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Trhy byly opravdu bohaté

Nenechte si ujít
11. 1.
Sněhurka trochu
jinak
24. 1.
Městský ples
7. 2.
Masopustní obchůzka
14. 2.
Hasičský ples

Uvnitř najdete...
Z radnice
Z městského úřadu
Od našich občanů
Ze školy
Z kultury

Z RADNICE
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ

ze 2. a 3. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí
−− RM bere na vědomí rozhodnutí GFŘ
o částečném prominutí daně ve věci
,,Prodloužení kanalizační stoky v ulicích Zahradní a Zámecká“

−− RM bere na vědomí seznam rozpracovaných dotací Města Lomnice nad Lužnicí k 30.11.2014

Tradiční akce
města Lomnice
na Lužnicí
Z knihovny
Ze spolků
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Z RADNICE
−− RM souhlasí s navrženou spoluprácí
s firmou REVENGE ve věci separace
použitých oděvů a možného bezúplatného odběru právě firmou REVENGE,
a.s. ve spolupráci s Nadací Sova. Firma
nabízí umístění kontejnerů dle počtu
obyvatel (1 kontejner na 500 obyvatel)
a možnost získání finančního příspěvku
za každý efektivně umístěný kontejner,
a to za rok trvání smlouvy v rozsahu
500,– až 1.000,– Kč za 1 kontejner.
−− RM schvaluje Manipulační řád vodního
díla Novořecké splavy na Lužnicí

−− RM schvaluje návrh ,,Darovací smlouvy“ na vodovod vybudovaný stavebníkem J. Píchou
−− RM schvaluje znění příkazní smlouvy
na přípravu a podání žádosti o dotace na
realizaci projektu ,,Rekonstrukce místních komunikací ve městě Lomnice nad
Lužnicí“
−− RM projednala možnost získání dotace
v rámci 35. výzvy ROP Jihozápad zaměřenou na oblast podpory 1.5 rozvoj
místních komunikací na komunikaci
Nové Město v Lomnici nad Lužnicí

−− RM projednala možnost získání dotace
v rámci programu prevence kriminality
na rok 2015 na bezpečnostní kamerový
systém ve městě a dětské hřiště
−− RM projednala situaci ohledně v minulosti zrušeného Informačního a kulturního střediska v Lomnici nad Lužnicí.
Po důkladném prozkoumání situace
a potřeby města rada města schvaluje
zřízení Informačního a kulturního střediska od 1. 1. 2015.

VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ

z 2. zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí konaného dne 17. 12. 2014
−− ZM souhlasí s realizací projektu ,,Zlepšení
dopravní situace, ulice Nové Město, Lomnice nad Lužnicí“ a jeho podáním v rámci
35. výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Dále
souhlasí se zajištěním předfinancování
tohoto projektu v rámci rozpočtu města
a prostřednictvím úvěru. Úvěr bude do
výše 7.200.000,– Kč, zbývající část bude
hrazena z rozpočtu města. Celkové výdaje
projektu, jejichž předfinancování je zajiš-

těno, bude ve výši maximálně 9.500.000,–
Kč. Maximální výše dotace 95 %.
−− ZM souhlasí s realizací a podáním žádosti na projekt ,,Zvýšení bezpečnosti
v Lomnici nad Lužnicí“ – městský kamerový systém ve výši celkových nákladů 900.000, Kč. Výše dotace je až 95 %.
−− ZM souhlasí s realizací a podáním žádosti
na projekt ,,Prevence kriminality – hřiště

u MŠ“. Žádost bude na maximální povolenou výši 300.000,– Kč. Výše dotace je
až 95 %.
−− ZM souhlasí s přijetím daru od J. Píchy,
bytem Na Třepince 546, 378 16 Lomnice nad Lužnicí. Předmětem smlouvy
je stavba vodovodu na pozemcích pč.
3567/1 a 1384/30, vše v k.ú. Lomnice
nad Lužnicí.

