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Město Lomnice nad Lužnicí
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20. ledna 2018
Od 20 hodin
v Ponědraži

Hrají METROKLUB Big Band
Cimbálová muzika M. Horsáka
Moderuje Petr Martinák
Vstupné 100,– Kč

Nenechte
si ujít
20. ledna
20. Městský ples
25. ledna
Čaje o páté
29. ledna
Z babiččina
kapsáře –
blatská výšivka
3. února
Masopust
10. února
Hasičský ples
12. února
Párou
na kávovou
plantáž
23. června
Setkání rodáků

BOHATÁ TOMBOLA – PŘEDTANČENÍ –
LASEROVÁ SHOW – SLOSOVATELNÁ VSTUPENKA
DOPRAVA DO PONĚDRAŽE A ZPĚT ZAJIŠTĚNA
(Václavské náměstí – u krbů – Frahelž, náves)
ODJEZDY AUTOBUSU: 18.50, 19.20/01.00, 02.00
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Rozhovor se starostou města Lomnice nad Lužnicí
Tak jako kolegové z ostatních radničních novin, dovolila jsem si
jménem naší redakční rady požádat pana starostu našeho města
o krátký rozhovor.

Dobrý den, pane starosto, mohu požádat
o krátké zhodnocení uplynulého roku?
Tento rok, jako každý předchozí, přinesl řadu zajímavých událostí, jak v oblasti zahraničně politické, i na domácí scéně. Pokračující válečné konflikty a nestabilita v určitých regionech vzbuzují
oprávněné obavy ohrožující světový mír. I na domácí scéně po
volbách do dolní komory PS nedošlo k uklidnění a netrpělivě očekáváme, jak se situace vyvine. Pro celou naši republiku a další
vývoj je potřebná stabilita a fungování kompetentních orgánů.
Z pohledu našeho města a potřeb bylo důležité rozhodnutí vlády vyrovnat nespravedlivé snížení rozpočtového určení daní z let minulých.
Z mého hlediska je velice pozitivní dobrá spolupráce a pracovitost rady města.
Dokončili jsme rekonstrukci I. etapy Sádecké ulice, zároveň
byla provedena snáška vedení nízkého napětí a zahájena výstavba
VO (veřejné osvětlení). Bylo požádáno o vydání potřebných povolení, aby se mohlo pokračovat v rekonstrukci další etapou… Pokračovala rekonstrukce městského úřadu, dokončena zeleň v ulici
Budějovická. Pozitivní výsledky ve třídění odpadu a likvidace
bioodpadu, zkvalitnění práce na kompostárně, práce na Starém
hřbitově, rozsáhlá oprava vodojemu. Dokončena investiční akce
rekonstrukce chodníku a VO v Tyršově ulici. K nepříjemné záležitosti patří nezahájení tolik potřebné rekonstrukce chodníků a VO
v ulici Nádražní. I přes pravděpodobné administrativní pochybení
(podpisy na smlouvách-bylo podáno trestní oznámení), záležitost
se mohla vyřešit smírčí cestou tak, aby záměr investice byl naplněn a zejména proto, že byla získána dotace. Realizace investice

Z R ADNICE

VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
z 121. – 122. zasedání rady města
Rada města:
− projednala žádosti o poskytnutí daru od Města Lomnice
nad Lužnicí podaná občanem
a organizacemi na rok 2018
a schvaluje prodloužení termínu podání žádostí o poskyt-

nutí daru od Města Lomnice
nad Lužnicí do 30. 11. 2017;
ukládá prověřit plnění usnesení RM č. 20/117/R/2017 ze
dne 27. 9. 2017
− projednala a schvaluje Plán
inventur na rok 2017

je velice ohrožena. Byla podána žádost na investiční akci tzv. Komunitní centrum, budova bývalého kina. Byly zahájeny přípravné
práce projekční na rekonstrukci chodníků a VO v ulicích Zámecká
a Zahradní, studie ulice Sochorova a Šalounská. Myslím si, že se
povedla vánoční výzdoba, též zajímavá a kvalitní nabídka kulturních a společenský akcí, daří se spolupráce se spolky. Pozitivně
bych ocenil práci zaměstnanců Správy a údržby majetku města.
Za celoroční odvedenou práci bych rád poděkoval všem, včetně
zaměstnanců městského úřadu.

