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Nenechte si ujít
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Pozor,
v knihovně je kocour!
(výstava)

4. listopadu
Beseda s Milanem
Koželuhem
(Mandelstein)

11. listopadu
Martin na bílém koni

18. listopadu
Beseda
a autogramiáda
s Jiřím Březinou

26. listopadu
Adventní věnce

1. prosince
zahájení adventu
se souborem Javor
a Javoráček

12. prosince
Setkání seniorů
a Vladimír Kratina
v Lomnici

15. prosince
Koncert
Tomáš KOČKO
a orchestr
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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
nezdá se to, ale od posledního vydání
Lomnických listů uplynuly opět dva měsíce a před námi stojí úkol rekapitulovat, co
jsme za uplynulé období udělali, co se nepovedlo, na čem právě pracujeme a co nás
čeká v blízké budoucnosti.
Začal bych největší akcí a nejrozsáhlejší, která zasáhla víceméně do života všech
občanů města, nejvíce ovšem do života
obyvatel Nádražní ulice. Naštěstí jsou již
hotové hlavní povrchy a nyní se dokončují vjezdy do nemovitostí, odbočky do vedlejších ulic a chodníky po jedné straně.,
V další etapě nás čekají chodníky na druhé
straně-vpravo od nádraží a místa na parkování. Chtěli bychom také dokončit konec
u nádraží, kde zdánlivě překvapivě končí
stavba. Tím také odpovídám na nejčastější
dotazy, proč není tento konec realizován?
Z důvodů technických předpisů nesmí být
zastávky autobusů proti sobě, takže realizace této části musela být zatím odložena,
dokud to nebude projekčně a technicky
zpracováno.
Další dotazy se dotýkají zejména tzv.
zálivů, meandrů a vybočení a zúžení křižovatek. Jednak je to dáno technickými normami a jednak není možné, krom snížení
nájezdů u retardérů, dělat proti projektu
stavební změny, prostě, jak to tehdy bylo
naplánováno a namalováno do projektu
v době schválení dotace, tak to musí zůstat.
Bohužel.
O dokončení rekonstrukce nádvoří na
radnici, tzv. ATRIA se zmiňuje ve svém
příspěvku pan místostarosta, a proto bych
pár slov věnoval kašně.
Jak jste si jistě všichni všimli, kašna
byla v provozu prakticky celé léto. Hodně
slov, sezení argumentací, a nakonec stačilo opravit čerpadla a kašna začala sloužit

svému účelu. Nyní je realizována druhá
fáze opravy, a to zalepení a sanace mikrotrhlin v plášti tělesa kašny tak, aby mohla
být znovu spuštěna na jaře. S tím souvisí
i projekt zazelenění náměstí, tzv revitalizace náměstí 5. května.

I zde padlo hodně slov a bylo napsáno
hodně článků na netu. Odpověď dostali občané na veřejném projednání REVITALIZACE náměstí. Cílem je změnit betonovou
plochu v jižní části náměstí na klidovou
zelenou zónu s dostatkem stínu a zeleně.
Upřednostňujeme solidně odborníky zpracovaný, funkční a bezpečný projekt, před
provizoriem různých slunečníků a podobně. Bude to stát nějakou korunu, ale ona ta
laciná dočasná řešení, bývají většinou potom dražší. Ostatně stromy jsou podle posudku za hranou životnosti a budeme potřebovat i trochu štěstí, abychom je všechny
zachránili. Vysazením do betonových koryt
už nemají tyto „bonsaje“ prostor k životu,
neřku-li růstu. Místo mnoha slov si raději
prohlédněte obrázky publikované z projektu a studie.
Z dalších aktivit města jsem vybojoval
zachování vlakových spojů do Lomnice.
Dráhy totiž chtěly bez náhrady zrušit celkem 5 spojů, které dříve projížděly a zasta-

vovaly ve městě. Nakonec budou zrušeny
jen dva a mám příslib, že po rekonstrukci
vlakového nádraží-zastávky, budou zde
stavět tři rychlíkové spoje, které by jinak
jen projížděly. Nyní si přejme, aby se rekonstrukce realizovala co nejdříve.
Nyní z jiného soudku. Pro většinu občanů velmi pozitivní zpráva. Pokud se
nestane nic nepředpokládaného, měl by
zahájit činnost nový stomatolog zubař
pan dr. Dřevo od 1. listopadu t.r. Vím, že
to trvalo dlouho, ale sešlo se více faktorů. Jednak sehnat zubaře dnes, když jsou
i větší obce bez stomatologa a předhánějí se ve svých nabídkách, byl zázrak, že
jsme někoho sehnali, jednak byla ordinace
předána později, než zněl původní příslib.
Sehnat dnes řemeslníky na lusknutí prstem také není jednoduché a rekonstrukce
ordinace i bytu pro zubaře byla generální.
Odpady, vodovodní rozvody i elektrická
vedení byla v totálně dezolátním stavu.
S tím spojené stavební práce, antistatická
podlaha, nové omítky stropy …. atd… Jen
pro představu, některé vodovodní trubky
byly ještě olověné a rozvody elektřiny
starými vypálenými hliníkovými dráty
darmo mluvit...co dodat? Snad jen to, aby
se novému stomatologovi dařilo a naši občané byli spokojení. A to je naše priorita.
Na závěr úkoly do blízké budoucnosti?
Pracujeme plnou parou na přípravě rozpočtu na příští rok, chceme dokončit co
nejdříve Nádražní ulici, připravujeme studie potažmo projekty na rekonstrukce ulic
Sochorova, Třeboňská, Zámecká, Zahradní
a z oblasti společenské a kulturní připravujeme program na Advent s překvapením
pro občany, děti a sportovce.
Věřím, že společnými silami zvládneme
vše do konce roku úspěšně.
starosta Petr Baštýř