Přehled nově ustavených komisí
Sociální a bytová komise: předsedkyně
Bc. Denisa Kroupová; členové Ing. Jana
Šejdová, Bc. Marcela Slipková
Pořádková komise: předseda Bc. Stanislav
Sklenář; členové Josef Velich, Josef Salaba,
Pavel Šedivý, Ondřej Pollak, Radek Bicek,
Martin Chrt (tajemnice Ing. Jana Šejdová)

Kulturní komise: předseda David Brom;
členové Marcela Božovská, Hana Křížová,
Michaela Čápová (komise bude doplněna
o další členy)
Redakční rada: předseda Ing. arch. Zdeněk Urbanec; členové Marcela Božovská,
Hana Křížová, PhDr. Petr Šafář

V případě potřeby kontaktujte předsedy,
případně jednotlivé členy komisí prostřednictvím sekretariátu městského úřadu nebo
na telefonu 384 792 201. Budeme rádi za
podnětné nápady a připomínky.

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Změny v obsazení MěÚ v roce 2015
Města a obce současnosti musí být stále
pružnější a otevřenější v kontaktu s občany, kteří se na nás obrací se svými požadavky a návrhy. Chceme proto zlepšit
a zkvalitnit personální obsazení úřadu našeho města. Je zapotřebí změnit koncepci
jeho fungování.. Nepromyšlené propouštění kvalifikovaných úředníků mělo za
následek celkový úpadek a kvalitu výkonu samosprávy a státní správy. Proto od
1. 1. 2015 nastoupí na post stavebního
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technika kvalifikovaný úředník. Dalším
opatřením je zrušení PO města Služby
města Lomnice nad Lužnicí. Bude nahrazena Organizační složkou Správa a údržba
majetku města. Jde o systémovou a organizační změnu, především k pružnějšímu řízení a chodu organizace, ke zvýšení osobní
odpovědnosti, k vyjasnění podřízenosti vedoucího organizační složky.
Dalším organizačním opatřením je
opětovné zřízení IKS. Tímto opatřením

vytvoříme podmínky pro rozvoj kulturně
společenských aktivit, těsná spolupráce
s kulturní a sociální komisí a ostatními
zájmovými organizacemi, spolupracovat
na založení Klubu seniorů a navázat na
spolupráci s ostatními IKS tak , jak k tomu
bylo v minulosti, zaměřit se na větší propagaci města jako celku, s cílem opět dosáhnout pozitivního obrazu města a jeho
renomé pro co nejširší veřejnost.
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OD NAŠICH OBČANŮ
Rozjímání o zimě
Krajina spí pod sněhem,
stromy mají bílé šátky,
rybníky zamčené pod ledem,
jímá mě krása jinovatky.

Studený vítr jen si hvízdá
v bezlistých keřích šípkových,
opuštěná jsou ptačí hnízda,
co smutně visí ve křovích.

Bez štětce a bez palety
mráz dýchl lehce ústy svými,
namaloval na skle květy
s krystalkami ledovými.

Na poli kráká hejno vran,
jen tak si chodím sněhem sama,
v něm stopy zvěře do všech stran.
Sníh vrže pěkně pod nohama.

Rampouch jak křišťál zazáří,
příroda tiše dřímá,
mráz štípe silně do tváří
a zebe nos. Je zima.

P. H.

ZE ŠKOLY
S Mikulášem na trhy
V pátek 5. prosince proběhla
v lomnické škole již tradiční prodejní burza S Mikulášem na trhy. Žáci nabízeli
návštěvníkům drobné dárky,
které vyrobili v odpoledních
tvůrčích dílnách s učiteli či
doma se svými rodiči. Část
výtěžku malí prodejci zašlou
na konto adventní sbírky pořádané Českou televizí. Trhy
doprovázela mikulášská družina nejstarších žáků.

Mikulášská skupina 9. třídy

Každý návštěvník odcházel spokojený

Balónky pro Ježíška
V pátek 12.12.2014 se naše mateřská škola
zúčastnila akce Přání Ježíškovi. Šlo o celostátní pokus o rekord ve vypouštění balónků. Vše probíhalo na Farské louce. Počasí
jsme měli na jedničku, svítilo sluníčko. Pan
Auský nám zajistil přenos z rádia Impuls,
kde byla akce celostátně odstartována. Če-

kání na pokyn si děti zpříjemnily něčím
sladkým na zub a teplým čajem. Celkem
jsme vypustili 296 balónků, na kterých se
k nebi vznesla přání přítomných dětí.
Ráda bych poděkovala: Sboru dobrovolných hasičů Lomnice nad Lužnicí, kteří
všechny balónky nafoukali a organizačně

