dalšími
talentovanými žáky. Úkolu se s nadšením a výbornými osobními
dispozicemi ujala Irena Králová, Č – Hv. Za krátký čas vytvořila 40 členný pěvecký soubor, který je chloubou nejen školy, ale
i města.“ Tolik školní kronika v roce 1974.
Irena Králová (prov. Došková) byla první, dále však musíme
jmenovat i její nástupce, kteří dokázali pokračovat a vždy sboru
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Město Lomnice nad Lužnicí
vtisknout „nový moderní“ a pro děti přitažlivou tvář.
Byli jimi p. Jaroslav Masopust, p. Hana Pistorová a do
současnosti „káru táhnoucí“ p. Jitka Balcarová.
K příležitosti založení sboru připravilo město ve spolupráci se současným pěveckým sborem malou oslavu,
kde bychom rádi viděli všechny příznivce, ale především
maximální počet bývalých i současných členů. Také je
do vydání připraven almanach, ale chybí seznamy
žáků, které bychom také s vaší pomocí rádi získali.
Oslava 40. výročí pěveckého sboru se uskuteční za
podpory Jihočeského kraje dne 24.5.2014 na Farské
louce hned po skončení dětského dne okolo 19.00 hod.
Hlavní hvězdou programu, zároveň hlavním gratulantem bude Petr Bende se svou kapelou, který si připravil se sborem společné vystoupení.
Akce se uskuteční za jakéhokoliv počasí, pro diváky budou připraveny párty stany. Jste všichni srdečně
zváni.
R. Soukup
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KOŠÍKÁŘSTVÍ V LOMNICI NAD LUŽNICÍ
KOŠÍKÁŘSTVÍ V LOMNICI NAD LUŽNICÍ

Oslovujeme touto cestou všechny pamětníky,
zaměstnance
a žákybývalé
Oslovujeme bývalé
touto cestou
všechny pamětníky,
JIPRA se žádostí o zapůjčení jakýchkoliv
materiálů
připomínajících
slávu
zaměstnance a žáky JIPRA
se žádostí o zapůjčení jakýchkoliv materiálů
lomnických košíkářů.
připomínajících slávu lomnických košíkářů.

Na letní sezónu připravujeme výstavu, kterou chceme připomenout řemeslo,
jímž se naše město proslavilo.
Na letní sezónu připravujeme výstavu, kterou chceme
připomenout řemeslo, jímž se naše město proslavilo.
Budeme rádi za Vaši pomoc. V případě
zájmu se informujte v naší knihovně,
kde budeme shromažďovat všechny Budeme
materiály
dubna
doV10.
června.
rádi od
za Vaši
pomoc.
případě
zájmu se
informujte slavností
v naší knihovně,
kde budeme
Výstava bude otevřena v rámci pouťových
v pátek
27. června.
shromažďovat všechny materiály
od dubna do 10. června.

Výstava bude otevřena v rámci pouťových slavností v pátek 27.června.
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Kam za kulturou
ANIFILM 2014

Jihočeská Třeboň letos opět bude hostit ve dnech 6. – 11. května
Mezinárodní festival animovaných filmů ANIFILM, který zase
představí to nejlepší z domácí i zahraniční animované tvorby. Jako
vždy nejaktuálnější trendy uvidí diváci ve filmech z mezinárodních soutěží, které se letos vedle soutěží celovečerních a krátkých
filmů rozrostly i o mezinárodní soutěž filmů studentských.
Nesoutěžní část festivalu přináší retrospektivy významných
osobností, kurátorské výběry, prezentace a přehlídky současné
filmové a televizní tvorby pro dospělé i dětské diváky. ANIFILM
diváky seznámí s totální animací a s oblíbenými filmy Sylvaina
Chometa, svou tvorbu osobně uvede nejen legendární animátorka
Caroline Leaf, ale i Pavel Koutský. Režisér Haiang Wang představí nezávislou čínskou tvorbu a také se diváci můžou těšit na
půlnoční filmová překvapení, evropské filmy nominované na cenu
Cartoon d´Or nebo přehlídku loňských nejúspěšnějších „celovečeráků“. Ulice Třeboně ožijí projekcemi na náměstí a program
Animace ve veřejném prostoru vdechne život i dalším místům.
Nedílnou součástí je také speciální program zahrnující četné
přednášky, rozhovory s tvůrci, panelové diskuse a workshopy, jak
pro laickou, tak odbornou veřejnost. V doprovodném programu
pak mohou návštěvníci vybírat z nejrůznějších výstav, koncertů či
představení pro děti.

