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Výpis ze Souboru usnesení
z 146. – 149. zasedání rady města

Rada města:
− bere na vědomí „Závěrečnou zprávu k projektu hospicové péče
sv. Kleofáše, o.p.s.“ s vyúčtováním daru
− bere na vědomí návrh zápisu do kroniky města Lomnice nad
Lužnicí za rok 2016
− schvaluje návrh zápisu do kroniky města Lomnice nad Lužnicí
za rok 2016
− schvaluje znění Knihovního řádu
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− projednala výpověď a souhlasí s ukončením pronájmu nebytového prostoru – garáže č. 5 v čp. 2, ulice Tyršova, Lomnici nad
Lužnicí, s termínem skončení smlouvy k 31. 10. 2018
− schvaluje vyvěšení Oznámení záměru na pronájem nebytových
prostor ve vlastnictví města – garáž č. 5 v čp. 2, ulice Tyršova,
Lomnici nad Lužnicí, o výměře 27,35 m2
− schvaluje ZD k akci „Dětské hřiště u MŠ Lomnice nad Lužnicí“
− schvaluje ZD na poptávkové řízení na akci „Realizace oplocení
hřiště MŠ v Lomnici nad Lužnicí
− bere na vědomí informace MS ČR o povinnosti podpůrných orgánů oznámit skutečnosti a změny v návaznosti na komunální
volby 2018
Zápisy z jednání RM jsou dostupné na www.lomnice-nl.cz

Výsledky voleb do ZASTUPITELSTVA
MĚSTA Lomnice nad Lužnicí

Výsledky voleb do
SENÁTU PARLAMENTU ČR

konané ve dnech 5. a 6. října 2018
volební okrsek č. 1 Lomnice nad Lužnicí

konané ve dnech 5. a 6. října 2018
I. kolo voleb
volební obvod 14
volební okrsek č. 1 Lomnice nad Lužnicí
Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu
voličů celkem: 1477
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 570
Počet odevzdaných úředních obálek: 569
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 541

Počet osob, zapsaných do výpisu ze stálého seznamu a dodatku
stálého seznamu voličů, celkem: 1478
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 904
Počet odevzdaných úředních obálek: 903
Ve volebním okrsku Lomnice nad Lužnicí byli zvoleni členy zastupitelstva:
Volební strana č. 1 – LOMNICKÝ KLUB NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ (LKNK)
Pořadí
zvolení
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jméno a příjmení
Petr Krejník
Zdeněk Urbanec
Eva Kubešová
Michal Čáp
Jan Bernard
Petra Brychtová

Pořadí na
hlasovacím lístku
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Počet hlasů
404
340
362
368
332
385

Volební strana č. 2 – „Společně pro Lomnici“
Pořadí
zvolení
1.
2.
3.

Jméno a příjmení
Martin Chrt
Martin Němec
Vladimír Augsten

Pořadí na
hlasovacím lístku
2.
4.
1.

Počet hlasů
224
215
209

Volební strana č. 3 – Spolek pro zdravou Lomnici
Pořadí
zvolení
1.
2.
3.
4.
5.

Jméno a příjmení
Milena Nosková
Roman Bílek
Václav Forst
Petr Baštýř
Lenka Bäumlová

Pořadí na
hlasovacím lístku
6.
3.
5.
1.
2.

Počet hlasů
327
319
293
277
269

Volební strana č. 4 – Česká strana sociálně demokratická
Pořadí
zvolení
1.

Jméno a příjmení
Miroslav Řepa

Pořadí na
hlasovacím lístku
1.

Počet hlasů
113

Ve volebním okrsku Lomnice nad Lužnicí byli voleni tito kandidáti:
Jméno a příjmení kandidáta
Ing. Štěpán Tampír
JUDr. Ladislav Faktor
MUDr. Blanka Jakubcová Sýkorová
doc. PhDr. Mgr. Lubomír Pána, Ph.D., dr. h. c.
Ing. Miloslav Procházka, CSc.
Jiří Šesták, Ph.D.
Richard Schötz
Ing. Marie Paukejová

Počet platných
hlasů pro kandidáta
25
224
18
57
33
113
50
21

Výsledky voleb do
SENÁTU PARLAMENTU ČR
konané ve dnech 12. a 13. října 2018
II. kolo voleb
volební obvod 14
volební okrsek č. 1 Lomnice nad Lužnicí
Počet osob, zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu
voličů celkem: 1481
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky: 150
Počet odevzdaných úředních obálek: 150
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 149
Ve volebním okrsku Lomnice nad Lužnicí byli voleni tito kandidáti:
Jméno a příjmení kandidáta
JUDr. Ladislav Faktor
Jiří Šesták, Ph.D.

Počet platných
hlasů pro kandidáta
102
47
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Městu s růžičkou ve znaku
Oldřich Benda

TOBĚ, mé město rybníků a luhů
splácím svým veršem částku dluhu
s kaskádou všech mých rodáků,
město s růžičkou ve znaku.
Město s bahenní vůní lovů,
kdy obloha má barvu kovu,
vždy kvetlos pilnou lidskou prací,
dědictvím všech tvých generací.
Kolikrát mír na dlouho ztracen
do ulic tvých se zpátky vracel?
Kolikrát se o tě pral
každý, kdo něco znamenal?
Plním si od života úkol:
porozhlédnout se, město rodné, vůkol,
povědět, kolik krásy se tají
v tobě, i v tobě, rodný kraji!

