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Nenechte si ujít
5. května
Koncert
ZŠ Lomnice nad Lužnicí
a ZUŠ Třeboň
6. května
David Jan Žák
autorský večer
8. května
Promenádní koncert;
Pietní akt
17. května
Zájezd seniorů
26. května
Sportovní Lomnice

Z radnice
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
z 53. – 56. zasedání rady města
Rada města:

− projednala přiložené výkazy k 31. 12.
2015 – Rozvaha příspěvkové organizace, Výkaz zisků a ztráty příspěvkové organizace, Příloha účetní závěrky; po projednání schvaluje účetní
závěrku ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí
k 31.12.2015
− bere na vědomí zprávu o vyřizování
všech podání – stížností a petic za rok
2015
− z důvodu neplacení poplatku za užívání
internetu projednala jednotlivé návrhy k odstoupení od smlouvy uzavřené
s uživateli o připojení do metropolitní
internetové sítě; schvaluje odstoupit od
smlouvy s jednotlivými uživateli ke dni
29.02.2016
− projednala
předloženou
smlouvu
o smlouvě budoucí ve věci zřízení služebnosti inženýrské sítě VO ulice Nádražní – z požadavku SUS Jihočeského

kraje; souhlasí se zněním ,,Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě“ se Správou a údržbou
silnic Jihočeského kraje
− projednala návrh veřejnoprávní smlouvy pro výkon speciálního stavebního
úřadu ve věcech místních komunikací;
souhlasí se zněním smlouvy; pověřuje
stavebního technika koordinací potřebných náležitostí návrhu smlouvy; pověřuje starostu města podpisem smlouvy
− projednala způsob likvidace dřevního
odpadu v Lomnici nad Lužnicí; souhlasí
s podáním objednávky na likvidaci dřevního odpadu města Lomnice nad Lužnicí s firmou ŠIMÁK s.r.o., Čs. armády
875, 391 81 Veselí nad Lužnicí
− byla seznámena se znaleckým posudkem o ceně obvyklé pro objekt bydlení čp. 17, včetně pozemků – stavební
parcela č. 19, p.č. 181/2 a 3571/39 (zahrada); schvaluje vyvěšení záměru pro-

27. května
Daniela Šafránková
autorský večer
28. května
Fit den pro ženy
29. května
Dětský den
deje nemovitosti čp. 17, včetně pozemků – stavební parcela č. 19, p.č. 181/2
a 3571/39 (zahrada) obálkovou metodou
− bere na vědomí důvodovou zprávu;
souhlasí se zajištěním dovybavení zařízení Farské louky
− byla informována o průběhu jednání ve věci žádosti o pokácení stromů
na parcelách 4263 a 276/1 v k.ú. Lomnice nad Lužnicí; zvážila dopad pokácení skupiny stromů na město z hlediska
společenské, estetické, funkční, finanční
a biodiverzní hodnoty; doporučuje variantu pokácení 10 ks stromů za předpokladu,
že bude žadatelem provedena náhradní
výsadba minimálně 12 ks stromů
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(druh bude odsouhlasen s městem), z toho
6 ks bude vysazeno v prostoru vykácení
9 stromů a dalších 6 ks v prostoru bývalého hřbitova, a to v přímé návaznosti
po provedení vykácení stromů, včetně
odstranění pařezů a kořenů. Zároveň bude
upraven a zkulturněn prostor po vykácení
s osazením laviček
bere na vědomí důvodovou zprávu; souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí o bezúplatném převodu nemovitosti čp. 277, parc. č. 119/2 na město
Lomnice nad Lužnicí
schvaluje znění a uzavření dodatku nájemní smlouvy s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na půdní
prostory v č.p. 131
schvaluje podání žádosti ke grantovému programu Jihočeského kraje
– oprava vstupu a sociálního zařízení zdravotního střediska v Lomnici
nad Lužnicí
na základě projednání odvolání proti výsledku výběrového řízení areálu Farská
louka revokuje usnesení č. 14/51/R/2016,
ze dne 03. 02. 2016; ruší výběrového řízení na areál Farská louka a schvaluje
vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější
nabídku dle § 1772 NOZ
vyhodnotila předložené doklady k duplicitnímu vlastnictví pozemků p.č.
450 a 1707/1 v k.ú. Lomnice nad Lužnicí;
rozhodla o předání podkladů právnímu zástupci města s cílem posouzení možností
získání pozemků do výlučného vlastnictví
schvaluje uzavření ,,Smlouvy o výpůjčce“ s Českou republikou – HZS
Jihočeského kraje na bezplatné vypůjčení radiostanice pro JSDH Lomnice
nad Lužnicí na dobu 8 let s možností
dalšího prodloužení; pověřuje starostu
jejím podpisem a převzetím předmětu
výpůjčky
schvaluje vyúčtování finančního vypořádání veřejného vodovodu a kanaliza-
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ce za rok 2015: Finanční vypořádání
v Kč (bez DPH):
Vodné HV – skutečnost: 228.571,–
HV – plán: 226.084,–
Rozdíl: 2.487,–
Stočné HV – skutečnost: 193.031,–
HV – plán: 166.123,–
Rozdíl: 26.908,–
Celkem rozdíl: 29.395,–
Celkem odvod: 14.697,–
Částka 14.697,– Kč bude městu uhrazena na základě vystaveného daňového
dokladu po podepsání vyúčtování
schvaluje platební kalendář nájemného
pro hospodářský rok 2016 dle § 31a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty v platném znění
souhlasí s podáním žádosti na úřad práce vyplývající z podmínek pro zařazení
uchazeče o zaměstnání v rámci jednotlivých nástrojů a opatření APZ na rok 2016
projednala žádost Sboru dobrovolných
hasičů Lomnice nad Lužnicí o spolupráci při zajištění hasičské soutěže o pohár starosty města s termínem konání
18. 06. 2016 v areálu Farská louka, začátek od 19:00 hodin; souhlasí s podporou města při zajištění hasičské soutěže
schvaluje uzavření „Smlouvy o smlouvě budoucí k umístění monitorovacího
bodu MKDS“ mezi Městem Lomnice
nad Lužnicí a Krajským ředitelstvím
policie Jihočeského kraje na služebně
PČR v Třeboni
schvaluje plán odborné přípravy –
JSDH na rok 2016
schvaluje seznam členů Jednotky sboru
dobrovolných hasičů Lomnice nad Lužnicí
bere na vědomí zprávu o činnosti bytové a sociální komise za rok 2015
schvaluje přidělení investiční dotace
od JčK ve výši 38.800,– Kč na výdaje s pořízením plovoucího čerpadla
pro JSDH, minimální cena investice je
40.000,– Kč; schvaluje smlouvu o po-
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skytnutí dotace a pověřuje starostu jejím podpisem
souhlasí s předloženým zněním místního rybářského řádu pro rok 2016
revokuje usnesení č. 12/54/R/2016 ze dne
2. 3. 2016 ve věci ,,Smlouvy o výpůjčce“
s Českou republikou – HZS Jihočeského
kraje na bezplatné vypůjčení radiostanice
pro JSDH Lomnice nad Lužnicí na dobu
8 let s možností dalšího prodloužení, z důvodu změny technického vybavení a již
uzavřené darovací smlouvy
projednala výzvu firmy Ledax o.p.s.
ve věci vypracování dotazníku za účelem zvyšování kvality služeb
projednala úkol vyplývající z usnesení
ZM č. 199/Z/10/2016 ve věci vyřazení
nedobytných pohledávek
schvaluje přijetí neinvestiční dotace
od JčK ve výši 16.000,– Kč na výdaje s výjezdy JSDH mimo obvod obce
a k pořízení a obnově požární techniky
JSDH; schvaluje smlouvu o poskytnutí
dotace; pověřuje starostu jejím podpisem
projednala návrh vzorové smlouvy
o výpůjčce nádob společnosti EKOKOM v celkovém počtu 4 ks; schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nádob
a pověřuje starostu jejím podpisem
schvaluje ZD k akci ,,Revitalizace stromořadí lokality Nové Město v Lomnici
nad Lužnicí“; ukládá oslovit tyto firmy:
Bohdan Chadt – Majdalena, Skořepa
Jan, DiS. – J. Hradec; Miroslav Čapek
– Č. Budějovice, Mgr. et Mgr. Zdeněk
Tesař – Třeboň
projednala záměr oprav či rekonstrukcí
ulice Sádecká – druhá část a ulice Fr. Sochora; schvaluje zadat projektovou dokumentaci na ulici Sádecká – druhá část
a Fr. Sochora; pověřuje starostu města
podáním objednávky a vypracováním
příslušné smlouvy
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Z městského ÚŘADU
Svoz odpadu
v měsíci
květnu
Pá   13. 5.
Pá   27. 5.
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Poplatek ze psů –
ohlašovací povinost
Dle Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích mají držitelé psů ohlašovací povinnost při vzniku a zániku své
poplatkové povinnosti, kterou je držitel
psa povinen ohlásit správci poplatku,
tedy městskému úřadu, do 15 dnů ode
dne jejího vzniku. Jinými slovy, pokud
si občan s trvalým pobytem na území
města pořídí pejska, jehož stáří jsou alespoň tři měsíce, má povinnost ohlásit