Májová slavnost

8. května
na Václavském náměstí
18:00 PIETNÍ AKT
18:30 POPELKA NAZARETSKÁ
– Benefiční koncert sboru KOS na podporu
Hospicové péče sv. Kleofáše
v kostele sv. Václava

Celovečerní soutěžní filmy na Anifilm dorazily z celého světa.
Anifilm nejsou jen filmy, aneb bohatý doprovodný program
pro malé i velké
Festival bude slavnostně zahájen 6. května v 19:00 v Divadle J. K. Tyla. Diváky večerem tradičně provedou herci
Perla Kotmelová a Tomáš Měcháček. Letos v rámci večera uvidíme pískovou animaci naživo přenášenou na plátno,
finskou kapelu Scandinative s Hannou Rajakangas a také akrobatku z Cirku La Putyka, který pak bude hlavní atrakcí závěrečného večera 10. května v KD Roháč. Cirk La Putyka
během vyhlašování vítězů a předávání cen předvede nejlepší akrobatické kousky ze svých nejznámějších představení.
Více se dozvíte na www.anifilm.cz
ZDROJ: http://www.trebonsko.cz/anifilm-2014
-predstavuje-svuj-program-tz

ROK HUDBY

v Lomnici nad Lužnicí
pátek 6. června v kostele sv. Václava
17:00 Hudební mládí
18:00 Hudba královen
v podání Musica Dolce Vita
Vstupné 50,– Kč

ZE SPOLKŮ
Smrt jede po vodě
Na smrtnou neděli 6. dubna si děti z Lomnického Javoráčku vyrobily Smrtku, kterou
pak společnými silami poslaly po Zlaté stoce
ven z města se slovy: „Tak plav, Zimo, plav,
víc se nezastav!“. V průvodu se ozývala tradiční říkadla a písničky s jarní tématikou. Po
„procházce“ jsme se vrhli na řemeslné dílny
s lektorkami Martinou, Dagmarou a Stáňou.
Kdo si nevěřil, mohl si velikonoční dekorace
zakoupit na prodejní výstavě.
Hned další týden v sobotu vyrazily společně soubory Javor a Javoráček na vystoupení, které se konalo v Plasné u Kardašova
Řečice. Občanské sdružení Proutek pořádalo další Otevřený dvůr, benefiční trh nejen
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Vyrábění na smrtnou neděli

Vyrábění na smrtnou neděli

Javoráček v Plasné

chráněných dílen tentokrát pochopitelně
jarní velikonoční. Vedle našich souborů
se představili další účinkující a všichni
jsme prožili společně velmi příjemný den
mezi dobře naladěnými lidmi. Pořadatelé
pokaždé navodí velmi přátelskou atmosféru, která postupně „nakazí“ všechny
přítomné. Člověk si alespoň na chvíli
uvědomí, jak málo nám může stačit ke
štěstí!
A abych nezapomněla – vedle dobré
nálady byla k dostání řada dobrot a nepřeberné množství zajímavých výrobků všeho druhu. Prostě se nám líbilo.
Javoráček v Plasné

Marcela Božovská
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Skauti
Závody vlčat a světlušek
v Kamenici nad Lipou

