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Už jsem čtenář

Nenechte si ujít
13. července
Divadlo na Farské
s grilováním

21. července
Memoriál
A. Vacka a Zemana

11. srpna
Festival
dechových hudeb

13. srpna
Zastupitelstvo
města

8. září
Kaprobraní

28. září
Koncert
Trio Karageorgiev

září/říjen
Výlet k sousedům

1. října a 15. října
Přednášky
v knihovně
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Z R ADNICE

Výpis ze Souboru usnesení
z 135. – 138. zasedání rady města
Rada města:
− projednala přehled nájemníků, kterým v letošním
roce skončí nájemní doba
o pronájmu hrobového místa na veřejných pohřebištích
Starého a Nového hřbitova;
schvaluje uzavření nových
nájemních smluv s uvedenými nájemníky
− projednala a bere na vědomí výzvu MZe ČR určenou

vlastníkům vodovodů a kanalizací, informaci o nedostatečné teoretické výši
vytváření prostředků na obnovu infrastruktury z tržeb
vodného a stočného, vycházející z vyhl. 428/2001 Sb.
− projednala a bere na vědomí
nabídku Galileo Corporation
s.r.o. na realizaci opatření
pro splnění Obecného nařízení EU na zajištění ochra-
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ny osobních údajů (GDPR)
a znění „Smlouvy o zpracování osobních údajů“
− projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018
a předkládá ZM na vědomí
− projednala a schvaluje cenovou nabídku Galileo Corporation, s. r. o. na rozšíření
opatření GDPR a zabezpečení internetových stránek
− v souvislosti s návrhem dopravně inženýrských opatření při kulturních akcích
konaných na Farské louce projednala plánovanou
uzavírku Zámecké ulice ve
dnech: 22. – 24. 6. 2018

– Lomnická pouť, Setkání rodáků a přátel města,
Odpoledne s dechovkou,
11. 8. 2018 – Festival dechových hudeb; bere na vědomí termíny uzavírek Zámecké ulice v roce 2018,
které proběhnou v souvislosti s kulturními akcemi
pořádanými Městem Lomnice nad Lužnicí
− schvaluje termín konání zastupitelstva města
dne 13. 08. 2018 v budově Lomničanu (čp. 348) od
18.00 hodin
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Výpis ze Souboru usnesení 21. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 17.05.2018
Zastupitelstvo města:
− bere na vědomí zprávu
o kontrole úkolů uložených
zastupitelstvem města na
svém zasedání dne 19. 2.
2018
− projednalo a schvaluje znění „Zprávy o stavu požár-

ní ochrany na území města
Lomnice nad Lužnicí za rok
2017“
− projednalo a bere na vědomí oznámení o poskytnutí
dotace od JčK a přijetí finančních prostředků na akci
„Pořízení CAS pro JSDH

Lomnice nad Lužnicí“ ve
výši 1 500 000,– Kč s vlastním spolupodílem 76,74% tj.
4 947 500,– Kč
− projednalo
důvodovou
zprávu ohledně zkvalitnění systému svozu a třídění
komunálního odpadu měs-

ta Lomnice nad Lužnicí;
pověřuje vypracovat „Plán
rozvoje odpadového hospodářství“ města Lomnice nad
Lužnicí do konání nejbližšího řádného zasedání ZM

Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Veřejné 22. zasedání zastupitelstva města se uskuteční dne 13. 08. 2018 od 18:00 hodin
v budově Lomničanu (čp. 348)

Z MĚ STSKÉHO ÚŘ ADU

Systém EKO-KOM – produkce a třídění odpadů
Mít určitou odpovědnost k životnímu prostředí, chovat se tak, abychom svět kolem
nás nepoškozovali, ale spíše chránili, se
stává v poslední době stále více diskutovaným tématem. Jistě každý z nás zaznamenal diskuse o globálním oteplování, o tání
ledovců, o „ostrovech z plastů“ uprostřed
moří a oceánů. Může se zdát, že tato témata
se pohybují pouze v teoretické rovině a pro
běžného občana není možné, aby se svým
konáním mohl na ochraně planety nějak
podílet. Opak je pravdou. Právě to, jak se
chováme, jak jednáme, se odráží i v našich
zvycích, mezi které patří také podílet se na
snižování emisí, třídění odpadů a snižování
jejich produkce. Měli bychom se k našemu
prostředí chovat tak, abychom ho přinejmenším nepoškozovali. Tím zajistíme udržitelný rozvoj našeho prostředí pro další
generace. Vyjádříme-li to slovy Antoine de
Sant-Exupéryho, pak: „Nedědíme Zemi po
našich předcích, nýbrž si ji půjčujeme od
našich dětí.“
S tématem ochrany životního prostředí
také souvisí odborné termíny, jejichž po-