Slovo místostarosty
Vážení občané Lomnice,
léto se nám postupně změnilo v podzim
a zanedlouho se ohlásí zima. Rád bych Vás
informoval, co se povedlo a co dalšího plánujeme v nejbližší době.
Rekonstrukce ulice Nádražní běží dle
plánu a již je z větší části hotova. Most
přes Zlatou stoku směrem na Záblatí dodavatel dokončil a můžeme jej užívat.
Na počátku října jsme slavnostně otevřeli ve spolupráci s paní Balcarovou a ředitelem ZUŠ Třeboň panem Řeřichou
dokončenou učebnu Základní umělecké
školy v přízemí budovy městského úřadu. Ordinaci zubního lékaře stavebníci
dokončili a těší se na nové a staronové
pacienty. Jistě jste si mnozí při návštěvě úřadu všimli pobíhajících stavebních

klopy kanalizace za nové samonivelační,
které jsou zarovnány s výškovou úrovní
nové vozovky a nebudou při přejezdu
vozidly obtěžovat nadměrným hlukem.
Zpočátku jsem se lehce zmínil o zimě,
na tu se také připravujeme. V říjnu jsme
přivezli sypací nástavbu na naše vozidlo

úprav atria, do konce roku připravíme
hrubé stavební práce, aby bylo na jaře
možné osadit zeleň a atrium úřadu dostalo důstojný vzhled. Ještě se zmíním
k rekonstrukci Nádražní ulice, zde jsme
nad rámec celé akce nechali vyměnit po-
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Multicar, která zefektivní zimní údržbu.
Nástavba byla pořízena z dotačního titulu Podpora obnovy venkova Jihočeského
kraje. Specialisté prořezali nebezpečné
stromy na Novém hřbitově.
Zadali jsme projekt na zpracování revitalizace náměstí 5. května, kterým bychom
chtěli na náměstí vrátit zeleň, zredukovat
betonové plochy a zároveň zachytit deš-
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ťovou vodu, která je nyní bez využití odváděna do kanalizace. K záměru proběhlo
veřejné projednání, účast bohužel nebyla
valná, přitom naše náměstí si větší zájem
zaslouží.
Mezi další připravované akce patří projektové práce na rekonstrukcích dalších
ulic ve městě, jako je například ulice Fr.
Sochora a další. Velmi rád zmíním připra-

vované dopravní hřiště, na které nám již
byla přidělena dotace. V plánu máme další
drobné i větší akce, ale o nich třeba v příštím čísle….
Děkuji a na počtenou v příštím čísle LL.
Dotazy a podněty mi můžete sdělit na telefonním čísle 797 979 379 nebo na emailu
mistostarosta@meu.lomnice-nl.cz.
místostarosta Ing. Vladimír Augsten

INFORMACE
Svoz odpadu v měsíci
LISTOPADU a PROSINCI

Provozní doba Starého hřbitova, dětského
hřiště u Farské louky a u mateřské školy
listopad – březen
Starý hřbitov:
8.00 – 18.00
(1.11. – 8.00 – 19.00, 24.12. – 8.00 – 22.00)
Dětské hřiště u Farské louky:
8.00 – 18.00
Dětské hřiště u mateřské školy:
8.00 – 18.00

Svoz odpadu probíhá každý pátek.
1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11.
6.12., 13.12., 20.12., 27.12.

Provozní doba Sběrného dvora
Úterý:
Pátek:
Sobota:
24.12. a 31.12.

celoročně otevřeno:
14:00 – 17:00
08:00 – 12:00
12:30 – 17:00
08:00 – 12:00
ZAVŘENO

ÚPRAVA ÚŘEDNÍCH HODIN MěÚ LOMNICE NAD LUŽNICÍ
Městský úřad Lomnice nad Lužnicí upozorňuje občany,
že na konci roku bude MěÚ pro veřejnost uzavřen.
Omezení úředních hodin ve dnech:
Pondělí 23. 12. 2019
Pátek 27. 12. 2019
Po – Út 30. – 31. 12. 2019
Od čtvrtka 2. 1. 2020 bude provoz MěÚ v běžném provozu.
Děkujeme za pochopení

Podpora hasičů z Jihočeského kraje
Také v letošním roce podpořilo Město Lomnice nad Lužnicí činnost místního hasičského sboru. Nové přilby byly pořízeny za
finanční podpory z Jihočeského kraje v rámci projektu "Bezpečnost při zásahu" a nemalou
částkou přispělo naše město.

Informace
od pořádkové komise
Pořádková komise upozorňuje občany, že na
území města Lomnice nad Lužnicí je zakázáno
volné pobíhání psů a to vyhláškou č. 1/2006 Sb.,
čl. 4. V případě, že majitel nechá svého psa volně
pobíhat po území města, bude jeho pes odchycen specializovanou firmou, a náklady za odchyt
a umístění psa budou majiteli vyúčtovány.
V tomto případě se jedná o částku 1.500,– Kč
za odchyt a dále 150,– Kč/den za ustájení, krmení
atd. Dále se majitel psa dopouští přestupku dle
§ 27 odst. 2 písm. f) z.č. 246/1992 Sb., kdy může
být ve správním řízení fyzické osobě uložena pokuta do výše 50 000,– Kč.
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Výlety do historie gastronomie

RŮZNÉ

Zdravotnické okénko
Vakcína Prevenar 13
Očkování vakcínou Prevenar 13 snižuje riziko rozvoje hned několika onemocnění vyvolaných pneumokokem. Mezi ty nejobávanější infekce patří
pneumokokový zápal plic, zánět mozkových blan nebo otrava krve (tzv. sepse) a u dětí bakteriální zánět středouší. Pneumokokovou infekcí se může nakazit kdokoliv, ale nejzávažnější bývají infekce u malých dětí do 2 let a u lidí
nad 65 let. V pokročilém věku totiž velká část lidí trpí nějakou chronickou
nemocí, která většinou průběh infekční choroby značně komplikuje- např
astma, cukrovka, selhání ledvin, onemocnění srdce, poruchy imunity.
Léčba těchto infekcí je tak velmi svízelná i s ohledem na vzrůstající odolnost bakterií vůči antibiotikům.
Například v ČR bylo v roce 2017 hlášeno 444 případů invazivních pneumokokových onemocnění, z toho 79 lidí následkem infekce zemřelo, to je
více než 17 %.
Dětem a seniorům nad 65 let hradí očkování proti pneumokokovým infekcím zdravotní pojišťovna.
Dospělým se podává jedna dávka vakcíny. Aplikuje se tenkou jehlou nitrosvalově do deltového svalu na paži. Očkování u dětí je možné již od 6
týdnů věku.
Vakcína je nyní opět dostupná v naší ordinaci.