tuto skutečnost na městském úřadě. Zde
vyplní formulář, ve kterém uvede identifikační údaje své a svého psa, a bude mu
přidělena evidenční známka.
V případě, že majitel již psa nemá,
tedy jeho poplatková povinnost zanikla,
oznámí tuto skutečnost také na městském úřadě do 15 dnů a vrátí evidenční
známku, která mu byla při přihlašování
přidělena.

Město Lomnice nad Lužnicí
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Vydání nového územního plánu Lomnice na Lužnicí
Dne 16. května 2016 v 18.00 hod se bude
konat zasedání Zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí, jehož hlavním bodem programu bude, v souladu s § 54 Stavebního
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění,
projednání návrhu na vydání nového územního plánu města Lomnice nad Lužnicí.
Pořizovatelem nového územního plánu byl
Městský úřad Třeboň – Odbor územního
plánování a stavebního řádu, zpracovatelem dokumentace a projektantem Pro-

jekční atelier Ing. arch. Zdeněk Urbanec.
Pořizovatel předloží Zastupitelstvu města
Lomnice nad Lužnicí návrh rozhodnutí o námitkách, vyhodnocení připomínek
a návrh na vydání územního plánu s jeho
odůvodněním tak, aby bylo možné územní
plán schválit a vydat dle výše uvedeného §
54 stavebního zákona. Zastupitelstvo města vydá Územní plán Lomnice nad Lužnicí po ověření, že není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací

dokumentací vydanou krajem, s výsledky
řešení rozporů a se stanovisky dotčených
orgánů a stanoviskem krajského úřadu.
Územní plán Lomnice nad Lužnicí bude dle
§ 54 odst. 2 stavebního zákona vydán formou opatření obecné povahy. Nabytí účinnosti tohoto územního plánu připadá na 15.
den od vyvěšení veřejné vyhlášky o vydání
Územního plánu Lomnice nad Lužnicí na
úřední desce města Lomnice nad Lužnicí.

bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Splatnost obou
poplatků je 31. 5. 2016. Po úhradě
poplatku za svoz komunálního odpadu a připsání částky na bankovní
účet Vám bude bezplatně doručena

známka na odpadovou nádobu do
domovní schránky.
Důvodem je omezení administrativní zátěže při hotovostních platbách. Děkujeme za pochopení.

Ing. arch. Zdeněk Urbanec

Platba poplatků
Prosíme občany, aby při platbách
místních poplatků ze psů a za svoz
komunálního odpadu upřednostňovali platbu bezhotovostním způsobem.
Platbu lze uskutečnit na bankovní účet města č. 272 534 460/0300

ekonomický úsek, Jana Pechová

Dotační žádosti města
Během letošní zimy Město Lomnice nad
Lužnicí připravilo několik stavebních projektů, pro které byla podána žádost o dotaci, pro podporu rozvoje infrastruktury,
a společně tvoří celek spadající do záměru
stavební obnovy městských komunikací.
Postupnými kroky město plánuje obnovit
prostor dalších šesti komunikací. Mezi tyto
ulice patří ul. Nádražní, severní část ulice
Tyršova, část ulice Třeboňská před bytovým domem č. p. 403, ulice Sádecká, ulice
Zahradní a ulice Zámecká. Rekonstrukce
ulic je primárně zaměřena na výměnu povrchů chodníků, zeleně a veřejného osvětlení s tím, že jsou pro každou z ulic jiné
parametry a požadavky. Jednotlivé projekty pro obnovu byly vytvářeny souběžně
několika projekčními ateliéry dopravních
staveb, a to z důvodu časové náročnosti
a obsáhlosti řešení. Klíčovou rolí je zde
provázanost projekčních návrhů mezi sebou a se stávajícím stavem nově vzniklé
infrastruktury.

V současné době město Lomnice nad
Lužnicí má podané tři žádosti o dotaci pro
ulice Nádražní, severní části ulice Tyršova a části ulice Třeboňská. Ulice Zahradní
a Zámecká jsou zatím ve fázi přípravy, zde
je vytvořen pracovní návrh projektu chodníků a veřejného osvětlení. Souběžně s projektem je řešeno majetko-právní vypořádání
pozemků pod komunikací. Ulice Sádecká je
etapově rozdělena na dvě části podle svého uspořádání, kdy část mezi ul. Sluneční
a Václavským náměstím je projekčně připravena včetně návrhu umístění nového veřejného osvětlení a část mezi ul. Nádražní
a Sluneční je ve fázi předprojektové přípravy. Dalším krokem v postupném procesu rekonstrukce městských komunikací je zaměření se na části ulic, které jsou v havarijním
stavu, zde se nabízí ulice Františka Sochora.
Zde je nutné zmínit probíhající komunikaci
za strany investora (města) a obyvatel ulice
Sádecká v rámci připravovaného návrhu,
především po stránce podoby/úpravy pro-

vozu a možnostech parkovacího stání. Výsledné projektové dokumentace ulic budou
pro veřejnost k dispozici prostřednictvím
vyvěšení na úřední desce, popřípadě publikováním v Lomnických listech.
Nabízí se ještě otázka termínu realizace, ten je však nejistý. Zde hraje prim, zda
městu bude přidělena finanční podpora.
Může nastat možnost, kdy budou připraveny projekty, vyřízena veškerá potřebná administrativa, ale nebudou finanční
prostředky pro realizaci. V tomto případě
bude město zkoušet naplnění svého cíle
pomocí dalších dotačních titulů.
Závěr tohoto článku bych využil k poděkování všem dotčeným osobám a vlastníkům, s nimiž jsme jako město jednali, za
jejich čas a především vstřícnost. Doufáme proto, že naše snaha nevyjde na zmar
a městské ulice prodělají ozdravnou stavební opravu, vedoucí k celkovému zhodnocení městského prostředí.
stavební úsek, Pavel Kordík

Sběrné nádoby na bioodpad
Z důvodu změny požadavků legislativy
ČR a EU ve věci změny novely zákona
o odpadech jsou stanoveny podmínky

k ukládání bioodpadů na klasické skládky. V komunálním odpadu je velkým
podílem tj. cca 40% zastoupen bioodpad. Pro redukci objemu přivezeného na
skládky byla vytvořena možnost odděleného sběru bioodpadu. K samotnému
třídění slouží sběrná nádoba na bioodpad. Nádoba je určena k uložení rozložitelných zbytků ze zahrady a kuchyně.
Mezi obsah vhodný k uložení do sběrné nádoby na bioodpad patří: tráva, listí,
piliny, zbytky rostlin, shrabky ze záhonu,
zemina z květináče, zbytky zeleniny, ovo-

ce, odpad z kuchyně rostlinného původu,
spadané ovoce, skořápky z vajec.
Mezi obsah, který se nesmí ukládat,
patří: zbytky jídel (gastroodpad), jedlé oleje, maso a kosti, uhynulá zvířata,
velkoobjemový odpad, dřevní odpad,
větve, biologicky nerozložitelný odpad
a jiný odpad.
Město Lomnice nad Lužnicí tímto děkuje svým občanům, že jim není lhostejné jejich životní prostředí a rozhodli se
pečlivě třídit odpad.
stavební úsek, Pavel Kordík
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Obecně závazná vyhláška č. 4/2015,
o místních poplatcích – zkrácené znění – 4. část
ČÁST VI.

