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Nenechte si ujít
2. září
Divadlo: Příběhy
obyčejného šílenství
3. září
Kaprobraní
17. září
Roadshow,
Heligonkáři
25. září
Flos Florum
s Alfrédem Strejčkem

Vítáme všechny
žáky v novém
školním roce.
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Město Lomnice nad Lužnicí

Z radnice
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
z 70. – 72. zasedání rady města
Rada města:

− projednala informaci o přidělení dotace
od NADACE ČEZ v rámci projektu ,,11.
ročník Festivalu dechových hudeb“, souhlasí s přijetím dotace ve výši 20.000,- Kč
a se zněním smlouvy, pověřuje starostu
jejím podpisem
− schvaluje uzavření licenční smlouvy
o veřejném provozování hudebních děl –
Folklórní festival U Zlaté stoky a pověřuje starostu jejím podpisem
− schvaluje uzavření licenční smlouvy
o veřejném provozování hudebních děl –
Lomnická pouť a pověřuje starostu jejím
podpisem
− projednala a schvaluje ZD k akci ,,MKDS
pro město Lomnice nad Lužnicí“ a ukládá oslovit tyto firmy: SOVT RADIO spol.
s r.o. – Vodňany, Konektel a.s. – Pardubice,
Koms Mělník a.s. – Mělník; jmenuje komisi jak pro otevírání obálek: Ing. arch. Pavel
Kordík, Richard Soukup, Hana Mazancová,
tak pro posouzení nabídek: Karel Zvánovec,
Petr Krejník, Ing. arch. Zdeněk Urbanec,
Ing. arch. Pavel Kordík, Richard Soukup
− projednala pokyny a registraci akce zaslanou MV ČR k akci Zvýšení bezpečnosti
v Lomnici nad Lužnicí a bere na vědomí
informace a pokyny MVČR
− projednala protokol o posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení k akci
,,Stavební úpravy MěÚ Lomnice nad
Lužnicí“, schvaluje výsledky výběrového
řízení této akce, tudíž jako nejvýhodnější nabídku vybrané firmy VIDOX s.r.o.;
schvaluje znění Smlouvy o dílo předloženou v nabídce vítězné firmy a pověřuje
starostu jejím podpisem
− projednala cenovou nabídku stavební firmy SWIETELSKY s.r.o. na opravu povrchu běžecké dráhy za celkovou cenu
24.126,19 Kč včetně DPH a souhlasí
s touto opravou
− projednala cenovou nabídku na zajištění revize věžového vodojemu ,,Hydro-

−

−

−

−

−

−

globus“ 200 m3 na pozemku p.č. st. 823
v k.ú. Lomnice nad Lužnicí a souhlasí
s nabídkou revize za předloženou cenu
9.000,– Kč (10.890,– Kč včetně DPH)
bere na vědomí žádost o proplacení neinvestičního finančního daru ZO ČZS Lomnice nad Lužnicí na základě rozhodnutí
zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015
bere na vědomí informaci o technické
úpravě v šachtě na nátoku do vodojemu
v Lomnici nad Lužnicí z důvodu zajištění dostatečného množství pitné vody
pro obyvatele města Lomnice nad Lužnicí
projednala nabídku na výměnu podlahy
v tělocvičně ZŠ a schvaluje nabídku firmy SWIETELSKY stavební s.r.o. závod
Sportovní stavby
projednala protokol o posouzení a hodnocení nabídek výběrového řízení k akci
,,Chodník ulice Třeboňská Lomnice nad
Lužnicí“, schvaluje výsledky výběrového
řízení akce a jako nejvýhodnější nabídku firmy SWIETELSKY s.r.o., schvaluje
znění Smlouvy o dílo předloženou v nabídce vítězné firmy, pověřuje starostu jejím podpisem
schvaluje vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku, pod inventárním
číslem HNI 12 (Změny ÚP Na Mlýništi,
V podblatí), PNM/7 (Územní plán – změna v roce 2001), ÚPZS 1 (Změna ÚP – lokalita U Zlaté stoky)
projednala a schvaluje ZD k akci ,,Projektová dokumentace – komunikace
v ulici Šalounská, Lomnice nad Lužnicí“; ukládá oslovit tyto firmy: SIS
Atelier, Atelier Zenkl, Ing. Maroušek,
Ing. Otepka; jmenuje komisi pro otevírání obálek: Ing. arch. Pavel Kordík,
Richard Soukup, Hana Mazancová;
jmenuje komisi pro posouzení nabídek:
Karel Zvánovec, Petr Krejník, Ing. arch.
Zdeněk Urbanec, Ing. arch. Pavel Kordík, Richard Soukup