Očkování proti chřipce
Chřipka je vysoce nakažlivé virové onemocnění, které se v ČR vyskytuje
většinou v období od ledna do března. Přenáší se nejčastěji vzduchem v kapénkách, které pocházejí z dechu, kašle nebo kýchání infikovaných osob, ale
i kontaminovanýma rukama, jež se dotknou obličeje. Proto je chřipka tak
snadno přenosná.
Zdrojem původce nákazy klasické sezonní chřipky je výhradně člověk
infikovaný virem chřipky.
Chřipka začíná náhle z plného zdraví horečkou, zimnicí, bolestí hlavy,
bolestmi ve svalech, bolestmi kloubů, přecitlivělostí pokožky, malátností,
později přistupuje suchý kašel. Rýma nebývá. Onemocnění trvá obvykle
2–7 dní a spontánně končí po krátké rekonvalescenci uzdravením. U starších, oslabených nebo chronicky nemocných osob, které jsou onemocněním
nejvíce ohroženy, může vyvolat zápal plic, postižení srdečního svalu nebo
nervové tkáně a u dětí zánět středního ucha.
Mezi preventivní opatření patří zdravý životní styl (aktivní pohyb, otužování, dostatečný přísun vitamínů), hygienická opatření (časté mytí rukou,
pravidelné větrání místnosti, užívání jednorázových kapesníků a ručníků)
a očkování.
V době očkování nesmíte být akutně nemocní, v den aplikace se nedoporučuje fyzická zátěž, návštěva sauny, solária, ani větší konzumace alkoholických nápojů.
I letos nabízí naše ordinace očkování proti chřipce, a to vždy v úterý
a čtvrtek dopoledne. Očkuje se jednou dávkou 0,5 ml ve zvolený den. Přeočkování se provádí každý rok.
MUDr. Roman Bílek, Ordinace SORB s.r.o

V prvním i druhém díle jste se dočetli o vzniku stravování na našem území i v celé Evropě, před naším letopočtem a první roky
po našem letopočtu. Přiblížili jsme si počátky zpracování různých
ingrediencí a pomalý rozvoj pěstování plodin, chování zvěře k využití denní spotřeby a potřeby člověka.
Ve třetím díle bych vás ráda seznámila s vymezením určitých
stravovacích návyků, používání bylin volně rostoucích, bohužel to
vše se dělo na základě vzniklého moru a hladovění.
Tento díl se bude věnovat Římské říši po jejím rozpadu, kdy
začali vyrůstat nové politické a správní celky. Římská kultura,
stejně jako kultura řecká, si necenila neobdělané půdy. Z hlediska
zemědělské produkce spatřovala uspořádaný systém hospodářství
kolem měst, který se přísně oddělovala od panenské přírody. Začalo docházet k míšení národů a kultur, začala se prohlubovat krize
výrobních struktur. Ve 3. století se začali lidé stěhovat do měst
a tím začal úpadek zemědělství na venkově, který se prohloubil ve
4. a v 5 století, postupně po celé Evropě. Nedostatek potravy nutně
vedl k hledání nouzových řešení, lidé začali jíst nejroztodivnější
byliny, kořínky. Chleba se pekl např. ze semen hroznů, z květů
lístkových keřů a dokonce z kořínků kapradí. Využití různých bylinek a rostlin pro výrobu chleba, měl za příčinu, že v mnoha případech lidé otékali a umírali. Proto se lidé snažili diferencovat škálu
zdrojů, kterou jim umožnila příroda, získávat a následně z těchto
produktů vytvářet stravu.
Kultura Řeků a Římanů se zaměřila především na sadařství
a zemědělství, kde se preferovalo pěstování pšenice, další forma
využití přírodních zdrojů byl chov ovcí a koz. Rybolov měl význam jen v pobřežních krajích. Formovala se zde vegetariánská
strava založena na moučných kaších, chlebu, víně, oleji, zelenině
a ovoci. To vše bylo doplněno malým množstvím masa, především
se konzumovalo mléko a sýry (kozy a ovce se chovaly převážně
pro mléko a vlnu).
V historických záznamech najdeme, že římský císař Clodius
Albinus, byl nesmírně mlsný a ze všeho nejvíce holdoval ovoci,
dokázal na posezení sníst pět set fíků, celý koš broskví, deset
melounů a dvacet liber hroznového vína a k tomu čtyři sta ústřic.
Vznikl rozpor mezi stravovacími zvyklostmi středomořských
a kontinentálních oblastí římského světa a světa germánského.
Keltské a germánské obyvatelstvo naproti tomu se po staletí
pohybovalo po rozlehlých lesích, střední a severní Evropy, dávalo
přednost panenské přírodě. Jejich způsobem života byl rybolov,
sběr lesních plodů a chov zvířat volně se pasoucí v lesích (především prasat, skotu, koní), hlavní alternativou obživy bylo především maso. Z nápojů znali kobylí mléko, kysané tekutiny, mošt
získávaný kvašením lesního ovoce a kde se pěstovalo obilí také
pivo (jednalo se o tekutinu z ječmene, pšenice ředěné vodou), víno
znali jen v příhraničních oblastech římské říše. K maštění a vaření se nepoužíval olej (ten byl znám jen římské říši), nýbrž máslo
a sádlo.
Některé druhy zvířat, které dnes označíme za domácí, tenkrát
žily i divoce: např. Zubr se v evropských lesích lovil ještě v 9. století. Jelen do 7. stol se choval u domu, v době říje rušil svým troubením celou osadu, proto se vrátil do lesních porostů.
Využívání přírodních zdrojů nebylo improvizované, ale vyžadovalo dlouhá léta učení, poznávání daného území a informace
místních obyvatel. Kultivace krajiny, pěstovaní rostlin a chov zvířat nevylučoval přechodné ambivalentní skutečnosti. Mnohé rostliny existovaly jak v planém, tak i vyšlechtěném stavu. Soužití člověka s divokým rostlinným světem pomohlo k získávání potravy,
ale také pro farmakologii.
Kysané zelí bylo v dřívějších dobách využíváno jako lék v zimním období, je silným zdrojem vitamínu C. Ve velké oblibě zelí
měli námořníci, jako prevenci proti kurdějím. Hlavní způsob přípravy pochází od Slovanů a my ho používáme v nezměněné podobě dodnes. Dnes o zelí hovoříme dokonce jako o super potravině.
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Kyselé zelí pečené
Uvař kyselého zelí pro 8 osob asi v dvoužejdlíkovém hrnku, až je měkké, vezmi
vepřového sádla čtvrt libry, pokrájej je na
kostky, nech až dožluta rozpustit, dej do
něho lžící mouky a nech jíštičku, až přižloutne, vhod do ní půl velké neb malou celou drobně pokrájenou cibuli a nech ji chvilenku škvařit, zelí odceď, dej je do toho,
dej čtyři lžíce té odcezené vody a čtyři
lžice kysané smetany k tomu, nech je ještě
chvilku dusit. Tuze-li husté, můžeš se ještě
lžička vody a lžička kyselé smetany přidat. Uvař libru mladého vepřového a libru
mladého uzeného masa, to na malé řízky
pokrájej, vymaž formu, vysyp strouhanou
kůrkou žemličkovou, vylož věnec vespod
z uzeného masa, pak dej vrstvu zelí, vrstvu
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uzeného a vepřového masa tak, až to všecko urovnáno je. Navrchu pomaž žloutkem
s máslem utřeným a posyp strouhanou kůrkou žemličkovou a nech to v troubě vypéct.
Pak to vyklop a na tabuli dones. Kdo chce,
může místo vepřového použít hovězího kus
hrudí neb podbřišku, což měkce uvařeno
mezi uzeninu drobně pokrájené promíchat
se může.
Nákyp kaštanový
Utři tři libry nového másla, opař a ustrouhej 6 lotů sladkých mandlí, taktéž ustrouhej
půl libry pečených a oloupaných kaštanů,
dej vše do toho utřeného másla, k tomu
6 lotů tlučeného cukru, 6 žloutků, z půl citronu krájené kůry, trochu skořice, po třech
bílkách sněhu, vymaž formu, posyp kůrkou
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žemličkovou, vlej to do ní, nech to hezky
dozlatova upéct, vyklop, posyp cukrem
a nes na tabuli.
1 Lot – 17 gramů
Původ kaštanů je v Malé Asii a již
v antickém starověku se rozšířil v širokém pásu od Portugalska až po Kavkaz.
Staří Řekové a Římané plody kaštanu
využívali v kuchyni.
Recepty převzaty: Domácí recepty – Magdaléna Retigová
Historie převzata: Dějiny stravování v Evropě – Massimo Montanari
Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. –
Magdaleny Beranové
vypracovala: Dana Zwettlerová