chopení nám může problematiku trochu
osvětlit. Termínem „uhlíková stopa“ se
označuje suma vypuštěných skleníkových
plynů. Tato stopa se může týkat jedince,
výrobku nebo dokonce akce. Nejčastěji se
používá ve spojitosti s výrobky a je definována sumou všech skleníkových plynů,
které byly při výrobě daného výrobku vypuštěny do ovzduší. Tato charakteristika
výrobků tak může sloužit konečnému spotřebiteli k výběru takového, jehož výroba
má nejmenší dopad na životní prostředí.
Většinou se jedná o ukazatel, který vyjadřuje zatížení životného prostředí, a je odvozen od celkové ekologické stopy. Bývá
vyjadřován v ekvivalentech CO2, což neznamená hmotnost uhlíku jako takového,
ale z něj vzniklého oxidu uhličitého a také
dalších emitovaných skleníkových plynů přepočtených na hmotnost CO2, jež by
měla stejný oteplovací účinek (Uhlíková
stopa, 2007).
Město Lomnice nad Lužnicí je zapojeno do systému EKO-KOM, který zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů z oba-

lů. Tento systém je založen na vzájemné
spolupráci průmyslových podniků, měst
a obcí. Díky tomuto neziskovému systému
je zajištěno, aby odpady z použitých obalů byly vytříděny spotřebitelem, svezeny
sběrovou a svozovou technikou, následně
dotříděny, a nakonec využity jako druhotná
surovina. Celý systém je zaměřen na zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové
stopy (Jak systém funguje, 2018).
Město Lomnice nad Lužnicí v rámci tohoto systému vytřídilo v roce 2017 celkem
141,06 tun sběrových komodit. Do sběrových komodit se započítává papír (59,09 t),
plast (23,75 t), sklo (34,37 t), kovy (21,77 t)
a nápojové kartony (2,08 t).
Celorepublikově je do systému EKO-KOM zapojeno 6 123 obcí, což představuje 99 % celkového počtu obyvatelstva
naší republiky. V rámci tohoto systému
se za rok 2017 uspořilo díky recyklaci
a využití tříděných komodit 20,3 mil. GJ
energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 130 tisíc
domácností.
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S tříděním opadu a jeho recyklací také
úzce souvisí velmi diskutované téma globálního oteplování. Díky systému EKO-KOM
a systému tříděného sběru a využití odpadu
z obcí došlo v rámci České republiky ke snížení emisí o 678 334 tun CO2 ekvivalentu.
Město Lomnice nad Lužnicí dosáhlo díky třídění a recyklaci odpadu snížení emisí CO2 ekvivalentu o 139,071 tun,
úspora energie činila 3 228 289 MJ. Těmito
úsporami jsme přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení uhlíkové stopy.
Děkujeme především našim občanů,
kterým není třídění odpadů lhostejné a chovají se tak přátelsky k životnímu prostředí.
Je ovšem důležité odpad nejen třídit, ale
také snažit se o omezení jeho produkce. Ne
vždy je v našich silách se obalovým materiálům nebo mikrotenovým sáčkům zcela

vyhnout, ale fakt, že si spolu s nákupem
v igelitové tašce přineseme i celkem velkou hromádku zbytečných obalů včetně té
igelitové tašky, by nás mělo donutit k zamyšlení, zda nekonáme něco špatně. Zda
neexistuje jiná možnost a varianta, jak nezamořovat svou domácnost, a v důsledku
celou planetu, zbytečnými odpady.
Zajímavé odkazy:
Vítejte na zemi – Multimediální ročenka životního prostředí: http://www.vitejtenazemi.cz – web vhodný i pro žáky a studenty
Oceán plastů – alarmující francouzský
dokument: https://www.youtube.com (do
vyhledávání „Oceán plastů“)
Hra o Zemi: http://www.hraozemi.cz –
chcete-li něco udělat pro životní prostředí
a nevíte jak
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Použité zdroje:
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Naše společná budoucnost: Světová komise
pro životní prostředí a rozvoj. z anglického
originálu přeložil Pavel Korčák. – 1. vyd.
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INFORMACE
Svoz odpadu
v měsíci červenci

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

Pá   13. 7.
Pá   27. 7.

duben – říjen
duben – říjen
duben – říjen

8.00 – 20.00
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00

Provozní doba Sběrného dvora
Úterý:
Pátek:
Sobota:

14:00 – 17:00
08:00 – 12:00
08:00 – 12:00

(1. dubna – 31. října)
12:30 – 17:00

Sezóna sportovního rybolovu 2018
Od 1. dubna do 31. října 2018 probíhá 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
Ceník:
1 den	  150,–
2 dny	  200,–

3 dny	  300,–
1 týden	  500,–
2 týdny	  800,–
1 měsíc
1100,–
sezónní
1500,–
děti do 15 let věku*	  300,–
* Mládeži do věku 15 let povoleno pouze chytání
na 1 prut.

Závěrečná etapa soudní správy v Lomnici nad Lužnicí po roce 1949
/druhá část/

Po zrušení soudu v Lomnici nad Lužnicí
(a také v Lišově) a jeho zařazení do třeboňského soudního okresu se znesnadnila do-

stupnost soudu pro značnou část občanů (zejména pozemko-knižní agendy). Od 1. února
1949 se město zavázalo bezplatně propůjčit