Mohl byste nastínit, co nás čeká v roce,
který právě začíná?
Z pohledu našeho města, určitě pokračovat v projekčních přípravách, např. rekonstrukce Nového hřbitova, snášky NN a rekonstrukce VO ulice Jindrlovské a dalších, pokračování rekonstrukcí
městského úřadu, dokončení výsadby veřejné zeleně v ulici Tyršova, oplocení dětského hřiště u Mateřské školy, nákup požárního
vozidla a zahájení projekční práce na výstavbu požární zbrojnice, odkoupení sousedního pozemku u Sběrného dvora z důvodu
potřeby jeho rozšíření, pokračování v kvalitní údržbě majetku
města a pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí.
Rád bych pozval všechny naše obyvatele do Ponědraže na jubilejní 20. městský ples s velice zajímavou programovou nabídkou
a samozřejmě na další akce v průběhu celého roku 2018. Stojíme
na jeho prahu a tak vám všem přeji, aby byl rokem spokojenosti,
porozumění a radostí.
Bohužel, ještě musím uvést jednu nepříjemnou skutečnost, a to,
že naše město snad poprvé vstoupí do nového roku s neschváleným rozpočtem a bude se řídit tzv. Rozpočtovým provizoriem.
Děkujeme za Váš čas a odpovědi.
Za RR Bc. Kristýna Božovská

− projednala návrh ceny
vodného a stočného na
rok 2018; schvaluje výši
vodného a stočného na rok
2018; ukládá informovat
ZM
− projednala a schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo k akci „Stavební
úpravy chodníku v Tyršově
ulici“
− projednala a schvaluje přerušení provozu v ŠJ a bu-

fetu na období 27.12.2017
– 29.12.2017
− projednala a bere na vědomí doplňující informace
k žádosti Spolku pro zdravou Lomnici
− projednala a bere na vědomí doplnění žádosti Českého svazu včelařů, ZO
Lomnice nad Lužnicí o neinvestiční dar na rok 2018
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Z MĚ STSKÉHO ÚŘ ADU

Volby prezidenta republiky

Volby prezidenta České republiky se konají ve dnech
12. a 13. ledna 2018 (případné druhé kolo voleb ve dnech
26. a 27. ledna 2018) a uskuteční se v zasedací místnosti Domu
s pečovatelskou službou, nám. 5. května čp. 125, Lomnice
nad Lužnicí.
V pátek 12. ledna 2018 bude otevřena volební místnost
a umožněno volit voliči v době od 14:00 do 22:00 hodin.
V sobotu 13. ledna 2018 bude otevřena volební místnost
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 (v případě konání druhého kola voleb obdrží volič volební lístky ve volební
místnosti). Volit bude umožněno voliči, který prokáže totož-

nost a státní občanství ČR platným
občanským průkazem, (cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem) nebo platným cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost,
nebude mu hlasování umožněno. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů, MěÚ Lomnice nad Lužnicí (na tel.: 384 792 239,
384 792 201) a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo hlasovací místnost na území volebního okrsku. Tito voliči budou navštíveni ve dnech voleb volební
komisí s přenosnou volební urnou.
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Vítání občánků v Lomnici nad Lužnicí
V měsíci listopad, ve dnech 4. a 11., se uskutečnila v kostele
sv. Václava vítání nových občánků města Lomnice nad Lužnicí.
Naše město se rozrostlo o 15 nových občánků. Pozvání přijali rodiče s dětmi narozenými v období od listopadu 2016 do června
2017. Úvodní milé vystoupení patřilo opět dětem z mateřské školky z Lomnice nad Lužnicí, pod vedením paní učitelky Bc. Kateřiny Dušákové a následovalo vystoupení dětí ze Základní umělecké
školy Lomnice nad Lužnicí, pod vedením paní učitelky Mgr. Jitky
Balcarové, která hudebně doprovázela celou akcí.
Slavnostní projev k přivítání dětí do života přednesl starosta
města p. Karel Zvánovec. Následovalo podepisování rodičů do

pamětní knihy města, kde má každý nový občánek uvedeno své
jméno a příjmení s datem narození, zápis vítání občánků je vždy
doplněn namalovaných obrázkem od p. Mgr. Antonína Hanzala.
Každý občánek obdržel dárečky a maminky květiny. Na řadu
přišla i kolébka, do které byly postupně položeny všechny děti.
Slavnostní atmosféru zachytila fotografka paní Ing. Anna Petrželová.
Všem, kteří se podíleli na akci vítání občánků, patří velké díky
a našim malým občánkům přejeme pevné zdraví, štěstí a prožití
bezstarostného dětství.

Přivítány byly dne 04.11.2017 tyto děti:
Sofie a Silvie Novotných, Jiří Kročák, Jan Čáp, Štěpán Rozkoš, Adam Gurgul,
Kristýna Lutovská, Ema Šachlová.

Přivítány byly dne 11.11.2017 tyto děti:
Vojtěch Klečka, Jáchym Šulc, Zita Kopřivová, Monika Mazancová, Jakub
Makovička, Josef Navrátil, Adéla Návarová.