Rybička sotva vyklubaná
hřeje se v slunci časně z rána.
V poledni horkém stín ti kyne.
V požáru léta nezahynem.
Uprostřed vody leknín bílý.
Hloubky nám nikdy nevadily!
Silnice bílá na Klec vede
alejí provoněnou medem.
Krajina vodou opředená
modrými stuhami jak žena
opřená o sosnové lesy,
orobince, borůvčí a vřesy.
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Svoz odpadu
v měsíci listopadu
Pá   2. 11.
Pá   16. 11.
Pá   30. 11.

Tak TOBĚ, město rybníků a luhů
zpěvem svým splácím kousek dluhu
s kaskádou všech mých rodáků,
město s věžičkou ve znaku…!

Provozní doba Starého hřbitova, dětského
hřiště u Farské louky a u mateřské školy

Vlnami jitro rozhoupává,
kolem dokola ostrá tráva
a ticho plní obzor celý,
ve větvích lípy bzukot včelí.
Obloha plná slunce jasuneobejmeš tu tichou krásua v dálce Černiční les vábí,
odtamtud k tobě mluví mládí…

Starý hřbitov:
Dětské hřiště u Farské louky:
Dětské hřiště u mateřské školy:

listopad – březen
listopad – březen
listopad – březen

8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 20.00

Provozní doba Sběrného dvora

Hebounké zlato pampelišek.
Zlatý prach z lesních výšek.
Kolik česká zem svatá
nadělí lidem zlata!

Pátek:
Sobota:

08:00 – 12:00
08:00 – 12:00

12:30 – 17:00

Bitva u Lomnice v roce 1618
Dne 9. listopadu si připomínáme 400. výročí
bitvy, která proběhla nedaleko našeho městečka a ve které vojska vedená hrabětem Jindřichem Matyášem Thurnem, vůdčí osobností
stavovského odboje, porazila císařská vojska
hraběte Buquoye. Bylo to nejvýznamnější
Thurnovo vítězství před bitvou na Bílé hoře
a tato bitva byla součástí a stála na počátku
mezinárodního konfliktu, kterému jsme dnes
zvyklí říkat Třicetiletá válka.
Tato válka se rozhořela napříč všemi evropskými státy v roce 1618 a impulsem pro
ni se stala tzv. třetí pražská defenestrace, při
které byli z okna Pražského hradu vyhozeni
královští místodržící Vilém Slavata z Chlumu
a Košumberka a Jaroslav Bořita z Martinic
a písař Filip Fabricius. I tuto defenestraci inicioval Thurn a postavil se pak do čela stavovského odboje.
Obě dvě strany, stavovská i císařská, si
uvědomovaly, že držení šumavských průsmyků je z vojenského pohledu strategicky velmi
důležité a může rozhodnout i o výsledku celého českého stavovského povstání, proto byl
do Čech již týden po defenestraci povolán hrabě Buquoy, tedy Karel Bonaventura z Longueval a Vaux, hrabě Buquoy, jak znělo celé jeho
jméno, aby pod císařskou hlavičkou zjednal
v Čechách pořádek. Byl to Valon z hrabství
Artois, narozený v Arrasu roku 1571. Pocházel z katolické šlechticko-důstojnické rodiny,

lnoucí ke Španělsku. Po vzoru svého zemřelého otce vstoupil do habsburských služeb, kde
za svou politicko-vojenskou kariéru posbíral
řadu vavřínů. Proti němu stál Jindřich Matyáš Thurn, představitel české protestantské
šlechty. Byť česky neuměl, dokázal si mezi
českými pány vydobýt značnou popularitu
a uznání. Ihned na počátku války byl jmenován generállajtnantem českého vojska, což
byla nejvyšší vojenská hodnost. Byl podřízen
přímo panovníkovi.
Tito dva muži se osudově střetli na jihočeských bojištích a především pro Buquoye
se jednalo o zkušenost, která výrazně ovlivnila jeho pohled na české vojsko. Přesvědčit se
o tom můžeme ve fondu Rodinného archivu
Buquoyů, který se nachází ve Státním oblastním archivu v Třeboni a kde jsou uloženy jeho
zprávy císaři i ostatním vojevůdcům a politikům, včetně šifrovaných zpráv. Nachází
se zde dopis z 13. prosince 1618, ve kterém
Buquoy líčí císaři, že odvaha českého vojska
na něho udělala velký dojem a že Češi nejsou
tak slabí, jak se snaží někteří politici císaře
přesvědčit. Své poznatky čerpal z vlastní zkušenosti, o které mimochodem i v této zprávě
píše. Jednalo se samozřejmě o bitvu u Lomnice, kde byl Buquoy na hlavu poražen.
Jak tedy samotná bitva probíhala. Prubířským kamenem pro císařské vojsko byl již
pokus o dobytí Čáslavi, což se Buquoyovi

