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Nenechte si ujít
5. června
16. zasedání
zastupitelstva města
7. června
Corpus Domini
9. června
Benefiční koncert
„Týden pro hospic“
10. června
Noční hasičská soutěž
16. června
Musica Dolce Vita
23. – 25. června
Lomnická pouť
24. června
Folklorní festival
U Zlaté stoky
24. června
Pouťová zábava
s kapelou YAMABAND
25. června
Odpoledne s dechovkou
21. července
Vodníci z Řečice – divadlo

Z RADNICE
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
z 102. – 104. zasedání rady města
Rada města:

− projednala prověření stavu dřevin
u komunikace „Na Blatech“ rostou-

cích na pozemku p.č. 4171/5 v k.ú.
Lomnice nad Lužnicí, v majetku
Města Lomnice nad Lužnicí 6 / 9

a souhlasí s podáním žádosti o pokácení předmětných dřevin na pozemku
p.č. 4171/5 v k.ú. Lomnice nad
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Lužnicí dle zákresu v geometrickém
zaměření z důvodu ohrožení zdraví
a majetku způsobeném zdravotním
stavem dřevin
− schvaluje znovuzavedení odběru použitých pneumatik na Sběrném dvoře za
úplatu dle schváleného ceníku

Město Lomnice nad Lužnicí
− bere na vědomí oznámení změny složení
výboru Klubu žen při Českém svazu žen
v Lomnici nad Lužnicí ze dne 10. 4. 2017
− schvaluje v souladu s doporučením
hodnotící komise jako vítěznou nabídku
uchazeče FLORA SERVIS s.r.o. a zároveň schvaluje znění Smlouvy o dílo na

akci „Dětské hřiště u MŠ Lomnice nad
Lužnicí“ mezi Městem Lomnice nad
Lužnicí a firmou FLORA SERVIS s.r.o.
− schvaluje termín konání zastupitelstva
města dne 5. 6. 2017
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Veřejné 16. zasedání zastupitelstva města se uskuteční dne 5. 6. 2017 od 18:00 hodin v budově čp. 348.

INFORMACE
Platby za připojení do lomnické
metropolitní internetové sítě

Svoz odpadu
v měsíci červen

Upozorňujeme uživatele lomnického internetu, kteří si doposud nezměnili nastavení
trvalých příkazů k internetu, aby tak učinili v co nejbližším možném termínu.
Platby se uskutečňují dle smlouvy – čtvrtletně ve výši 810,– Kč na nový účet města
L. n. L. – ČSOB, a. s. – 272 534 460 / 0300, jako VS uvádějte číslo smlouvy.
Zároveň Vás upozorňujeme, že platby mají být realizovány vždy v prvním
měsíci čtvrtletí, a to bezhotovostním způsobem.

Pá   2. 6.
Pá   16. 6.

Provozní doba
Sběrného dvora

Provozní doba Starého hřbitova
a dětského hřiště u Farské louky

Úterý:

14:00 – 17:00

Pátek:

08:00 – 12:00 12:30 – 17:00

DUBEN – ŘÍJEN od 8:00 – 20:00 hodin

Sobota: 08:00 – 12:00

Týden pro hospic 2017
Třeboňská Hospicová péče sv. Kleofáše
pořádá od 5. do 11. června již tradiční
Týden pro hospic. Výtěžek všech představení, přednášek, koncertů a dalších
akcí poputuje na provoz třeboňského
hospice. Kromě Kostelního sboru KoS,
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který tentokrát vystoupí v Třeboni
v prostoru Husovy kaple nebo lomnického koncertu pěveckého uskupení VIVA
MUSICA pod vedením Jitky Balcarové
se mohou diváci těšit také na představení Divadelního spolku Kajetán v třeboň-

ském divadle – vybrané vstupné z divadelního představení zdvojnásobí Nadace
Divoké husy. Přijďte a pomozte nám pomáhat! Aktuální informace sledujte na
webu www.kleofas.cz
Petra Brychtová