Jana Šejdová, matrikářka

Místní poplatky pro rok 2018
Místní poplatky, jejich splatnost a sazby jsou stejné jako v minulém roce, k žádné změně nedochází. V následujícím textu jsou
shrnuty nejpodstatnější informace o poplatcích „za odpady“ a ze
psů, včetně doporučení jejich úhrad.

změnu při platbě poplatku nahlásit a doložit patřičným dokladem.
Nahlásit změnu sazby jsou povinni i ti poplatníci, kteří by se rozhodli, že oproti loňskému roku nechtějí uplatňovat úlevu, a chtěli
by platit plnou sazbu.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních dopadů
(poplatek „za odpady“)

Splatnost poplatku je 31. 5. 2018.
Poplatek, prosím, hraďte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou typu A na bankovní účet města č. 272 534 460/0300. Jako
variabilní symbol slouží číslo popisné nemovitosti a do poznámky,
prosím, uveďte počet, popř. jména, osob, za které je poplatek placen.
Po obdržení platby bude bezplatně vhozena do domovní schránky známka na odpadovou nádobu.
Svoz komunálního odpadu probíhá každý sudý týden v pátek.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, nebo osoba, která má
ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba; a to ve výši, která odpovídá poplatku za jednu
fyzickou osobu.
Základní sazba pro rok 2018: 400 Kč.
Lze poskytnout úlevu ve výši 200 Kč:
– poplatníkům, kteří k vytápění používají plyn nebo elektrickou
energii, pokud předloží vyúčtování plynu nebo el. energie za
předcházející rok (poslední vyúčtování).
– poplatníkům, kteří používají k vytápění kotel na tuhá paliva
(štěpky, ekobrikety, pelety, uhlí), které jsou spalovány v kotlích,
které splňují emisní třídu 4 a vyšší, pokud předloží atest a kolaudační rozhodnutí.
Občané, u kterých se způsob vytápění nezměnil a vyúčtování již předložili, tento dokument předkládat nemusí. Pokud by
ale došlo ke změně způsobu vytápění, který by zapříčinil změnu
sazby (např. přechod z pevných paliv na el. energii nebo plyn, tepelné čerpadlo, solární panely apod.), jsou poplatníci povinni tuto

Poplatek ze psů
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa, kdy pes dovršil stáří tří
měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická
nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem). Poplatek se pak platí za poměrnou část roku včetně započatého kalendářního měsíce, kdy poplatková povinnost zanikla.
Ohlásit správci poplatku vznik nebo zánik poplatkové povinnosti má poplatník (držitel psa) do 15 dnů, kdy skutečnost
nastala.
Sazby poplatků zůstávají pro rok 2018 nezměněny.
Pokud držitel psa bydlí v bytovém domě, který má čtyři a více
bytů, činí poplatek
– za prvního psa ................................................................ 350 Kč,
– za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ............ 500 Kč.
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Pokud je držitel psa poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, činí poplatek
– za prvního psa ................................................................ 150 Kč,
– za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ............ 250 Kč.
Pro ostatní držitele psů (nebydlí v domě se čtyřmi a více byty
a nejsou poživateli žádného důchodu) činí poplatek
– za prvního psa ................................................................ 250 Kč,

Leden 2018

– za druhého a každého dalšího psa .................................. 350 Kč.
Splatnost poplatku je 31. 5. 2018.
Poplatek, prosím, hraďte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na bankovní účet města č. 272 534 460/0300. Variabilní
symbol je číslo popisné, kde se držitel psa zdržuje. Do poznámky,
prosím, uveďte „poplatek ze psů“ + příjmení majitele + počet,
pokud máte psů více.
Jana Volfová

Nové „Dětské hřiště u mateřské školy“
V posledních měsících loňského roku bylo v Lomnici nad Lužnicí
zprovozněno nové veřejné dětské hřiště u mateřské školy. Celkové
náklady na tuto investici ve výši 713 tis. Kč byly z podstatné části
uhrazeny z dotačních prostředků poskytnutých Ministerstvem pro
místní rozvoj ČR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Město Lomnice nad Lužnicí se na realizaci podílelo částkou
313 tis. Kč.
Na začátek roku 2018 je dále naplánována oprava oplocení areálu a poté, co v prosinci musely být z prostoru odstraněny
odumřelé, vyvrácené a značně proschlé túje, které představovaly
v souvislosti s provozem nově otevřeného dětského hřiště značné
bezpečnostní riziko, i revitalizace zeleně. Zelený pás podél oplocení bude vytvořen vysazením nových perspektivních dřevin.
Realizační firma FLORA SERVIS s.r.o. instalovala v zahradě
u mateřské školy 12 certifikovaných herních prvků pro děti od
3 do 12 let.
Jednotlivá zařízení s názvy Šplhací sestava 13 C, Skluzavka,
Lanová dráha, Řetězová dvouhoupačka, Herní sestavy Flora, Vahadlová houpačka, Houpačka hnízdo, Pískoviště, Houpadla na
pružině a Lanová pyramida jsou certifikována Technickým a zkušebním stavebním ústavem Praha, s.p. a splňují ustanovení příslušných ČSN.
Nové dětské hřiště bude pro návštěvníky otevřeno celoročně.
Od dubna do října v čase od 8.00 do 20.00 hod. V zimních měsících, kdy bude možné za předpokladu příznivých sněhových podmínek využívat i nově upravený sáňkařský kopec, pak od 8.00 do
17.00 hod.