− projednala předběžné vyúčtování kulturní akce Folklórní festival U Zlaté stoky,
který se konal dne 10. a 11. června 2016
a ukládá rozpracovat položku občerstvení – Farská louka a předložit do příštího
jednání RM kompletní vyúčtování
− bere na vědomí informaci o vyúčtování
kulturní akce Lomnická pouť, která se konala ve dnech 25. a 26. června 2016
− projednala a schvaluje rozpočtové opatření
č. 7/2016; předkládá ZM na vědomí
− projednala znění Smluv o reklamě na
sponzorský dar u příležitosti konání
11. ročníku Festivalu dechových hudeb
s firmou PRADAST, spol. s r.o. a s firmou
ČEVAK a.s.; souhlasí se zněním předložených smluv o reklamě a pověřuje starostu města jejich podpisem
− projednala přiložené výkazy účetní závěrky PO ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí k 30. 6. 20016 – Rozvaha příspěvkové
organizace, Výkaz zisků a ztráty příspěvkové organizace, Příloha účetní závěrky;
bere na vědomí přiložené výkazy
− projednala zápis ze schůze Sociální a bytové komise města Lomnice nad Lužnicí
konané dne 19. 07. 2016; bere na vědomí
projednávané body ze zápisu
− projednala Smlouvu o poskytnutí dotace
ze SFŽP k akci ,,Revitalizace stromořadí
lokality Nové Město v Lomnici nad Lužnicí“, souhlasí se zněním smlouvy a pověřuje starostu jejím podpisem
− projednala a souhlasí s předloženou smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene ,,Lomnice nad Lužnicí, Nádražní –
kabel NN“ pro parcely p.č. st. 343/2, 4212/5
v k.ú. Lomnice nad Lužnicí; pověřuje starostu podpisem smlouvy
− bere na vědomí termín konání valné hromady SORT; pověřuje starostu města informovat SORT o usnesení ZM ze dne
27.6.2016
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Z městského ÚŘADU
Příprava stavby obchvatu
města Lomnice nad lužnicí
V návaznosti na schválení nového územního
plánu města Lomnice nad Lužnicí na 11. zasedání Zastupitelstva města v květnu tohoto
roku byla na jednání generálního ředitelství
ŘSD ČR projednávána mj. i možnost zahástrana 2

jení přípravy obchvatu Lomnice nad Lužnicí. Závěrem bylo rozhodnuto, že technickou
studii k tomuto projektu připraví a zadá GŘ
úsek výstavby ještě v letošním roce.
Ing. arch. Zdeněk Urbanec

Svoz odpadu
v měsíci září
Pá    2. 9.
Pá   16. 9.
Pá   30. 9.
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Obnova sochy sv. Jana Nepomuckého
Na začátku srpna se opět objevil sv. Jan
Nepomucký. Za zmizením sochy u kostela Jana Křtitele v červnu stál významný
jihočeský akademický sochař Ivan Tlášek,
který sochu převezl do svého ateliéru. Litinová socha zde podstoupila důkladnou
a profesionální obnovu povrchu. Tato socha sv. Jana Nepomuckého je unikátním
dokladem zručnosti našich předků. Socha
původně umístěná na Palackého náměstí
u dnes již neexistujícího potoka byla přemístěna v 60. let na své současné místo ke
kostelu Jana Křtitele, kde bez větších zásahů a oprav spočívala až do dnešních dnů.
Sv. Jan Nepomucký je jedním z nejoblíbenějších vyobrazení patronů objevujících

se v českých vesnicích od první poloviny
18. století. Podoba vychází ze sochy vytvořené v roce 1683 Janem Brokoffem pro
pražský Karlův most. Představuje kněze
v rochetě s pěti hvězdami kolem hlavy,
držícího v náručí krucifix, popřípadě ještě
palmetu, symbol mučednictví a vítězství,
někdy drží prst před ústy jako připomínku
zachování zpovědního tajemství. Lomnická
socha je výjimečná tím, že se jedná o jednu
z mála litinových soch tohoto světce.
Městem vybraný restaurátor sochy akademický sochař Ivan Tlášek je osoba s mnohaletou zkušeností s restaurováním nejenom
drobné sakrální architektury jihočeských
vesnic, ale i s obnovou soch obsažených
ve veřejném prostoru jihočeských měst.
Mezi jeho díla můžeme zařadit obnovu sochy Samsona českobudějovické kašny, nebo
sochy Vojtěcha Lanny v parku Na Sadech
v Českých Budějovicích.
Zrestaurování sochy sv. Jana Nepomuckého by nebylo možné, pokud by se městu
nepodařilo získat dotaci od Jihočeského kraje v hodnotě 35 tis. Kč, v rámci dotačním
programu „Objekty kulturního dědictví 2016
– obnova drobné sakrální architektury“. Zrestaurování zahrnovalo několik dílčích úkonů
– po analytickém zjištění původní podoby
sochy ze záznamů a staré fotodokumentace
byla z povrchu kompletně odstraněna stávající polychromie a nanášena vrstvu po vrstvě
nová. Následným krokem po vytvoření nového povrchu bylo osazení upravené svatozáře
se zlatými hvězdami. Stará fotodokumentace
navíc prokázala přítomnost palmety, která
byla nově vyrobena a socha jí byla také doplněna. Úpravou prošel i podstavný kamenný