Okresnímu soudu v Třeboni pro konání úředních soudních dní dvakrát do měsíce místnost
v 1. patře do náměstí o třech oknech, zaříze-
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nou nábytkem z majetku okresního soudu. Město muselo obstarat bezplatně otop, elektrické osvětlení i úklid. Mimo úřední dny měla být
místnost používána jako zasedací síň MNV.
S časovou prodlevou bylo přistoupeno ke zřízení soudních poboček v úřadovnách bývalých soudů v Lišově a v Lomnici nad Lužnicí,
které byly otevřeny pro veřejnost od prosince 1949. Každá pobočka
měla být obsazena jednou kancelářskou silou pro agendu pozemkových knih, soudce se zapisovatelem zajížděli do poboček jednou týdně. Lomnická pobočka měla být obsazena soudním kancelářským
revidentem Janem Kuželem jako vedoucím, který měl v Lomnici byt
a byl dříve listovním místního soudu. Bydlel dlouho v Lomnici, byl
znalý místních poměrů a byl dobře zapracován ve vedení pozemkových knih. MNV v Lomnici uvolnil pro odbočku v budově bývalého okresního soudu místnost v 1. poschodí, kde dříve byla listovna,
a dvě místnosti ve 2. patře z bytu bývalého přednosty soudu Jaroslava
Soukupa. Listovna byla po malování připravena, neboť tam byly ponechány ve zdi zapuštěné regály (tato místnost se v téměř nezměněné
podobě zachovala dodnes a spolehlivě slouží stále jako spisovna). Dvě
místnosti pro jednací síň a poradní síň, případně místnost soudce ve
2. poschodí, měly být uvolněny po odstěhování bývalého soudce do
Třeboně. Vyčistění místností provedla posluhovačka MNV v Lomnici, výmalbu obstaral místní malíř Jan Skobík. Velké místnosti listovny
se musely předělit dřevěnou přepážkou. MNV již nechtěl platit další
věcné ani osobní výdaje a také se stavěl proti soudním dnům, ovšem
k otázce zřízení pobočky se stálou listovnou a listovním úředníkem
zaujal pozitivní stanovisko.
Otázka vybavení pobočky byla těžká. Do té doby byla primitivně zařízena pouze jednací síň bez podia s obyčejnými stoly
a židlemi. Dne 12. prosince 1949 bylo převzato vybavení: dva
malé stolky, nástavec na stůl, stolek pod telefon, polička, obraz
se státním znakem, psací stroj, etažér, sklo na stůl, stojací hodiny,
křeslo, kamna, stolek pod psací stroj, psací stůl, skříň na mapy,
židle, hodiny pendlovky, skříň, soudní tabule, stolní lampa a koš
na papír. Místnosti byly zařizovány z přebytků, které byly ve velmi špatném stavu. Vybavení přestěhoval místního dopravce, zbylé
práce byly provedeny vlastními silami ve formě úderek. Stejného
dne byly převezeny pozemkové knihy v počtu svazků: Frahelž 5,
Klec 5, Kolence 3, Lužnice 15, Lomnice nad Lužnicí 35, Mazelov
6, Novosedly nad Nežárkou 12, Ponědraž 6, Ponědrážka 7, Smržov 6, Ševětín 11, Val 11 a Záblatí 9. Dále 157 svazků sbírky listin k pozemkovým knihám, nesvázané listiny z roku 1948 a 1949,
protokoly o zakládání nových pozemkových knih po roce 1871
a mapy příslušných katastrálních území. Bylo zažádáno o zavedení telefonní linky, jinak byla využívána linka MNV (telefonní linka
byla zprovozněna v prosinci a měla číslo 39). Dne 22. prosince ještě nebyla přestěhována úřední knihovna ze staré radnice, kde byla
pobočka před tím. Veřejnost ostře kritizovala okamžitý přesun pozemko-knižní agendy do Třeboně po reorganizaci soudnictví.
Zřízení lomnické pobočky nebylo na rozdíl od lišovské pobočky zpopularizováno, většina obyvatelstva nevěděla, že byla pobočka zřízena. Pobočky se i v roce 1950 potýkaly s nedostatečným
nábytkovým vybavením.
PhDr. Helena Adamcová
Státní okresní archiv Jindřichův Hradec

Turistická oblast
Třeboňsko
Turistická oblast Třeboňsko, z. s.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

PRODUKTOVÝ MANAŽER DESTINACE
Požadavky:
– SŠ nebo VŠ vzdělání v oboru management, podnikání a ekonomika, ekonomie, cestovní ruch
– znalost alespoň jednoho světového jazyka slovem i písmem
– komunikační a prezentační dovednosti, reprezentativní jednání,
analytické a logické myšlení
– řidičský průkaz sk. B
– manažerské schopnosti
– znalost regionu v rozsahu turistické oblasti Třeboňsko (Třeboňsko, Veselsko, Vitorazsko)
– praxe v oboru výhodou
Náplň práce:
– návrhy, tvorba a spouštění nových produktů včetně přípravy
produktových materiálů
– tvorba propagačních materiálů, ediční a publicistická činnost
– příprava podkladů o TO Třeboňsko včetně zajišťování cizojazyčné verze
– zajištění prezentace oblasti v tisku, rozhlasu a televizi
– spoluvytváření marketingových komunikačních strategií
– koordinace klíčových projektů
– sledování trhu a nových příležitostí
– účast na veletrzích cestovního ruchu
– příprava, organizace a účast na motivačních cestách a exkurzích
– aktualizace katalogu produktů, kalendáře akcí
– správa informačních systémů a webových portálů
– přenos informací mezi TO a JCCR
– příprava a aktualizace podkladů o destinaci
– další úkoly, které vyplynou z potřeb turistické oblasti a JCCR
 racovní poměr na dobu 1 roku s možností prodloužení, nástup
P
možný ihned.
Přihláška musí obsahovat strukturovaný životopis a motivační dopis.
Uzávěrka přihlášek: 9. 7. 2018. Pohovory s vybranými kandidáty
proběhnou 17. 7. 2018.
Informace a podání přihlášek (elektronicky nebo poštou): Turistická oblast Třeboňsko - Ing. Monika Havlová, Palackého nám. 46/II,
379 01 Třeboň, tel. 601 089 475, monika.havlova@mesto-trebon.cz.