celou akci zajistili. Panu Ludvíku Kročákovi, díky kterému bylo dostatečné množství plynu do balónků. Za mlsání pro děti
firmě COOP Lomnice nad Lužnicí a kolektivu pracovnic prodejny Flop Lomnice
nad Lužnicí.
Ilona Šafářová
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Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Robert Změlík a Roman Šebrle, olympijští
vítězové v desetiboji, se rozhodli připravit
pro žáky základních škol atraktivní pohybový program s názvem Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů - OVOV. Kladou si za cíl přispět zvýšit osobní aktivity
u co největšího počtu dívek a chlapců a dát
současné generaci školáků příležitosti zkusit sportovní začátky podobnou formou,
jaká se osvědčila jim.
Ve středu 10. prosince si změřilo své síly
více než 200 žáků z 26 základních škol ve

sportovní hale ZŠ
Kubatova v Českých Budějovich v pěti disciplinách: trojskok
snožmo, přeskok přes švihadlo, leh – sed za
2 minuty, hod medicinbalem vzad, dribling
po dobu 2 minut. Za naši školu soutěžilo osm
žáků – Klára Egertová, Karolína Marsová,
Zdeňka Šklebená, Adéla Šustová, Martin
Bicek, Albert Malecha, Jiří Kotrba a Martin
Prášek.
Bezchybné organizační zajištění umocňovalo příjemnou sportovní atmosféru ce-

lého dne. Samotné soutěže byly doplněny
společným rozcvičením, besedami s olympioniky a sportovní prezentací olympijských sportovců? Odměnou všem zúčastněným bylo triko s logem soutěže.
Všem žákům, kteří reprezentovali naši
školu, děkuji za sportovní výkony. Martinu
Práškovi blahopřeji k získání 4. místu ve své
kategorii.
Mgr. Jan Mlnařík

Večerníčkova předškolička
10. prosince 2014 se uskutečnila na ZŠ
v Lomnici nad Lužnicí Večerníčkova
předškolička. Žáci 5. třídy se převlékli za
pohádkové postavičky a připravili si pro
budoucí prvňáčky několik lehkých úkolů
spojených s počítáním, kreslením, psaním
a sportovním soutěžením. Děti si tak mohly vyzkoušet samostatnou práci ve škole
(pro ně v cizím prostředí) za dopomoci
pohádkových postaviček. Všem dětem se
soutěžení líbilo a „první hodinku ve škole“
si užily. Po splnění všech úkolů si odnesly
domů malé dárečky.
Ráda bych poděkovala všem žákům 5.
třídy, kteří se do příprav a průběhu předškoličky aktivně zapojili.

Večerníčkova předškolička

Mgr. Petra Padrtová

Stopy 20. století
Pátek 21. listopadu 2014 byl pro nás, žáky
9. ročníku Základní školy v Lomnici nad
Lužnicí, vrcholným dnem projektového
týdne “ Stopy 20. století“. Jednalo se o zachycení a vykreslení důležitých nebo zajímavých momentů v našich dějinách.
Celý projekt byl rozdělen do pěti částí – období prvního válečného konflikstrana 4

tu – pohled na vojáky, jejich komunikaci
s domovem a podobně. Druhá část se týkala meziválečného období, vzniku ČSR,
tvorba nového systému bankovnictví, ale
i odrazu prožité hrůzy války v literatuře.
Třetí část zahrnovala období mezi válkami
a čtvrtá se týkala nového válečného konfliktu. Hledali jsme informace, jak válku

prožívali vojáci na frontě a jak civilisté
v zázemí. V poslední páté části jsme se
snažili zachytit události od Sametové revoluce k dnešku.
Během celého týdne jsme ve skupinkách pracovali na zadaném tématu, hledali
jsme informace na internetu, v knihách, ale
i v rozhovorech s pamětníky.