PODĚKOVÁNÍ
Retro Prague Historic Rally 2016
Velevážená Lomnice,
s hlubokou poklonou si Vám dovolujeme
tímto poděkovat za skvěle zorganizovanou
Průjezdní kontrolu Retro Prague Historic
Rally 2016.
Vy, jako tým, jste nám udělali obrovskou
radost, s jakým úsilím jste se vrhli, na poslední chvíli, do příprav a vlastní realizace na
Vašem krásném náměstí, a je mi ctí, že mohu
tlumočit velikánské poděkování nejen od nás
pořadatelů rally, ale i od všech posádek.
Doufáme, že se akce líbila i divákům
a přinesla alespoň drobné zpestření do každodenního života Lomnice. Pro nás účastníky byla atmosféra na náměstí prostě úžasná!
Děkujeme!
A ještě krátkou informaci závěrem.
Z Prahy vyrazilo celkem 50 posádek automobilů od roku výroby 1909 až po ty nejmladší z let osmdesátých. Na trase dlouhé

téměř 600 km urazily vozy od čtvrtka do
neděle na českých a rakouských silnicích
nižších tříd souhrnně 30 tisíc kilometrů a do
cíle rally v neděli v Táboře úspěšně dojelo
posádek 49.
A to i přes nejednu technickou poruchu
a střídavou nepřízeň počasí, kdy se musely
posádky doslova poprat s průjezdy bouřkami a přívalovými lijáky, což bylo obzvláště
od posádek aut bez střechy téměř heroickým
výkonem.
Pro vážnější, na trati neodstranitelnou,
poruchu nedojela do cíle pouze jediná posádka se startovním číslem 28, Aston Martin
DB2/4 z roku 1957 a celkovým vítězem rally se stala posádka číslo 21, s vozem Jaguar
XK140 z roku 1954.
Ještě jednou mnohokrát děkujeme a třeba
možná někdy příště opět na viděnou.
Tomáš Kalkus, Retro Prague

sokl včetně způsobu kotvení sochy. Pro doplnění podoby byla sochy opatřena nápisem
se jménem patrona.
Cena kompletní rekonstrukce sochy sv.
Jana Nepomuckého včetně dotace Jihočeského kraje činila finanční částku 52 900 Kč
s DPH. Město Lomnice nad Lužnicí shledává
vynaložené prostředky jako účelné, převážně
z důvodu spokojenosti s odvedenou kvalitou
práce ze strany ak. soch. Ivana Tláška, a zároveň doufá, že obnova sochy sv. Jana Nepomuckého nebyla poslední zrestaurovanou
památkou na jejím území a bude do budoucna usilovat o získání dalších dotačních titulů
pro realizaci těchto záměrů.
Ing. arch. Pavel Kordík

OD NAŠICH
OBČANŮ
Podzim
Až přijde podzim blíž,
Pak bude pozdě již,
Zavolat zpátky,
Mladý čas krátkýNemyslíš?
(V. S.)
Na stolech v hale Staré radnice jsou ročníkové práce žáčků a žáků místní ZŠ. Do několika jsem nahlédla, přečetla pár řádků, odstavce. Chtěla bych Elišky, Karla, Tadeáška,
Martina, Petru, Kristýnku pochválit i ostatní
zúčastněné. Poděkování patří učitelům těchto dětí.
Přeji všem školákům hodně radosti z učení a úspěchů ve školním roce 2016 – 2017.
Vlasta Smutná, uč. mat. šk. v.v.
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Město Lomnice nad Lužnicí

z kulturY

Lomnická polka se nesla Farskou loukou
Mimo celou řadu krásných lidových
písniček z Čech i Moravy, zazněla
také tato krásná polka v rámci již XI.
ročníku Festivalu dechových hudeb.
Během krásného letního odpoledne
se dobře naladěným posluchačům
z různých koutů nejen našeho kraje
představily kapely Valdaufinka, Babouci, Šumavská osmička, Keramička, Trnkovjanka a Veselka. Pohodu
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a dobrou náladu udržovala moderátorka pořadu Helenka Hýnová.
Starosta města, pan Karel Zvánovec festival oficiálně zahájil a neopomněl poděkovat všem, kdo akci
připravili a zajistili.
Návštěvníci si užívali příjemnou
atmosféru, dali si na zub něco z nabízených dobrot a s chutí se vydali
na taneční parket.