Z E Š K O LY

Výlov rybníka Rožmberk
Je slunečné podzimní ráno. Třída ,,Motýlků“ odjíždí malým autobusem na výlov
rybníka Rožmberk. Po příjezdu hned vyráží celá skupinka na obhlídku. Z hráze je
překrásný výhled na rybník, loviště i město
Třeboň v pozadí. Scházíme dolů k sádkám,
kde plníme úkoly připravené právě pro
nejmladší návštěvníky výlovu. Poznáváme
naše nejznámější druhy sladkovodních ryb,

skládáme puzzle, vybarvujeme omalovánky, vyzkoušíme si i chytání pstruhů na udici. Poté se dozvíme něco o historii našeho
největšího rybníka. Rybáři pro nás mají
připravenou ukázku právě vylovených ryb.
Můžeme si je i pohladit! A protože už nás
bolí nožky, jdeme se posadit ke stánkům
s občerstvením. Voní to tu ze všech stran.
Neodoláme! Kapří hranolky právě usma-

Mimo jiné do školky před několika
dny dorazilo také divadlo. Bylo zaměřeno na environmentální výchovu a tak
jsme se mnohému přiučili. Děti pojmenovávaly věci, které patří do odpadu
a učily se správně třídit. Celý příběh
vyprávělo prasátko Artur, které se vydalo do světa hledat svůj ztracený míček. Maminka s tatínkem neměli čas,

šlo tedy hledat samo. Po cestě potkalo
plno zajímavých kamarádů. Pomáhalo
orat, sít pšenici a mlít obilí. Jako poděkování ho oráč, mlynář i pekař naučili
všechna písmenka z abecedy. Prasátko
se naučilo číst a mohlo si přečíst všechny knihy, které se mu vždy tak líbily.
V  pohádce bylo i plno písniček, zpívala
celá školka. Možná jste nás také slyšeli?

žené chutnají výborně.
Škoda,
že
jich není víc!
Honem utřít
mastné pusy,
očistit boty
od bláta a vracíme se zpátky do školky. Autobus už čeká…

Nový školní rok ve ŠD
Ve školním roce 2019/2020 jsou otevřena
celkem tři oddělení školní družiny, která
navštěvuje 74 dětí. Provozní doba ŠD je

od 5.30 – 16.45 hod a poplatek za pobyt
dítěte činí 400,– Kč za pololetí. Družina
poskytuje odbornou výchovně vzdělávací

