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Nenechte si ujít
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Vyrábění
v knihovně
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Martin na bílém
koni
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výroba adventních
dekorací

26. listopadu
Koncert Husak
Quartet v kostele
sv. Václava

30. listopadu
Vyrábění
adventních věnců
v knihovně

3. prosince
zahájení adventu

3. prosince
první adventní
koncert – soubor
Javor a Javoráček

5. prosince
Setkání s Mikulášem
v kostele
sv. Jana Křtitele

7. prosince
Setkání seniorů –
školní jídelna
(Lomničan)

8. prosince
S Mikulášem
na trhy

10. prosince
druhý adventní
koncert – pěvecký
sbor p. uč. Balcarové

13. prosince
Česko zpívá koledy
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Město Lomnice nad Lužnicí

Z RADNICE
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
z 117. – 118. zasedání rady města
Rada města:

− projednala a bere na vědomí žádosti o poskytnutí daru od Města Lomnice nad Lužnicí podaná občanem a organizacemi na rok
2018 a zprávu o jejich formální správnosti
− projednala návrh na rušení opuštěných
hrobových míst na veřejném pohřebišti
Starého hřbitova v Lomnici nad Lužnicí, u kterých nebyl zjištěn vlastník více
než deset let a nereaguje na opakované
výzvy umístěné na veřejném pohřebišti;
hroby jsou ve velké většině poškozené,
bez nápisních desek, bez výzdoby, hrozí
pád částí hrobového zařízení nebo se jedná jen o zbytky hrobového zařízení, staré obrubníky, podstavce, kameny, apod.;
rušení hrobů bude probíhat dlouho po zá-

konných lhůtách, které zákon umožňuje
a kde je jistota, že hrobové místo nikdo
nenavštěvuje; hrobové části budou odváženy ke zpracování na drtičku; schvaluje
průběžné rušení opuštěných hrobových
míst na veřejném pohřebišti Starého hřbitova v Lomnici nad Lužnicí
− projednala znění Smlouvy o dílo na vypracování dopravní studie včetně projednání se speciálním stavebním úřadem, DI
PČR a obyvateli ulice Šalounská a souhlasí se zněním Smlouvy o dílo mezi
Bc. Josefem Marouškem a Městem Lomnice nad Lužnicí
− projednala a souhlasí s cenovou nabídku
Bc. Josefa Marouška na vypracování dopravní studie ulice Fr. Sochora

Z městského ÚŘADU
Pro obyvatele našeho města, které zajímá kvalita naší pitné vody, přikládáme výsledky
hodnocení vyhotovené společností ČEVAK a.s..

− projednala a schvaluje „Provozní řád zařízení Farská louka Lomnice nad Lužnicí“,
který upravuje provozní pravidla fungování společenského zařízení
− projednala a schvaluje Provozní řád veřejného dětského hřiště „U mateřské školy“
v Lomnici nad Lužnicí
− projednala informaci o kontrole dodržování zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, kterou
provedli zaměstnanci HZS JčK; bere na
vědomí Protokol o kontrole obce ze dne
19. 9. 2017
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

INFORMACE
ISLÁM
V ČÍTÁRNĚ
Čítárna pořádá poslední přednášku
v letošním roce na velmi ožehavé
a zároveň často diskutované téma –
ISLÁM. Populace je ovlivňovaná médii a k pravdivým informacím se těžko
dostane.
Pozvání přijal farář Evangelické
církve metodistické Mgr. Pavel Hradský, který nám osvětlí základ tohoto
náboženství, světlé a stinné stránky
demokracie, vztah křesťanství a islámu a také velmi rád odpoví na všechny
dotazy. Přednáška se koná 16.11.2017
od 18 hod. Srdečně všechny zveme
a těšíme se na setkání.
Michaela Šafářová
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Svoz odpadu
v měsíci listopadu
Pá   3. 11.
Pá   17. 11.

Provozní doba
Sběrného dvora
Pátek: 08:00 – 12:00 12:30 – 17:00
Sobota: 08:00 – 12:00
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Z LOMNICKÝCH RODINNÝCH ARCHIVŮ
Rok 2018 bude rokem významných historických mezníků. Pokud máte doma
ve svých albech a archivech písemnosti, fotografie, zajímavé předměty, můžete
nám jejich zapůjčením pomoci připravit zajímavou výstavu, která přiblíží život
našeho města a jeho obyvatel v těchto letech:
1868 (Položení základního kamene Národního divadla)
1918 (Konec 1. sv. války, Vznik Československa)
1938 (Mnichovská dohoda)
1948 (Znárodnění, Úmrtí E. Beneše)
1968 (Obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy)
Bližší informace rádi podáme v našem infocentru. Předem děkujeme za pomoc.