nepodařilo. Byl odražen stavovským vojskem
a zavelel k ústupu. Protože se blížila zima,
rozhodl se táhnout k Pelhřimovu. Nakonec
však směr změnil a vydal se k Jindřichovu
Hradci. Ani toto město se mu dobýt nepodařilo a navíc se nevyhnul velkým ztrátám. Císařské vojsko tedy muselo opět ustoupit a vydalo
se směrem na České Budějovice. V cestě jim
však stála Třeboň, která byla v této době v rukách významného protestanta Petra ze Švamberku.
Mezitím již 8. listopadu dorazil Thurn do
Veselí nad Lužnicí a byl Buquoyovi v patách.
Jak píše Josef Pospíšil ve svém článku z roku
1914, nesoucí název „Třeboňsko za povstání
českého“, první potyčky mezi stavovským
a císařským vojskem proběhly již u mostu
přes Zlatou stoku. Buquoy tento most obsadil a strhl Thurnovi přímo před očima. Z této
potyčky vznikla domněnka, že samotná bitva
proběhla v těchto místech, jak to píše ve své
kronice Pavel Skála ze Zhoře. Samotná bitva
však proběhla pravděpodobně jinde. Buquoy
pronikl kolem severo-západního břehu rybníku Koclířova k rybníku Dvořiště a přecházel
po jeho hrázi až k Lišovu. Po 8. hodině ranní
ho Thurn dostihl u Smržova a k bitvě došlo
podle všech dostupných informací 9. listopadu na silnici mezi Dunajovicemi a Horními
Slověnicemi. Trvala 5 hodin a císařské vojsko vedené Buquoyem zde bylo stavovskými
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poraženo. Byla to největší a nejvýznamnější
porážka císařského vojska na počátku války
a velmi významně to otřáslo nejenom sebevědomím samotného Buquoye ale i celé císařské ligy. Ztráty císařských byly kolem 1500
mužů. Tato čísla však mohou být zkreslena,
protože ještě 10. listopadu místní ze vzteku
dobíjeli a olupovali císařské vojáky.
Císařští vyčkali tmy a vydali se směrem
k Českým Budějovicím, kde doufali, že si odpočinou, ošetří zraněné a naberou nových sil.
Český tábor se přesunul do Lišova a obě dvě
vojska sbírala síly k dalším bojům.
Proč byla vlastně tato bitva tak významná
a proč je důležité si ji i po 400. letech připomínat? Doklady a důkazy o tom máme v samotné korespondenci Buquoye, který již ve
výše zmiňovaném dopise ze 13. listopadu

1618 o bitvě u Lomnice píše, ač ji přímo nejmenuje. Zmiňuje se však o velmi těžké bitvě
mezi Třeboní a Českými Budějovicemi, ve
které byl poražen a dokonce zraněn na ruce.
Právě na základě těchto zkušeností dále píše,
že české vojsko není tak slabé a zbabělé, jak si
okruh kolem císaře i císař sám myslí.
A nakonec dejme ještě slovo Miloslavovi Volfovi, který ve svém článku „Jihočeské
bojiště v prvních měsících českého povstání
v roce 1618“ z roku 1960 píše: „… vídeňské
naděje na to, že české vojsko jsou pouze nezkušené tlupy zemské hotovosti, které se rozutekou před zkušenými vojáky ze řemesla, nebo
že jest českého vojska velmi málo, takže Buquoy vede do Čech rozhodnou přesilu a jedním rozmachem se zmocní Prahy a povstání
povalí, se ukázaly zcela bezpodstatné.“ Celý
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konflikt po těchto událostech nabral úplně
jiný směr. Téměř na den o dva roky později
proběhla bitva na Bílé hoře, kde bylo naopak
stavovské vojsko poraženo, 27 povstalců bylo
pro výstrahu v roce 1621 popraveno na Staroměstském náměstí, a to včetně takových
jmen jako byl spisovatel, diplomat a český
šlechtic Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic
nebo lékař Ján Jesenský a započal konflikt,
který během pár let zasáhl téměř všechny evropské státy a ukončen byl až po třiceti letech,
24. října 1648 tzv. vestfálským mírem, kdy
byla Evropa politicky a nábožensky naprosto rozvrácena a pro samotné české země to
znamenalo konec náboženských i politických
svobod, kterých se jim podařilo na počátku
17. století dobýt.
Zpracovala Mgr. Hana Železná

Kartotéka padlých v 1. světové válce – Lomnice nad Lužnicí a okolí (3. část)
Místo narození nebo domovská obec Klec
Příjmení,
jméno

Hodnost (zařazení),
pluk/setnina

Datum (věk),
místo narození

DP

Datum, místo úmrtí (okres, země)

Datum, místo pohřbu

Sn.

Freilach,
František

střelec,
29./-

1883,
Klec

Klec

10.09.1914,
Lipník, Rawa Ruská, Halič

11.09.1914,
Lipník

Frc–Fri
46

Hundrát,
Kundrat
František

vojín,
29./3.

1887,
Klec

Klec

18.05.1915,
Lolin, Dolina, Halič

18.05.1915,
řeckokatolický hřbitov
Lolin

Hue–Hus
250,
Kun
108

Marek,
Robert

vojín,
29./-

1898,
Klec

–

22.07.1917,
284. polní nemocnice, Pluhov,
Zloczov, Halič

23.07.1917, hřbitov
Pluhov, voj. oddělení

Mara–Mare
336

Místo narození nebo domovská obec Kolence
Příjmení,
jméno

Hodnost (zařazení),
pluk/setnina

Datum (věk),
místo narození

DP

Datum, místo úmrtí (okres, země)

Datum, místo pohřbu

Sn.