Letos jsme se vypravili do Kamenice nad Lipou, kde skautské
středisko Fidelis et Fortis připravilo závody – oblastní kolo pro
jindřichohradecký okres. Za naše městečko nás reprezentovaly
čtyři družiny. Dvě za děvčata a dvě chlapecké v tomto složení:
Sněženky – Lucie Mašková, Štěpánka Šedivcová, Karolína Řezáčová, Nikola Mikešová, Alenka Andrlíková
Pomněnky – Linda Lišková, Adéla Katáková, Markéta Kabelová, Adéla Černá, Tereza Hejnová, Veronika Bunešová, Kačenka
Šedivcová

Zelená šestka – Antonín Slipka,
Tomáš Kropík, David Sedláček,
Samuel Šaněk a Jakub Matoušek
Žlutá šestka – Stanislav Petrásek,
Daniel Klimt, Patrik Sedláček,
Petr Petrovka, Tomáš Brejcha
V pátek 4. dubna jsme navečer
nasedli do autobusu do Jindřichova Hradce a pak úzkokolejkou
jsme dojeli až na místo. Nocleh
nám zajistili skauti z Kamenice
v tělocvičně základní školy. Nej-

Společné foto – Světlušky

více však ocenily naše děti krásné dětské hřiště před budovou.
Během deseti minut měly rozbalené spacáky a vše připravené ke
spánku a až do setmění se houpaly a prolézaly, co se dalo. V tělocvičně jsme si ještě zahráli s třeboňskými světluškami, které tam
také spaly, vybíjenou a hutututu. V deset hodin byla večerka. Ráno
po snídani jsme se připravili na závod. Po kontrole registrace byl
nástup, přivítání a vysvětlení, jak bude celý závod probíhat. Celkem přijelo 17 družin.
Společně jsme odešli kousek za město do lesoparku a po doplnění informací vše začalo. Letošní závod byla vlastně hra nazvaná JUMANJI. Každá družina měla svůj herní plán a mapku.
strana 10

Po hodu kostkou posunuli hráči kamínek na dané políčko a otočili kolečko ležící uprostřed. Tam byl napsaný úkol, a kde se
nachází. Podle mapy dorazili na dané stanoviště. Celkem museli
projít sedm stanovišť, kde je čekalo: zabalení balíčku, přibití
latě a složení stavebnice, zjištění čísla mobilu svého průvodce
a odeslání esemesky, překonání lanové dráhy, vyhledání v atlase
názvů tří květin z obrázku, poradit si s opilcem, který je oslovil,
překonat elektrický drát ležící na zemi a umýt varnou konvici,
podle buzoly srovnat mapu a poznat mapové, turistické a pochodové značky,vyluštit šifry a ošetřit několik úrazů. Všechny úkoly provázely postavy v kostýmech podle hry, což bylo
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Společné foto – Vlci

Hra začíná

velmi hezké. Při každém návratu
k hernímu plánu se mohly hlídky
napít a posilnit dobrými koláčky
z kamenické pekárny. Konec byl
v 15 hodin a tak jsme se přesunuli opět, k radosti dětí, k dětskému hřišti.
A jak vše dopadlo? Z 10 chlapeckých družin vyhrála Hnědá
šestka z Kamenice nad Lipou
a naše Žlutá šestka obsadila 5.
místo a Zelená šestka 8. místo.
Z 6 přihlášených družin děvčat
vyhrály Mločice z Kamenice nad
Lipou a družina Sněženek získala
2. místo a družina Pomněnek 3.
místo. Po předání cen a diplomů
a sbalení jsme se vláčkem vydali
domů. Před osmou večer si rodiče
vyzvedli své šikovné děti na nádraží. Družina Sněženek postoupila do krajského kola, které se
bude konat v 14. června v Bechyni. Tak nám držte palce, ať se vše
podaří .
Jana Rajnochová
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Z Klubu žen
V pondělí 31. března jsme uspořádaly v salonku restaurace Eden
diskusní večer s psycholožkou
Manželské poradny v Jindřichově
Hradci PhDr. Oldřiškou Tomšovou. Hlavním tématem byla práva a povinnosti matky a otce ve
vztahu zaměstnání a péče o dítě –
skloubení zaměstnání a péče o děti
a domácnost. Zúčastnilo se 18 žen
– převážně mladých maminek, pro
které především byla beseda určena. Akce byla financována z Evropského sociálního fondu z projektu
Práce – most k mým dětem, jehož
partnerem je Český svaz žen Jihočeského kraje.
Během přednášky jsme byly seznámeny i s informacemi nejen pro
zaměstnané rodiče. Jednou z nich
bylo i 5 bodů pro zlepšení vyváženosti práce a rodinného života,
zejména při náročném zaměstnání.
Tyto rady se budou hodit nejen zaměstnaným rodičům.
Plánujte si volný čas – do svého časového plánu zahrňte i čas na relaxaci, sport či rodinu. Nenechávejte volný čas plynout naprázdno,
aktivity si plánujte dopředu, byť by to měl být je čas s rodinou.