Provozní doba Starého hřbitova a dětského hřiště u Farské louky
Starý hřbitov: listopad – březen 8.00 – 18.00

Dětské hřiště u Farské louky: listopad – březen 8.00 – 17.00

Poslední veletrh této sezóny – ITEP Plzeň
Ve dnech 21. – 23. září se turistická oblast Třeboňsko zúčastnila 13. ročníku
veletrhu cestovního ruchu ITEP v Plzni,
poprvé však jako celá destinace. Od čtvrtka do neděle se u více než 150 vystavovatelů z tuzemska i zahraničí vystřídalo
celkem 13,5 tisíce návštěvníků. Stánek
turistické oblasti Třeboňsko byl umístěn
na velmi výhodné pozici – přímo naproti
podiu s hlavním programem. I díky tomuto postavení byl stánek Třeboňska neustále
obklopen návštěvníky, toužící po materiálech a novinkách z našeho regionu. Jako
již tradičně byly na stánku k dispozici propagační materiály z celé turistické oblasti,
Veselím nad Lužnicí počínaje a Českými
Velenicemi konče. V letošním roce se naše
destinace prezentovala materiály jednotlivých měst, v roce příštím však budou

k dispozici již jednotné tiskoviny souhrnně za celou turistickou oblast. V současné době už se opět plánuje prezentace na
dalších veletrzích cestovního ruchu pro
rok 2018 spolu s pracovníky informačních
center v oblasti, kterým tímto děkuji za
účast na veletrzích v letošním roce. Těšíme
se na viděnou!

Ing. Monika Havlová, produktová manažerka

Jihočeská hospodářská komora ke GDPR
Všichni o něm mluví, ale málokdo ví, co obnáší. Zavést ho však musíte!
Jedná se o předpis, který vstupuje v platnost 25. května 2018 a přináší dosud největší
revoluci v ochraně osobních údajů pro celou
EU a astronomické pokuty za její porušování.

GDPR bude mít dopady na všechny právnické a fyzické osoby, které zpracovávají jakékoliv osobní údaje (např. zaměstnanců, členů,
partnerů atd.).
Ať jste živnostník, malá firma, obec nebo
korporace, GDPR se týká i vás! Zjistěte, co

přesně musíte udělat, abyste vy, vaše firma či
obec splnili podmínky evropského nařízení
o ochraně osobních údajů (GDPR).
Informace o možnostech školení na
www.jhk.cz; Oblastní kancelář JHK Třeboň.
Jana Kočová, JHK

Ze školy
Příprava žáků na budoucí povolání
Ve čtvrtek dne 12. října 2017 se žáci 8.
a 9. ročníku zúčastnili akce v rámci progra-

mu, který je má postupně připravit na odpovědný výběr střední školy. Je zřejmé, že ve

věku 13 – 15 let je těžké se rozhodovat o své
budoucí profesi. Nicméně naší snahou
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je, abychom žáky (zejm. v posledních dvou
letech základní školní docházky) na tuto významnou událost připravili. Program týkající se volby povolání na naší škole zaštiťuje
výchovná poradkyně Mgr. Petra Štěpánková.
Tak jako každý rok, i letos, jsme s nimi
zavítali do Třeboně na Burzu škol, organizovanou Jihočeskou hospodářskou komorou. Konala se v KKC Roháč. Jednalo
se o prezentaci jihočeských středních škol
a odborných učilišť, při níž se žáci mohou

Město Lomnice nad Lužnicí
přímo od vyučujících či studentů daných
škol dozvědět to, co potřebují. Akce je
mezi dětmi oblíbená, je však také užitečná.
Celodopolední program byl dále doplněn o exkurzi na Obchodní akademii,
Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Třeboň, které nabízí celkem
4 studijní a 5 učebních oborů. Dále pak
o prohlídku Gymnázia Třeboň a Střední
školy rybářské a vodohospodářské Jakuba
Krčína.

Děkujeme OA, SOŠ a SOU za bezplatnou autobusovou dopravu i za příjemný
program, který si pro nás letos připravili. Přehlídka šperků i prohlídky interiérů
a vybavení učeben jednotlivých oborů se
našim žákům líbily. Děkuji také všem dalším, kteří se nám v třeboňských školách
věnovali, a věřím, že našim žákům tato exkurze pomohla v lepší orientaci ve výběru
jejich budoucí střední školy.
Mgr. Klára Jelínková

Za národními dějinami
Do oblasti České Kanady vyrazili žáci
8. a 9. ročníku na plánovanou exkurzi
v rámci učiva národních dějin. Čtvrtý
říjen svým počasím právě k takové aktivitě přímo vybízel. Slunce prokukovalo
skrze lesní velikán, právě když jsme dorazili k Muzeu československých opevnění Klášter.
Tzv. Benešova linie, československá
opevnění, je soustava pevností různých
typů budovaných v Československu
v letech 1935 – 1938 v pohraničí. Již
od počátku vzniku samostatného státu
se v pohraničí nacházelo vojsko, které
řešilo různé výboje skupin, jež nesouhlasily s vytvořením Československa.
Opevnění bylo budováno proti nepřátelsky naladěným sousedním státům.
Mělo se jednat o stálé pevnostní úseky,
které by se táhly po délce ohrožené hranice. Systém stálých opevnění doporučil i spojenec – Francie (Maginotova
linie). Anšlus byl však proveden rychleji. Opevnění se nepodařilo dokončit
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včas ani na celých česko-německých
hranicích. Přijetí podmínek Mnichovské
dohody je dodnes předmětem různých
úvah i výčitek směřujících k prezidentu Edvardu Benešovi. Na jedné straně
stála odhodlanost a vlastenecký postoj
vojáků, na straně druhé zodpovědnost
za následky pro celý národ. Právě tyto
dva pohledy uslyšeli účastníci exkurze.
Jak bys řešil národní problém v okamžiku, kdy tě zradí tvoji přátelé? Naši žáci
byli jasným vzorkem rozpolceného pohledu na popisovanou situaci. Pan Miloslav Sviták je nadšencem, který vdechl se sobě podobnými kamarády život
dvěma prohlídkovým trasám s celkem 8
objekty. Zpřístupněny jsou dva lehké vz.
37 – řopíky. Jsou vyzbrojené a vybavené
dobovým zařízením a výstrojí československých vojáků z r. 1938. Především
chlapci si v této chvíli prohlídky přišli
na své. Zasvěcený odborný výklad nezklamal. Při zpáteční cestě lesem někteří
podlehli houbařské vášni, protože v no-