Základní pravidla pro pobyt na dětském hřišti, která jsou návštěvníci povinni dodržovat, obsahuje návštěvní řád, schválený
Radou města Lomnice nad Lužnicí. Provozní řád pak řeší systém
úklidu, kontroly, údržby a revizí jednotlivých herních prvků v celém prostoru hřiště.
Přejeme všem návštěvníkům příjemně strávený čas na veřejném
„Dětském hřišti u mateřské školy“ v Lomnici nad Lužnicí.
Marie Lukešová

INFORMACE
Svoz odpadu v měsíci lednu
Pá   12. 1.
Pá   26. 1.

Provozní doba Sběrného dvora
Pátek: 08:00 – 12:00
Sobota: 08:00 – 12:00

12:30 – 17:00

Provozní doba Starého hřbitova, dětského hřiště u Farské louky
a u mateřské školy
Starý hřbitov:
listopad – březen
Dětské hřiště u Farské louky:
listopad – březen
Dětské hřiště u mateřské školy: listopad – březen

8.00 – 18.00
8.00 – 17.00
8.00 – 17.00

„Správa a údržba majetku města oznamuje občanům, že v pondělí 11. prosince byly z veřejných prostor
odklizeny kontejnery na likvidaci BIO odpadu. Kontejnery budou odklizeny po celé zimní období.“
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Z LOMNICKÝCH RODINNÝCH ARCHIVŮ
Rok 2018 bude rokem významných historických mezníků. Pokud máte doma ve svých albech
a archivech písemnosti, fotografie, zajímavé předměty, můžete nám jejich zapůjčením pomoci
připravit zajímavou výstavu, která přiblíží život našeho města a jeho obyvatel v těchto letech:
1868 (Položení základního kamene Národního divadla)
1918 (Konec 1. sv. války, Vznik Československa)
1938 (Mnichovská dohoda)
1948 (Znárodnění, Úmrtí E. Beneše)
1968 (Obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy)
Bližší informace rádi podáme v našem infocentru. Předem děkujeme za pomoc.

V lednu bude Čítárna
otevřena jen v úterý.

KNIHA PLNÁ POHÁDEK
Městská knihovna Lomnice nad Lužnicí
vyhlašuje zimní čtenářskou soutěž
pro malé čtenáře a výtvarníky

Z KNIHOVNY

– Vyrobte si vlastní knihu (formát A4, A5)
– Napište vlastními slovy pohádky, které si přečtete
– od 3. prosince 2017 do 20. února 2018
– Doplňte knihu vlastními ilustracemi
– Odevzdejte do 28. února 2018
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Z K U LT U R Y

Lomnický advent jsme si společně užili při adventních koncertech, na jarmarku, při tvoření, pečení a milých setkáních. Než si přečtete
kalendář akcí na rok 2018, prohlédněte si naši fotogalerii (ostatní snímky naleznete na webu města a facebooku).
Děkujeme našim fotografkám – pí. Bicková, pí. Oušková.
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SVÉ FOTOGRAFIE
ZASÍLEJTE
NA EMAIL:

Leden 2018

Sbor dobrovolných hasičů Klec

info@iks.lomnice-nl.cz
PRAVIDLA SOUTĚŽE:
• zasílat digitální fotografie ve
formátu JPG s min. velikostí
2MB a max. 4MB
• účastník soutěže uvede název
fotografie, své jméno, příjmení a kontaktní údaje
• každý soutěžící potvrdí písemně, že fotografie pořídil
osobně a že případné osoby,
zachycené na fotografii sou-

hlasí se zveřejněním této fotografie
• zároveň souhlasí se zveřejněním své fotografie a osobních
údajů v rámci propagace soutěže
• veškeré fotografie se po
skončení soutěže stávají majetkem IKS Lomnice nad
Lužnicí, které si vyhrazuje
právo nakládat s nimi podle
vlastního uvážení

Hasičský ples
12. ledna 2018
20.00 hodin sál Klec
Hraje G-club

….Kulturní kalendář Lomnice nad Lužnicí pro rok 2018….
20. 1.
3. 2.
24. 2.
18. 3.
30. 4.
13. 5.
27. 5.
28. 5.
9. 6.
23. 6.
13. 7.
11. 8.
8. 9.
21. 9.
28.10.
2.12.
9.12.
13.12.
16.12.
23.12.