Město Lomnice nad Lužnicí

Děkujeme všem místním i přespolním divákům, kteří nás podpořili, a také
všem sponzorům za jejich přispění.
Dále děkujeme všem sponzorům
XI. ročníku Festivalu dechových hudeb.
Mediální podporu nám poskytl Český rozhlas České Budějovice a Jindřichohradecký Deník. Ředitel Rádia Dechovka přijel dokonce osobně.
Čas plyne jako voda, a když se
dobře bavíme, utíká ještě rychleji,
a proto se už nyní těšíme na další setkání s dechovkou u nás v Lomnici
nad Lužnicí.
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Realizaci projektu podpořila NADACE ČEZ.
Sponzoři festivalu:

Marcela Božovská

(Koňak – areál TJ TATRAN)
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Kultura v okolí
Třeboň – září

Cyklohraní
Masarykovo náměstí
3. září od 10 do 15 hodin
Start královské etapy světového poháru závodu Okolo jižních Čech. Start cyklovyjížďky
pro veřejnost „Po stopách světového cyklistického závodu“ (kategorie dospělí a rodiny
s dětmi) s doprovodným programem.
Po celý den charitativní sbírka pro Petra
Šauera z Třeboně. Výtěžek bude použit na
zakoupení Ipedu, který jako jediný umožňuje
používat aplikace vyvinuté pro rozvoj alternativní komunikace u postižených dětí. Sbírka
bude dále probíhat do 16. září v Turistickém
a informačním centru a 17. září při Jihočeském festivalu zdraví na náměstí.
Program dne a celé info:
www.mesto-trebon.cz, www.okolojiznichcech.cz,
www.itrebon.cz
Výstava inženýrů Miroslava Zikmunda
a Jiřího Hanzelky
Dům Štěpánka Netolického
Od 3. září do 31. října
Výstavu doplní současné africké umění (sochy a obrazy).
www.itrebon.cz
Schola Gregoriana Pragensis v Třeboni
Kostel sv. Jiljí a Panny Marie Královny
6. září v 19.30
Zveme na další z koncertů pro Rožmberky. Slavná polyfonní Messe de Nostre Dame vás přenese
do prostředí remešské katedrály, pro niž byla tato
mariánská mše napsána. Program je rekonstrukcí bohoslužby včetně původního gregoriánského
chorálu z francouzských pramenů.
Účinkují:
David Eben – umělecký vedoucí

Hasan El-Dunia – II. dirigent
Marek Šulc, Stanislav Předota, Ondřej Maňour, Tomáš Lajtkep, Michal Medek, Ondřej
Múčka
Koncert je pořádán v rámci festivalu Hudební slavnosti Emy Destinnové.
www.itrebon.cz

nezvadne. A to ještě nevíte, co se děje za plotem v Michalově zahrádce! Kopretina zpívá, kaktus do všeho mluví, konev má rýmu
a umělá kytka z toho má dokonce legraci!
Tak se přijďte bavit s Michalem! Už nyní se
na vás moc těšíme!
www.itrebon.cz

Výstava hub
Zámecká galerie
Od 10. do 25. září
Výstava živých hub z Třeboňska.
www.itrebon.cz

Svatováclavské slavnosti
Masarykovo náměstí
24. září od 9 do 16.30
Tradiční oslava patrona Země české, dobrého
jídla, pití a zábavy na Masarykově náměstí.
Letos přijede trojnásobný mistr republiky Kamil Prokeš s ukázkou sabrage, chcete-li sekání šampaňského šavlí. Nebude chybět ochutnávka pivovaru Regent, moravského vína,
oceněných regionálních potravin, jihočeská
dechovka Budvarka a bavorská Blaskapelle
Kreuzberg.
www.itrebon.cz