činnost, která probíhá podle celoročního
plánu, jehož cílem je vést děti ke zdravému životnímu stylu, osvojení si běžných
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společenských zvyklostí a správných hygienických návyků. Představuje tak nejen
bezpečný prostor, kde se děti mohou realizovat v kolektivu svých vrstevníků, ale
zároveň i vzdělávací prostředek který děti
přirozenou cestou vzdělává v celé řadě aspektů běžného života.
V zájmu toho, aby družina poskytovala
bohatou zábavu pro všechny naše aktivity,
se neustále snažíme zlepšovat naše prostory a rozšiřovat naše vybavení. Během
letních prázdnin tak byly opraveny poškozené tapety v herně a byla zakoupená nová
televize, abychom si všichni mohli dopřát
ještě lepší občasný odpočinek u pohádky.
Na dětském hřišti u školy byly také nain-
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stalovány nové tabule sloužící k malování
křídami.
S nástupem nového školního roku jsme
opět více pozornosti věnovali novým prvňáčkům – tento rok jsme ve školní družině
přivítali 21 dětí, které nastoupily do první
třídy. Děti rychle přivykly novému prostředí
a skamarádily se se staršími, zkušenějšími
kamarády, kteří je jistě rychle zaučí v tom,
jak co nejlépe zlobit paní vychovatelky.
V tomto školním roce jsme pro děti připravily spoustu akcí, včetně již tradičních
a oblíbených stálic (Pyžamový bál, Masopustní karneval, Čajové odpoledne s pohádkou, besídka ke Dni matek, výtvarné soutěže
atd.) ale i nových dobrodružství (např. celo-

družinová hra Zachraňte kotě). Již na měsíc
říjen plánujeme výlet pro všechny naše děti
do ZOO Hrádeček, kde na nás čeká komentovaná prohlídka se soutěžemi. Také se těšíme na pravidelné návštěvy místní knihovny,
které přispívají k prohlubování čtenářské
gramotnosti našich dětí.
Tak jako každý rok budeme i letos připravovat malé dárečky k zápisu pro budoucí prvňáčky a opět se zúčastníme i Oblastní
dopravní soutěže v Třeboni, kde jsou naše
děti každoročně velice úspěšné.
Naše aktivity můžete sledovat na stránkách školy, kde pravidelně zveřejňujeme
měsíční plán činnosti a fotografie.

Chlumu jeli vlakem. Žáci s pedagogickým
doprovodem byli ubytováni v Relaxačním
středisku Lesák.
Kurz byl nejen seznamovací, ale i sportovní. V programu tedy kromě her a různých aktivit na stmelení kolektivu nechyběly výlety na kole po okolí, nácvik jízdy

na kánoích včetně jednodenního splutí řeky
Lužnice.
Zážitkový kurz si všichni moc užili
a kromě nově nabytých zkušeností a znalostí si odvezli spoustu nezapomenutelných
vzpomínek.

napsala: Věra Bártů

Zážitkový kurz 6. ročníku
V týdnu od 9. 9. 2019 do 12. 9. 2019 se
konal zážitkový kurz šestého ročníku.
I letos se děti vydaly do Chlumu u Třeboně.
Dne 9. 9. 2019 se žáci sešli ve škole,
kde došlo k nezbytnému poučení a kontrole kol. Z důvodu nepřízně počasí děti do

žáci 6. r

Třeťáci, čtvrťáci a dopravní výchova

Ekologické divadlo

Již potřetí si žáci čtvrté třídy ověřovali své znalosti z dopravní výchovy a dovednosti
v jízdě na kole na dopravním hřišti v Třeboni. Žáci třetí třídy absolvovali dopravní výuku
poprvé. Jak se správně zachovat v různých dopravních situacích dětem vysvětlovali pan
Karel Hlinka, pan Martin Ille a pan Roman Uhlíř z autoškoly. Nejdříve děti vyzkoušeli
ze znalosti dopravních značek – ne všechny děti si byly jisté, co značky přesně přikazují,
zakazují… ověřovali znalosti dětí o správném chování chodců a cyklistů, čtvrťáci řešili
dopravní situace na křižovatkách. Potom společně zkontrolovali povinnou výbavu jízdního kola, hlavně fungující brzdy a učili se správně si nasadit cyklistické přilby. A z teorie
do praxe – děti zjistily, že není snadné při jízdě na kole sledovat všechny značky, semafory, dávat pozor na spolužáky, dodržovat pravidlo o přednosti zprava jedoucích, nevjet při
rychlé jízdě do protisměru nebo nesprávného pruhu či v plné jízdě se správně rozhodnout
v křižovatce. I pěkné počasí přispělo k tomu, že si děti výuku na dopravním hřišti užily
a doufejme, že nabyté informace a dovednosti budou každodenně používat při svém pohybu v silničním provozu. A navíc žáci čtvrté třídy budou na jaře plnit Průkaz cyklisty,
což obnáší napsat test ze znalosti dopravních předpisů, značek a křižovatek a absolvovat
jízdu na kole bez dopravních přestupků. Přejme jim úspěch v jedné z prvních zkoušek
v životě.

Ve čtvrtek 3. 10. zavítalo do lomnické školy
karlovarské hudební divadlo. Přivezlo s sebou
environmentálně zaměřenou pohádku O prasátku Arturovi. Žáci 1. – 3. ročníku si nejdříve společně s herci zopakovali a doplnili svoje znalosti
o třídění odpadu a recyklaci. Poté následovala
pohádka plná hudby, písniček a také poučení, jak
je důležité pomáhat druhým a přírodě. Program
vhodně zpestřil ekologickou výchovu na škole.

za třetí a čtvrtou třídu Mgr. Hana Malechová

„Kominíček“

(Začarovaná rodinná opera Jihočeského divadla, 7. 10. 2019)