Hrbek,
František

střelec,
29./-

20 let,
Kolence

Kolence

28.01.1915,
Beskydská soutěska, Stryj, Halič

28.01.1915,
Beskydská soutěska

Hr–Hrd
387

Mazánek,
Václav

-,
74./-

1881,
Kolence

Kolence

27.02.1915,
nemocnice Žatec (Saaz)

01.03.1915,
hřbitov Žatec

Mau–Maž
407

Místo narození nebo domovská obec Lužnice
Příjmení,
jméno

Hodnost (zařazení),
pluk/setnina

Datum (věk),
místo narození

Bárta,
František

vojín, střelec
29./-

25.06.1884
Lužnice

Bartyzal,
Jan

desátník
91./11.

Hrkal,
Josef

DP

Datum, místo úmrtí (okres, země)

Datum, místo pohřbu

Sn.

Břilice

02.03.1915
záložní nemocnice Linec

04.03.1915
Linec
07.03.1915
Třeboň

Bart
47, 50

1881
Lužnice

Třeboň

04.07.1916,
kóta 70, Selc, Montfalcone

04.07.1916 voj. hřbitov
Jamiano
/zůstal ležet na bojišti
/08.07.1916 voj. hřbitov
Moharine u Breslovice

Bart
330, 757,
758

vojín,
75./-

1894,
Lužnice

Lužnice

28.01.1917,
České Budějovice

31.01.1917, obecný hřbitov
Vitíněves

Hre–Hrt
123

Kudlata,
Jan

vojín,
29./11.

1882,
Lužnice

–

26.05.1915,
Tursa Mala, Dolina, Halič

27.05.1915,
v lese Tursa Mala

Kuc–Kud
493

Valenta,
Jan

vojín,
8./-

-,
Lužnice

Lužnice

09.09.1918,
záložní nemocnice Bzenec

11.09.1918,
místní hřbitov Bzenec

Val
256

Zvanovek,
Tomáš

vojín,
91./-

1876,
Lužnice

České
Budějovice

05.08.1916,
Lublaň, Krajina

08.08.1916,
Lublaň

Zs–Zy
417

PhDr. Helena Adamcová
Státní okresní archiv Jindřichův Hradec
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Má mě rád? Nemá mě rád?
V návaznosti na plakát se dvěma otázkami
k zamyšlení, který visí na dveřích kostela,
vás zveme k duchovnímu sdílení. Budeme
diskutovat o tématech: má nás všechny
Bůh rád, existuje nebo ne, jak ho vnímáme, jde vůbec vnímat, jak poznáme, co je

dobré a co je špatné, je-li, tak proč trpíme,
stíhá si mě všimnout, a má i MĚ rád...?
Ze srdce vás zveme ke společnému
dialogu, besedě, sdílení nad duchovními otázkami samozřejmě s občerstvením ;) do Čítárny na faru, ve čtvrtek

29.11. od 17 hodin s Mgr. Pavlem
Hradským, evangelickým farářem,
kterého si můžete pamatovat z velmi
milé a přínosné besedy o islámu.
S přáním radostných dní.
Michaela Šafářová

Z E Š K O LY

Výukový program Dravci
Dne 12. 10. navštívil děti ze ZŠ a MŠ v Lomnici p. Miloslav Vondruška se svojí sbírkou dravců. Na hřišti TJ Tatranu Lomnice děti zhlédly zajímavou ukázku výcviku a lovu
těchto ptáků. Ukázky byly doplněny zajímavým a vtipným
komentářem. Dozvěděly se zajímavosti o káněti rudoocasém, orlu skalním, výru velkém a jiných. Všechny děti si
mohly pohladit např. sovu pálenou či výra velkého. Odvážlivci si dokonce nechali přistát dravce na ruku. Děku-

jeme p. Vondruškovi, že
se s námi podělil o svoje
50 leté zkušenosti z chovu
dravých ptáků, při kterém
dosáhl značných úspěchů
světového měřítka.
Mgr. Jitka Schreibmeierová

„Jak se dělá komiks“
(10. září 2018)

Ing. Daniel Vydra je nejen komiksový
scénárista a spisovatel, ale také skladatel a hudebník. Ve své pestré tvorbě se věnuje mimo jiné i komiksovým
workshopům, kde seznamuje zúčastněné
se stručnou historií této tvorby, základními znaky a pravidly komiksu a na konkrétních příkladech ukazuje, co je třeba
dodržovat při jeho vytváření.