Z E Š K O LY

Za dopravou do Hopsárka
Jednoho krásného dubnového rána vzaly
paní učitelky a děti na záda batůžky, nastoupily u školky do autobusu a vyrazily
směrem České Budějovice vstříc novému
dobrodružství. Třídu Motýlků zlákala dopravní soutěž v dětském zábavném centru Hopsárium. Vyzkoušet se má všechno,
a tak děti absolvovaly jízdu na motokárách
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po dopravním hřišti za pečlivého dohledu
komisařů, prověřily svoje znalosti dopravních značek i řidičské schopnosti při jízdě
zručnosti. Soutěže se zúčastnilo celkem
25 mateřských školek z jihočeského kraje
a všechny si odnášely s sebou do školky
nějaké drobnosti i něco dobrého na zub.
Během přestávek mezi jednotlivými dis-
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ciplínami děti skotačily na trampolínách,
skluzavkách a v bazénku s kuličkami.
I přestože jsme se neumístily na prvních
stupíncích, výlet si všechny děti užily na
sto procent. Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se, pořádně si to užít a to se nám
povedlo!
Rády bychom poděkovaly touto cestou
obětavým maminkám, které nám po celou
dobu soutěže pomáhaly se zajištěním bezpečného pohybu dětí.
MŠ Lomnice nad Lužnicí

Hudební putování se skupinou „Réva“
(výchovný koncert, 11. května 2018)
Skupina „Réva“ je klasická cimbálová kapela z Moravy, která hraje na nejrůznějších akcích a pro naše žáky připravila
průřez všemi hudebními žánry.
Jazz, klasická hudba, filmové melodie, lidové písničky, a dokonce i rock, to všechno dokázala zahrát „RÉVA“
s typickými lidovými nástroji, tj. s cimbálem, houslemi,
kontrabasem a klarinetem, u modernějších skladeb využila
i zvuk saxofonu či valchy přidělané na dřevě. Svým pestrým

Škola v pohybu
(21. 5. 2018)
Škola v pohybu je projekt Fotbalové asociace České republiky, který si klade za cíl rozhýbat co nejvíce dětí v mateřských a základních školách. Zástupci z řad trenérů mládeže
navštěvují školy a mohou inspirovat učitele
novými prvky se zaměřením na všeobecnou
pohybovou průpravu a organizaci hodin tělesné výchovy.
Zároveň získávají školy i dárek od FAČR
v podobě materiálního vybavení (fotbalové
a molitanové míče, rozlišovací trika, lano,
branky, vytyčovací mety), které by mělo
rovněž přispět ke zvýšení kvality a pestrosti
hodin pohybu a tělesné výchovy.
Měli jsme možnost prožít si jednu z ukázkových hodin tohoto projektu, kdy se žákům
2. ročníku věnoval trenér Pavel Pulec a děti
skutečně rozhýbal, jak nejvíce to šlo. Druháčci si mohli vyzkoušet všechny nové pomůcky v akci a ostatní vyučující se svými
žáky mohli sledovat, jaké aktivity s nimi lze
provádět.
Získávání vztahu a lásky k pohybu
a sportu u malých dětí je velmi záslužné poslání a tento projekt si určitě zaslouží velkou
podporu.
Přejme si, ať přináší dětem sport a pohyb
co nejvíce radosti, kterou budou šířit dál.
za 2. ročník ZŠ Helena Nohavová

programem nám toto hudební uskupení zpříjemnilo páteční
dopoledne a na závěr dokonce i roztančilo ty nejmladší z publika.
Kapela „Réva“ hraje již deset let a během své existence se
prosadila nejen doma, ale i v zahraničí (Slovensko, Belgie,
Holandsko, Německo, Francie, Dánsko), a tak jim popřejme
ještě mnoho let spokojené plavby na cimbálových tónech.
za ZŠ Lomnice n Luž. Helena Nohavová