– 20. Městský ples
– Masopustní obchůzka
– Výlet k sousedům do Bad Großpertholzu
– Pomlázkování
– Rej čarodějnic a stavění máje
– Kol kolem Lomnice
– Dětský den
– Atletické závody
– Folklorní festival
– Setkání rodáků a pouť
– Divadlo na Farské
– Festival dechových hudeb
– Kaprobraní
– Výlet k sousedům do Bad Großpertholzu
– 100 let vzniku Československa
– Zahájení adventu, koncert Javor
– Koncert Lakomá Barka
– Jiří Krampol po Česku
– Adventní trhy, koncert Chrámový sbor Ševětín
– Koncert J.J.Ryba Česká mše vánoční

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!!!
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Z E Š K O LY

Dospívání, projekt 2. stupně ZŠ
V rámci plánu prevence sociálně-patologických jevů se na
naší škole uskutečnil projekt o dospívání a rizicích tohoto
věkového období. Během listopadu a začátku prosince 2017
jsem pro žáky 6. – 9. třídy společně s pozvanými lektory připravila přednášky, besedy, tematické skupinové práce, soutěže a vědomostní hry.

li zejména přístup paní lektorky
k nesnadnému tématu a skupinové
tvoření plakátů.

Adam a Eva aneb nejsme stejní

Dne 1. 12. 2017 se konaly dva dvouhodinové programy
zaměřené na prevenci rizikového sexuálního chování dospívajících. Účastnili se jich žáci 8. a 9. třídy. Každý program byl strukturován jako soutěžní hra 4 týmů, doplněná
o teoretické výklady dané problematiky. Velmi otevřeně
a bez zbytečných průtahů program vedl Mgr. Jan Sattran,
pracovník prevence HIV/AIDS. Program HOP (= Hravě
o prevenci) zajišťuje i financuje Zdravotní ústav se sídlem
v Ústí nad Labem, proto byl pro žáky zdarma. Cílem těchto
hodin bylo motivovat žáky ke správným postojům, způsobům chování a zodpovědnému partnerskému/sexuálnímu
životu.
Na závěr bych ráda poděkovala oběma lektorům, ale i našim žákům za dobře odvedenou práci.

Dne 16. 11. 2017 se konala hlavní část projektu Dospívání,
určeného pro 6. a 7. ročník. Jeho základ tvořil výchovně-vzdělávací program s názvem Adam a Eva aneb nejsme
stejní. Po přednášce a diskusi, vedené Bc. Alenou Paroubkovou DiS., následovaly dvouhodinové skupinové práce žáků.
Naší snahou bylo zmapovat s žáky problematiku rozdílné
fyziologie dívek a chlapců, dozrávání po stránce psychické,
fyzické i sociální. A dále pak i problematiku vhodné životosprávy v období puberty. V následujících hodinách VOZ
pak žáci prezentovali své skupinové výstupy před ostatními
a byli hodnoceni formou pracovních listů.
Závěrečném dotazníkové šetření se ukázalo, že se projekt
dětem líbil a že jim připadal užitečný. Pozitivně hodnoti-

HOP aneb hravě o pohlavně
přenosných chorobách

Mgr. Klára Jelínková

Divadelní představení Čechomoří

Dny zdraví – Zdravá pětka

Dne 20. 11. 2017 žáci 8. a 9. ročníku navštívili Malé divadlo, scénu Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. Shlédli autorské
představení, vytvořené ku příležitosti nadcházejícího 100. výročí
vzniku Československa, s názvem Čechomoří.
Název Vám správně evokuje dva hlavní významy, tedy Čechy
a moře. Ale nejen o tom, jak si Češi přejí i přáli mít vlastní moře
(hlavní postavou byl Ing. Karel Žlábek, projektant rychlostní železnice spojující České Budějovice s Jadranem rychlostním tunelem), bylo toto představení. Byla to originální autorská inscenace
o lásce k moři, o objevných myšlenkách, o snech a přáních českého národa k výročí 100 let republiky.
Žáci 8. třídy se pak na základě shlédnutého představení snažili
odpovědět na několik otázek. Myslíš si, že je důležité mít v životě
sny (vysněná přání)? Je důležité, aby se člověku jeho sny splnily?
Vybírám z jejich odpovědí: „Je důležité mít v životě sny, protože
člověk tak může být motivovaný a podávat lepší výkony.“ „Mít sny,
abys měl důvod žít.“ „Bez snů bychom ničeho nedosáhli, …a život
by byl nudný.“ Je podle tebe důležité, aby se sny plnily? „Ano,
člověk je pak šťastnější.“ „Ne, stačí mít sen a v něco doufat.“
„Ano, měly by se plnit, protože se jinak budeš cítit zklamaný.“
A jaké jsou sny a přání našich třinácti- a čtrnáctiletých? „… být
v dospělosti bohatý a mít rodinu, … mít prázdniny, … hrát fotbal
za nějaký velkoklub, … být přijata na střední školu, … udělat si
výlet do Holandska, … být v životě šťastný.“
„Jaký sen máš na duši, to já vůbec netuším. To ti nedá spát, nemůžeš
si hrát.” … a pokusy o básničku ohlédnutí za Čechomořím skončilo.