Přítomní malí, mladí posluchači však
nejsou jen pasivními přijímači informací, ale ve druhé části se sami pokouší
vytvořit svůj vlastní komiksový scénář
k zadaným ilustracím. Pracují ve skupinách od jednodušších a kratších úkolů
až po vytvoření jednostránkového textu
k obrázkovým panelům, jak se správně
říká jednotlivým obrázkům. Vzájemně si

pak představují své příběhy a dokonce se
pouští i do dramatizace svého napsaného
komiksu.
Jsme moc rádi, že jsme měli možnost
se tohoto tvůrčího dopoledne zúčastnit
a tímto bychom chtěli poděkovat paní
knihovnici Božovské za jeho zorganizování v lomnické knihovně.
(za 3. a 4. ročník Mgr. Helena Nohavová)

Lomnické LISTY informují

6

Listopad 2018

Dopravní hřiště Třeboň
Součástí vyučování na prvním stupni ZŠ je i dopravní výchova. Projekt se týká žáků 3. a 4. ročníku již po několik let.
Cílem je přispět k snižování dopravní nehodovosti dětí praktickým i teoretickým výcvikem na dopravním hřišti v Třeboni.
Praktická i teoretická výuka probíhá pod vedením instruktorů
autoškoly.

V letošním školním roce proběhlo první seznámení s dopravním hřištěm pro žáky třetích tříd, čtvrtá třída zde již byla podruhé.
Na jaře ji čeká zkouška, kdy při úspěšném splnění všech úkolů,
týkajících se pravidel silničního provozu i technického zvládnutí
jízdy na kole obdrží průkaz cyklisty.
Mgr. Pavla Žáčková

„Čím budu“
Většina dospívajících dětí se nedokáže
rozhodnout a zvolit si budoucí profesi.
Naše Základní škola v Lomnici nad Lužnicí ve spolupráci s Úřadem práce v Jindřichově Hradci pomáhá žákům z 8. a 9.
ročníku zvolit si vhodné povolání nejen
podle zájmů a prospěchu, ale i s ohledem
na uplatnění na trhu práce.
V letošním školním roce navštívili
dne 14. září 2018 žáci 9. ročníku Úřad
práce v Jindřichově Hradci. Paní Vysoká
z Úřadu práce kladla důraz na správný
výběr střední školy nebo učiliště. Vysvětlovala, jaké kompetence student
dané školy získá, zda případně obdrží
navíc i řidičská oprávnění, svářečský
průkaz a kvalifikaci pro obsluhu speciálních strojů a zařízení. Upozorňovala, že
znalosti cizích jazyků jsou klíčové pro
uplatnění na trhu práce. Také seznámila žáky s podmínkami přijímacího řízení
na střední školy. Pro přijetí na školu jsou
důležité především výsledky z přijímacích zkoušek, dále se započítávají body
za známky z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku, ale také za olympiády
a soutěže absolvované během studia na
základní škole. Podrobnosti o přijímacích zkouškách naleznou žáci na webových stránkách jednotlivých škol nebo
v Atlase škol, který každý žák obdrží.
Z profesiogramů a motivačních otázek

Postřehy žáků:
… „Když jsme přijeli na Burzu škol,
tak to vypadalo, že většina lidí nám bude
podstrkovat, jak skvělé jsou jejich školy. Ale namísto toho byli lidi příjemní,
odpovídali na vše, co nás zajímalo. Byly
tam i „interaktivní stánky“ jako střelba
a sváření. Výběr škol byl o něco větší,
než jsem čekal. Bylo tam okolo 25 škol.
Nakonec nás to zaujalo všechny.“
František Maršálek (9. ročník)

se žáci pokusili sestavit charakteristiku
svého vybraného povolání. S paní Vysokou a spolužáky zhodnotili správnost
svého výběru dle vlastních schopností,
předpokladů a očekávání.
V návaznosti na tuto akci se žáci 8. a 9.
ročníku zúčastnili „Prezentační výstavy
středních škol, učilišť a firem“, která se konala v Třeboni dne 11. října 2018. Zde žáci
také získali informace o školách a učilištích, kam se po absolvování základní školy
chystají. Vše si poté mohli ověřit a ujasnit
prohlídkou škol v Třeboni. Na OA, SOŠ
a SOU Třeboň si prohlédli také dílny, ateliér a vyzkoušeli si i broušení skla. Na Gymnáziu Třeboň pak obdivovali vybavení počítačových učeben, biologické laboratoře,
knihovny a tělocvičny.

Z K U LT U R Y
Špacírka ve středu 7. listopadu
Sejdeme se ve 14 hodin na Staré radnici.
V případě nepříznivého počasí, se „špacírka“
neuskuteční.

… „Na Burze bylo kolem snad dvaceti různých středních škol. Každá přijela
s nějakým svým nápadem, jak nalákat
lidi k sobě. Jedna škola nabízela ochutnávky nealkoholického piva a druhá zase
laserovou pistoli s terčem. Studenti, kteří
své školy prezentovali, svou školu buď
dávno vystudovali, nebo ji teprve studují. Já si svou návštěvu Burzy užil.“
Adam Pracný (8. ročník)

… „Na OA, SOŠ a SOU v Třeboni nás vzali podívat se do dílen. Viděli
jsme práci se sklem, opravování aut a zemědělských strojů. Na Gymnáziu jsme
navštívili aulu, počítačové učebny, biologickou laboratoř, knihovnu a tělocvičnu.“…

Mgr. Petra Štěpánková

Pavel Prášek (8. ročník)

Navštivte výstavu Mgr. Antonína
F. Hanzala
Studovna, Stará radnice Lomnice nad Lužnicí – obnovena
expozice k 10. dubnu
(přístupná v rámci otevírací
doby IKS)
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Zájezd do divadla
2. února – muzikál
„Doktor OX“
REZERVACE VSTUPENEK
DO 20. LISTOPADU V IKS
A KNIHOVNĚ!
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Fotografická soutěž – Lomnické okamžiky
Od 11.11.2018 do 11.12.2018 je možno hlasovat o nejhezčí fotografii. A to buď na fb
stránce Kultura Lomnice nad Lužnicí nebo na Staré radnici.