poplatek za provoz
systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Čl. 25
Poplatník
(1)	Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů platí:
a)	fyzická osoba,
		 1. která má v obci trvalý pobyt,
		 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na
dobu delší než 90 dnů,
		 3. která podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České
republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu
delší 3 měsíců,
		 4. které byla udělena mezinárodní
ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b)	fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu
žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2)	Za fyzické osoby tvořící domácnost
může poplatek platit jedna osoba. Za
fyzické osoby žijící v rodinném nebo
bytovém domě může poplatek platit
vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou
povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data
narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 26
Ohlašovací povinnost
(1)	Poplatník je povinen ohlásit správci
poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne,
kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na
osvobození nebo úlevu od poplatku.
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(2)	Poplatník dle čl. 25 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku
jméno, popřípadě jména, a příjmení,
místo pobytu, popřípadě další adresy
pro doručování.
(3)	Poplatník dle čl. 25 odst. 1 písm. b)
vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům
označen evidenčním nebo popisným
číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba
umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo
popisné číslo stavby, ve které se byt
nachází, a číslo bytu, popřípadě popis
umístění v budově, pokud nejsou byty
očíslovány. Není-li stavba, ve které
se byt nachází, označena orientačním
nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém
je umístěna stavba s bytem.
(4)	Stejným způsobem a ve stejné lhůtě
jsou poplatníci povinni ohlásit správci
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo
v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu
nebo rodinnému domu.

Čl. 27
Sazba poplatku
(1)	Sazba poplatku činí 400 Kč a je tvořena:
a)	z částky 250 Kč za kalendářní rok a
b)	z částky 150 Kč za kalendářní rok,
která je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího
kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu
za poplatníka a kalendářní rok.
(2)	Skutečné náklady za rok 2014 na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu činily 1 082 914,05 Kč a byly
rozúčtovány takto:
	Náklady 1 082 914,05 Kč děleno
1 969 (1 795 počet osob s pobytem
na území obce + 174 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů
a rodinných domů, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba)
= 549,98 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 27 odst. 1
písm. b) vyhlášky ve výši 150 Kč.
(3)	V případě změny místa pobytu fyzické
osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinného domu nebo změny umístění
v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá

počtu kalendářních měsíců pobytu nebo
vlastnictví nebo umístění v příslušném
kalendářním roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav
k poslednímu dni tohoto měsíce.

Čl. 28
Splatnost poplatku

(1)	Poplatek pro poplatníka dle čl. 25
odst. 1 této vyhlášky je splatný v jedné splátce, vždy nejpozději do 31. 5.
příslušného kalendářního roku.
(2)	Vznikne-li poplatková povinnost po
datu splatnosti uvedeném v odst. (1),
je poplatek splatný nejpozději do 15.
dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost
vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 29
Osvobození a úlevy

(1)	Od poplatku se osvobozují:
a)	poplatníci pobývající mimo území
České republiky déle než 6 měsíců,
b)	poplatníci pobývající v ústavech
sociální péče, domovech pro seniory, léčebnách pro dlouhodobě
nemocné, v dalších léčebnách a ve
výkonu trestu po dobu delší než 6
měsíců,
c)	poplatníci pobývající ve zdravotnických zařízeních po dobu delší
než 6 měsíců,
d)	ohlašovna – osoby evidované na
ohlašovně, které se prokazatelně
nezdržují na území města,
e)	poplatníci narození v příslušném
kalendářním roce za měsíc, ve kterém se narodili,
f)	poplatníci (fyzické osoby nepodnikající), kteří vlastní stavbu k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není k pobytu
hlášena žádná fyzická osoba, na
území města Lomnice nad Lužnicí, kteří mají ve městě Lomnice
nad Lužnicí současně:
		 i) trvalý pobyt,
		 ii)	podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt
nebo přechodný pobyt,
		 iii)	podle zákona upravujícího
pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území
České republiky pod dobu delší než 3 měsíců,
		 iv)	udělenu mezinárodní ochranu podle zákona upravujícího
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azyl nebo dočasnou ochranu
podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
(2)	Dále jsou od poplatku osvobozeny fyzické osoby podle § 10b odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
(3)	Úleva se poskytuje poplatníkům, kteří používají k vytápění plyn, elektrickou energii (po předložení vyúčtování odběru plynu nebo el. energie za
předcházející rok), kotel na tuhá paliva (štěpky, ekobrikety, pelety, uhlí)
spalovanými v kotlích, které splňují
emisní třídu 4 a vyšší (po předložení
atestu a kolaudačního rozhodnutí) ve
výši 200 Kč.

ČÁST VII.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ
A ZÁVĚREČNÁ
Čl. 30
Společná ustanovení
k ohlašovací povinnosti
(1)	V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a)	jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní
firmu, obecný identifikátor, byl-li
přidělen, místo pobytu nebo sídlo,
místo podnikání, popřípadě další
adresy pro doručování; právnická
osoba uvede též osoby, které jsou
jejím jménem oprávněny jednat
v poplatkových věcech,
b)	čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně

poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti
s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí
s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c)	další údaje a skutečnosti rozhodné
pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové
povinnosti.
(2)	Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského
státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(3)	Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník
nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Čl. 31
Navýšení poplatku
(1)	Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši,
vyměří mu správce poplatku poplatek
platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem.
(2)	Včas nezaplacené nebo neodvedené
poplatky nebo část těchto poplatků
může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 32
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1)	Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti
nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti
nebo který je ke dni splatnosti omezen
ve svéprávnosti a byl mu jmenován
opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo
tohoto opatrovníka; zákonný zástupce
nebo opatrovník má stejné procesní
postavení jako poplatník.
(2)	V případě podle odstavce (1) vyměří
městský úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3)	Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 33
Přechodná a zrušovací ustanovení
(1)	Na právní vztahy vzniklé přede dnem
nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadních obecně
závazných vyhlášek.
(2)	Zrušuje se obecně závazná vyhláška
města Lomnice nad Lužnicí č. 1/2015
o místních poplatcích, ze dne 26. 1.
2015.

Čl. 52
Účinnost
	Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti 1. 1. 2016.
Celé znění na: www.lomnice-nl.cz

OD NAŠICH OBČANŮ
Máj – lásky čas
Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.
Tyto verše z básně Máj od Karla Hynka
Máchy, kterou básník napsal na přelomu
let 1835 a 1836 a která zaujímá v naší
literatuře ústřední místo, snad alespoň
jednou četl nebo slyšel téměř každý
z nás. Květen je pod vlivem planety Venuše, ta je pojmenovaná podle bohyně
lásky, štěstí, jara a milostné poezie. Nikdo už nikdy nezjistí, zda to byla římská
Venuše, řecká Afrodita, slovanská Lada
či nějaká jiná bohyně lásky, která vedla
ruku K. H. Máchy, když proslulé verše
psal. Odkud se ale vzal máj – lásky čas?