Beseda Klubu žen

Upusťte od aktivit, které pouze vysávají čas a energii – ujasněte si, které vaše aktivity nejsou přínosné pro pracovní ani osobní
a rodinný život. Minimalizujte čas, který na nich trávíte.
Zvažte své pochůzky a povinnosti –
mnohé povinnosti lze delegovat, nebo
zařizovat přes internet. Můžete tak získat více produktivnějšího času.
Zůstaňte v pohybu – zejména při
kancelářské práci je dobré do svého
volného času zakomponovat i sportovní aktivity. Sport, nebo i drobnější
cvičení pomohou udržet hladinu energie a schopnost soustředit se. Někteří
zaměstnavatelé na sportovní aktivity
i přispívají.

Zástupkyně Klubu žen při besedě

I malá změna k relaxaci je velkým
krokem – najděte si během hektických
dní čtvrthodinu na odpočinek, odejděte jednou týdně z práce dřív. Naučte se
postupně odpočívat, najít si chvilku pro
sebe. Brzy to přinese výsledky ve větší
spokojenosti, menší míře stresu i zlepšení pracovních výsledků a osobního
života.
Členky Klubu žen
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ZAJÍMAVOSTI
„Svatba v máji, do roka máry“
Pověra založená na
historické skutečnosti

I pro Karla Hynka Máchu byl květen lásky
čas. Proč ovšem byli naši předkové tolik
proti tomu, aby si v tomto měsíci zamilované páry odpřisáhli lásku na celý život?
Jistě už jste od vašich babiček nejednou
slyšeli okřídlenou větu Svatba v máji, do
roka máry, případně Svatba v máji, nevěsta na máry. České matriky skutečně během května zaznamenávají nejmenší počet
uzavřených sňatků za celý rok. Jak vůbec
tato pověra, která je založená na historické skutečnosti, jež je v dnešní době pasé,
vznikla?
Pověra Svatba v máji, do roka máry
vznikla nejspíš v 18. nebo 19. století. Lidé
uzavírající manželství v květnu totiž brzy
počali dítě, které se narodilo v zimě. V květnu se také začínalo s těžkými pracemi na
pozemcích a polích. A tak se nezřídka kdy
stávalo, že žena, která byla v prvním trimestru těhotenství a o svém požehnaném stavu
neměla tušení, vzhledem k fyzicky náročné
práci potratila. Dále hrozilo, že organismus
rodičky mohl být po zimě značně vyčerpa-