vobystřických lesích i v tak frekventovaném místě bylo co sbírat. Naše cesta
pokračovala proti času. Popojeli jsme na
několik kilometrů vzdálený středověký
hrad Landštejn. Přestože již prohlídková sezona skončila, díky pochopení
paní kastelánky Mgr. E. Niederové jsme
zcela sami mohli vychutnat prohlídku
hradu, především s neopakovatelnou vyhlídkou do hlubokých lesů v měnících
se barvách podzimu. Žáci pracovali ve
třech skupinách a s pracovními listy mapovali hrad, vyhledávali románské prvky a sledovaly stopu 14. století. Přitom
již pozorovali plenér, aby zachytli neopakovatelnou atmosféru středověkého
hradu pastelem.
Podle ohlasů exkurze splnila svůj cíl.
Hmatatelným způsobem si žáci „sáhli“
na dějiny. Snad i díky počasí se na tato
místa podívají sami. Ti pokročilejší třeba navštíví mohutnější opevnění ve východních Čechách.
Mgr. Renata Fuchsová

Město Lomnice nad Lužnicí
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Naše malá moře
Žít v kraji rybníků a nevidět výlov by bylo
jako žít u moře a nesmočit v něm nohu,
zjednodušeně řečeno.
Proto když se děti učí o podzimním rybníku, je dle mého nejlepší s nimi podzimní
rybník navštívit a nejlépe při výlovu, kdy
tento vodní skvost odkrývá své poklady.
Z výlovů velkých rybníků se staly honosné

poutě, které mají dost daleko do dlouholeté rybářské tradice.
Navštívili jsme proto výlov rybníka Naděje, jednoho ze 14ti rybníků kletecké soustavy,
z dílny samotného Jakuba Krčína. Počasí nám
i rybářům přálo, hráze rybníků hrály všemi podzimními barvami a my mohli nerušeně sledovat
řemeslné představení, nacvičenou souhru zkuše-

ných rybářů, kterým technika sice ulehčuje práci, ale při samotném zátahu jsou na dřinu sami
dnes, stejně jako před mnoha lety. Za vyčerpávající výklad o historii rybářství a podrobný popis
jednotlivých fází výlovu děkuji panu Činátlovi,
dlouholetému a oddanému rybáři a všem ostatním už mohu popřát jen „Petrův zdar“.
Za 2. roč. Mgr. Helena Nohavová

z kulturY
Znovuvysvěcení kapličky u Záblatí
V sobotu 23. září t. r. se uskutečnilo znovuvysvěcení kapličky na polní cestě ze Záblatí do
Smržova. Znovuvysvěcení vykonal vikář ševětínské farnosti pan J. Stolařík. U kapličky se
sešlo na 50 lidí, kteří v úvodu vyslechli informaci o historii kapličky, postavené cca v roce
1880 sedlákem Kolářem z čísla 1 obce Záblatí, a o průběhu její současné renovace. Tato
renovace byla zajištěna rodinou Pourů a Svobodných za osobní pomoci i materiální podpory řady místních občanů, a to zejména: pana F.
Žáčka z Ponědraže (zednické a pokrývačské
práce), ze Záblatí pak především pana P. Ša-

faříka (poskytnutí střešní krytiny a stavebních
hmot) a pana M. Čermáka (poskytnutí dubové
desky na obraz Panny Marie a instalace obrazu v kapličce). Samotný obraz Panny Marie namalovala slečna B. Buštová za pomoci
svého dědečka J. Bušty z Frahelže. Uvedená
pomoc byla poskytnuta zdarma a s velkou
osobní ochotou všech jmenovaných. Obec
Záblatí pak zajistila úpravu okolí kapličky,
kterou provedli pánové J. Nechvátal a J. Zabilka z Českých Budějovic, na této úpravě se
také podílel starosta obce Záblatí pan Z. Štěrba a místostarosta obce pan M. Vondruška.