V roce 1949 vznikla krátká opera věnovaná především dětskému a rodinnému publiku, jejímž autorem je významný britský
skladatel 20. století Benjamin Britten.
Opera Kominíček vypráví příběh malého chlapce Sama,
kterého rodiče prodali kominíkům, neboť ho nemohli uži-

vit. Když se jednoho dne Sam zasekne
v komíně velkého starého domu plného dětí, rozbíhá se tajná akce na jeho
záchranu. A to nejen z komína, ale i od
zlých kominických kumpánů.
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Zajímavostí je, že se tato hra v Jihočeském divadle už jednou připravovala, ale bohužel byla těsně před svou
premiérou zakázána, to se psal rok
1950.
Režisér a šéf Malého divadla Petr
Hašek, ve spolupráci s operním souborem Jihočeského divadla tuto hru
krásně oživil a přiblížil tak svět opery
dětskému divákovi.
V úvodní části čekala děti dobrodružná i poučná exkurze do zákulisí
divadla, inspirovaná původní anglickou první částí opery Kominíček. Děti
vyzbrojené baterkami se vydaly na cestu setmělým divadlem, aby odhalily tajemnou formuli, která by oživila nikdy
neodehrané představení a vysvobodily
tak duchy herců bloudící divadlem.
Zde se mimo jiné seznámily s tím, co
všechno předchází samotnému provedení představení na jevišti, „Jak se
dělá opera“, což je podtitulem samotného názvu. Nejen děti žasly nad vý-
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tvarným pojetím a provedením tohoto
představení. Krásné kulisy, dekorace,
kouzlení se stínohrou, zpívající herci
na balkónech i mezi diváky v přízemí,
stovky bublin a papírových vlaštovek
vznášejících se nad hlavami diváků
a samozřejmě skvělé výkony dětských
i dospělých herců.
O promyšlenosti do detailů svědčí
i program k této inscenaci, který není
jen tak obyčejný, ale skrývá spoustu
zajímavých úkolů pro malé diváky,
provádí je znovu celou operou od libreta a hudby, přes technické přípravy,
kostýmy, zkoušky až po představení
a jako prémii skrývá notový zápis čtyř
písní z této opery.
Těší nás, že jsme mohli s dětmi toto
krásné představení navštívit a seznámit se s dalším povedeným kusem Jihočeského divadla, se kterým máme
jen ty nejlepší zkušenosti.
za 1. stupeň ZŠ napsala Mgr. Helena Nohavová
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Hola, amigos!
V úterý 8. 10. vyrazili žáci 7. tř. na
třeboňské gymnázium, kde se zúčastnili projektu výuky cizích jazyků –
seznámili se s novým cizím jazykem,
španělštinou.
Dopolední program připravila
a vedla Mgr. Ivana Malechová, která španělštinu na gymnáziu vyučuje.
Žáci byli seznámeni se světovým rozšířením jazyka, se základní výslovností španělských hlásek prostřednictvím poslechu písní, porovnávali
výslovnost hlásek s češtinou a angličtinou a naučili se některé základní
fráze.
Na závěr se shodli, že španělština
je velice libozvučná a příjemná na
poslech. Uvidíme, zda tato akce probudila v některých účastnících zájem
o případné budoucí studium tohoto
jazyka.
Mgr. Šárka Lahodná

Ročníková akce 2. ročníku
Dne 8. 10. se žáci 2. ročníku s p. učitelkou J. Schreibmeierovou vydali na ročníkovou akci
– výlov rybníka Naděje. Vyzbrojeni svými znalostmi z předmětu prvouky, vyjeli autobusem do vesnice Klec a poté již putovali po svých. Cestou na hráz určovali druhy stromů
a vodních ptáků. Na Naději si zblízka prohlédli rybářskou techniku a vyslechli zajímavý
výklad p. Činátla doplněný o ukázku právě vylovených ryb. Vzhledem k pěknému počasí
zvládly děti 7 kilometrový výlet na výbornou.

Mgr. Jitka Schreibmeierová

„Čím budu?“
Zvolit si vhodné povolání a studijní
obor nejen podle zájmů a prospěchu,
ale i s ohledem na uplatnění na trhu práce. S tímto cílem navštívili žáci 8. a 9.

ročníku prezentační výstavu středních
škol, učilišť a firem s názvem Burza
škol, která se konala v Třeboni dne 10.
října 2019. Žáci zde 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 dílny, ateliér a vyzkoušeli si i broušení skla. Na Gymnáziu Třeboň pak obdivovali vybavení
nové chemické laboratoře, ateliérů pro
výuku výtvarné výchovy, biologické laboratoře, knihovny a tělocvičny.
Nově otevřená budova Střední školy
rybářské a vodohospodářské Jakuba

Krčína zaujala naše žáky konferenční
místností, kde zhlédli zajímavou prezentaci o historii školy a o chovu ryb.
Mgr. Petra Štěpánková

Lomnické LISTY informují
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Z K U LT U R Y
Koncerty a pořady pro čas adventní a vánoční
zveřejníme koncem listopadu ve speciálním čísle.
Září a říjen v Lomnici přinesly řadu zajímavých programů
Začátek září patřil Kaprobraní, které začalo dopoledními dětskými rybářskými závody na rybníčku Jordánek s rybářským kroužkem. Odpoledne si přišli na své velcí
i malí návštěvníci. Počasí sice nebylo nic moc, ale i tak Farská louka žila zájmem
o práci košíkáře, řezbáře, drátenice. Rybí dobroty šly na dračku. Mistrovství v opracování kapra spolu s Lubošem Voráčkem z Českého rozhlasu okomentoval organizátor mistrovství, David Brom.

Naše furianty, tradiční divadelní kus, představili ochotníci z Kardašovi Řečice a spolu s nimi jsme prakticky uzavřeli sezónu venkovních akcí na Farské louce v letošním roce.
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První říjnová neděle byla plná slunce, ale milovníci heligonek dali před zahrádkou přednost našemu odpoledni s muzikanty, které
k nám sezval Pavel Vokůrka. Poslechli a zazpívali jsme si spoustu krásných lidových písní, ale přesvědčili jsme se, že někteří „páni
muzikanti“ zahrají jak současné hitovky, tak i náročnou klasiku.

Vnitřní prostory Farské jsme využili při našem Dýňohraní v říjnu, kdy si každý mohl
vyřezat, pomalovat a vyzdobit dýni dle své
fantazie a schopností. Bylo to další milé
a tentokrát i tvůrčí setkání.