Kultura odjinud

Nová muzikálová komedie divadla
Hybernia „DOKTOR OX“ s Jirkou
Kornem, Annou Slováčkovou, Hanou
Křížkovou a dalšími osobnostmi se
vám určitě bude líbit.
Cena 810,– Kč (vstupenka + doprava).

4. 11.
9. 11.

15.30 Festival Pohádková Třeboň – Pletené pohádky (loutkové divadlo)
17.30	Snow Film Fest – festival zimních cestovatelských filmů (Dům
Štěpánka Netolického)
11. 11.
15.30	Festival Pohádková Třeboň – Dva neposlušní zajíci (loutkové divadlo)
16.,17. 11. 19.00 Zvuková lázeň tibetskými zpívajícími mísami (KKC Roháč)
19. 11.
19.30 Prague Guitar Quartet – koncert (společenský sál Lázní Aurora)
19. – 22. 11.		
Výlov rybníka Svět
28. 11.
19.30 Nezmaři – koncert (společenský sál Lázní Aurora)

Z KNIHOVNY

Čaje o páté

Setkáme se opět
ve středu, tentokrát
21. listopadu od 17 hodin.
Téma: Kontrola receptů
na vánoční cukroví

Lomnické LISTY informují
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Z E S P O RT U
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
TJ TATRAN nabízí tyto pohybové aktivity:
Pondělí ZUMBA od 19 hod. v tělocvičně. Lektorka: Lada Lišková
Sudý čtvrtek POSILOVÁNÍ ženy od 19 hod. v posilovně u ZŠ. Lektorka: Marcela Slipková
Lichý čtvrtek AEROBIC od 19 hod. v tělocvičně ZŠ. Lektorka: Petra Špalová
Neděle KALANETIKA od 19 hod. v tělocvičně. Lektorka: MUDr. Bohdana Štefflová
Úterý AEROBIC PRO DĚTI (6 – 11 let) od 17 hod. v tělocvičně ZŠ. Lektorka: Petra Špalová

MUŽI

MLADŠÍ DOROST

sobota 15.9.2018
mistrovské utkání mužů hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Slavonice 2:2 (0:1)
střelci: Pancíř, Prášek M.

neděle 16.9.2018

sobota 22.9.2018
mistrovské utkání mužů hrané na trávě v Ledenicích
Ledenice – TJ TATRAN Lomnice na Lužnicí 1:3 (0:1)
střelci: Marsa, Leiš, Kabele

sobota 22.9.2018
mistrovské utkání mladšího dorostu hrané na trávě v Č. Budějovicích
Slavia ČB/Rudolfov – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín
4:1 (2:0)
střelci: Syrovátka

sobota 29.9.2018
mistrovské utkání mužů hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Kardašova Řečice 2:2 (0:0)
střelci: Marsa, Prášek M.
sobota 6.10.2018
mistrovské utkání mužů hrané na trávě v Českých Velenicích
České Velenice – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 2:0 (2:0)
střelci: –
sobota 13.10.2018
mistrovské utkání mužů hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Studená 6:0 (2:0)
střelci: Prášek M. 2, Pancíř 2, Leiš, Glaser

STARŠÍ DOROST
neděle 16.9.2018
mistrovské utkání staršího dorostu hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Meteor Tábor 0:1
(0:0)
střelci: –
sobota 22.9.2018
mistrovské utkání staršího dorostu hrané na trávě v Č. Budějovicích
Slavia ČB/Rudolfov – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín
3:1 (2:0)
střelci: Šnorek
neděle 30.9.2018
mistrovské utkání staršího dorostu hrané na trávě v Ševětíně
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Prachatice 5:3 (3:2)
střelci: Božovský 2 (1xPK), Vrána 2, Vačkář
neděle 7.10.2018
mistrovské utkání staršího dorostu hrané na trávě v Č. Budějovicích
Lokomotiva České Budějovice – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/
SK Ševětín 2:1 (1:0)
střelci: Kyrian
neděle 14.10.2018
mistrovské utkání staršího dorostu hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Milevsko 0:2 (0:2)
střelci: –

mistrovské utkání mladšího dorostu hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Meteor Tábor 2:3 (2:1)
střelci: Vejvoda 2

neděle 30.9.2018
mistrovské utkání mladšího dorostu hrané na trávě v Ševětíně
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Prachatice 1:1 (0:1),
PK 5:4
střelci: Syrovátka
neděle 7.10.2018
mistrovské utkání mladšího dorostu hrané na trávě v Č. Budějovicích
Lokomotiva České Budějovice – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/
SK Ševětín 2:0 (1:0)
střelci: –
neděle 14.10.2018
mistrovské utkání mladšího dorostu hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Milevsko 0:3 (0:3)
střelci: –