Po vysvěcení kapličky a modlitbě vedené
panem vikářem si pak účastníci setkání společně připili na poctu znovuvysvěcené kapličky a na zdraví všech zúčastněných – vinný
mok nabídli pánové P. Šafařík a F. Bradáč.
Setkání pak pokračovalo posezením mnoha účastníků v záblatské hospůdce, kde na ně
čekalo občerstvení připravené paní J. Pourovou, a které zpříjemnil hrou na harmoniku
pan R. Jakeš.
Zkrátka – bylo to velmi pěkné setkání lidí
dobré vůle!!!
Vladimír Pour
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155. výročí znovuobnovení kostela sv. Václava
Dne 28. září jsme oslavili 155. výročí znovuobnovení kostela sv. Václava
v Lomnici nad Lužnicí. Tento kostel pochází z roku 1359. Původně se
jednalo o kapli Božího těla sv. Petra
a Pavla, která byla součástí rozsáhlého hradního komplexu nacházejícího
se pravděpodobně v místech dnešního Václavského náměstí (tzv. starého
města).
Kapli nechal založit Vilém z Landštejna, probošt vyšehradské kanceláře
Českého království. Celý hrad byl velmi poničen za husitských válek. V následujících staletích rychle chátral, až
zcela zanikl. Zbyla pouze hradní kaple, později přejmenovaná na kostel sv.
Václava. Toto přejmenování pravděpodobně souvisí s novým oltářem, který
byl do kostela instalován a byl zasvěcen sv. Václavovi. Oltář vytvořil v roce
1658 českobudějovický truhlář Martin
Schmorzmaier. Jeho součástí je sedm
plastik svatých (sv. Štěpán, sv. Václav,
sv. Vavřinec, sv. Prokop, sv. Voršila,
sv. Ludmila a sv. Zikmund). Dále se
na oltáři nachází dvě postavy anděla,
Madona s Ježíškem, archanděl Michael, levý a pravý světlonoš, dva svícny
a krucifix. Uprostřed svícnů se nachází
oblíbený barokní motiv, tzv. „memento
mori“ symbolizované lebkou. Krucifix
je umístěn v arše na menze oltáře.
Součástí kostela je dále pět plastik
světců na konzolách. Konkrétně se
jedná o sv. Jana Evangelistu, sv. Judu
Tadeáše, sv. Zachariáše, sv. Josefa
s Ježíškem a sv. Norberta.
Z rozkazu císaře Josefa II. byl kostel v roce 1787 (někdy jsou uváděny
roky 1785 nebo 1876) zrušen a ve veřejné dražbě prodán jednomu lomnickému občanovi, který jej daroval obci
lomnické. Stržené peníze byly převedeny do náboženského fondu. Kostel
však i nadále pustl, ke svému původnímu účelu se nevyužíval a na konci
18. století byl architektem Spiesstem
přestavěn na sýpku, sklad hasičského
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nářadí a 2 místnosti byly určeny pro
místní špitál.
Obec lomnická však toužila kostel
obnovit a již ve 40. letech 19. století
si lomničtí občané podali žádost k c. k.
dvorské kanceláři a žádali o povolení
k opravě kostela. Tato touha po znovuobnovení významné sakrální památky
souvisela pravděpodobně s revolučním
rokem 1848 a s touhou po národním sebeuvědomění, která se rozlila po celé
Evropě. Dvorská kancelář nakonec žádost schválila, a to dekretem č. 41744
ze dne 23. prosince 1846.

Obec lomnická však musela na opravu sehnat potřebné peníze. Trvalo ještě
téměř 20 let, než se to podařilo. Prvotní impuls učinil biskup Jan Valerián,
který přijel do Lomnice nad Lužnicí na
generální vizitaci, která se uskutečnila
18. října 1861, a při té příležitosti si nechal ukázat i kostel sv. Václava. Když
viděl, jak je zpustlý, vybídl lomnické
občany k uspořádání veřejné sbírky
a sám přispěl částkou 30 zlatých.

Po nashromáždění konečné sumy,
která čítala 2021 zlatých, se započalo
s opravami. Ty probíhaly velmi rychle
a tak již 28. září 1862 mohla být za účasti místních spolků a místního hasičského
sboru, který oslavy sám inicioval, slavnostně oslavena obnova kostela.
Od té doby se v kostele pravidelně
četly mše svaté, především na svátek
svatého Václava. Sama obec lomnická věnovala 18 zlatých na čtení 18 mší
v průběhu celého roku a sama se starala
o opravy a udržování kostela.
V roce 1864 vyrobil českokrumlovský varhanář Franz Jüstl varhany, které
byly ještě téhož roku do kostela slavnostně instalovány. Varhany byly zhotoveny na popud Rozálie Schönbauerové, provdané Marešové, která sama na
jejich zhotovení darovala 640 zlatých,
zbytek částky doplatili lomničtí občané. Jedná se o pozdně klasicistní jednomanuálové varhany s pedálem mechanické zásuvkové soustavy.
Dne 28. září 1887 proběhly oslavy
k 25. výročí znovuobnovení kostela
sv. Václava a v roce 1912 se slavilo
50. výročí. V roce 1889 byl do kostela
umístěn misionářský kříž.
Součástí kostela byly i zvony, které měly během dvou světových válek
velmi pohnutý osud. Za 1. světové války byly zrekvírovány zvony na kostele sv. Jana Křtitele a zvony z kostela
sv. Václava byly přesunuty na jejich
místo. Za 2. světové války se zrekvírování nevyhnulo ani svatováclavským
zvonům. V roce 1942 byly všechny
zvony převezeny do hutí v Třetí říši, zachráněn byl pouze tzv. zvonek C z kostela sv. Václava a byl opět zavěšen.
Zdroje:
Státní okresní archiv Jindřichův Hradec, fond Archiv města Lomnice nad
Lužnicí a fond Děkanský úřad Lomnice nad Lužnicí
Farní kronika
Mgr. Hana Železná