Naše škola klade důraz na prevenci, ochranu a posilování psychického i fyzického stavu našeho těla. Snažíme se
vést žáky k zájmu o vlastní zdraví, posílení jejich sebedůvěry, samostatnosti i odpovědnosti. Upřednostňujeme
rozvoj pohybu, který patří k přirozenosti dětí, přináší jim
radost, spokojenost a uvolnění.
Ve dnech 13. a 16. listopadu proběhl projekt Dny zdraví, ve kterém jsme se zaměřili na zdokonalování znalostí
a dovedností o zdravém životním stylu.

Mgr. Klára Jelínková
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Stěžejní částí projektu byl výchovně vzdělávací program Zdravá pětka nadačního fondu Albert, kde si děti zopakovaly a rozšířily své vědomosti a dovednosti o správné
výživě. Během programu se děti naučily vybírat kvalitní
potraviny z výživového talíře. Seznámily se s pojmy sacharidy, bílkoviny, konzervanty, dozvěděly se, že vhodné
je jíst pětkrát denně, že je důležitá kvalitní snídaně, protože dobře nastartovaný organismus správně funguje a lépe
pracuje.
Cílem další části projektu bylo, jak správně pečovat
o své tělo a jak předcházet zdravotním potížím. Žáci na
toto téma vypracovali pracovní listy, přečetli si různé příběhy a sehráli scénky.
V poslední části byly žákům nabídnuty různé sportovní
aktivity, které mohou přispívat k jejich fyzické a duševní
pohodě.
Program Zdravá pětka obohatila naše Dny zdraví a těšíme se na další návštěvu.
Mgr. Vlasta Petrželová

Environmentální výukový
program Cassiopeia
Jaké bude počasí? To byl název výukového programu, který absolvovali 22. 11. žáci 4. a 5. ročníku. Pod vedením lektora si děti
si prožily počasí jako velkou hru, ve které si spolu zahrály na
přírodní živly. Přišly na to, co ukazují různé druhy mraků na obloze a jak souvisí charakter počasí s prouděním vzduchu z různých
světových stran. Ukázaly si, jak počasí určuje rytmus živé přírody, jak živá příroda spoluvytváří počasí a čím jej může ovlivňovat
člověk. Formou pantomimy, pokusů a dramatizace si upevnily
svoje vědomosti z oblasti přírodovědy.
Mgr. Jitka Schreibmeierová

Házenkáři v lomnické škole
V rámci podpory házené v našem regionu, navštívili naši školu
trenéři z Jiskry Třeboň a seznámili naše děti se základy herních
činností v házené. Trénink zatím proběhl u žáků 1., 2. a 3. ročníku. Ti, kterým se nejvíce dařilo a budou mít do hry největší
chuť, budou vybráni reprezentovat naši školu na turnaji Školní
ligy házené v Třeboni. Věříme, že náš tým bude přinejmenším
stejně tak úspěšný jako v loňském roce, kdy jsme obsadili pěkné 2. místo.
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Dějiny dvacátého století jinak
I v letošním roce se naše škola zapojila do Měsíce filmu na
školách. Projekt Příběhy bezpráví, který v rámci programu Jeden svět na školách pořádá společnost Člověk v tísni, vznikl
jako reakce na doplnění výuky moderních dějin. Prostřednictvím filmu -tedy média pro mladé lidi nanejvýš přitažlivého –
a následných debat s hostem se žáci seznamují s historií českého resp. československého státu a nedávnou minulostí našeho
národa.
K besedě jsme pozvali dr. Jiřího Petráše historika z Jihočeského muzea. Ten společně se žáky 8. a 9. ročníku zhlédl dva
vybrané dokumentární filmy. Dokument Jolany Matějovské
z cyklu Neznámí hrdinové: Šel bych do toho znovu, vyprávěl
příběh Františka Wiendla. Ten byl rodinou žijící na Šumavě
veden k tomu, aby pomáhal lidem v nouzi. Nejprve se zapojil
do protifašistického odboje. Na počátku 50. let fungoval jako
převaděč. Za to byl spolu s dalšími odbojáři odsouzen v klatovském monstrprocesu. Doktor Petráš velice barvitě popsal
historickou situaci života na Šumavě, kdy generačně znalost
stezek sloužila k jednomu ze způsobů obživy. Pro dnešní mladou generaci je nepředstavitelná i hranice obehnaná ostnatým
drátem. Proto některým činnost agenta chodce připomínala
akční film. Dokument „Meze Viktora Portela“ zachytil příběh
muže, který vzdoroval systému a nechtěl vstoupit do zemědělského družstva.
Po besedě deváťáci formou metod kritického myšlení popisovali a vyjadřovali syntézu historických faktů a dojmů. Od
podobných projektů si slibujeme, že více ukotví v mladé generaci faktickou představu a časovou osu o proběhlých dějinných
událostí.