Dny evropského dědictví s trhem
Masarykovo náměstí
10. září od 9 do 17 hodin
www.itrebon.cz
Jihočeský festival zdraví
Masarykovo náměstí
17. září od 9 do 17 hodin

www.itrebon.cz

Lepek a choroby
Gymnázium Třeboň
22. září v 17 hodin
Přednáška profesorky Tlaskalové - Hogenové.
www.alga.cz
Michal je kvítko!
Divadlo J. K. Tyla
23. září v 17 hodin
Michal, bez ohledu na počasí i roční období
dokáže, že během představení rozkvete celé
jeviště. Mění nejen scénu, ale i sám sebe.
Roztančí sál v různých rytmech třeba letní
plážové Samby, tančit tak budou nejen děti,
ale i květiny! ... pokropte ho vodou a nikdy

Svět podle Prota – divadlo Stage art Brno
Divadlo J. K. Tyla
27. září v 19.30
Jmenuje se Prot. Tvrdí o sobě, že na zem přiletěl na světelném paprsku z planety K-Pax.
Zavřeli ho proto do psychiatrické léčebny.
Vedoucí oddělení, kde je Prot hospitalizován
– ambiciózní Dr. Brewer – v podání Radima
Fialy, se pokouší zjistit, kým Prot skutečně je.
Prot, kterého ztvárnil Petr Halberstadt, mezitím proměňuje životy pacientů kolem sebe.
Dochází k jejich uzdravování. Daleko více než
sci-fi je hra moudrou reflexí současného světa
s jeho neduhy, stereotypy. Inscenace K-Pax,
Svět podle Prota z brněnské agentury StageArtCz zavítá do divadla v Třeboni 27. září.
www.itrebon.cz

Z knihovnY
Literární inspirace
Hrachovcová Michaela:
Zrzečka pod hvězdami

Tato kniha děti opět zavede do přírody,
mezi veverky a ostatní obyvatele lesa.
Zrzečku s Veveříkem čeká první zima
v jejích vlastních pelíšcích. Dokážou se na ni
připravit? Přežijí v mrazivých dnech, i když
jim došly zásoby a jaro stále nepřichází?
Příběh poukazuje na to, že ač se zvířecí
i dětský svět jeví jako bezstarostný, všichni v něm musíme přijmout zodpovědnost,
která k němu náleží.
zdroj:http://www.advent-orion.cz/
knihy/-zrzecka-pod-hvezdami

Geislerová Aňa: P.S.

Deníkové zápisky populární herečky Ani
Geislerové zachycují všední život i zástrana 6

blesky střeženého soukromí. V pěti podivuhodných letech, jejichž datace není
úplně jistá, se mísí humor s melancholií,
zamilování s rozchody a naprostá upřímnost s potřebou nic nevyzradit. Autorka
se svým vtipným, osobitým stylem často
dotýká základních věcí, jako je rodina,
láska nebo dětství, a zve čtenáře, aby se
na cestu vydal s ní. Kniha vychází v překrásné grafické úpravě její sestry Lely
Geislerové.
zdroj:http://3za50.knizniklub.cz/37900-p-s

Kerr Philips: Přestupové okno

První kniha z plánované série detektivek
z prostředí první ligy anglické kopané.
Philip Kerr je Dickem Francisem fotbalového světa! Jak vědí fanoušci tohoto spor-

tu, v každém mači každé ligy jde o všechno. A v tomto zápase jde dokonce o život.
Scott Manson, trenér manšaftu London
City FC, umí pro své chlapce udělat první
poslední a ti ho za to zbožňují. Manažeři týmu Scotta respektují. Jeden z nich je
však zavražděn a na mužstvo dolehne krize, s níž se musí Scott poprat a dodat hráčům chuť pokračovat. Navíc dostane příležitost polapit vraha a s rozhodností jemu
vlastní to také udělá.
zdroj: www.kosmas.cz/knihy/
202772/prestupove-okno/

Ještě jedna zpráva pro milovníky
Harryho Pottera – 24. září vychází další
díl! Máme objednáno, tak se můžete zapisovat do pořadí rezervací J
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Zprávy z Lomnického hradu
Kouzelným proutkem se naše knihovna
proměnila na pět dní v Lomnický hrad

a poskytla zázemí dětem, které přišly objevit kouzlo společných her, práce a zábavy.
Zkusili jsme si práci písařů, knihovníků,
kuchařů, cukrářů, hudebníků, malířů a dráteníků. Probrali jsme, jak se asi žilo na takovém středověkém hradě, že to neměli
lehké poddaní ani princezny a králové.
Všechna děvčata, která letos přišla, si společně užila příjemný prázdninový týden.
Děkujeme rodičům, kteří k nám holky
poslali, děvčatům děkujeme za jejich chuť
a šikovnost a těšíme se na další setkání při
některé z akcí naší knihovny, která už dávno není jen tichou studovnou a půjčovnou,

ale především místem setkávání, poznávání a vzájemné komunikace.