Město Lomnice nad Lužnicí

Kultura v okolí
Pozvánka do Třeboně
na měsíc listopad
LiStOVáNí.cz: Robert Fulghum
jako opravář osudů
4. 11. ve 20.00 hod. v Divadle
J. K. Tyla v Třeboni
OLYMPIC –
permanentní tour 2017
23. 11. v 19.00 hod. v KKC Roháč
v Třeboni

Lomnické LISTY informují – Listopad 2017

Z knihovnY
Čaje o páté
s podzimním
tvořeníčkem
Už začal čas připravovat zahrádky na zimu,
v knihovně nadešel čas setkávání se při Čajích o páté. Tentokrát jsme si při vyprávění
u dobrého čaje společně vyráběli podzimní
dekorace. Zapojila se děvčata všeho věku.

POHÁDKOVÁ TŘEBOŇ –
festival loutkových divadel pro děti
4., 5., 11., 12., 17., 18., 19. 11.
Loutkové divadlo
– pohádky pro děti od 3 let
Více informací k jednotlivým
akcím na www.itrebon.cz.

ČÍTARNA U KAPRA JAKUBA –
TVOŘENÍČKO PRO MALÉ I VELKÉ
čtvrtek 9. listopadu

15.00 (dě) Vánoční přáníčka
17.00 (do) Jak se plete vánočka

čtvrtek 30. listopadu

15.00 (dě) Vánoční ozdoby
17.00 (do) Výroba adventních věnců a dekorací

středa 13. prosince

15.00 (dě) Pečeme nepečené
17.00 (do) Kouzelné zdobení cukroví

Bližší informace v knihovně nebo na www.lomnice-nl.cz

Nová fotografická soutěž pro všechny fotografy
Zachyťte hledáčkem fotoaparátu okamžiky každodenního života v Lomnici nad Lužnicí
(momentky z vycházek, oslav, akcí).
Termíny a technické podmínky získáte na www.lomnice-nl.cz a v našem infocentru.
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ZE SPORTU
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
Sparťan Matyáš Poturnay z Lomnice
Matyáši, známe Tě jako fotbalistu. Proč se věnuješ právě tomuto sportu?
Tomuto sportu jsem se začal věnovat, protože
jsem se jako malý chodil dívat na svého tátu,
který byl pořád na hřišti a já s ním. Později
začal taťka trénovat mladší přípravku a vzal si
mě do týmu.
V Lomnici máme vlastně všechny věkové kategorie fotbalu od předpřípravek po muže. Vypadá to, že Ty asi neprojdeš všechny tyto kategorie.
Pokud mám správné informace, přestoupil jsi do
pražské Sparty. Proč právě Sparta?
Prošel jsem v Lomnici až do st. přípravky a ještě
jsem vypomáhal v Dynamu ČB. Po mém působení
v Dynamu, kde se mi dařilo, se ozvala Sparta. Hned od začátku
jsem věděl, že je to velký skok v mém fotbalovém životě a bude to
hodně náročné.
Jsi sice ještě kluk a zásadní rozhodnutí a zodpovědnost jsou
na rodičích, přesto mne zajímá, víš, co všechno to pro Tebe
bude znamenat? Do Prahy už to po dálnici není dnes tak „daleko“, ale přece jen cesta, trénink, zápasy. Časově to je určitě
náročnější než hrát a trénovat v Lomnici. Škola, čas na kama-

MUŽI „A“

rády? Budeš a máš čas na to, objevovat se ještě na
Lomnickém hřišti?
Moc času mi tedy nezbývá. Jezdím v týdnu na tréninky 2-3krát týdně a o víkendu zápasy. Většinou
jezdíme do zahraničí a hrajeme proti velkým celkům a jsou z toho velké zážitky. Bohužel v Lomnici jsem musel skončit po roční zkoušce ve Spartě,
kdy Sparta přišla, že by chtěli, abych přestoupil
a tak jsem se musel rozhodnout. Prostě, Sparta
se neodmítá v žádném věku!!!! Samozřejmě, na
prvním místě musí být škola i to je důležité, abych
mohl hrát ve Spartě. Zatím mi učení nedělá problémy, jinak bych se mohl s fotbalem rozloučit!
Takže, je asi zbytečné ptát se Tě, jaké profesi se
chceš v dospělosti věnovat?
Kdyby mi Sparta nevyšla i tak budu rád za Vše, co tam prožiju.
Profesionalita už tak brzy je k životu dobrá. Tímto bych chtěl poděkovat všem trenérům z Lomnice, co mi pomohli k tomu, abych
mohl být tam, kde jsem a hlavně rodičům za velkou podporu. Bez
nich je můj sen nemožný a to je být profesionální fotbalista.
Kluky ve Spartě už znáš, ale i tak Ti přeji dobrou partu,
hodně sportovních úspěchů a hlavně radost z fotbalu.

sobota 30.9.2017
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na trávě
v Majdaleně
Majdalena – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí „B“ 1:5 (0:0)
střelci: Němec R. 2, Marsa S., Heger, Sedláček

neděle 1.10.2017
mistrovské utkání staršího dorostu hrané na
trávě ve Vodňanech
Vodňany/Dříteň – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 1:3 (1:0)
střelci: Burda Jan, Čáp, Hegr