Mgr. Jitka Schreibmeierová

Mgr. Renata Fuchsová

Z E S P O RT U

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
Mladší žáci, starší a mladší přípravka zahájili ve společenství se Ševětínem zimní Krajskou
halovou ligu. Turnaj je hraný v průběhy zimní pauzy mistrovských utkání, přihlášeno je
vždy 10 týmů, hraje se na tři základní kola (každý s každým) a dvě kola nadstavbová. Starší
přípravka hraje v nafukovací hale na SKP v Českých Budějovicích, mladší žáci a mladší
přípravka jezdí do třeboňské sportovní haly.

Výsledky:
MLADŠÍ ŽÁCI
1. kolo – sobota 18.11.2017
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Třeboň 2:9
střelci: Beznoska, Němec
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Slavia ČB 3:3
střelci: Dušák, Prášek P., Němec

SK Ševětín/TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí – Lokomotiva ČB 9:2
střelci: Hajný 3, John 2, Nguyen 2, Němec, Kuneš
2. kolo – sobota 2.12.2017
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Větrovy 4:6
střelci: Beznoska, Kuneš, Maňas, Němec
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SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Mokré 10:0
střelci: Beznoska 3, Prášek P. 2, Němec 2, Hajný 2, Kuneš
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Veselí n. L. 4:1
střelci: Němec 3, Prášek P.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

1. kolo – sobota 18.11.2017
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Novosedly
nad Nežárkou 5:1
střelci: Hrubý T. 2, Prášek T., Farka, Prášková
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – SKP ČB 3:8
střelci: Hrubý T. 2, Kušnír
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Včelná 6:4
střelci: Kušnír 2, Hrubý T., Novák, Hrubý K., Prášková
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SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Trhové Sviny 4:2
střelci: Hrubý K., Babický T., Hora, Nikodém
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Písek 2:10
střelci: Hrubý K., Babický T.

DOROST
neděle 10.12.2017
3. ročníku turnaje dorostu „O pohár okresního předsedy“ hraný
v Hrdějovicích, 4+1, 1 x 14 min. Naše mužstvo obsadilo 1. místo.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

Výsledky:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Rudolfov 2:1
střelci: Čáp, Božovský
Mladé – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 2:4
střelci: Božovský 2, Čáp, Hrubý P.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí - Čtyři Dvory 0:0
střelci:–
Slavia ČB – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 0:2
střelci: Čáp, Hrubý P.
Zliv – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 1:3
střelci: Čáp 2, Božovský
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí - SKP 1:0
střelci: Čáp

2. kolo – neděle 3.12.2017
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Mokré 2:1
střelci: Cipín 2

Konečné pořadí turnaje:
1. Lomnice
2. SKP
3. Rudolfov
4. Slavia ČB
5. Zliv
6. Čtyři Dvory
7. Mladé

2. kolo – neděle 3.12.2017
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Čížová 4:2
střelci: Hrubý T. 2, Prášek T., Kušnír
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Hradiště 1:5
střelci: Babický D.
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Kaplice 5:4
střelci: Prášková 2, Hrubý T. 2, Prášek T.
1. kolo – neděle 5.11.2017
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Třeboň 0:9
střelci: –
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – MAS
Táborsko ´09 0:16
střelci: –
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – MAS
Táborsko ´10 1:7
střelci: Hrubý K.

12:4
11:5
15:6
10:9
9:17
7:13
5:14

16 b.
12 b.
12 b.
9 b.
6 b.
4 b.
3 b.