Město Lomnice nad Lužnicí
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Ze shromážděného materiálu jsme vytvořili plakáty, které nám sloužily jako
obrazový materiál k závěrečné prezentaci.
Kromě prezentace textů jsme si připravili
poslechové ukázky a živé obrazy z daného
období.
Diváky se stali žáci naší školy, učitelé
i s paní ředitelkou. Druhá prezentace proběhla v rámci vánoční besídky pro důchodce. To pro nás bylo náročnější, měli jsme
velikou trému. Důkazem toho, že se náš
program líbil, byl veliký potlesk na závěr.
Získávání informací touto cestou je pro
nás zajímavé, ale i přínosné.
Žáci 9. třídy Základní školy
Lomnice nad Lužnicí

Síla lidskosti
Přes padesát let jeho příběh nikdo neznal.
Dnes snad jméno Nicholase Wintona není
nikomu neznámým. Zachránce 669 životů
českých a slovenských dětí, dnes sto pětiletý N. Winton, o svém činu ze dnů před
vypuknutím 2. světové války mlčel. Náhoda tomu chtěla a svět jeho jméno zná jako
symbol podané ruky k záchraně. „Nickyho
rodina“ dnes čítá kolem 270 přihlášených
dětí žijících v různých koutech světa. Mají
jedno společné – pomáhají, věnují se charitě jako jejich zachránce.
Vzdělávací projekt Nicholas Winton –
Síla lidskosti představuje školákům tohoto
muže prostřednictvím dokumentárního filmu Matěje Mináče. Pořadem provází dramaturg Z. Tulis, který vypráví i o svých
zážitcích ze setkání s tímto odvážným Angličanem. Naše škola již v předešlých letech
obdobnou akci uspořádala ve svých prostorách. Letos jsme přijali nabídku a za pořadem vyrazili do zrekonstruovaného lišovského kina. A že film, povídání a následná
beseda zanechaly v našich současných
osmácích a deváťácích stopu „lidskosti“
dosvědčují i některé jejich reakce:
Znali jste osobu N. Wintona před pořadem?
O jeho činu jsme četla v časopise v souvislosti s pasováním na sira. (Petra B.)
Četl jsem o něm spoustu novinových a internetových článků. Už dříve mne zajímaly
jeho činy. (Vláďa B., Sylva Ž.)
Ano, bavila jsem se o něm s rodinou.
(Anna R.)
Co sira Wintona vedlo k uskutečnění převozu dětí do Anglie?
Došlo mu, že on je poslední šance, aby děti
byly zachráněny. A také ho to bavilo, chtěl
pomáhat. Když měl tu možnost, tak ji využil. (Vláďa B., Sylva Ž.)
Uvědomil si, že když těm dětem nepomůže
on, tak už nikdo. (Petra B.)

Proč asi o tom později nikomu neřekl?
Protože neměl potřebu chlubit se tak velkým
činem. Nechtěl být slavným. (Petra B.)
Asi na to „zapomněl“. Ale podle mého byl
pouze skromný a nechtěl, aby se o tom vědělo. (Helena R., Václav K.)
Protože je skromný a strašně fajn pán. On
to nebral jako hrdinství, ale jako samozřejmost.

Ano, je a to hodně. Jednak riskoval svůj
života a byl výjimečný už jen tím, že to nikomu neřekl a že to padesát let tajil. (Daniela P)
To, co udělal, by si mnoho lidí netrouflo.
(Anna R.)
Myslím si, že to, co on, by skoro nikdo
z obyčejných lidí neudělal. A s ohledem na
to, že to doopravdy zrealizoval jen on, je
pro mne hrdina. (Petra B.)
Hodnotím pozitivně, jelikož zachránil
stovky dětí, které neznal. (Radim K.)
Kdybys byl na jeho místě, měl bys stejnou
odvahu?
Možná ano, ale chtěla bych do toho s někým jít. (Helena R.)
Chtěl bych něco podobného, ale myslím si,
že bych to nedokázal. (Radim D.)
Nevím, zda bych na to měla odvahu.
(Anna R.)

Neměl zapotřebí se tím chlubit. Právě tím si
u mě získal sympatie. (Vláďa B., Sylva Ž.)
Podle jeho slov stejně zachránil málo životů. (Kristýna Š.)
Myslíš, že pro děti bylo těžké si zvyknout
na svou novou rodinu?
Hlavně pro starší děti. Jen si zkuste představit, že jste v jejich kůži. (Anna R.)
Ano, hlavně pro ty starší. Ty si možná uvědomovaly, co se děje. (Kamila H., Petr O.)
Malé děti to nejspíš moc neřešily, ale starší
ano. (Václav K.)
Je Wintonův čin hrdinský? Jak ho hodnotíš?
Ano, zachránil mnoho dětí, které dnes mají
své rodiny. (Helena R.)