čtvrtek 28.9.2017
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na trávě
v Jistebnici
Jistebnice – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí „A“ 1:2 (0:0)
střelci: Melichar, Dlouhý

sobota 7.10.2017
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „B“ –
Rapšach 10:1 (5:0)
střelci: Nohava V. 3, Němec R. 2, Sedláček 2,
Šachl Mir., Marsa S., Krejník

neděle 8.10.2017
mistrovské utkání staršího dorostu hrané na
trávě v Ševětíně
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Hradiště 3:2 (0:1)
střelci: Čáp, Božovský, Dlouhý

sobota 7.10.2017
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na trávě
v Řepči
Řepeč-Opařany – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí „A“ 2:1 (0:1)
střelci: Heger

sobota 14.10.2017
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na trávě
v Deštné
Deštná – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí „B“ 4:0 (2:0)
střelci: –

sobota 14.10.2017
mistrovské utkání staršího dorostu hrané na
trávě v Č. Budějovicích
Čtyři Dvory – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 2:0 (1:0)
střelci: –

neděle 15.10.2017
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „A“ –
Mladá Vožice 3:2 (2:0)
střelci: Melichar, Burda Jan, Leiš

STARŠÍ DOROST

MLADŠÍ DOROST

sobota 23.9.2017
mistrovské utkání staršího dorostu hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
– Roudné 0:2 (0:1)
střelci: –

sobota 23.9.2017
mistrovské utkání mladšího dorostu hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
– Roudné 2:3 (0:2)
střelci: Šnorek, Vejvoda

čtvrtek 28.9.2017
mistrovské utkání staršího dorostu hrané na
trávě v Č. Budějovicích
SKP ČB – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 4:1 (2:1)
střelci: Vačkář

čtvrtek 28.9.2017
mistrovské utkání mladšího dorostu hrané na
trávě v Č. Budějovicích
SKP ČB – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 7:1 (3:0)
střelci: Dvořák

neděle 24.9.2017
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na trávě
v N. Bystřici
Nová Bystřice – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí „A“ 0:3 (0:1)
střelci: –

MUŽI „B“

sobota 23.9.2017
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „B“ –
Staňkov  5:0 (2:0)
střelci: Melichar 2, Šachl Mir., Nohava V., Jedlička
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neděle 1.10.2017
mistrovské utkání mladšího dorostu hrané na
trávě ve Vodňanech
Vodňany/Dříteň – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 1:0 (1:0)
střelci: –
neděle 8.10.2017
mistrovské utkání mladšího dorostu hrané na
trávě v Ševětíně
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Hradiště 3:1 (2:1)
střelci: Hegr, Visčur, Špale
sobota 14.10.2017
mistrovské utkání mladšího dorostu hrané na
trávě v Č. Budějovicích
Čtyři Dvory – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 1:1 (0:1), PK 4:1
střelci: Janda
penaltu proměnil: Janda

STARŠÍ ŽÁCI

sobota 23.9.2017
mistrovské utkání starších žáků hrané na
trávě ve St. Městě
Slavonice/St. Město p. L. – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín 1:0 (0:0)
střelci: –
sobota 30.9.2017
mistrovské utkání starších žáků hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK
Ševětín – Kaplice 1:3 (1:0)
střelci: Fiktus

Lomnické LISTY – Listopad 2017

MLADŠÍ ŽÁCI

pátek 6.10.2017
mistrovské utkání starší přípravky hrané na
trávě v K. Řečici
Kardašova Řečice – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 3:9 (0:6)
střelci: Hrubý T. 3, Farka 2, Prášková 2,
Hrubý K.

sobota 30.9.2017
mistrovské utkání mladších žáků hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK
Ševětín – Kaplice 3:4 (0:4)
střelci: Beznoska, Kuneš, Němec

středa 11.10.2017
mistrovské utkání starší přípravky hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Novosedly nad Nežárkou 20:3 (12:1)
střelci: Hrubý T. 7, Prášková 5, Farka 4,
Hrubý K. 3, Prášek T.

sobota 23.9.2017
mistrovské utkání mladších žáků hrané na
trávě ve St. Městě
Slavonice/St. Město p. L. – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín 0:4 (0:2)
střelci: Prášková 2, Hajný, Prášek P.

sobota 7.10 2017
mistrovské utkání starších žáků hrané na
trávě ve Veselí n. L.
Veselí nad Lužnicí – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí/SK Ševětín 2:2 (2:2), PK 3:4
střelci: Prášek P., Sládek
penaltu proměnili: Prášek P., Sládek, Nguyen,
Beznoska
neděle 15.10.2017
mistrovské utkání starších žáků hrané na
trávě v Ševětíně
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK
Ševětín – Trhové Sviny 5:1 (2:1)
střelci: Prášková, Kuneš, Beznoska, Hajný,
John

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

sobota 7.10 2017
mistrovské utkání starších žáků hrané na
trávě ve Veselí n. L.
Veselí nad Lužnicí – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí/SK Ševětín 3:5 (1:4)
střelci: Fiktus 3, Petřík, vlastní

středa 27.9.2017
mistrovské utkání starší přípravky hrané na
trávě v J. Hradci
Jindřichův Hradec „B“ – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 3:10 (1:7)
střelci: Prášková 4, Hrubý T. 2, Bicek T.,
Papež, Hrubý K., Prášek T.