Výstavy o historii našeho města
v dějinných souvislostech
Stará radnice, kostel sv. Václava patřily poslední říjnový víkend historii naší
knihovny a budovy Staré radnice.
Akce se uskutečnila za finanční podpory Jihočeského kraje v rámci dotačního
titulu „Historie Lomnice ve faktech“ a Města Lomnice nad Lužnicí. Materiály
a vyhotovení faximilií – Státní oblastní archiv v Třeboni, Mgr. Hana Železná,
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií Jindřichův Hradec.
Třídenní akce byla nejen o výstavě, ale také o doprovodném programu, který
nabídl koncert Musica Dolce Vita, besedu s Janem Štifterem, workshopy a pietní
akt u památníku padlým za 1. světové války, který stojí v našem městě rovných
100 let.

Navštivte výstavy
v Lomnici
Výstava Mgr. Antonína F. Hanzala
na Staré radnici
Studovna, Stará radnice Lomnice nad Lužnicí – stálá expozice.
(přístupná v rámci otevírací doby IKS)

Prodejní výstava
„Ne ruka, to duše maluje“
Práce českých malířů, stipendistů Celosvětového sdružení malířů malujících ústy
a nohama.
Kostel sv. Václava, Lomnice nad Lužnicí;
1. 12. 2019 – 12. 1. 2020
(přístupná při akcích či po domluvě)

Co takhle společný výlet, přátelé?
Sledujte naše informační tabule, web města, další zdroje. Nabízíme pro příští rok uspořádání společných výletů. V únoru bychom rádi zopakovali cestu
za zimními radovánkami nedalekého Karlstiftu a v březnu zase do bazénu
v Gmündu. Co vy na to? Budete mít zájem? Náklady si hradí každý sám.
Někteří se ptáte zda nevyrazíme na dvoudenní výlet třeba na Moravu. Proč
ne! Pokud budete mít zájem a přihlásí se dostatečný počet „účastníků zájezdu“ můžeme to zkusit. Informace získáte u nás v infocentru.

Kultura odjinud
4. 11. –   8. 11. výlov rybníka Dvořiště
18. 11. – 20. 11. výlov Bošileckého rybníka
Třeboň
16.11.
23.11.
30.11.
14.12.

Noc divadel
Václav Neckář
Třeboň plná andělů s rozsvícením stromečku
Adventní trh

Hluboká nad Vltavou
2. 11. Strašidelná zoo
24. 11. Tradiční Svatohubertská mše
6. 12. 2019 – 6. 1. 2020 Vánočně nasvícená zoo

Lomnické LISTY informují
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Z KNIHOVNY

Z našeho knižního fondu
Tentokrát přinášíme nabídku literatury pro děti. Čtete s vašimi ratolestmi alespoň 20 minutek každý den? Nepodceňujte sílu umění
číst! Na počítači se také „míhají“ písmenka a kdo nezvládne svůj
rodný jazyk, těžko bude perfektně ovládat ten „profesní“. Stačí
prolistovat třeba některý časopis, noviny?!
Simonová, Francesca: Darebák David čaruje
Galánová, Ana: Dračí srdce
Greenová, D.L.: Kája, super frája
Luhnová, Usch: Srdíčko
Adamsová, Emily: Tři malé pirátky

Müllerová, Karin: Detektivní kancelář podkova
Hammelmannová, Iris: Kleopatra a tajemná mumie
Widmark, MARTIN: Detektivní kancelář Lasse a Maja
Petiška, Eduard: Stříbrné dobrodružství
Semelková, Jana: Pohádkový klásek
Selingerová, Ludmila: Pod vodní hladinou
Lada, Josef; Brukner, Josef: Dobrodružství Tondy Čutala
Řada komiksů – Garfield, Snoopy, Kostík a další
(Tituly, které nenajdete v naší knihovně, můžeme objednat meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny.)

PODZIM V LOMNICKÉ KNIHOVNĚ
S podzimem přichází čas dalších setkávání v knihovně. Během
Týdne knihoven jsme se sešli nejen nad knihou, ale zahráli jsme si
také některé hry. Každý hráč dostal odměnu.

Cestu do knihovny si vždy najdou návštěvnice Čajů o páté
a Uzlíčkování. Tentokrát přišly do naší čítárny právě v čase natáčení pořadu o Týdnu knihoven Českou televizí. Pomohly tak
k velmi zdařilé prezentaci našeho města.
V říjnu si děvčata při dalším setkání vyrobila drobné podzimní
dekorace z přírodnin.
Poslední den v září zahájily svá tvůrčí setkávání v naší studovně
Kreativní ženy a všechny účastnice se lehce seznámily s těžkou
prací dráteníků. Neodradilo je to, a sešly se v krátkém čase opět.
Držíme jim palce a těšíme se na ukázku jejich další tvorby, a to
nejen z drátků.
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Z E S P O RT U
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
MUŽI „A“
sobota 17.8.2019
mistrovské utkání mužů hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – TJ Sokol Kardašova Řečice 0:1 (0:1)
střelci: –
sobota 24. 8. 2019
mistrovské utkání mužů hrané na trávě v Lomnici nad Lužnicí
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – TJ Slavoj Ledenice 1:5 (0:3)
střelci: Burda Jan
sobota 31. 8. 2019
mistrovské utkání mužů hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Suchdol nad Lužnicí 2:3 (1:2)
střelci: Božovský (PK), Trachta
neděle 8. 9. 2019
mistrovské utkání mužů hrané na trávě v N. Bystřici
Nová Bystřice – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 1:2 (1:2)
střelci: Trachta, Božovský (PK)
sobota 14. 9. 2019
mistrovské utkání mužů hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Neplachov 0:0 (0:0)
střelci: –

sobota 5. 10. 2019
mistrovské utkání mužů hrané na trávě v Buku
Buk – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 1:1 (1:1)
střelci: Strouha
sobota 5. 10. 2019
mistrovské utkání mužů hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Slavonice 1:1 (1:0)
střelci: Kabele

DOROST
Po 9. kole naši dorostenci drželi 5. místo z 12 družstev

STARŠÍ ŽÁCI
Po odehraném 9. kole naši starší žáci drželi 1. místo z počtu osmi družstev.