Museli bychom hledat hluboko v literatuře a zvycích.
Život na vesnicích měl dříve ustálený
pořádek, který souvisel s přírodou a byl
dán rytmem zemědělského hospodaření,
propojeným s přírodními cykly a se svátky liturgického kalendáře. Sváteční dny,
oslavy zahájení a ukončení zemědělských
prací a významné události rodinného života vytvářely relativně stabilní okruh příležitostí k navazování a rozvíjení milostných
vztahů. Možnosti vzájemných kontaktů
poskytovaly náboženské svátky konané
v rámci farností, cesty na bohoslužby do
kostela, výroční trhy, poutě atd.
Jedním z nejstarších způsobů veřejného vyjádření milostného zájmu, symbolem mládenecké pýchy, prestiže a místní

kulturní integrity bylo stavění zelených
stromků zvaných májky. (Návrátilová,
2012). Obřadní vztyčování vysokého stromu, nejčastěji smrku, uprostřed obce bylo
zvykem již ve středověku a zřejmě souvisí s pohanským uctíváním stromů, které bylo dobře známé u Slovanů. Stavění
máje bylo vždy kolektivním dílem svobodných mužů. Vybraný strom – vysoký,
silný a rovný – se musel nejprve porazit,
očistit od větví a kůry. Byl ozdoben jedním nebo dvěma věnci z chvojí, které byly
ozdobeny fáborky a šátky. Vrchol stromu
tvořil jehličnatý stromek, taktéž slavnostně
ozdobený. Máj čnící vysoko nad střechami
chalup byla mužskou pýchou a čím byla
vyšší, tím byla cennější. Bylo věcí cti si
májový strom uhlídat, aby nepadl za
strana 5

Lomnické LISTY informují – Květen 2016
oběť nočním výpravám mládenců ze sousedních vesnic, neboť krádeže a podtínání
cizích májí patřilo k oblíbeným kratochvílím. Pokud se tak stalo, bylo třeba máj vykoupit a znovu postavit, nebo pořídit novou (Motlová, 2010).
Dalším zvykem, který ale postupem
času zanikl a který hrál významnou roli
právě k vyjádření milostného citu chlapce
k dívce, bylo stavění individuálních májů. Stavění májů symbolizovalo více významů. Uplatňovala se při něm zeleň jako
tradiční symbol zdraví, plodivé
síly a svěžesti. Zelený stromek
(nejčastěji břízka nebo smrček)
měl oloupanou kůru, jen na vrcholu zůstaly větve a byl zdobený pentlemi, zelenými věnci,
někde i srdcem a vyrytými iniciály dívčího jména, které si pak
děvče uchovávalo na památku.
Postavení májky bylo veřejným
sdělením milostného citu k vyvolené dívce. Májky měly pro
dívky důležitý význam – patřily
k těm, které mužská chasa již
považovala za dospělé. Uvnitř
vesnického společenství byly
významnou formou nátlaku na
chování dívek a na respektování tradičních
zvyklostí. „Nezachovalým“ dívkám a svobodným matkám se máje nestavěly, což
bylo výrazem obecného mínění o nepřijatelnosti jejich morálního poklesku (Návrátilová, 2012).
Stavění a také kácení máje bylo spojováno se zábavami mládeže, s tancem pod
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májí, průvodem, různými scénkami apod.
Na 1. máje obcházeli mládenci (májovníci) v čele s obřadníkem všechny domy,
kde byly postavené májky s pozváním na
májovou taneční zábavu. Obdrželi nějaké
potraviny, ze kterých se následně připravilo společné pohoštění, s dívkou si zatančili
a zavedli ji pod společnou máj. Postavení
májky děvčeti bylo současně výzvou k jeho

účasti na zábavě. Ta mohla účast potvrdit
buď posláním voničky, či ozdobného pérka
mládenci, který jí stromek postavil. Když
na zábavu jít nechtěla, májku uschovala či
shodila, čímž dala najevo, že o poctu nestojí. Mládenci tuto volbu sice respektovali,
ale na zábavu již dívka nesměla jít. Dívčino přijetí pozvání k tanci bylo vyjádřením

souhlasu s tím, že chlapci se o ni mohou
ucházet bez obav z veřejného odsouzení.
Individuální dívčí májky na vesnicích
začaly mizet koncem 19. století a symbolika společných májových stromů se měnila,
ale tanec a další zábavy s nimi spojené zůstaly nadále jednou z významných příležitostí společenských kontaktů mladých lidí
(Návrátilová, 2012). Zůstala nám i tradice
z prvomájového večera, ale připouští se i za dne, kdy má být
dívka políbena pod kvetoucím
stromem, aby i ona kvetla a „neuschla“ (Motlová, 2010).
Květen je jediný měsíc v našem kalendáři, pro nějž se běžně
ještě užívá pojmenování máj.
„Květnem“ obohatil češtinu J.
Jungmann, do té doby se užívalo výrazu máj, který se uchoval v lidové poezii a zvycích.
A ovšem také ve slavné básni
K. H. Máchy, v duchu romantismu spojující temný příběh
lásky s idylou jarní přírody. Ať
už se tedy jedná o staré tradiční
stavění malých májek u domků
svobodných děvčat, nebo novodobých tradic na pražském Petříně při návštěvě básníkovy sochy, ústředním tématem zůstává láska. Tak
tedy: mějte se rádi, láska je zázrak.
Jana Pechová
Citovaná literatura
Motlová, M. (2010). Český rok od jara do zimy.
Praha: Fortuna Libri.
Návrátilová, A. (2012). Namlouvání, láska a svatba.
Praha: Nakladatelství Vyšehrad, spol. s r. o.

Ze školy
Čtvrťáci dorazili do cíle
Žáci 3. a 4. ročníku naší školy se setkali dne 7. 4.
2016 na dopravním hřišti v Třeboni s učiteli autoškoly Ille a se strážníky městské policie. Ačkoliv
znalosti a dovednosti z dopravní výchovy jsou nezbytné pro život, děti je často postrádají. Proto je
cílem těchto setkání získat nejen vědomosti z pohledu cyklisty a chodce, ale také správné návyky ve
vztahu k ostatním účastníkům silničního provozu.

Zatímco mladší žáci získávali nové znalosti z dopravních předpisů a vyzkoušeli si jízdu
na hřišti pod dohledem strážníků, jejich starší
kamarádi skládali řidičské zkoušky pro jízdu
na kole. Nejprve psali zkušební test a poté
vyjeli na hřiště zdolat praktickou část zkoušky. Všichni jezdili podle pravidel, ale 2 děti
nezískaly potřebný počet bodů ve zkušebním

testu a tak z 20 žáků dojelo do cíle pro řidičský
průkaz cyklisty pouze 18 dětí. Děvčata, která neuspěla, si mohou test do konce školního
roku opravit.
Čerstvým držitelům řidičských průkazů
blahopřejeme. A pamatujte: na silnici pěkně
podle předpisů!
Vlasta Petrželová

Také v tomto roce se škola v Lomnici připojila k celosvětovým oslavám Dne Země. Dne
22. 4. proběhl projektový den věnovaný naší
modré planetě. Pro tento rok jsme zvolili téma
vesmír. Snažili jsme se dětem zprostředkovat
atraktivní zážitek na toto téma, a proto pozvali do školy pojízdné planetárium. Obrovská
nafukovací kopule, do které se žáci po skupinách uložili, simulovala naši planetu a pomo-

cí interaktivního programu umožnila dětem
cestovat vesmírem. Odborný výklad dětem
odpověděl na otázky o hvězdách, planetách,
galaxiích, Slunci i Měsíci. Žáci prvního stupně zhlédli program s názvem Astronomie pro
děti, starší žáci program Původ života. Další
náplní dne byly tematicky laděné pracovní dílny a Eko závod, ve kterém děti měřily
své síly v přírodovědných vědomostech. Žáci