neděle 15.10.2017
mistrovské utkání starších žáků hrané na
trávě v Ševětíně
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK
Ševětín – Trhové Sviny 1:1 (1:0), PK 3:1
střelci: Fiktus
PK proměnili: Fiktus, Vrána, Stoklasa

čtvrtek 28.9.2017
mistrovské utkání starší přípravky hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Nová
Včelnice 7:6 (3:2)
střelci: Prášková 4, Hrubý T., Hrubý K.,
Prášek T.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

neděle 24.9.2017
mistrovská utkání mladší přípravky hrané na
trávě v Č. Velenicích
České Velenice – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí  4:7 (1:4)
střelci: Hrubý K. 3, Babický T. 3, Cipín
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
– Kardašova Řečice „A“ 5:6 (3:3)
střelci: Hrubý K. 4, Babický T.
neděle 1.10.2017
mistrovská utkání mladší přípravky hrané na
trávě v N. Bystřici
Jindřichův Hradec „B“ – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí  8:9 (5:6)
střelci: Hrubý K. 5, Babický T. 2, Cipín 2
Nová Bystřice – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 3:7 (2:2)
střelci: Hrubý K. 6, Babický T.
neděle 8.10.2017
mistrovská utkání mladší přípravky hrané na
trávě v Dačicích
Kunžak – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 4:7 (1:3)
střelci: Hrubý K. 4, Babický T. 2, Baloun
Dačice „B“ – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 5:14 (2:7)
střelci: Babický T. 5, Hrubý K. 4, Baloun 3,
Cipín, Špongr

Rozpis fotbalových utkání – listopad 2017
So 04.11.2017 10:00

Soběslav

TJ TATRAN Lomnice/SK Ševětín

Soběslav

Starší žáci

So 04.11.2017 11:45

Soběslav

TJ TATRAN Lomnice/SK Ševětín

Lomnice

Mladší žáci „A“

So 04.11.2017 14:00

Rat. Hory

TJ TATRAN Lomnice

Rat. Hory

Muži „A“

Ne 05.11.2017 10:00

TJ TATRAN Lomnice

Met. Tábor

Lomnice

Starší dorost

Ne 05.11.2017 12:15

TJ TATRAN Lomnice

Met. Tábor

Lomnice

Mladší dorost

So 11.11.2017 13:30

TJ TATRAN Lomnice

Jistebnice

Lomnice

Muži „A“

Ne 12.11.2017 10:00

TJ TATRAN Lomnice

SKP ČB

Lomnice

Starší dorost

Ne 12.11.2017 12:15

TJ TATRAN Lomnice

SKP ČB

Lomnice

Mladší dorost
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ZE SPOLKŮ
Javor se připravuje na adventní čas
S podzimem nastalo období příprav na adventní a vánoční čas také u nás
v souboru. Na zkouškách zazní nejen běžné písně, ale cvičíme adventní
pásmo koled, kterým se opět po roce pokusíme potěšit všechny milovníky lidového umění. Přibyly nám nové dětičky do Javoráčku, které se vám
představí poprvé právě v programu „Na Vánoce dlouhý noce“.
Letos budeme spolu s vámi rozsvěcet vánoční strom. Pokud máte
doma zvoneček, rolničku nebo fanfrnoch, přineste si je 3. prosince s sebou a společně pak přivítáme advent v Lomnici.

Pro informaci alespoň pár termínů, kdy můžete do konce roku zhlédnout některé z našich vystoupení:
17.11. Lázně Aurora Třeboň – 2.12. Masarykovo nám. Třeboň –
10.12. Lázně Aurora Třeboň – 12.12. U Hvízdala Č.B. – 14.12. Domov seniorů Daskabát, Třeboň – 16.12. Nová Bystřice
Marcela Božovská

Kostelní sbor Kos
Oslava svátku svatého Martina

Co nabízíme v závěru roku nejen v Lomnici

V úterý 11. listopadu v 17:30 hodin přijede v režii kostelního sboru
Kos na náměstí svatého Václava Martin na bílém koni. Přijďte! Až se
podíváme, jaký byl tento světec dobrý člověk, půjdeme
průvodem se světýlky do kostela sv. Jana Křtitele pro požehnání v jeho jménu. Na farské louce si pak mohou malé
děti vyzkoušet jízdu v sedle a na faře si dáme teplý nápoj
– kávu, čaj nebo punč – a zakousneme svatomartinský
perníček.
Biskup Martin Tourský se narodil jako syn římského
důstojníka kolem roku 316 v Sabarii (na území dnešního
Maďarska) a zemřel v roce 397. 11. listopad je dnem jeho
pohřbu ve francouzském městě Tours. Po opuštění vojenské služby se stal poustevníkem a posléze jako biskup ve
Francii zakládal malé venkovské kláštery a farnosti, které
se stávaly centry křesťanského života vesničanů.
Svatý Martin je patronem vojáků, jezdců a koní a ochráncem
mnoha řemesel, například podkovářů, krejčích, mlynářů, vinařů,
pastýřů. Drží ochrannou ruku nad hostinskými a hoteliéry, ale také
nad chudáky, žebráky a abstinenty. Stará se o domácí zvířata a husy
zvlášť.