Z E S P O lk ů

V čem chodí Javoráci a kde se bere jejich repertoár?
Javoráci, členové folklorního souboru Javor, a Javoráčci, děti
z dětské sekce nazývané Javoráček, se prezentují během kalendářního roku zhruba 25 při různých setkáních, slavnostech,
festivalech nejen u nás v kraji, ale po celé republice
a také v zahraničí. Ale členství v našem souboru
má dvě roviny. Zaprvé se učíme dle určitých
zákonitostí a pravidel vztahujících se k udržování tradic a zvyků lidové písně a tance.
Zadruhé prezentujeme vybranou oblast
také tradičním oděvem.
Měli bychom se průběžně seznamovat s lidovou kulturou a tradicemi
a dokázat je také prezentovat nováčkům a zvídavým lidem kolem nás.
A tak pár vět, kterými se pokusím přiblížit základní informace o našem odívání a pramenech, z nichž čerpáme při
sestavování našich programů.
Pokud jste se s námi již setkali, víte,
že se oblékáme do lidového kroje, který se
nosíval na přelomu 19. a 20. století tady u nás
na blatech. Podařilo se nám získat několik originálních krojů nebo jejich součástí od našich babiček,
tetiček, a dokonce příznivců našeho souboru. Díky tomu jsme vě-

děli, jakou cestou se dát
při šití a vyšívání krojů,
ve kterých vystupujeme.
Většina z nás si pořídila kroj na své vlastní náklady, ostatním byl poskytnut základní materiál nebo příspěvek na zhotovení
krejčovou (pro zajímavost: pokud bychom si chtěli nechat kroje zhotovit na
zakázku, přišel by nás jeden dámský
kroj zhruba na 25.000,-Kč). Dětské
kroje máme souborové, ale někteří
rodiče pořizují postupně jednotlivé
součásti na vlastní náklady. V případě, kdy se někdo rozhodne pořídit si
vlastní kroj nebo některou jeho část,
je zapotřebí vzájemná komunikace,
protože občas se přílišná horlivost nevyplácí. Lidový oděv musí mít své náležitosti. Některé soubory volí cestu oblékání stylizovaných krojů, my se snažíme držet
tradičního zpracování.
Pokud se vydáte na folklorní festival nebo přehlídku souborů zjistíte, že v blatském kroji můžete potkat ne-
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jen naše členy, ale také souboráky z Krojové družiny z Jarošova, ze soběslavské Chasy mladé nebo ševětínského Blaťáckého
souboru. Jarošov a Ševětín vystupují ve svátečních krojích,
které nosívaly bohaté selky a sedláci. Naše kroje jsou také sváteční, ale méně zdobené což můžete pozorovat např. u dívčích
a ženských košilek, které mají vyšívaný „vejkladek“ nahrazený paličkovanou krajkou nebo štikováním. Sváteční košile
jsou nepraktické pro naše tanečníky, atak je oblékáme jen při
opravdu vzácných příležitostech.
Co se týká programu, který si připravujeme pro naše diváky, vycházíme ze sbírek zpracovaných osobnostmi, jakými
byli K. J. Erben, Karel Weis, Čeněk Zíbrt, Zorka Soukupová,
Lubomír Tyllner a další.
Díky digitalizaci knihoven a dalších institucí je dnes mnohem snazší získat podklady notových zápisů a popisů tanců
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nebo některých zvyků a her. Přesto je naším základem repertoár
shromážděný v našich začátcích naším prvním uměleckým vedoucím panem Josefem Kojanem. Dal nám pevné základy a my
se snažíme pokračovat a přidávat písničku po písničce, kousek
po kousku z našich koutů, aby byl náš repertoár bohatší a stále
něčím nový a zajímavý.
Pokud doma naleznete kroj po babičce nebo dědovi, nevyhazujte tyto poklady do popelnice, pokud ho chcete věnovat, některá
muzea určitě budou ráda za podobný dar nebo můžete zvolit formu
prodeje.
Úkol pro zvídavé: zkuste navrhnout výšivku blatské zástěry
neboli „fěrtochu“. Své návrhy zaneste do knihovny nebo s nimi
přijďte v pondělí 29. ledna na další pořad z Babiččina kapsáře,
kde se budeme zabývat zákonitostmi právě blatské výšivky.
Sejdeme se ve studovně na Staré radnici v 17.00 hodin.

INZERCE
MATEMATIKA

Prodej lesního pozemku v kat. úz. Klec.
Celková výměra 4838 m2.

Středoškolský profesor matematiky nabízí:
– doučování pro všechny stupně a druhy škol
– příprava k přijímacím zkouškám na školy II. Cyklu
– příprava k přijímacím zkouškám na VŠ
– příprava k maturitní zkoušce
– seminární, ročníkové, bakalářské zkoušky
– diferenciální a integrální počet jedné reálné proměnné
– lineární a vektorová algebra
– kombinatorika, pravděpodobnost, statistika a jiné …

Více informací na tel. 725 192 568.

Zájemci o zveřejnění své firmy
v interaktivní mapě na webu města
mohou zasílat své podklady
na e-mail: info@iks.lomnice-nl.cz.
Službu nabízíme bezplatně.
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Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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