MLADŠÍ ŽÁCI
Po odehraném 9. kole naši mladí žáci drželi 4. místo z osmi družstev.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

sobota 21. 9. 2019
mistrovské utkání mužů hrané na trávě v Mladém
SK Mladé – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 1:4 (0:3)
střelci: Vačkář, Rakušan, Burda Jan, vlastní

Družstvo starších přípravek odehrálo vedle svých mistrovských utkání také dva
turnaje, na kterých skončilo na 2. místě.

sobota 28. 9. 2019
mistrovské utkání mužů hrané na trávě v Lomnice
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – České Velenice 3:1 (2:1)
střelci: Rakušan, Burda Jiří, Božovský (PK)

Družtvo mladších přípravek sehrálo vedle svých mistrovských utkání také
turnaj, kde obsadilo druhé místo.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Více informací najdete na stránkách www.tatran-lomnicenl.cz.
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DTJ KONDOR
Lomnice nad
Lužnicí, z.s.
Oddíl kulturistiky
a silového trojboje
Světové policejní hry WPFG 8. – 18. 8.
2019 v Čínském CHENGDU, kde Honza
zvládl ve dvou disciplínách udělat 4 světové rekordy her a přivézt domu dvě nádherný ZLATA!!!

Lomnické LISTY informují

Z E S P O lků

Kostelní sbor Kos zve
Jako už tradičně zveme Vás všechny z Lomnice a okolí na podzimní slavnosti, které
pro Vás pořádáme. V pondělí 11. listopadu v 17:30 přijďte na Václavské náměstí,
přijede tam sv. Martin na bílém koni. Ve čtvrtek 5. prosince v 16 hodin v kostele sv.
Jana Křtitele přivítáme sv. Mikuláše, který rozdá dětem nadílky.
Vánoční období chceme jako už několik let obohatit Svatoštěpánským koncertem ve
čtvrtek 26. prosince v 18 hodin v kostele sv. Václava.
Přejeme Vám hezký podzim, radostné Vánoce a dobro a pokoj v novém roce.
Kateřina Orlová

Skautské středisko 13 klíčů

Folklorní soubor JAVOR
Činnost ve folklorním souboru nejsou pouze vystoupení pro veřejnost na festivalech,
ale také osvěta o tradiční lidové kultuře ze
všech úhlů pohledu. Proto vedle nácviku
pásem, tanců a písní zveme mezi nás lidi
a osobnosti, které nám mají i v dnešní době
co ukázat, mohou nás něco naučit. O tom, že
například lidová výšivka má stále své uplatnění nás přesvědčila p. Ludmila Dominová.
Při setkání v Centru lidových tradic 14. října
na městském úřadě nám nejen vysvětlila, co
vše obnáší využití rybích šupin pro vyšívání,
ale přivezla nám ukázat krásné šaty a módní doplňky, které jsou ozdobeny právě touto
tradiční vyšívací technikou. Za její zručnost
a věrnost lidovému umění získala od ministra kultury titul Nositel tradic lidových řemesel v oboru výšivka z rybích šupin.
Na příště pozveme opět někoho z fundovaných osobností lidové kultury.
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Z hasičského zápisníku SDH Lomnice nad Lužnicí
Sportovní úspěchy mužů
v roce 2019
I v letošním roce se družstva našich
mužů účastnila hasičských soutěží
v požárním útoku. Převážně se muži
účastnili soutěží v rámci Třeboňské
ligy. Třeboňská liga se skládá z celkem jedenácti soutěžních kol. V roce
2019 soutěžilo celkem 43 družstev,
z toho však na body dosáhlo pouze
22 družstev.
Mezi bodované se prosadilo i naše
družstvo, které v konečném pořadí
nakonec skončilo na skvělém třetím
místě. Druhé místo bylo vzdáleno
pouhé dva body.
Dosažené
nejlepší
výsledky:
1. místo Rapšach dne 17.8.2019,
2. místo Staňkov dne 29. 6. 2019,
3. místo Hamr dne 31. 8. 2019

a 3. místo Chlum u Třeboně
14. 9. 2019.
Soutěžní družstvo sestávalo převážně z těchto členů: proudy – František Kříž a Martin Bicek, rozdělovač
– Matuš Paluš, béčka – David Nosek,
strojník – Tomáš Brejcha, střed savice – Tomáš Řehoř, koš – Vojtěch
Svoboda mladší.
Družstvu ve velké ceně vypomáhali – Aleš Richter, Petr Kropík,
Vladimír Vácha ml., Tomáš Cypris,
Honza Hornát ml. a Petr Košina.
Družstva mužů se účastnila i dalších soutěží mimo velkou cenu.
I z těchto dalších soutěží přiváželi
muži pěkná umístění: 2. místo noční soutěž Polště 24. 8. 2019, 3. místo
Veselí nad Lužnicí 21. 9. 2019.
Zatím na poslední letošní soutěž
vyjela dvě družstva mužů do Maze-

lova dne 12. 10. 2019. V první soutěži se bojovalo dvoukolově, kdy
se počítal součet časů ze dvou útoků. Jeden útok byl klasický soutěžní a v druhém musel košař nejdříve
vylovit koš z nádrže a všechny hadice se musely rozhazovat. Družstvo
Lomnice 1 skončilo na třetím místě
a družstvo Lomnice 2 skončilo na
druhém místě. Ve finálové soutěži
družstvo Lomnice 2 skončilo na druhém místě.
Při návratu ze soutěže v Mazelově, kdy se muži vraceli na kolech,
tak před Lomnicí přišlo hlášení o výjezdu k požáru u Přeseky. Kluci tedy
museli rychleji šlápnout do pedálu
a v krátkém čase vyjeli k požáru balíků slámy u Přeseky.
za SDH Lomnice nad Lužnicí
Vladimír Vácha starší – starosta sboru
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Soutěž o nejhezčí kolo
Lomnická rozkvetlá kola potěšila oko nejednoho návštěvníka našeho města. Děkujeme všem, kteří touto formou
projevili zájem o město, ve kterém žijí.

1. místo

2. místo

3. místo
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INZERCE

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
Řádková inzerce

200,– Kč
100,– Kč

Při opakovaném podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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