S blížícím se Adventem a koncem kalendářního roku vrcholí aktivity
mnoha hudebních těles i tělísek. Kostelní sbor Kos připraví již tradiční oslavu svátku svatého Martina, konkrétně v den jeho
svátku v sobotu 11. listopadu v 17:30 na Václavského
náměstí, v kostele sv. Jana Křtitele a na faře. Bez bílého koně se to neobejde. Dále oslavíme především s dětmi svatého Mikuláše, a to v úterý 5. prosince v 16 hodin
v kostele sv. Jana Křtitele. Děti, přijďte, bude nadílka!
Advent připomeneme koncertem hned 1. neděli adventní
3. 12. v kapli v Lásenici. Spíš už vánoční náladu navodíme
hudbou 16. prosince v Neplachově a 22. prosince v Ponědraži.
Na Štědrý den odpoledne pomůžeme skautům hudebním
doprovodem při rozdávání betlémského světla. A nakonec
zahrajeme a zazpíváme na Svatoštěpánském koncertu v kostele sv. Václava 26. prosince v 18 hodin. Na programu bude
vedle spirituálů a koled také Malá vánoční muzika od českých autorů Jana
Hanuše a Václava Renče, sled pastorálních instrumentálních, veršovaných
a zpívaných kousků. Je to skladba půvabná a zcela neznámá.
Vybírejte tedy a vítejte!
Kateřina Orlová

Skautské středisko 13 klíčů
Peníze pro klubovnu a kde je najít?
Je tu snad ještě někdo, kdo o tom neví?
Skautské středisko 13 klíčů má svoji novou klubovnu! Naše velké plány ale ještě
nejsou u konce. Potřebujeme i vaši pomoc.
Proč?
PRÁCE (TÉMĚŘ) NA PLNÝ ÚVAZEK
17 150 dobrovolnických hodin. To je jen
velmi hrubý odhad práce skautských vedoucích našeho střediska. Jedná se o hodiny práce věnované vašim dětem.
Dvacet sedm let schůzek, víkendových
výprav a letních táborů. Nepočítám akce
pro veřejnost, hodiny příprav programů
nebo týdny strávené na vzdělávacích kurzech. Pokud bychom za naši práci dostali
alespoň minimální mzdu, doposud bychom
vydělali více než jeden milion českých korun. Jeden milion!
Nikdo z nás za to ale nedostal ani korunu. Naopak – stejně jako ostatní členové
platíme registrační poplatky, výdaje na výpravy či vzdělávání.
Právě teď, kromě přípravy programů
pro děti, soustředíme své síly na dostrana 10

končení přestavby naší nové klubovny.
Opravujeme bývalou administrativní
budovu Jipra v Nádražní ulici, abychom
po letech konečně získali vlastní stabilní
zázemí. Zázemí, které je pro rozsah naší
práce v současné době nezbytné. Před
námi stojí jeden velký úkol: co nejdříve
získat peníze na náš finanční podíl k získané dotaci od ministerstva školství, aby
přestavba byla řádně dokončená.
Už teď nám spousta z vás neskutečně pomáhá. Mezi rodiči našich členů se
vždy najde dostatek dobrovolníků na
pomoc při úpravách na klubovně, někteří z vás nám poslali finanční příspěvek
přímo na účet nebo jste nás nepřímo
podpořili na vánočních trzích. Je to otřepaná fráze, ale pravdivá: bez Vás by to
nešlo! Díky moc.
Teď se obracíme i na vás ostatní
s prosbou o pomoc finančním darem na
náš transparentní účet 200007143/7940
nebo získáním jiných sponzorů, kteří by
nám pomohli. Přijďte nás také podpořit
i na další akce, které připravujeme. Dobrým skutkem pomůžete nejen nám, ale

i všem dětem, které do našeho skautského střediska budou chodit.
JAK JSME DALEKO
Minulý rok v srpnu jsme budovu získali
do našeho vlastnictví. Od podzimu nepřetržitě probíhají opravy, z velké části
vlastními silami. První úkol byl celou
budovu vyklidit, vystěhovat starý nábytek a stohy papírů. Následovala výměna
oken, otlučení omítek a zrušení parketových podlah. V současné době dokončujeme zvýšení střechy pro prostor k vybudování sociálního zařízení pro klubovny
v patře. Čeká nás zateplení, nové topení,
nové elektrické rozvody, výbava kuchyně a vše ostatní.

Další informace najdete na webových stránkách: www.13klicu.cz/nova-klubovna/. Novinky týkající se klubovny také sdílíme na facebookové stránce:
Středisko 13 klíčů Lomnice nad Lužnicí.
Zuzka Orlová
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Podzimní
zahrádkářská výstava
Ozdobou letošní podzimní zahrádkářské výstavy byly opět kresby žáků Základní školy.
V hodnocení kreseb návštěvníky výstavy zvítězily kresba Gabriely Bóhmové, na druhém
místě se umístil Jan Koudelka a o třetí místo se
dělily Linda Lišková s Ellenkou.
Zdeněk Zeman

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

Tel.: 720 580 751
Sháním paní, nejlépe paní učitelku v důchodu, na doučování Českého jazyka žáka 6. ročníku. Více na tel.: 607 815 455.
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