Záleželo by na okolnostech. Jelikož on měl
peníze a anglické občanství, tak to pro něj
bylo jednodušší než pro Čecha. (Petra B.)
Nejspíš ano, ale pouze v tom případě,
kdyby nás do toho šlo víc a ne sám. V tu
chvíli by se také ukázali přátelé. (Vláďa
B., Sylva Ž.)
A my jsme se na dálku stali přáteli sira
Nicholase Wintona. Rozhodli jsme se podpořit petiční list pro udělení Nobelovy
ceny míru. Ten vznikl z podnětu kunžacké
školy, která nese Wintonovo jméno. Přestože za těch několik let čítá přes 120 tisíc
podpisů, dosud se nedočkala kladné odezvy. I když, myslíte, že na ni tento džentlmen opravdu čeká?
Mgr. R. Fuksová
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Z KULTURY
Z lomnického
adventu
Adventní čas byl také u nás v Lomnici
časem setkávání. Děkujeme všem, kdo si
udělali chvilku a přišli se podívat na některou z připravených akcí. Poděkování
patří všem účinkujícím za jejich připravené a zdařilé programy. Jsme rádi, že naši
senioři přijali pozvání na tradiční setkání
a společně probrali dobré i zlé co jim čas
nadělil. Také novinka v našem adventním
programu, zpívání koled pod vánočním
stromem v rámci akce Česko zpívá koledy,
se setkala s poměrně velkým ohlasem. Tradiční adventní koncerty byly opět příjemným zážitkem. Poslední adventní nedělí
naše město opět ožilo řemeslníky a prodejci na adventních trzích. Příjemnou kulisou
byla hudební vystoupení a vánoční verše.
Zavzpomínejte v naší fotogalerii.

Malování ozdobiček

Lomnice a Česko zpívaly koledy

Nejzdařilejší školní betlém

1. adventní koncert Javor a Javoráček

Keramický betlém zapůjčila na výstavu rodina Kuthanových

Mikulášská družina lomnických hasičů

Senioři

Zvoneček, Racek a Javoráček zpívaly koledy
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Plesová sezóna v našem okolí
Ponědraž

Klec

17. ledna Myslivecký ples

9. ledna Hasičský ples (hraje G-klub)
13. února Sousedský ples

Tradiční akce Města Lomnice nad Lužnicí 2015
Datum

Název akce

22.3.
3.4.

Velikonoční výstava
Velikonoční koncert Trio Karageorgiev

30.4.

Stavění máje, Rej čarodějnic

8.5.

Pietní akt ke Dni vítězství, Velký dechový orch. města ČB

29.-31.5.

Dětský den s Městem a místními spolky

26.-.28.6.

Pouť a sraz rodáků (pátek – vernisáž výstavy Ze života Lomnice, koncert žesťový soubor Temelín,
sobota – Festival folkl. souborů, řemeslný jarmark, pouťová zábava Situace, neděle – krojovaná mše,
folklorní soubory, promenádní koncert)

16.8.

Festival dechových hudeb – 10. ročník

6.9.

Kaprobraní + konec prázdnin (závody, divadlo + diskotéka)

28.10.

Pietní akt ke Dni vzniku samostatného československého státu

29.11.

1. adventní koncert – Dechovkové koledy, dílny, Zvonkový průvod, Javor

5.12.

Mikulášská nadílka

6.12.

2. adventní koncert – Ženský pěv. sbor Záviš Hluboká nad Vltavou

10.12.

Setkání seniorů

13.12.

3. adventní koncert – Lakomá Barka

20.12.

Adventní trhy a 4. adventní koncert – Akordeonový soubor ZUŠ J. Hradec

Vánoční strom tentokrát věnovala darem paní Zpěváková, které tímto děkujeme.