STARŠÍ ŽÁCI
sobota 15.9.2018
mistrovské utkání starších žáků hrané na trávě v Ševětíně
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Mladá Vožice/
Ratibořské Hory 3:1 (2:1)
střelci: Beznoska, Prášek P., Petřík
neděle 16.9.2018
mistrovské utkání OP starších žáků B hrané na trávě v Dačicích
Dačice – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 8:0 (7:0)
střelci: –
neděle 23.9.2018
mistrovské utkání starších žáků hrané na trávě v Rudolfově
Rudolfov – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín 1:8 (0:4)
střelci: Vrána 4, Petřík 2, Ouda, Stoklasa
sobota 29.9.2018
mistrovské utkání starších žáků hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Slavia ČB 5:0 (3:0)
střelci: Vrána 4, Beznoska
neděle 30.9.2018
mistrovské utkání OP starších žáků B hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „B“ – Nová Bystřice/Chlum
u Třeboně 1:3 (1:3)
střelci: Prášková
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sobota 6.10.2018
mistrovské utkání starších žáků hrané na trávě v Soběslavi
Soběslav – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín 0:9 (0:4)
střelci: Vrána 6, Moštěk 2, Němec
neděle 7.10.2018
mistrovské utkání OP starších žáků B hrané na trávě ve Slavonicích
Slavonice/Staré Město pod Landštejnem – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 2:1 (2:1)
střelci: Hrubý K.
sobota 13.10.2018
mistrovské utkání starších žáků hrané na trávě v Ševětíně
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Trhové Sviny 8:2
(5:2)
střelci: Vrána 4, Moštěk 2, Hájek, Hrubý T.
neděle 14.10.2018
mistrovské utkání OP starších žáků B hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Kunžak/Studená 0:1 (0:0)
střelci: –

MLADŠÍ ŽÁCI
sobota 15.9.2018
mistrovské utkání mladších žáků hrané na trávě v Ševětíně
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Mladá Vožice/
Ratibořské Hory 6:3 (4:1)
střelci: Hrubý T. 2, Prášková, Krátký, Starczewski, vlastní
neděle 23.9.2018
mistrovské utkání mladších žáků hrané na trávě v Rudolfově
Rudolfov – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín 2:2 (2:1),
PK 4:5
střelci: Prášková 2
sobota 29.9.2018
mistrovské utkání mladších žáků hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Slavia ČB 3:6 (2:4)
střelci: Novák Ši., Hrubý K., Prášková
sobota 6.10.2018
mistrovské utkání mladších žáků hrané na trávě v Soběslavi
Soběslav – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín 6:1 (4:0)
střelci: Doležal
sobota 13.10.2018
mistrovské utkání mladších žáků hrané na trávě v Ševětíně
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Trhové Sviny 4:3
(1:1)
střelci: Prášková 2, John, Štumbauer

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
středa 19.9.2018

mistrovské utkání starší přípravky hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Třeboň „B“ 5:13 (4:9)
střelci: Prášková, Pršanec T., Prášek T., Cipín, Hrubý K.
středa 26.9.2018
mistrovské utkání starší přípravky hrané na trávě v J. Hradci
Jindřichův Hradec „B“ – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „B“ 2:18
(1:7)
střelci: Prášková 9, Prášek T. 3, Hrubý K. 3, Kubát 2, vlastní
středa 10.10.2018
mistrovské utkání starší přípravky hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Kardašova Řečice 8:4 (3:1)
střelci: Kubát 4, Prášková, Prášek T., Hrubý T., vlastní
čtvrtek 11.10.2018
mistrovské utkání starší přípravky hrané na trávě v Č. Velenicích
České Velenice – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 4:7 (2:4)
střelci: Prášková 3, Babický D. 2, Špongr, Prášek T.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
V letošní fotbalové sezóně v kategorii přípravek a hlavně mladší přípravky se Okresní fotbalový svaz pokouší prosazovat systém nového pohledu
na hru nejmenších fotbalistů. Snaží se tím přivést do fotbalu co nejvíce
nových dětí a objevit v nich jejich nadšení pro hru a soutěžení. Pokud to
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počet hráčů u obou týmů dovolí, hraje se na dvou hřištích, pokud to jde,
bezvýsledkově, bez rozhodčích a víceméně bez trenérů – děti si „řídí“
utkání samostatně. Radost ze hry je to hlavní, co by po nich jejich trenéři
měli chtít, jde hlavně o to, vyvolat v dětech pocit a chuť přijít na další zápas, na další trénink. Na našich dětech je vidět v této oblasti veliký posun
a jsme za to moc rádi. 😊
Proto místo výsledků přinášíme „pouze“ pár fotografií z utkání. 
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Rozpis fotbalových mistrovských utkání
Muži
Ne 4.11.2018

14:30

Třeboň „B“ x Lomnice /Luž.