Opět jsme se zúčastnili dopravní soutěže
Jako již tradičně každý rok na jaře i letos
dostaly naše děti šanci změřit si své síly
a především znalosti v oblasti silničního
provozu s dětmi z ostatních škol. Tentokrát se Okresní kolo dopravní soutěže
mladých cyklistů v Třeboni konalo ve
čtvrtek 24. května 2018. Věková hranice
pro účastníky mladší kategorie je 10 – 12
let a pro účastníky starší kategorie
13 – 15 let. Soutěží vždy smíšené čtyřčlenné družstvo (dva chlapci a dvě dívky), aby svoji příležitost dostali spravedlivě a vyrovnaně všichni. Žáci naší školy
byli letošní rok úspěšní již v oblastním
kole této soutěže, a proto jsme měli šanci
reprezentovat naši školu i v kole okresním.
Vyhlašovatelem této soutěže jsou instituce, jako je Aktiv pro Besip Městského úřadu Třeboň, MěÚ Třeboň, odbor
dopravy, Policie ČR, Dopravní inspektorát Jindřichův Hradec, Městská policie
Třeboň, Český červený kříž J. Hradec, Dům dětí
a mládeže Třeboň,
Autoškola Ille Třeboň a Krajský úřad
– Jihočeský kraj
České Budějovice.
Soutěžící z jednotlivých základních škol museli
prokázat znalosti
v několika různých
okruzích. Konkrétně se jednalo o teoretické znalosti
pravidel silničního provozu (test),
praktické uplatňo-

vání pravidel silničního provozu (jízda podle pravidel silničního provozu),
praktické zvládnutí techniky jízdy na
kole (jízda zručnosti) a praktické nebo
teoretické zvládnutí zásad první pomoci.
Mimo soutěž probíhala ještě práce s mapou, která i dnes představuje důležitou
schopnost, jejíž zvládnutí je pro účastníky velkým přínosem.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem
6 škol z našeho okresu (ZŠ Třeboň, Studená, Dačice, Suchdol nad Lužnicí, Jindřichův Hradec a Lomnice nad Lužnicí). Nejlepšími výsledky se nakonec mohli pyšnit
žáci ZŠ Vajgar Jindřichův Hradec v mladší
kategorii a žáci ZŠ Jarošovská J. Hradec
v kategorii starší. Družstva na prvních
místech dále postoupili do krajského kola,
které se uskutečnilo 30.5.2018 v Táboře.
Pokud budou úspěšní i zde, mají šanci zúčastnit se celostátního finále.
Napsala: Věra Bártů
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Z K U LT U R Y
Navštivte výstavy
Mgr. Antonína
F. Hanzala

SVÉ FOTOGRAFIE
ZASÍLEJTE
NA EMAIL:
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

Muzeum a galerie Třeboň
– výstava od 29. dubna do
15. srpna
(denně 10 – 12, 13 – 16 hodin)
Studovna, Stará radnice Lomnice nad Lužnicí – obnovena
expozice k 10. dubnu
(přístupná v rámci otevírací
doby IKS)

Otevření výstavy „Lidé krojovaní
a maskovaní“ v kostele sv. Václava
V pátek 8. června proběhla vernisáž výstavy fotografii „Lidé krojovaní a maskovaní“ pana Sítaře v kostele sv. Václava, která potrvá až do 10. září. Prohlédnout si výstavu je možno v provozní době
Informačního a kulturního střediska Lomnice nad Lužnicí.

Folklorní festival U Zlaté stoky 2018
Další ročník folklorního festivalu se vydařil – počasí přálo,
diváci byli spokojení. Kdo se letos představil? – Třeboňská
dvanáctka, domácí soubory Javor a Javoráček, JSPT Úsvit
z Českých Budějovic, děti z Pětilístku z Českého Krumlova,
kapela Lakomá Barka, host z Rakouska VTG Dobersberg, Old
Stars Břeclav, CM Veltlínek ze Znojma, FS Čtyřlístek z Nového Strašecí.
Snad se vydaří jako letos i ten ročník další.
Akce byla spolufinancována v rámci projektu FMP – KPF01-009 – Rok partnerství.

Festival dechové hudby 11. srpna na Farské louce
Další ročník festivalu dechové hudby se nám blíží. Tradičně mezi námi opět přivítáme BABOUKY a ŠUMAVSKOU
OSMIČKU. Dalšími účinkujícími budou: MISTŘÍŇANKA, BUDĚJCKÁ KAPELA Á. ŠKOLKY, VESELKA L.
KUBEŠE, JIHOČEŠTÍ PŘÁTELÉ, ŘEČICKÁ KAPELA, ČERNOVICKÁ DECHOVKA a dechovka BAD GROßPERTHOLZ.
Letos jsme připravili celodenní program, začátek úderem 10. hodiny dopoledne. Jednotné vstupné 100,– Kč.
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Dětský den na Farské
Děti si přišly užít svůj den v neděli
27. května na Farskou louku, kde byl
připraven bohatý program. Po splnění všech úkolů, na ně čekala sladká
odměna.

Kultura v Třeboni
1. 7.	Okolo Třeboně – 20.00 Dušan Vančura
a Antikvartet ( Schwarzenberská hrobka –
www.okolotrebone.cz)
2. 7.	Okolo Třeboně – 20.00 Roman Dragoun
(Schwarzenberská hrobka –
www.okolotrebone.cz)
3. 7.	Třeboňský divadelní festival – 20.30
Milostné šachy (Divadlo Alta –
malé zámecké nádvoří)
4. 7.	Lucie Bílá se skupinou Petra Maláska –
20.00 – (zámecký park)
7. 7.
Prázdninový trh
14. – 15. 7. Veslařské závody (rybník Svět)

15. – 18. 7.