Den Země
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druhého stupně se nakonec postarali o úklid
okolí školy a přilehlých lokalit.
I žáci druhého stupně oslavili Den Země.
Všichni se vystřídali v rozmanitých dílnách,
jejichž hlavním tématem byl Vesmír. Zkusili
si vymyslet vtipný komiks, stali se na chvilku
spisovateli sci – fi, stáli u zrodu právě vybuch-
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lé sopky. Nechyběly ani matematické výpočty
či anglický „Space“. Oslava Dne Země pokračovala zhlédnutím naučného pořadu v Pojízdném planetáriu. Vznik a původ života nás doslova vtáhly do sebe. Na chvilku jsme se ocitli
hluboko pod mořskou hladinou, poté jsme
zavítali do kosmu a stali se objeviteli dálných

planet…. Naše planeta je ale Země a měli bychom se o ni také se zodpovědností starat, proto nechyběl ani úklid odpadků v okolí školy.
Věřím, že jsme si oslavu Dne Země všichni
užili a nezapomínejme na naši planetu Zemi!!!
Mgr. Šárka Petrásková,
Mgr. Jitka Schreibmaierová

z kulturY
Japonsko očima V. Š.
Na pátek 15. dubna si pro nás místní skauti
připravili zajímavé povídání o mezinárodním setkání skautů, kterého se zúčastnila

skautka Vendula Šimanová. Akce s názvem
Jamboree 2015 se tentokrát konala v Japonsku, a tak se nejednalo o žádnou levnou zá-

ležitost se na setkání vypravit. Díky podpoře
našich lomnických skautů a mnoho dalších
sponzorů však mohla Vendy směr Ja-
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ponsko vyrazit. Na oplátku za to nám sem
do Lomnice přijela povyprávět své zážitky
z Jamboree společně s malou ochutnávkou
a suvenýry. A také nám prozradila, že doprovod i společnost ji po celou výpravu do Země
vycházejícího slunce krom kamarádky dělal
náš známý pohádkový krteček, kterého občas směnila či darovala ostatním účastníkům
z různých koutů světa. Děkujeme skautům
za krásnou přednášku, kterou zorganizovali, Vendy za svůj čas, který nám věnovala,
a přejeme spoustu dalších takových úspěchů.
Edita Leštinová

Kultura v Třeboni
Anifilm – Celé město
3.–8. května
Festival animovaných filmů Anifilm již patří
v Třeboni k tradičním akcím. Letošní ročník
nese podtitul „Kde domov můj?“ a bude se
věnovat fenoménu migrace nejen jako reakci
na současnou migrační vlnu, ale také na historické události a osobní zkušenosti tvůrců
a dalších účastníků festivalu.
www.anifilm.cz

Švýcarské jaro – Masarykovo náměstí
14. května
4. ročník Švýcarského jara v Třeboni se letos
uskuteční v sobotu 14. května od 9:45 na Masarykově náměstí. Připraveny jsou zbrusu nové
přednášky s putováním po Švýcarsku, budete
ochutnávat sýry, čokolády atd. Naučíte se správně Nordic Walking a budete svědky naprosto
unikátního kulinářského zážitku a to vaření
sýra přímo na náměstí ve velkém kotli. Součástí
Švýcarského jara bude i výstava Poznej světové
dědictví UNESCO. Výstava jako součást autorského projektu Mileny Blažkové probíhá pod
záštitou České komise pro UNESCO a potrvá
od úterý 10. května do pátku 3. června.
www.mojesvycarsko.com

ta, kterým budou XXXI. letní olympijské hry
v brazilském Rio de Janeiro. Město Třeboň se
akcí Třeboňská šlapka připojuje k projektu Jižní
Čechy olympijské, který si dává za cíl přivést
olympiádu až k vašemu prahu.

cii a v Německu. Divadlo Ungelt ji uvádí v české premiéře s Františkem Němcem a s Petrem
Kostkou v režii Ladislava Smočka.
Obvyklá délka představení je 1 h a 45 min
včetně přestávky.

Třeboňská šlapka – Masarykovo náměstí
21. května
Zahájení třeboňské cyklosezony cyklovyjížďkou pro všechny věkové kategorie. Třeboňské
šlapce se letos dostalo cti a stane se součástí Oficiálního zahájení jihočeské cykloturistické sezóny 2016. Jelikož je rok 2016 v Třeboni spjat
s výročím 650 let od příchodu Rožmberků do
Třeboně, ponese se i Třeboňská šlapka v tomto
historickém duchu. Letošní rok se také ponese
ve znamení největšího sportovního svátku svě-

Pana Halpern a pan Johnson – Divadlo
J. K. Tyla
22. května v 19.30
Anglická tragikomedie. U hrobu paní Florence se setkají dva staří muži, pan Halpern
a pan Johnson. Prozrazovat více by byla škoda.
Přijďte se podívat. Hra měla světovou premiéru
v Londýně a svou poslední roli v životě si v ní
zahrál Sir Laurence Olivier. V současnosti hru
uvádí s velkým úspěchem divadla v USA, Fran-

Otevírání lázeňské sezóny – celé město
28. května
Tradiční otevírání třeboňské lázeňské sezóny letos připadne na sobotu 28. května. Návštěvníci se
mohou těšit na volné vstupy do bazénů, řemeslné
trhy, kostýmovaný průvod, svěcení slatiny i soutěže pro děti. Hudební program zajistí Anna K., Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Milan Drobný s Yvettou
Simonovou a chybět nebudou ani Třeboňští pištci.
www.laznetrebon.cz
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Z knihovnY
Noc s Andersenem
Pohádkovou noc v knihovně zažily děti
1. dubna na Noci s Andersenem v království broučků a berušek. Jako broučci od pana Karafiáta jsme se „proletěli“
naším městečkem, zaposlouchali jsme se
do varhan v kapli sv. Václava a za jejich
doprovodu jsme zazpívali uspávanku
pro broučky a berušky. Malovali jsme
obrázky na sklo podmalbou, vyplňovali
kvízy, psali pohádku, četli, procházeli se
a lumpačili. Ani promenáda v pyžamech
nechyběla a po jedné ráno jsme si pustili
pohádku na dobrou noc. Ráno v šest jsme
měli budíčka, aby někteří ze spáčů mohli
pokračovat na soutěž skautů. Noc uprostřed kouzelných příběhů s námi přečkaly i předškolačky a díky super spolupráci
s děvčaty, která u nás nocovala poprvé
před 13 lety a letos spolu se mnou připravovala, jsme to zvládly bez potíží a s radostí i k radosti všech.

Podmalba na sklo není žádná legrace

Nechyběl ani král

Marcela Božovská

Do knihovny nám přišly rozličné pohádkové bytosti

Tyto krásné berušky k nám přiletěly z Klece

Bez čtení by to nebylo ono

Broučci a jejich lucerničky
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A UTORSK Ý VE ČER 1 )

David Jan Žák k Návratu krále Šumavy
Román o Josefu Hasilovi. Životopisný román o nepolapitelném převaděči, který se stal předobrazem Krále Šumavy, vychází
z jeho vlastních vzpomínek, svědectví pamětníků i archivních dokumentů.
Jedná se o dosud nejrozsáhlejší literární rekonstrukci tohoto příběhu.
David Jan Žák je český básník, spisovatel a novinář. V současnosti vyučuje výtvarnou výchovu
a tvůrčí psaní na Česko-anglickém gymnáziu v Českých Budějovicích.

KDE:
KDY:

Stará radnice v Lomnici nad Lužnicí
v pátek 6. května 2016 od 18.00 hodin

AUTORSK Ý VE ČER 2 )

Daniela Šafránková Bydlím v Nuslích
knižní novinku křtíme a představujeme
Kmotři: Výtvarník Antonín HANZAL
Spisovatel a ilustrátor Vladimír JANDA
Atypický, kompozičně pozoruhodný román Bydlim v Nuslích je druhou knihou výtvarnice Daniely Šafránkové. Je spleten ze
tří dějových linií – tří samostatných pramenů, které se vzájemně prolínají a v závěru vytvoří jeden jediný proud.
Daniela Šafránková (1974) nejprve v Praze na DAMU vystudovala divadelní produkci a později v USA na California State
University obor pedagogika a výtvarná výchova. Od roku 2002 se živí jako výtvarnice na volné noze, nyní vyučuje na jednom
pražském gymnáziu. V současnosti žije se svým manželem a synem střídavě v Praze a jihočeských Kolencích. Její obrazy můžete vidět na výstavě Zlaté jižní Čechy v našem lomnickém kostele sv. Václava, až do konce měsíce června.