Město Lomnice nad Lužnicí
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Od Bacha po Vlacha v Lomnici?
V září minulého roku přibyl v Lomnici ke
stávajícím třem pěveckým sborům (dětské
sbory Zvoneček a Racek a církevní sbor
KOS) ještě další – volné pěvecké sdružení
otevřené všem, kteří si chtějí s radostí za-

zpívat. Sbor má ve svém repertoáru písně
různých žánrů – tzv. „od Bacha po Vlacha“
a vede ho p. učitelka Jitka Balcarová.
Pokud jste zvědaví, a ještě ke všemu chcete
přispět na dobrou věc, přijďte do kostela sv.

Václava v pátek 9. června na benefiční koncert v rámci Týdne pro hospic.
Vedoucí sboru vzkazuje: „Všichni jste srdečně zváni a budeme rádi, když se naše řady
rozšíří o nové zpěváky.“

OD NAŠICH OBČANŮ
Narpa
Název Narpa je vlastně zkratkové slovo, které
vzniklo nejspíš za minulého režimu z označení
Národní papírna. Dneska se už málo používá
a většinou ho uslyšíte od lidí starší generace
nebo od mých vrstevníků. Když já si jdu něco
koupit do papírnictví na náměstí vedle Pečovatelského domu, pokaždé řeknu, že jdu do Narpy. Tohle království výrobků z papíru doplněné
psacími potřebami, denním tiskem, časopisy
a nyní ještě i hračkami, mně vždycky hodně
imponovalo.
Jako žáci jsme si tam chodili kupovat sešity a školní potřeby. Když měly časopisy ABC
a Pionýrská stezka přijít na pult, netrpělivě jsme
na ně čekali. Bylo jich málo. Vždy se po nich
doslova zaprášilo. A tak dost často jsem se mu-

sel spokojit jen se Sedmičkou pionýrů, které
tenkrát PNS expedovala štosy.
V Narpě pamatuji samotnou majitelku domu
paní Kartákovou, a po jejím odchodu do důchodu stála za pultem vždy usměvavá paní Soudková, která trpělivě přehrabovala zadní regály
a hledala v krabičkách redispero, ten nejslabší
štěteček k vodovým barvám nebo tuhy do kružítka. Živě si pamatuji, jak mi malými nůžtičkami stříhala výherní losy MON nebo Červeného
kříže, které jsem si vybral v podlouhlé papírové
krabičce. Pamatujete si na ně? Los Mezinárodní
organizace novinářů byl menší, ten od Červeného kříže zase zářil křížkem v červené barvě.
Předcházely ty známé stírací, jeden byl za 3 Kčs
a druhý za 5 Kčs. Po ustřihnutí se rozbalil do

dlouhé papírové nudle, na které byly vypsány
výherní částky. A já je s nadšením odtajňoval
a těšil se, že vyhraju hodně peněz. Ale výhra
většinou zůstala v podobě nového losu, který
potom už nic nevyhrál.
Lomnická Narpa zůstává vzhledově stále stejná – podobné dřevěné dveře – ty staré
byly kdysi bílé – ty nové jsou hnědě natřené.
Ani interiér se moc nezměnil, občas – většinou
o Vánocích – přetéká hračkami a ozdobami,
které musí pojmout. Ale to je trend dnešní doby.
Hlavní je, že tam mohu zakoupit vše, co potřebuji k mojí spisovatelské a sběratelské činnosti.
Dávno nejsem školák, ale papírové věci z papíru dodnes ve značné míře používám.
Jiří Kos

Kalendář akcí na Třeboňsku
Turistická oblast Třeboňsko vydala nový
kalendář akcí v tištěné podobě. Jak turisté,
tak i místní obyvatelé v něm najdou výběr
kulturních, společenských a sportovních
akcí, pořádaných na území Třeboňska,
Veselska a Vitorazska. Akce, zveřejněné
v této brožuře, se konají v období od červ-

na do září. Jsou vybrané tak, aby zaujaly
všechny věkové kategorie i rozličné zájmy
návštěvníků.
Tištěný kalendář akcí je k dostání na informačních centrech, ve vybraných ubytovacích a stravovacích zařízeních a také ve
vybraných obchodech.