21.30 Kinematograf bratří Čadíků
(zámecký park)
20. 7.
18.00 Jakub Smolík – koncert
(nádvoří Pivovaru Regent)
20. – 21. 7.	Historické slavnosti Jakuba Krčína –
bohatý kulturní program
(více www.itrebon.cz)
23. 7.
20.00 – Václav Hudeček a Musica Lucis
Praga – koncert (kostel sv. Jiljí)
26. 7.
17.30 – Popelka (Studio dell Arte) –
malé zámecké nádvoří
27. 7.
20.00 – Straší nám ve věži
28. 7.
Pivovarské slavnosti + trh

Červenec 2018
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9.00 – 11.00

13.00 – 16.00

Z E S P O RT U

TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí
MUŽI „A“

sobota 19.5.2018
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Řepeč/Opařany 4:1 (2:0)
střelci: Krejník 2, Vačkář, Burda Jan
sobota 26.5.2018
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na trávě v Ml. Vožici
Mladá Vožice – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 1:0 (0:0)
střelci: –
neděle 3.6.2018
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Lišov 1:0 (0:0)
střelci: Leiš
neděle 10.6.2018
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na trávě v Malšicích
Malšice – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 1:1 (0:0)
střelci: Burda Jan
sobota 16.6.2018
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Ratibořské Hory 8:0
(5:0)
střelci: Melichar 5, Krejník, Pancíř, Šnorek
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Konečná tabulka muži „A“
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STARŠÍ DOROST
sobota 19.5.2018
mistrovské utkání staršího dorostu hrané na trávě v Hradišti
Hradiště – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 0:0 (0:0), PK 5:2
střelci: –
penaltu proměnili: Prášek M., Hrubý P.
neděle 27.4.2018
mistrovské utkání staršího dorostu hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Čtyři Dvory 3:2 (2:2)
střelci: Šedivý 2, Vejvoda
sobota 2.6.2018
mistrovské utkání staršího dorostu hrané na trávě v Č.
Budějovicích
Slavia ČB – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 1:1 (0:1), PK 2:3
střelci: Vačkář
penaltu proměnili: Vačkář, Hrubý P., Marsa
sobota 9.6.2018
mistrovské utkání staršího dorostu hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Lokomotiva ČB 2:3 (1:1)
střelci: Prášek M. 2

MUŽI „B“
neděle 20.5.2018
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na trávě ve Staňkově
Staňkov – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 4:6 (4:2)
střelci: Nohava V. 3, Burda Jiří 2, Řehoř
neděle 27.5.2018
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Majdalena 6:2 (2:0)
střelci: Němec R. 2 (1xPK), Burda Jiří 2, Nohava V., Hučík
sobota 2.6.2018
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na trávě v Rapšachu
Rapšach – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 2:6 (1:4)
střelci: Nohava V. 2, Marsa S., Němec R., Čuta, Prášek P. (PK)
sobota 9.6.218
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Deštná 6:1 (2:0)
střelci: Němec R. 2, Burda J., Nohava V., Prášek P., Melichar
sobota 16.6.2018
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na trávě v H. Pěně
Horní Pěna – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 4:2 (3:0)
střelci: Velich, Zákostelecký
Konečná tabulka muži „B“

neděle 17.6.2018
mistrovské utkání staršího dorostu hrané na trávě v Táboře
Meteor Tábor – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 4:1 (1:0)
střelci: Hrubý P.
ČESKÝ POHÁR STARŠÍHO DOROSTU
Historického úspěchu dosáhli starší dorostenci, kterým se
podařilo vybojovat 1. místo Českého poháru staršího dorostu.
Výsledky obou finálových utkání s Blatnou přinášíme níže.
středa 23.5.2018
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Blatná 0:0 (0:0)
střelci: –
středa 6.6.2018
Blatná – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 1:2 (1:1)
střelci: Šnorek, Šedivý

Červenec 2018
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Konečná tabulka staršího dorostu

STARŠÍ ŽÁCI
neděle 20.5.2018
mistrovské utkání starších žáků hrané na trávě v Ševětíně
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín –
Veselí nad Lužnicí 3:0 (2:0)
střelci: Prášek M. 2, Vrána
neděle 27.5.2018
mistrovské utkání starších žáků hrané na trávě v T. Svinech
Trhové Sviny – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/
SK Ševětín 0:7 (0:3)
střelci: Fiktus 2, Vrána 2, Prášek M., Moštěk, Kyrian

MLADŠÍ DOROST
sobota 19.5.2018
mistrovské utkání staršího dorostu hrané na trávě v Hradišti
Hradiště – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 3:1 (1:1)
střelci: Visčur
neděle 27.4.2018
mistrovské utkání mladšího dorostu hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Čtyři Dvory 1:4 (0:0)
střelci: Prokeš

neděle 3.6.2018
mistrovské utkání starších žáků hrané na trávě v Ševětíně
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Dačice/
Třebětice 7:1 (5:0)
střelci: Fiktus 2, Kyrian 2, Prášek M., Hajný, Stoklasa
neděle 10.6.2018
mistrovské utkání starších žáků hrané na trávě v Č. Velenicích
Suchdol n. L./Č. Velenice – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/
SK Ševětín 0:2 (0:1)
střelci: Vrána 2
Konečná tabulka starších žáků

sobota 2.6.2018
mistrovské utkání staršího dorostu hrané na trávě v Č. Budějovicích
Slavia ČB – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 2:2 (1:1), PK 2:4
střelci: Vrána, Prášek M.
penaltu proměnili: Prášek M., Vejvoda, Malec, Dvořák
sobota 9.6.2018
mistrovské utkání staršího dorostu hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Lokomotiva ČB 1:9 (0:3)
střelci: Strouha
neděle 17.6.2018
mistrovské utkání mladšího dorostu hrané na trávě v Táboře
Meteor Tábor – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 3:2 (1:1)
střelci: Prášek M. 2
Konečná tabulka mladšího dorostu