Z KNIHOVNY
Nechte se inspirovat oblíbenými tituly
a autory našich čtenářů
Marzi Christoph – Malfuria 1. – 3. díl
Fantasy trilogie. V Barceloně žije u starého malíře map dívka Catalina Soleado,
jejíž poklidný život náhle přeruší létající
galeona Medúza, která do města přiveze
zlověstné postavy s maskami harlekýnů.
Ty kolem sebe šíří chlad a temnotu a mají
jediný cíl: zmocnit se Cataliny. Dívka,
obdařená neobyčejnými schopnostmi, se
dává na útěk. Doufá, že se v Malfurii, tajemném místě uchovávajícím veškeré vědění pradávných čarodějnic, dozví celou
pravdu o všem, co se kolem ní děje...
McCombieová Karen Grace – Alice a…
Hledáte dóóóst dobrou kámošku? Třináctiletá Alice bude pro vás tou nejlepší. Hr-

dinka dóóóst dobrých příběhů řeší stejné
problémy jako všechny holky po celém
světě: spory se sourozenci, nepochopení
ze strany rodičů, vztahy s kamarádkami
a první lásky.

deníky jsou přece jenom pro holky! Takže si nemyslete, že to bude nějaké „milý
deníčku“ tohle a „milý deníčku“ támhleto.
Navíc tohle vlastně není deník, to jsou ZÁPISKY.

Kinney Jeff – Deník malého poseroutky
1-7
Když je vám tak jedenáct, může to být fakt
opruz. A nikdo to neví líp než Greg Heffley, protože se najednou ocitl na víceletém gymplu, kde malí poseroutkové, jako
je on, narážejí každý den na chodbách do
kluků, kteří jsou větší, silnější a holit by se
mohli dvakrát denně. Deník malého poseroutky není jen tak obyčejný deníček. Greg
tenhle sešit dostal od mámy. A to přesto, že

Hartl Patrik – Prvok, Šampón, Tečka
a Karel
Prvok, Šampón, Tečka a Karel je vtipné
vyprávění o životě čtyř kamarádů, s kterými se život nemazlil. Autorem této knihy je Patrik Hartl, který se dostal do povědomí veřejností svou komedií Taková
normální rodinka. Všichni jsou pomalu na
prahu čtyřicítky, což je vede k bilancování
a také k nepříjemnému zjištění, že jsou na
míle vzdálení svým snům a iluzím.
strana 7
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Jsou tak donuceni řešit otázku vlastního
smyslu bytí
Davisová Lindsey – Omnibus.Ztracené
stříbro, Bronzové stíny, Měděná Venuše
První tři příběhy z řady vtipných antických
detektivek, v nichž ožívá každodenní Řím
kolem roku 70, z počátku vlády císaře Vespasiana. Marcus Didius Falco je soukromý informátor a pracuje na nebezpečných
případech. Nejdříve z pověření záhadných, vysoce postavených klientů putuje

Město Lomnice nad Lužnicí
Falco proti své vůli do Británie, kde zažije
kruté strádání při otrocké práci ve stříbrných dolech. Poté dostane pověření pátrat
po spiklencích proti císaři a vyjednávat
s nimi. Nakonec řeší případ v soukromých
službách zbohatlické snobské rodiny propuštěnců.
Simpson Joe – Zvuk zemské tíže
Nový vzrušující a dramatický román autora bestselleru Setkání se smrtí. Zvuk
zemské tíže je v pořadí již sedmá kniha

ZE SPOLKŮ
Úspěchy
lomnických
hasičů
Velká cena Třeboňska 2014 v požárním sportu dopadla pro lomnické
hasiče úspěšně. V Kolencích odstartovala VCT dne 17. května, kdy se
ženy umístili na prvním místě a muži
na místě šestém. Pak následovalo dalších 14 soutěží, kterých se naši hasiči
zúčastnili. Celoroční snaha obou týmů
se vyplatila. V kategorii žen zvítězila
Lomnice nad Lužnicí, která získala 94
bodů a v kategorii mužů se naši hasiči
umístili na krásném 9. místě. Konkurence byla vysoká, ale oba týmy doběhli většinou s dobrým umístěním.
Dobrý kolektiv a vzájemné přátelství
v týmech dělá v požárním sportu hodně. Díky společným tréninkům jsme se
mnohé naučili a utvrdili svou činnost.
Těšíme se na další sezónu a doufáme,
že dopadne úspěšně jako letošní.
SDH Lomnice nad Lužnicí

strana 8

Joea Simpsona, úspěšného autora převážně autobiograficky laděných příběhů
z horolezeckého prostředí, který do povědomí čtenářů z celého světa vstoupil
bestsellerem Setkání se smrtí (Nakladatelství JOTA), jenž v roce 1989 získal
cenu NCR za literaturu faktu a stal se
předlohou mimořádně úspěšného filmu
Pád do ticha.
Zdroj: www.databazeknih.cz/knihy,
http://www.knihcentrum.cz

Město Lomnice nad Lužnicí
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Mikulášská nadílka
Tradiční mikulášské návštěvy v rodinách
letos nabídli i hasiči Lomnice nad Lužnicí.