ný hladověním a na porod už nemusela mít
dost sil. Mohla tak při porodu zemřít vysílením – podobně jako její miminko.
V současnosti tedy již můžeme vysvětlit důvod vzniku pořekadla „Svatba v máji,
nevěsta na máry.“ Ale bereme si z faktů
příklad? V době moderní techniky a medicíny se přece nemusíme bát toho, že by
žena o své dítě přišla, aniž by k tomu byl
důvod, je přece lékaři neustále sledována
a monitorováno je i její dosud nenarozené
dítě. A pokud půjdeme ještě dále, kojenecká úmrtnost je v naší republice nejnižší, což
je jistě dobré znamení vypovídající o tom,
jak vysoká je úroveň a kvalita péče o děti.
Dnes už je situace zdaleka jiná. Nic už
květnu nebrání, aby se stal měsícem svateb. Ovšem, má to jeden háček. Stojí tomu
v cestě lidská pověrčivost, která nevědomky zůstává pevně spjata s minulostí.
Zdroj: http://www.dama.cz/zabava/svatba-vmaji-povera-a-skutecnost-14900
http://www.jedinecnysvatebniden.cz/
component/content/article/1-pro-se-bojimesvatby-v-kvtnu

Babské rady
Zdraví

• Neloupanou cibuli na talířcích rozmístit po bytě (pohltí viry)
• Proti lupům – 2 acylpyriny rozdrtit a přidat k šamponu na vlasy
– nechat působit 2 minuty. Nebo hrst jedlé sody vmasírovat do
suchých vlasů
• Proti bolesti v krku a nachlazení – jeden umytý citron a čerstvý
zázvor nakrájet na tenké plátky, dát do sklenice s víčkem, zalít
medem a uskladnit v ledničce, kde vydrží 2-3 měsíce. Dávkování: 1 čajovou lžičku směsi dát do hrníčku a zalít horkou (ne
vařící) vodou
• Do hrnku na kafe půl větší nebo jednu menší, ale na půlky rozkrojenou cibuli, zalít čistou vařící vodou. Po cca čtvrthodině cibuli vyndat a až voda trochu povychladne po doušcích popíjet.
Úžasně rychle to vyspraví už chycené nosní sliznice i průdušky,
zmírní rýmu, zlepší dýchání. Ale pozor – žádný med ani cukr,
žádné další ohřívání či vaření. Pít vždy jen vlažný, čerstvý.

Vaření

• Aby při smažení sýr nevytekl, dáme obalený před smažením na
půl hodiny do mrazáku
• Přesolenou polévku zachráníme tím, že v ní povaříme brambor
nebo bílek (ten pak z polévky vyndáme)
• Zbylou šťávu z pečeného masa nalít do misky na led a uchovat
v mrazáku. Používat na dochucení zeleniny, polévek apod.

• Aby nám vajíčka při vaření nepopraskala, přidáme do vody trochu tuku
• Aby se nám špenát dobře zahustil, nastrouháme do něho tvrdý
sýr. Bude i výborně chutnat
• Aby byly bramboráky krásně křupavé, přidáme do těsta několik lžic tvarohu
• Zelí se rychleji uvaří, když přidáme 1 lžičku jedlé sody. Navíc
si zachová i více vitamínů
• Připáleniny z hrnce snadno odstraníme, povaříme- li v něm
vodu s 5 lžícemi jedlé sody
• Část PET lahve s hrdlem uřízneme a použijeme jako trychtýř
při výrobě zavařenin na plnění sklenic
• Vaření hovězího masa urychlíme tím, že do vody přidáme lžičku rumu. I to nejtvrdší maso změkne, aniž by v něm lihovina
zanechala nežádoucí příchuť
• Vařená vejce slijeme a zatřeseme jimi v rendlíku ze strany na
stranu, aby skořápky popraskaly. Pak na ně napustíme studenou
vodu a chvíli počkáme. Voda vnikne pod skořápku a loupání
pak jde velmi snadno
• Zjistíme-li,že se dort během pečení uprostřed příliš zvedá,
vpíchneme do něj trubičku makaronu. Pára jím unikne a korpus
se zaručeně srovná
Členky Klubu žen
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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
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Při opakovaném podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na andrese:
lomnickelisty@gmail.com

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.
Lomnické LISTY – vydává město Lomnice nad Lužnicí, číslo 5/2014, ročník XIV. 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: 15. 5. 2014. Tištěné vydání je k dispozici v Městské knihovně nebo v prodejně
Pekařství MPM. Grafické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky.
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