KDE:
Stará radnice v Lomnici nad Lužnicí
KDY:
v pátek 27. května od 19.00
DOPROVOD: sešlost Pro radost

Městská knihovna inspiruje
Reber Tina:
Láska bez scénáře

Herec vydělávající miliony, jeho bláznivý fanklub a jedna barmanka. Spojte
ty tři věci dohromady a máte Lásku bez
scénáře. Taryn Mitchellová. Její život je
bez bolesti, bez rizik – stereotyp. Jeho
život je naplánovaný do posledního detailu a přesto je tak chaotický.
http://mezi-nebem-a-peklem.blogspot.cz/
2014/06/rc-recenze-laska-bez-scenaretina-reber.html

Dvořák Otomar:
Vřeteno osudu

Kdo by neznal tajemné, strašidelné balady z legendární sbírky Kytice! Co však
víme o životě jejich autora Karla Jaromíra Erbena? Málokdo tuší, že pod maskou seriózního, tichého muže se skrýval vášnivý romantik, jenž si do deníků
zapisoval děsivé sny, žil ve stínu smrti,
vedl hovory s duchem mrtvého bratrastrana 10

-dvojčete, trpěl problematickými vztahy
k ženám a skrýval hrůzné tajemství Záhořova lože.
http://www.databook.cz/
vreteno-osudu-aneb-tajna-zpovedkarla-jaromira-erbena-3169

Klapczynski Marc:
AO medvědí muž

Neandrtálci a člověk cromagnonský.
Dva typy lidí, kteří zde žili dávno před
námi. I oni měli svá přání a touhy. I oni
toužili najít své místo na zemi. Vydejte
se na dalekou cestu nehostinnou krajinou a poznejte možná pravou tvář tehdejší doby. Kniha vypráví příběh muže,
který přežil jako jediný z medvědího
klanu a jež se vydává hledat lidi jemu
podobné. Jmenuje se Ao, i když v jeho
řeči to znamená „muž, který ještě nemá
jméno“.
http://www.klubknihomolu.cz/8542/
dobrodruzstvi-davneho-predka-clovekav-romanu-marca-klapczynskeho/

Vondruška Vlastimil:
Mrtvý posel
Královský písař Jiří Adam z Dobronína nalezne u dveří svého domu těžce
zraněného muže. Umírající stihne ještě
povědět, že se chystá jakési spiknutí,
jenže zemře dřív, než stačí povědět víc.
Jiří Adam z Dobronína pochopí, že pro
úspěch svého pátrání musí smrt onoho
muže zatajit. Nejdříve však musí zjistit,
kdo to je a proč se v posledních dnech
objevoval u všeho důležitého, co se na
Starém Městě pražském stalo.
https://www.kosmas.cz/knihy/
212514/mrtvy-posel/

Gale Eric Kahn:
Deník třídního otloukánka
Pravidla, která řídí druhý stupeň základních škol, nám často zůstávají záhadou.
Ale pro Erika Haskinse je to záhada,
kterou potřebuje vyřešit, a to rychle.

Město Lomnice nad Lužnicí
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Do šesté třídy byl Erik normální, průměrný kluk, ale z nějakého nevysvětlitelného důvodu z něj parta tří kluků
udělala Pošuka. Dokonce i jeho nejlepší
přítel, s nímž kamarádí už od první třídy,

se postaví proti němu. Eric nemůže pochopit, proč se stal Pošukem právě on,
a dojde mu to až ve chvíli, kdy se dozví
o Knize šikany – tajemném průvodci,
který učí Jak dělat potíže, aniž by ses do

nich sám namočil; jak řídit školu a být
Někdo.

http://www.databazeknih.cz/knihy/
denik-tridniho-otloukanka-aneb-jakjsem-zvitezil-nad-sikanou-170738

ZE SPORTU
DTJ KONDOR
LOMNICE NAD LUŽNICÍ –
ODDÍL STOLNÍHO TENISU
Skončila sezóna 2015/2016, kde se A tým
umístil v soutěži OPII na 3. místě. To je
po loňském postupu do této soutěže další
výborný výsledek. Stejně tak B tým hrající
soutěž OPIII nás příjemně překvapil, prvním rokem hrající žáci v mužské soutěži
potrápili řadu soupeřů. Nakonec obsadili
12. místo. Martin Špale ml. má úspěšnost
v OPIII téměř 78% (66 výher, 19 proher)
to je 6. místo z celkového počtu 68 hrá-

čů v této soutěži. Všichni kluci z B týmu
se účastnili několika turnajů včetně oficiálních bodovacích pro starší žáky našeho
kraje. Mezi těmi nejlepšími z JČ kraje je
na 24. místě Martin Špale, toto umístění
mu zaručuje účast na krajském přeboru
jednotlivců. Na dalších místech jsou Aleš
Visčur (31), Matyáš Malec (32), David Nosek (36), František Kříž (46), Josef Benda
(47).

Tabulka OPII – sezóna 2015/2016

Tabulka OPIII – sezóna 2015/2016

1 Dačice B

23

20

1

2

0

301:113

64

1 Lodhéřov B

24

22

1

1

0

308:124

69

2 Třeboň C

24

18

2

4

0

255:177

62

2 Studená E

24

17

2

5

0

256:176

60

3 Lomnice A

24

17

2

5

0

243:189

60

3 Chlum B

24

16

3

5

0

246:186

59

4 Kunžak B

24

14

3

7

0

234:198

55

4 Řečice C

24

16

2

6

0

256:174

58

5 Jitka J. Hradec

23

12

6

5

0

223:191

53

5 Majdalena B

24

13

3

8

0

237:193

53

6 Dírná A

24

12

2

10

0

221:211

50

6 Jiskra N. Bystřice

24

13

0

11

0

222:210

50

7 Lásenice B

24

8

4

12

0

209:223

44

7 Dírná B

24

8

5

11

0

204:228

45

8 Chlum A

24

9

1

14

0

195:237

43

8 Dačice C

24

8

5

11

0

218:214

45

9 SK J. Hradec D

24

8

2

14

0

180:252

42

9 Třeboň D

24

8

3

13

0

203:229

43

10 Řečice B

24

7

4

13

0

196:236

42

10 Novosedly B

24

8

3

13

0

197:235

43

11 Velenice C

24

5

6

13

0

202:230

40

11 SK J. Hradec E

24

4

4

16

0

147:285

36

12 Včelnice B

24

6

3

15

0

187:245

39

12 Lomnice B

24

4

1

19

0

158:274

33

13 Rudolec B

24

1

0

23

0

144:288

26

13 Kunžak C

24

2

2

20

0

154:278

30

Od začátku letošního roku organizuje naše
DTJ každou středu v tělocvičně místní ZŠ
kroužek stolního tenisu. Vzhledem k velkému zájmu jsme některé nadějné děti přesunuli

do herny stolního tenisu. Chodí tam průměrně až 12 dětí, což je na tři stoly opravdu dost.
Podrobnější informace najdete na našich
webových stránkách www.dtjlomnice-nl.cz.

za oddíl stolního tenisu Martin Špale
www.dtjlomnice-nl.cz
stis.ping-pong.cz
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TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
V Českých Budějovicích se konala tisková
konference Jihočeského kraje, kde se za účasti hejtmana Jiřího Zimoly a Karla Poborského

předávaly ceny nejlepším střelcům sezóny
2014/15 v jednotlivých kategoriích krajských
soutěží. Pamětní plaketu získalo celkem 14

střelců jihočeského kraje, ale pouze klub TJ
TATRAN Lomnice nad Lužnicí měl jako jediný mezi těmito nejlepšími hned dva oceněné.