Dvacetičlenná parta procházela Lomnicí
a navštěvovala rodiny, které si je objedna-

li. Děti byli spokojené a věříme, že tato
tradice bude pokračovat do dalších let.

Baráčníci z Lomnice nad Lužnicí hodnotili roční zasedání
V sobotu 13.12.2014 jsme se sešli v 9.00 hodin v restauraci Rychta. I přesto,že zasedání
začínalo až od 10.30 hodin. Upravili jsme
si stoly, aby se všem u nás opět líbilo, tak
jako na minulém valném zasedání. Nechyběla vánoční výzdoba a pro každého chutné
občerstvení. V 9.45 přijeli první hosté a to
z OB Soběslav, byli u nás na zasedání poprvé. Poté se dveře restaurace nezavřely, neboť přicházeli ostatní sousedé a tetičky a to
z OB J. Hradce, OB Třeboně, OB Č.Velenic, OB Halámky, OB Suchdol a překvapením pro nás byly tetičky z OB Veselí/Lužnicí. Přišel mezi nás i nový starosta města pan
Karel Zvánovec, za Český svaz zahrádkářů
nás navštívil pan Zdeněk Zeman a za Sbor
dobrovolných hasičů přišli Ladislav Vácha
a Jan Hejl. Nechyběli ani naši muzikanti.
Zasedání začalo zahlášením se ponocným a drábem do služby a trojím poklepem
právem rychtářem sousedem Jiřím Titlem..
Minutou ticha byla uctěna památka za zesnulé členy a tetička Kalianková přečetla
vzpomínku.
Následovaly připravené zprávy činnovníků dle schváleného programu zasedání.
Zprávy byly krátké a výstižné. Starosta města p. Karel Zvánovec pozdravil naše
valné hodnotící zasedání, poděkoval za spostrana 10

Baráčníci se se sešli Na rychtě

Město Lomnice nad Lužnicí
lupráci a reprezentaci města při udržování
staročeských tradic a přislíbil další podporu a spolupráci s naším spolkem. V červnu
2015 budeme slavit 85.výročí založení Obce
Baráčníků v Lomnici/Luž.
Bude nás to stát velké úsilí, ale budeme
se snažit, abychom co nejlépe reprezentovali naše město. Následovaly další zdravice
od zástupců Obcí Baráčníků. Hodnocení zástupcem župy tet. J. Plasovou bylo kladné,
líbilo se jí, jak jsme to dle našich možností
připravili. Na závěr jsme všichni zazpívali píseň „Baráčník být“. Všichni přítomní
byli velice ukáznění, že dráb nemusel vybírat žádné „pokuty“ za rušení. Následoval
oběd a poté naši muzikanti zpestřili odpoledne hudbou. Všem se líbilo a domů se rozjížděli v podvečer. Lomničtí Baráčníci tak
zakončili letošní úspěšný rok.
Poděkování za naši činnost patří Městskému úřadu, za to, že nám umožňuje se
scházet v místnosti na městském úřadě. Též
velký dík patří vedoucímu restaurace Rychta Jiřímu Špiříkovi za bezvadnou obsluhu
a občerstvení. “Velký dík všem. “

Lomnické LISTY informují – Leden 2015
Ze zasedání OB

Za Obec
Baráčníků – vzdělavatelka
Zdeňka Kalianková

INZERCE
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STATEK LOMNICE spol. s r.o.
má zájem o koupi zemědělských pozemků.
Nabízíme 11 – 15 Kč / m2
V případě pronájmu zaplatíme
2.000 – 2.500 Kč / ha.
Kontakt: info@stateklomnice.cz
nebo tel.: 724 318 523

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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E-shop tisku
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