Marcela Božovská

ZE SPORTU
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
Fotbalové soustředění

Mládežnické kategorie začaly svou novou sezonu 2016/2017 již tradičně letním
fotbalovým soustředěním, které se letos
uskutečnilo v areálu TJ TATRAN ve dnech
29. 7. – 2. 8. 2016. Hráči byli rozděleni

dle věku do dvou skupin, kde každá z nich
měla každý den 3 tréninkové jednotky.
Starší svěřence měli na starosti Vladimír
Vrána, Martin Špale a Pavel Šedivý, mladší pak byli pod patronací Petra Krejníka
a Václava Melichara. Trenéři si pečlivě
připravili rozmanité tréninky. Starší měli
mimo jiné atletický trénink se sl. Denisou
Jedličkovou nebo „teambuilding“ trénink
s paní Michaelou Procházkovou. Pro mladší hráče trenéři vyhlásili motivační soutěž,
kde každý z hráčů mohl za různé aktivity
(ať už např. za velkou snahu v tréninku či
pomoc kamarádovi) získat plusové body,
které nakonec byly sečteny, a vítězem se
stal Jan Dušák.

Zapomenout nesmíme opět poděkovat
rodičům (hlavně maminkám) za obrovskou pomoc při organizaci bezproblémového chodu celého soustředění.

sobota 27. 8. 2016
Řepeč/Opařany – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí „A“ 1:2 (1:0)
střelci: Krejník, Heger

MLADŠÍ ŽÁCI

Martina Kalajová

Výsledky fotbalových utkání
MUŽI

neděle 14. 8. 2016
Třebětice – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí „A“ 4:2 (3:0)
střelci: Krejník, Kaštánek
neděle 14. 8. 2016
Jistebnice – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí „A“ 3:2 (1:2)
střelci: Mikuláštík 2

STARŠÍ ŽÁCI

úterý 16. 8. 2016 (přátelské utkání)
Soběslav – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 5:2 (3:1)
střelci: Prášek M., Šnorek

sobota 20. 8. 2016
turnaj mladších žáků hraný na trávě
v Ševětíně, 2 x 15 min., 6 týmů ve dvou
skupinách
Základní skupina:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Kamenný Újezd 0:2
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Kardašova Řečice – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 2:1
střelci: Ouda

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Kladno 5:7 (0:2, 3:4, 2:1)
střelci: Poturnay 3, Hrubý T. 2

Utkání o páté místo:
Černý Dub – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 0:4
střelci: Vrána, Ouda, Prášková, Prášek P.

pátek 19. 8. 2016
přátelské utkání starší přípravky hrané na
trávě v Soběslavi, 3x25 min.

Celkové pořadí:
1. místo Lišov
2. místo K. Řečice
3. místo Ševětín
4. místo K. Újezd
5. místo Lomnice
6. místo Český Dub
Nejužitečnějším hráčem turnaje byl vyhlášen Matyáš Poturnay na postu brankáře.

DOROST

neděle 21. 8. 2016
přátelské utkáni dorostu hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Soběslav 3:0 (0:0)
střelci: Bartoš, Hrubý P. Šedivý

Kladno – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 10:3 (1:0, 4:1, 5:1)
střelci: Hrubý T. 2, Poturnay
sobota 27.8.2016
turnaj starší přípravky hraný na trávě
v Benešově, starší přípravka obsadila na
mezinárodním turnaji za účasti 9-ti týmů
třetí místo

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Dukla Praha 1:5
střelci: Poturnay
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Benešov 1:3
střelci: Poturnay
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Votice 6:3
střelci: Poturnay 3, Farka, Hrubý T.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Viktoria Žižkov „B“ 3:2
střelci: Prášková, Babický D., Hrubý T.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Admira Praha 3:3
střelci: Poturnay 2, Prášková

výsledky:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Londýn 2:1
střelci: Poturnay, Prášková
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Viktoria Žižkov „A“ 5:0
střelci: Hrubý T. 3, Poturnay 2
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Sedlčany 2:2
střelci: Poturnay, Prášková

sobota 27. 8. 2016
mistrovské utkání dorostu hrané na trávě
v K. Újezdu
Kamenný Újezd/Boršov – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 0:6 (0:1)
střelci: Šedivý 3, Velich, Polách

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

čtvrtek 18. 8. 2016
přátelské utkání starší přípravky hrané na
trávě v Lomnici, 3x25 min.