Nejlepší střelci v mládežnických krajských
soutěžích v sezoně 2014/15

Jakub Kašpírek (Písek – 61 gólů)
Vladimír Charvát (Český Krumlov – 49 gólů)
Vojtěch Štěpka (Protivín – 44 gólů)
Miroslav Chovanec (Blatná – 42 gólů)
Michal Kinčl (Meteor Tábor – 40 gólů)
Stanislav Pacholík (Nová Včelnice – 39 gólů)
Martin Špale (Lomnice nad Lužnicí – 38 gólů)
Tomáš Žofka (Junior Strakonice – 33 gólů)
Martin Průcha (Břilice – 32 gólů)
Jakub Růžička (Loko České Budějovice – 32 gólů)
Lukáš Valenta (Hluboká nad Vltavou – 31 gólů)
Martin Škoda (Malše Roudné – 27 gólů)
Vojtěch Cína (Protivín – 26 gólů)
Rostislav Trachta (Lomnice nad Lužnicí – 25 gólů)
Zdroj: http://www.jihoceskyfotbal.cz/aktuality/16256/hejtmanzimola-s-karlem-poborskym-ocenili-nejlepsi-male-fotbalove-strelce.html

Rostislav Trachta a Martin Špale za klub TJ TATRAN

Martin Špale si převzal pamětní plaketu za 38 gólů v sezóně

Společná fotografie s J. Zimolou a K. Poborským

Výsledky dubnových fotbalových utkání
MUŽI:
sobota 2. 4. 2016
Chlum u Třeboně – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 1:3 (0:1)
Střelci: Pancíř 2, Čáp
sobota 9. 4. 2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
– Borovany 2:1 (1:0)
Střelci: Zákostelecký, Řehoř
sobota 16. 4. 2016
Kardašova Řečice – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 0:0 (0:0)
sobota 23. 4. 2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
– Horní Stropnice 4:1 (1:0)
strana 12

střelci: Mikuláštík 2, Zákostelecký,
Pancíř

DOROST:
sobota 2. 4. 2016
Hrdějovice – TJ
TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 0:2 (0:1)
střelci: Hrubý, Šedivý
neděle 10. 4. 2016
TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí – Hluboká nad
Vltavou 3:0 (1:0)
střelci: Trachta, Pancíř, Šedivý

neděle 17. 4. 2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
– Rudolfov 2:0 (1:0)
střelci: Šedivý, Lisko
sobota 23. 4. 2016
Suchdol nad Lužnicí –
TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 0:2 (0:1)
střelci: Lisko, Bartoš

STARŠÍ ŽÁCI:
neděle 3. 4. 2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
– České Velenice 7:2 (3:0)
střelci: Sedlák 6, Prášek M.

Město Lomnice nad Lužnicí
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sobota 9. 4. 2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
– Dačice/St. Hobzí 4:3 (1:1)
střelci: Burda Jan 2, Prášek M.,
Hegr
neděle 17. 4. 2016
Borovany – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 3:5 (0:5)
střelci: Prášek M. 3, Burda Jan 2
neděle 24. 4. 2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
– Suchdol nad Lužnicí 23:0 (13:0)
střelci: Burda Jan 6, Sedlák 5,
Šnorek 4, Malec 2, Janda 2, Dušák
V. 2, Prášek M., Krejníková

MLADŠÍ ŽÁCI:
neděle 3. 4. 2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
– České Velenice 3:1 (2:1)
střelci: Prášek M., Fiktus, Nosek

Slavnostní nástup utkání mužů v Kardašově Řečici
Vzadu stojící zleva: Petr Krejník, Martin Dušák, Milan Zákostelecký, Pavel Heger, Miroslav Šálený,
David Štěcha, Martin Bubal, Pavel Řehoř, Lukáš Čáp, Josef Boček, Michal Šachl
Vpředu stojící zleva: Martin Papež, Tomáš Švec, Nela Cipínová, Kateřina Prášková, Martin Cipín,
Tomáš Prášek, Tadeáš Hrubý, David Babický, Lukáš Cypris, Tomáš Babický, Kryštof Hrubý

Martin Cipín a Radim Cypris v akci

sobota 9. 4. 2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
– Dačice/St. Hobzí 9:0 (5:0)
střelci: Prášek P. 3, Prášek M. 2,
Havel, Vrána, Petřík, Fiktus
neděle 17. 4. 2016
Borovany – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 1:3 (1:2)
střelci: Nosek, Prášek P., Prášek M.
neděle 24. 4. 2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
– Suchdol nad Lužnicí 13:0 (5:0)
střelci: Prášek M. 3, Prášek P. 3,
Nosek 3, Vrána 2, Fiktus, Ouda

PŘEDPŘÍPRAVKA:
neděle 10. 4. 2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
– Kardašova Řečice 3:10
střelci: Hrubý K. 2, Cipín
neděle 17. 4. 2016
Kardašova Řečice – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 6:6
střelci: Papež 3, Prášek T. 2, Cipín

Ke každému konci utkání patří pozdravení se se soupeřem
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Rozpis fotbalových utkání – květen 2016
datum

den

začátek

sraz

domácí

hosté

kategorie

1. 5. 2016

Ne

9.00

7.30

Hrdějovice

Lomnice

žáci ST+ML

1. 5. 2016

Ne

14.00

13.00

Lomnice

Č. Velenice

ml. přípravka

1. 5. 2016

Ne

17.00

13.00

Lomnice

Novosedly n. N.

ml. přípravka

1. 5. 2016

Ne

17.00

15.20

Suchdol

Lomnice

muži

3. 5. 2016

Út

17.00

16.00

Štěpánovice

Lomnice

st. přípravka

5. 5. 2016

Čt

8.00

7.15

J. Hradec

McDonald´s Cup

školní akce

5. 5. 2016

Čt

17.30

16.15

Novosedly n. N.

Lomnice

st. přípravka

7. 5. 2016

So

10.00

8.30

Mladé

Lomnice

dorost

7. 5. 2016

So

17.00

16.00

Lomnice

N. Bystřice

muži

8. 5. 2016

Ne

14.30

13.30

Lomnice

N. Bystřice

žáci ST+ML

10. 5. 2016

Út

8.00

7.15

J. Hradec

McDonald´s Cup

školní akce

14. 5. 2016

So

9.00

8.00

Třeboň B

Lomnice

ml. přípravka

14. 5. 2016

So

10.00

8.00

Lomnice

Suchol n. N.

ml. přípravka

14. 5. 2016

So

10.00

9.00

Lomnice

K. Újezd

dorost

14. 5. 2016

So

13.00

11.30

Č. Dvory

Lomnice

žáci ST+ML

15. 5. 2016

Ne

17.00

15.40

Břilice

Lomnice

muži

17. 5. 2016

Út

17.00

16.00

Lomnice

Štěpánovice

st. přípravka

19. 5. 2016

Čt

17.30

16.00

K.Řečice

Lomnice

st. přípravka

21. 5. 2016

So

9.30

7.45

Č. Velenice

Lomnice

ml. přípravka

21. 5. 2016

So

10.00

7.45

Lomnice

Novosedly n. N.

ml. přípravka

21. 5. 2016

So

12.30

10.45

Jankov

Lomnice

dorost

21. 5. 2016

So

17.00

16.00

Lomnice

D.Bukovsko

muži

22. 5. 2016

Ne

14.00

13.00

Lomnice

Slávia Č.B.