MLADŠÍ ŽÁCI
neděle 20.5.2018
mistrovské utkání mladších žáků hrané na trávě v Ševětíně
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Veselí nad
Lužnicí 2:2 (1:1), PK 7:6
střelci: Nguyen, Hrubý T.
penaltu proměnili: Prášek T., Kuneš, Beznoska, Němec,
Prášková, Hrubý T, Suchan
neděle 27.5.2018
mistrovské utkání mladších žáků hrané na trávě v T. Svinech
Trhové Sviny – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK
Ševětín 1:10 (1:6)
střelci: Hrubý T. 3, Sládek 2, John 2, Prášková, Hejduk Němec
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neděle 3.6.2018
mistrovské utkání mladších žáků hrané na trávě v Ševětíně
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Dačice/
Třebětice 2:2 (1:2), PK 3:2
střelci: Prášek P. 2
penaltu proměnili: Hrubý T., Prášková, Maňas
neděle 10.6.2018
mistrovské utkání mladších žáků hrané na trávě v Č. Velenicích
Suchdol n. L./Č. Velenice – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí/SK Ševětín 1:6 (0:3)
střelci: Němec 2, Hrubý T. 2, Prášek P., John
Konečná tabulka mladších žáků

Červenec 2018

středa 30.5.2018
mistrovské utkání starší přípravky hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Novosedly n. N./
Stráž n. N. 11:3 (6:2)
střelci: Hrubý K. 3, Hrubý T. 3, Prášek T. 2, Prášková, Bicenc, Špongr
úterý 5.6.2018
mistrovské utkání starší přípravky hrané na trávě v Dačicích
Dačice „A“ – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 14:3 (4:1)
střelci: Prášková 2, Hrubý K.
pátek 8.6.2018
mistrovské utkání starší přípravky hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Třeboň „B“ 5:12 (4:5)
střelci: Prášková 2, Babický D. 2, Hrubý T.
Konečná tabulka starší přípravky

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
pátek 18.5.2018
mistrovské utkání starší přípravky hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Nová Včelnice 7:8 (4:4)
střelci: Prášková 2, Babický D., Hrubý T., Hrubý K. Prášek T.,
Bicenc
středa 23.5.2018
mistrovské utkání starší přípravky hrané na trávě v K. Řečici
Kardašova Řečice – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 1:7
(1:3)
střelci: Hrubý T. 2, Babický D. 2, Prášková, Hrubý K., Cipín

sobota 9.6.2018
mistrovská utkání mladší přípravky hrané na trávě v K. Řečici
Kardašova Řečice – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 22:0
(11:0)
střelci: –
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Třeboň „B“ 3:3 (1:2)
střelci: Marek 2, Špongr
úterý 12.6.2018
přátelská utkání mladší přípravky hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Dubné 6:6
střelci: Petrásek 4, Marek 6
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Dubné 23:5
střelci: Babický T. 8, Pršanec T. 6, Julák 5, Cipín 3, Hrubý K.
U této kategorie se tabulky nevedou.

DTJ KONDOR Lomnice nad Lužnicí – oddíl ledního hokeje
Hokejový tým DTJ Kondor Lomnice
nad Lužnicí sehrál letos svojí jubilejní 10. sezónu v Hokejové lize amatérů. Liga, která se hraje tradičně na
zimním stadionu ve Veselí na Lužnicí,
měla letos pouhých 7 účastníků. Tým
sehrál v základní části celkem 24 zápasů. Hrálo se čtyřkolově systémem
každý s každým. Po základní části
skončil na pátém místě s jistotou postupu do play off. Nejproduktivnějším
hráčem mužstva se stal Tomáš Liška
se 44 kanadskými body. Ve čtvrtfinále
se tým utkal s mužstvem HC Kašparů-Koller. V prvním utkání tým zvítězil
hladce 5:0. Ve druhém naopak prohrál

2:4 a tak přišly na řadu samostatná nájezdy. V nich měl více šikovnějších
exekutorů lomnický tým. Lomnice tak
po dvou letech opět postoupila do semifinále. Zde narazila na několikanásobné mistry HLA, tým HC Rangers
Ševětín. Ševětín, i přes veškeré snahy
lomnických, byl lepším týmem v obou
zápasech. Lomnice prohrála 2:5 a 3:5.
A tak přišel na řadu zápas o třetí místo.
Soupeřem bylo mužstvo z Hluboké nad
Vltavou. Utkání bylo dramatické až do
samého závěru. Po základní hrací době
skončilo nerozhodně 4:4 a tak musely
o vítězi opět rozhodnout samostatné
nájezdy. V nich se štěstí opět přiklonilo