Rozhovor se sportovními nadějemi
V srpnu nás přišel navštívit Jan Dušák,
který se zúčastnil fotbalového soustředění v areálu TJ TATRAN a kde také vyhrál
v bodování v motivační soutěži.
1. Zúčastnil jsi se fotbalového soustředění konaného 29. 7. – 2. 8. v areálu
TJ TATRAN, jak se ti líbilo, co jste
dělali a jak jsi to prožil?
Ano, zúčastnil. Trénovali jsme, běhali, dělali opičí dráhy. Moc se mi to líbilo, užil
jsem si to.
2. Vyhrál jsi soutěž v bodování v motivační soutěži, jak ta soutěž probíhala
a co vítězství pro tebe znamenalo?
Soutěž probíhala tak, že když jsme udělali něco dobře, dostali jsme plus, když bylo
něco špatně tak zase mínus. Snažil jsem se
dělat, co umím a plnit všechno, co po nás
chtěli a zvítězil jsem. Dostal jsem sladkou
odměnu, ale pro všechny bude super odměnou výlet na Spartu.
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3. Sehráli jste během soustředění nějaké utkání, a co ještě jiného Vám soustředění zpestřilo?
Hlavně jsme trénovali, ale také jsme třeba
chytali ryby. A přátelák? Hráli jsme vlastně proti sobě, přátelské utkání proti druhé
půlce našich přípravek.
4. Kteří trenéři tě trénovali a kdo trénoval další skupiny?
Mne trénovali trenéři Melichar a Krejník.
Další ročníky si pak rozdělili trenéři Vrána, Šedivý, Hrubý a Špale. Pomáhal také
pan Babický.
5. Čeká tě nová sezóna 2016/2017 v jaké
kategorii budeš nastupovat a jak se
na novou sezónu těšíš?
Půjdu do mladších žáků. Těším se moc. Těším
se na všechno nové, co mi sezóna přinese.

Určitě budeme chtít obhájit mistra a dosáhnout co nejlepších výsledků.

6. Stanovil sis sám nebo trenéři nějaké
cíle do nové sezóny?

Děkujeme Honzovi za rozhovor a přejeme mnoho fotbalových i školních úspěchů.

Jan Dušák

Město Lomnice nad Lužnicí
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Rozpis fotbalových utkání – září 2016
datum

den

začátek

sraz

domácí

hosté

kategorie

poznámka

30.8.2016

Út

16,45

16,15

Lomnice

Ševětín

ml. žáci

přátelák

31.8.2016

St

17,30

16,30

Lomnice

Třeboň/D.Voda

dorost

ČP dorost

3.9.2016

So

10,00

8,30

Suchdol

Lomnice

dorost

3.9.2016

So

17,00

16,00

Lomnice

Slavonice

muži

4.9.2016

Ne

15,30

13,45

Deštná

Lomnice "B"

muži "B"

9.9.2016

Pá

17,30

16,00

Lomnice

Třeboň "B"

ml. přípravka

ve Stráži

9.9.2016

Pá

18,30

16,00

Stráž

Lomnice

ml. přípravka

ve Stráži

9.9.2016

Pá

18,00

16,30

Slavia ČB

Lomnice

st. žáci

ČP žáků

10.9.2016

So

10,00

9,00

Lomnice

Borovany

dorost

10.9.2016

So

17,00

16,00

Lomnice "B"

Lodhéřov

muži "B"

11.9.2016

Ne

14,30

13,15

Třeboň "B"

Lomnice

muži

16.9.2016

Pá

17,00

15,45

K. Řečice

Lomnice

st. přípravka

17.9.2016

So

9,30

7,45

Trhové Sviny

Lomnice

st. žáci

17.9.2016

So

11,00

7,45

Trhové Sviny

Lomnice

ml. žáci

17.9.2016

So

10,00

8,00

Kaplice

Lomnice

dorost

17.9.2016

So

13,00

12,45

Lomnice

Lomnice

mládež

17.9.2016

So

16,30

15,00

Buk

Lomnice "B"

muži "B"

18.9.2016

Ne

11,00

9,45

Lomnice

Suchdol "B"

ml. přípravka

v Novosedlech

18.9.2016

Ne

12,00

9,45

Novosedly

Lomnice

ml. přípravka

v Novosedlech

18.9.2016

Ne

16,30

15,30

Lomnice

Březnice

muži

23.9.2016

Pá

17,00

16,00

Lomnice

Třeboň "B"

st. přípravka

24.9.2016

So

10,00

9,00

Lomnice

Velešín

dorost

24.9.2016

So

16,30

15,30

Lomnice "B"

Rapšach

muži "B"