žáci ST+ML

26. 5. 2016

Čt

17.30

16.30

Lomnice

Č. Velenice

st. přípravka

28. 5. 2016

So

10.00

8.00

Kaplice

Lomnice

žáci ST+ML

28. 5. 2016

So

17.00

15.15

N. Včelnice

Lomnice

muži

29. 5. 2016

Ne

9.00

8.00

Lomnice

Suchol n.N.

ml. přípravka

29. 5. 2016

Ne

11.00

8.00

Lomnice

Třeboň B

ml. přípravka

29. 5. 2016

Ne

14.00

13.00

Lomnice

Borovany

dorost
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Turnaj okresních výběrů
Ve středu 20. 4. 2016 se v areálu TJ
TATRAN uskutečnila utkání meziokresních výběrů jihočeského kraje
mezi OFS Jindřichův Hradec, OFS
České Budějovice a OFS Prachatice.
Utkání jsou určena pro hráče kategorie U12 (roč. 2004) a U11 (roč. 2005),
kteří nejprve v dopoledních hodinách
pilovali pod vedením profesionálně
vyškolených lektorů jihočeského KFS
své dovednosti a odpoledne pak odehráli svá utkání. K reprezentaci OFS
Jindřichův Hradec byli za náš klub no-

minování Pavel Prášek, Matyáš Poturnay, Mikuláš Jan Procházka, Tadeáš Bicek (kat. U11) a Jakub Vrána
(kat. U12).
Výsledky jednotlivých utkání:
Kategorie U11
OFS J. Hradec – OFC Č. Budějovice 10:13
OFS Prachatice – OFS Č. Budějovice 5:16
OFS J. Hradec – OFS Prachatice 5:17
Kategorie U12
OFS J. Hradec – OFC Č. Budějovice 3:5

Další připravovanou akcí, kterou
uspořádá TJ TATRAN koncem měsíce května bude „náborový“ sportovní
den v rámci projektu Můj první gól pod
záštitou FAČR. Akce bude určena především pro děti z předškolních zařízení z Lomnice a blízkého okolí a má za
úkol seznámit chlapce a dívky s fotbalem a se sportováním vůbec.
Martina Kalajová

Vzadu stojící zleva: Vladimír Vrána, Petr Krejník
Vpředu stojící zleva: Matyáš Poturnay,
Pavel Prášek, Jakub Vrána, Mikuláš Jan Procházka,
Tadeáš Bicek

Tadeáš Bicek mezi nejmenšími diváky

Profesionální lektoři na hřišti TJ TATRAN

OFS Prachatice – OFS Č. Budějovice 1:1
OFS J. Hradec – OFS Prachatice 0:6

Jiří Hrbáč

• jako hráč 10x prvoligový start (SK Dynamo České Budějovice)
• trenér mládeže SK Dynamo České Budějovice

Luboš Pecka

• jako hráč 147x prvoligový start (SK Dynamo České Budějovice,
FK Mladá Boleskav)
• v sezóně 2006/07 se stal králem ligových střelců (16 vstřelených
branek)
• zahraniční angažmá – Alemannia Aachen (Německo)
• trenér mládeže SK Dynamo České Budějovice

Roman Lengyel

Turnaje okresních výběrů v Lomnici nad Lužnicí se
zúčastnili profesionální lektoři:
Tomáš Maruška

• jako hráč 234x prvoligový start (SK Dynamo České Budějovice,
AC Sparta Praha, FK Teplice)
• 2x mistr ligy (AC Sparta Praha)
• 2. místo Mistrovství Evropy U21 v roce 2000 – Slovensko
• zahraniční angažmá – Saturn Ramenskoje (Rusko), FK Kubáň
Krasnodar (Rusko), FK Rostov (Rusko)
• trenér mládeže SK Dynamo České Budějovice

• jako hráč 2x prvoligový start (SK Dynamo České Budějovice)
• předseda komise mládeže KFS
• profesionální trenér mládeže KFS

Petr Čížek

Michal Krtek

Josef Holub

• hráč TJ Centropen Dačice (Krajský přebor)
• trenér mládeže TJ Centropen Dačice

• šéftrenér přípravek SK Dynamo České Budějovice
• trenér mládeže FC MAS Táborsko
• člen komise mládeže KFS
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Rozhovor se sportovními nadějemi
Tentokrát jsme si připravili pár otázek pro
Kryštofa Hrubého z předpřípravky týmu
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí.
1. Kryštofe, v dubnu jste hráli svá první
utkání na fotbalovém hřišti. Vzpomeneš si na soupeře a na oba výsledky?
Hráli jsme proti Kardašově Řečici. Druhý
zápas 6:6 a první zápas 12:3 pro Řečici.
2. Druhý zápas se tedy uskutečnil
v Kardašové Řečici a po utkání
jste doprovázeli hráče lomnického
A týmu na hřiště. Jaký to byl pro tebe
zážitek a prozraď nám jméno hráče,
se kterým jsi nastupoval.
Jeho jméno nevím, ale měl jsem dobrý pocit.

3. Kdo tě přivedl k fotbalu?
Protože bráchové, Patrik a Táda, si jezdili
na tréninky a zápasy a já nechtěl být pořád
jenom doma, tak jsem taky začal.

Kryštofe děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho dalších sportovních i osobních
úspěchů.

4. Kdo je vašim trenérem a baví tě pod
ním trénovat?
Jó, baví a je to pan Krejník a pan Melichar.
5. Kolikrát týdně máte tréninky a na co
bys nalákal nové spoluhráče, kteří by
také chtěli začít s fotbalem.
Trénujeme 2x týdně a chtěl bych, aby se
k nám přidali další kluci, kteří se naučí,
jak se hraje fotbal, a pak si spolu můžeme zahrát třeba v družině na hřišťátku, než
pojede autobus.

Kryštof v akci

Fit den pro ženy v Lomnici nad Lužnicí
Akce proběhne v sobotu 28. KVĚTNA
2016 na Farské louce
❀ Chcete potrápit své tělo? Zkusit něco
nového? Vyberte si z nabídky našich
HÝBÁNEK se zkušenými cvičiteli
09:30
Zahájení, prezence
10.00 – 11.00
Piloxing
11.00 – 12.00
Port De Bras
12:00 – 13.00
Pauza
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13.00 – 14.00
Pilates, taneční aerobik
14.00 – 15.00
Aerobik
Vybíráme:
4 lekce 200,– Kč (v předprodeji 150,– Kč)
2 lekce 100,– Kč (v předprodeji 70,– Kč)
(každá účastnice obdrží nápoj, svačinu)

Od 14.00 se vám budou věnovat odbornice na slovo vzaté vizážistka, kosmetička
Martina Schreibová a výživová poradkyně
Ivana Brožová

❀ Hýbánky vás nelákají nebo dokonce děsí?
Tak přijďte odpoledne do poradny, kde se
dozvíte, jak se starat sama o sebe a své tělo.

Přihlásit se můžete do pátku 15. května 2016
na info@iks.lomnice-nl.cz nás kontaktujte
telefonicky na 724 157 968

Občerstvení po celý den přímo v areálu Farské louky

Město Lomnice nad Lužnicí
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ze spolků
Zpěváček
Zemského kola soutěže v lidovém
zpěvu se tentokrát zúčastní zástup-

ce našeho souboru JAVOR Vladimír
Božovský s písněmi z našeho regio-

nu V tom třeboňským zámku a Dyj
sem šel z Bukovska.

INFORMACE
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

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.
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Životní prostředí – náš společný zájem

www.elektrowin.cz
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Přijmeme na HPP recepční do 4* hotelu v centru Třeboně. Požadujeme ukončené SŠ vzdělání
a aktivní znalost AJ. Nástup po dohodě, zájemci pište na: gm@zlatahvezda.cz

Prodej
Město Lomnice nad Lužnicí vyhlašuje záměr prodeje pozemku p.č. St. 19 o výměře 1275 m2 s budovou
č.p. 17 určenou k bydlení (budova bývalého SVAZARMU). Záměr prodeje je prodloužen do konce května.
Více informací na městském úřadě, úřední desce nebo na internetových stránkách www.lomnice-nl.cz.

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
200,– Kč
Řádková inzerce 100,– Kč

Při opakovaném podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com

Lomnické LISTY informují – periodický tisk územního samosprávného celku města Lomnice nad Lužnicí. Vydává
město Lomnice nad Lužnicí, číslo 5 / 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: 13. 5. 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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