na stranu lomnických hokejistů.
Lomnice
tedy
zvítězila v souboji o třetí místo.
Nejproduktivnějším hráčem Lomnice v play off se
stal Petr Prokůpek s osmi body.
Sezona 2017/18 znamenala vyrovnání dvou dosavadních největších úspěchů. Po dvou letech a potřetí ve své historii získal tým DTJ Kondor Lomnice
nad Lužnicí 3. místo. Více podrobností
na stránkách HLA http://hla.rmii.cz/.
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LADISLAV PILLÁR – člen naší DTJ se pravidelně účastní několika běžeckých závodů hlavně v Jihočeském běžeckém poháru.
V sezóně 2017 se v kategorii nad 60 let umístil celkově na 2. místě. Za jeho největší úspěchy patří tyto závody:
25. března – Bujanovské koláčové běhy – 2. místo
23. dubna – Hlubocká 25. – 3. místo
1. května – Sudoměřická desítka – 2. místo
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13. května – Hodinovka na dráze Písek – 2. místo
21. června – Běh olympijského dne Holubov – 2. místo
9. září – Běh kolem Světa Třeboň – 1. místo
28. září – Svatováclavský běh Vodňany – 3. místo
28. října – Velešínský půlmaratón – 3. místo
12. listopadu – Loučovický maratón – 1. místo
26. prosince – Štěpánský běh Prachatice – 2. místo

DTJ KONDOR Lomnice nad Lužnicí – oddíl stolního tenisu
Okresní bodovací soutěž mládeže (OBS)
byla zakončena dvěma turnaji TOP10,
oba nad očekávání vyhráli naši členové:
skupina A – 1. místo Vojtěch Icha, skupina B – 1. místo Kryštof Lahodný.
Celkové konečné pořadí OBS:
Skupina A	  3. místo – Vojtěch Icha
	  7. místo – Stanislav Petrásek
10. místo – Tadeáš Švec
Skupina B	  1. místo – Kryštof Lahodný
	  5. místo – Kristián Suchý
	  8. místo – Jonáš Rosenkranc
21. místo – Eliška Šniagerová
22. místo – Šárka Visčurová
25. místo – Johana Lahodná
26. místo – Štěpán Šimek
41. místo – Ondřej Sojka
42. místo – Tomáš Švec
49. místo – Dominik Iška
50. místo – Jan Rozporka

V krajských bodovacích turnajích mládeže (BTM) máme v každé chlapecké kategorii své zástupce. Příští sezónu bychom
chtěli přihlásit i do samostatné kategorie
dívky. Největší úspěch zaznamenali v kategorii nejmladší žáci Kryštof Lahodný – celkové 3. místo a Jonáš Rosenkranc – celko-

Z E S P O lk ů

Setkání folkloristů u Zlaté stoky 2018 je již minulostí
Setkání milovníků lidových tradic pořádáme v Lomnici nad Lužnicí od roku 2006.
Město je hlavním pořadatelem a financuje
tuto akci ve spolupráci s naším souborem,
Jihočeským folklorním sdružením a letos za
finanční podpory získané v rámci projektu
FMP – KPF-01-009 – Rok partnerství.
Sešlo se nás 186 krojovaných a bylo
to setkání vskutku přátelské a plné dobré nálady. V pátek doprovodil Javoráček
vernisáž fotografií s folklorní tematikou
„Lidé krojovaní a maskovaní“ p. Vlastimila Sítaře a večer náš Javor, spolu
s cimbálovou muzikou Veltlínek ze Znojma a Old Stars Břeclav, vystoupil v lázních Aurora a společným koncertem byl
zahájen náš festival.

Hlavní program jsme si užili v sobotu
odpoledne na Farské louce. Dechovou
hudbu „Třeboňská dvanáctka“ vystřídaly naše domácí soubory Javoráček a Javor, potom se ve dvou blocích prostřídali
naši hosté – Veltlínek, JSPT Úsvit z Č.
Budějovic, Pětilístek z Č. Krumlova,
Old Stars, VTG Dobersberg a Čtyřlístek
z Nového Strašecí. Hostem byla folková kapela Lakomá Barka z Č. Krumlova.
Společnou písní „Na rozloučení“ však
festival zdaleka neskončil. Příjemně
jsme poseděli, zazpívali a zatancovali si
dle chuti. Pobyli jsme s přáteli a těšíme
se na další ročník nebo na setkání někdy,
někde s milovníky lidové kultury.
za všechny pořadatele Marcela Božovská

vé 10. místo. V současné době doděláváme
novou hernu stolního tenisu nad prodejnou
Flop, kde bychom chtěli již zahájit novou
soutěžní sezónu 2018/2019.
za DTJ Kondor Lomnice nad Lužnicí Martin Špale
http://www.dtjlomnice-nl.cz
http://stis.ping-pong.cz (kraj C, region JH)
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https://www.elektrowin.cz/cs/download/c_obce-sberne_dvory/inzerce-2017/ew_komiks_detsky_210x297.pdf
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Pila Frahelž nabízí

PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA
ŠTÍPANÉHO:
DUB………………………. 1200,- mpr
BŘÍZA………………………900,- mpr
BOR ……………………….. 800,- mpr
SMRK……………………… 800,- mpr
Ceny jsou uvedeny bez 15% DPH.
Při odběru 10 pm DOPRAVA do 20 KM
„ZDARMA“.

Tel. 602 467 528
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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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