25.9.2016

Ne

10,00

9,00

Lomnice

N. Bystřice/J.H. "B"

st. žáci

25.9.2016

Ne

11,30

10,30

Lomnice

N. Bystřice/J.H. "B"

ml. žáci

25.9.2016

Ne

16,30

14,30

Mladá Vožice

Lomnice

muži

25.9.2016

Ne

Lomnice

J. Hradec "B"

ml. přípravka

v K. Řečici

25.9.2016

Ne

K. Řečice

Lomnice

ml. přípravka

v K. Řečici

28.9.2016

St

14,00

12,00

Kaplice

Lomnice

st. žáci

28.9.2016

St

16,30

12,00

Kaplice

Lomnice

ml. žáci

28.9.2016

St

17,00

15,30

Č. Velenice

Lomnice

st. přípravka

Olympijský turnaj
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ze spolků
Výstava nejen zahrádkářská
V týdnu od 26. do 30. 9. 2016 uspořádají
společenské organizace města tradiční společnou výstavu v prostorách Domu s pečo-

vatelskou službou. Vystavovat budou zahrádkáři své výpěstky, Klub žen a děvčata
z Chráněného bydlení své ruční práce. S vý-

zdobou pomohou také žáci místní ZŠ. Těšíme se na Vaši návštěvu.
jménem všech Zdeněk Zeman

INFORMACE
Kam po základce? A hledáte novou pracovní příležitost?
Jihočeská hospodářská komora (JHK) ve spolupráci s Městem Třeboní a Úřadem práce ČR
– krajskou pobočkou v Českých Budějovicích,
kontaktním pracovištěm Jindřichův Hradec Vás
srdečně zvou na BURZU ŠKOL – Prezentaci
středních škol, odborných učilišť a 1. BURZU
PRÁCE. Akce se bude konat ve čtvrtek 13. října
2016 od 8.00 do 16.00 hodin v Městské hale Roháč v Třeboni.
Burza škol je určena především:
a pro žáky 7. – 9. tříd
a jejich rodiče
a výchovné poradce, učitele
a ostatní zájemce a veřejnost.
Cílem „Prezentace“ je podat vycházejícím
žákům aktuální informace o podmínkách a možnostech dalšího studia na středních školách
a učilištích přímo od jejich zástupců a seznámit
je i s možnostmi jejich dalšího uplatnění v praxi.
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Předpokládaná účast je více než 30 středních
škol a odborných učilišť Jihočeského kraje.
HLEDÁTE PRÁCI NEBO NOVOU, VÝHODNĚJŠÍ PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOST?
Součástí této akce se uskuteční 1. BURZA
PRÁCE a pracovních příležitostí.
Určena je všem:
aZájemcům z řad absolventů, studentů, žáků
a učňů posledních ročníků SOU, SOŠ, VOŠ, VŠ
aZájemcům z široké veřejnosti a rodičům doprovázející děti na burzu škol
avšem, kteří uvažují o změně nebo výhodnějších podmínkách
Přijďte se zeptat.
Součástí obou burz bude i zajímavý program, dny otevřených dveří v některých školách, možnosti exkurzí a další.
Apelujeme zejména na rodiče, aby se přišli podívat společně se svými dětmi.

Kde jinde byste se mohli seznámit s prezentacíí tolika škol na jednom místě a ještě máte možnost získat informace o svém
uplatnění.
ÚČAST ZDARMA! Více informací na
www.jhk.cz
Jana Kočová, JHK Třeboň

Město Lomnice nad Lužnicí
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Kam s nefunkčí zářivkou

www.ekolamp.cz

Nová sezóna sportovního rybolovu
Od 1. dubna do 31. října 2016
probíhá nová sezóna sportovního rybolovu na rybníku Peřinka.
Denní doby rybolovu:
duben, září
6.00 – 20.00 hodin
květen až srpen 5.00 – 22.00 hodin
říjen
6.00 – 19.00 hodin

2 dny	  200,–
3 dny	  300,–
1 týden	  500,–
2 týdny	  800,–
1 měsíc
1100,–
sezónní
1500,–
děti do 15 let věku*	  300,–

Ceník:
1 den	  150,–

* Mládeži do věku 15 let povoleno pouze chytání na 1 prut.

INZERCE
Koupím poštovní známky,
staré dopisní obálky se známkami,
pohledy a všechny hračky do roku 1985.
Tel.: 773 505 063

Koupím obrazy českých
a jihočeských malířů, staré mince
a bankovky, vojenské a myslivecké
předměty šavle, tesáky, helmy,
odznaky, uniformy a podobné.
Můžete nabídnout i jiné staré věci –
hodiny, sklo, nábytek….
Tel: 722 777 672
strana 11
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Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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město Lomnice nad Lužnicí, číslo 9 / 2016, ročník XVI. 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. 9. 2016. 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.
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