hřiště Břilice

So 10.11.2018

14:00

Olešnice . x Lomnice /Luž

hřiště Olešnice

So 3.11.2018

10:00, 12:15

Český Krumlov x Lomnice+Ševětín

hřiště Český Krumlov

Ne 11.11.2018

10:00, 12:15

Vodňany+Dříteň x Lomnice+Ševětín

hřiště Vodňany

Starší + mladší dorost

Změna utkání možná. Více informací na www.tatran-lomnicenl.cz

DTJ KONDOR Lomnice nad Lužnicí, z.s.
Druhý víkend v září probíhali již tradiční DTJ hry, tentokrát v Pardubicích. Za naší DTJ se
zúčastnilo přes 30 členů.
S celkovým počtem všech získaných medailí jsme se stali nejúspěšnější jednotou těchto her.
Získali jsme medaile téměř ve všech disciplínách, jak v kategorii mládeže, tak i dospělých. Výborná organizace místních a pěkné počasí, přátelská atmosféra, kde si všichni zúčastnění užili
spoustu zábavy a sportovních aktivit. Příští rok pořádá tyto hry naše DTJ. Opět se budou ko-

nat začátkem září, jelikož se
těchto her účastní téměř 300
sportovců ze všech koutů naší
republiky a naše město na to
nemá odpovídající sportoviště, musíme tyto hry uspořádat
v Třeboni.

Lomnické LISTY informují

Listopad 2018

11

Soutěžní sezóna stolních tenistů 2018/2019
Oba naše týmy mají za sebou tři mistrovská utkání.
A tým v soutěži OPI dvě prohry a jednu remízu. B tým
taktéž dvě prohry a jednu výhru. Podrobnější informace
na našich stránkách http://www.dtjlomnice-nl.cz , nebo
přímo na stránkách http://stis.ping-pong.cz (kraj C, region JH). Zatím stále hrajeme ve staré herně. Novou
hernu na náměstí nad prodejnou Flop ještě dokončujeme. V tuto chvíli probíhají závěrečné práce a čekáme
na kolaudaci. Dokončení předpokládáme asi v polovině
listopadu. Velice úspěšně vstoupili do krajské bodovací soutěže (BTM) naši nejmladší. Na turnaji ve Vyšším
Brodě obsadil Kristián Suchý 3.místo v kategorii nejmladší žáci a Johana Lahodná 2.místo v kategorii nejmladší žákyně.
za DTJ Kondor Lomnice nad Lužnicí Martin Špale
http://www.dtjlomnice-nl.cz
http://stis.ping-pong.cz (kraj C , region JH)

Z E S P O lk ů

Svatý Martin v Lomnici
Tentokrát příjemně v neděli přijede Martin na bílém koni,
doslova a doufejme, že třeba i přeneseně. Jako již tradičně
i letos pořádá kostelní sbor Kos svatomartinskou slavnost
(i když bez husy a svatomartinského vína). 11. listopadu
v 17:30 se sejdeme se svatým Martinem, jeho bílým koněm a příběhem z jeho života na Václavském náměstí, po-

tom průvodem s lampionky přejdeme do kostela sv. Jana
Křtitele, kde všichni dostaneme požehnání a budeme rozdávat perníčky a nalévat punč (a tak nakonec nepřijdeme
ani o drobné světské radosti). Přijďte, všechny vás srdečně
zveme.
Kateřina Orlová za sbor Kos

Zprávičky od souborů Javor a Javoráček
Letošní září bylo pro naše členy náročným měsícem.
V třeboňské Auroře jsme předvedli naše další pásma, ve Vitíně jsme potěšili tamní rodáky, kteří nás sledovali, i když
začalo pršet. Hlavně jsme se zapojili do projektu Jihočeského folklorního sdružení a ve dnech 19. – 22.9. jsme postupně absolvovali vystoupení zaměřená na všechny věkové
generace. Poprvé jsme připravili program pro místní základní školu, měli jsme možnost zatancovat si v barokním
sále Jihočeského muzea, s Pajtáši ze Znojma jsme zahráli
návštěvníkům Malého pivovaru v Budějovicích a projekt
vyvrcholil folklorní slavností v KD Slávie.
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Marcela Božovská, vedoucí souboru

y

INZERCE

Zářijový maraton
vystřídaly zkoušky
na adventní vystoupení, na kterých se rádi setkáme s našimi příznivci a diváky.
Začínáme tradičně zde v Lomnici 2.12. u stromečku a následně v kostele sv. Václava, 3.12. večer se těšíme do třeboňské
Aurory,11.12. zajíždíme do domova seniorů u Hvízdala
v Č. Budějovicích, 15.12. v Chotýčanech a 19.12. máme poslední vystoupení v tomto roce pro seniory v domově na Daskabátě v Třeboni. Přijďte i vy za lidovými zvyky a koledami.
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(http://www.ekolamp.cz/data/web/ekokoutek/ekokoutek-jak-funguji-led-a5-sirka.pdf)

Koupím obrazy, mince, známky, šavle a vojenské předměty,
rádia, hodiny, nábytek, porcelán, knihy a jiné staré věci nebo
motorku. Jednotlivě, sbírku nebo pozůstalost. Tel: 722 777 672.

BENEDA-TRUHLÁŘSTVÍ
LOMNICE NAD LUŽ. 699
AREÁL JIPRA
TEL. 724 076 845

Ceník inzerce v Lomnických listech
1 strana A4

800,– Kč

6 x 9 cm

200,– Kč

1/2 strany A4

500,– Kč

Řádková inzerce

100,– Kč

1/4 strany A4

300,– 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 11 / 2018, ročník XVIII. 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: 16. 11. 2018. 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.