Kromě tištěného kalendáře akcí neustále probíhá aktualizace kulturního kalendáře také na webu www.jiznicechy.cz/
kalendar.
Ing. Monika Havlová,
produktová manažerka
TO Třeboňsko

Ze školy
Hudba pro zábavu i pro vzdělání
Ve čtvrtek dne 11. 5. 2017 se v kostele sv. Václava uskutečnil dvojkoncert pro žáky naší školy.
Celkem se ho zúčastnilo téměř 160 dětí.
Pozvání do Lomnice přijal žesťový kvartet
profesionálních hudebníků: Brasstet (ve složení:
trubky, pozoun a tuba). Ač název uskupení nezní
pro laiky příliš přitažlivě, hudba, kterou hráli, byla
opravdu velmi přitažlivá. I starší děti tak vtáhla,
že jsem dokonce sama byla chvílemi překvapena.
Pro žáky 1. – 4. třídy byl určen první koncert
s názvem O Aničce a písničce. V něm vypravování pohádkového příběhu o dívce Aničce tvořilo

osnovu celého koncertu. Po krátkém mluveném
slově, při němž se z i hudebníků stávali herci,
vždy následovala píseň, která hudebně vyjádřila
to, co se v příběhu odehrává. Pestrost a svižné
tempo nenechalo děti se nudit. Jako zpestření
žáci sledovali hru na dudy i na historické rohy
a trouby.
Pro žáky 5. – 9. třídy byl určen druhý koncert s názvem Trumpetiáda. Ten byl zaměřen
trochu odborněji – na historii, druhy žesťových
dechových nástrojů a techniku hry na ně. Někdo si mohl hru na roh i vyzkoušet nebo se stát

součástí produkce hrou na jeden z 20 bicích nástrojů. Všichni se pak připojili k písni „We will
rock you“. Repertoár byl tvořen zejména filmovou hudbou a známými písněmi starší i současné
popmusic, doplněný řadou hádanek.
Všichni mladí pánové kvartetu Brasstet byli
úžasní – zábavní, vtipní, ale přitom velmi profesionální a výborně technicky vybavení. I z kratičké písně dokázali udělat kus umění. Děkuji tímto
jim i paní Kateřině Žajdlíkové za mluvené slovo
a organizační spolupráci.
Mgr. Klára Jelínková
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Město Lomnice nad Lužnicí

Besídka ke Dni matek
Den matek v tomto roce připadl na
14. května. Je to den, kdy se vzdává pocta všem maminkám a babičkám a který
připadá vždy na druhou květnovou neděli. Letos jsme si tedy opět tento den
společně s dětmi i jejich rodiči připomněli.
Naše školní družina již několik let
připravuje pro maminky a babičky besídku, kterou jsme i tentokrát pojali jako
poděkování za jejich neutuchající lásku
a péči. Ve čtvrtek 11.5. jsme společ-

ně s dětmi ze Základní umělecké školy
pod vedením Mgr. Balcarové přivítali
maminky pásmem písniček, básniček,
tanečků a muzikálem O Budulínkovi.
Všechny děti se na toto vystoupení připravovaly svědomitě již několik týdnů
dopředu – pečlivě se učily svou básničku a také vyrobily pro maminky na památku drobný dáreček.
Besídku jsme si všichni užili a věříme, že i maminkám se vystoupení líbilo.
V. Bártů

Den Země
Tak jako každý rok, tak i tento se naše škola
připojila k celosvětovým oslavám dne Země.
Jako ústřední téma bylo zvoleno „Voda dobrá
i zlá“.
Šlo nám o to, aby si děti uvědomily, že voda
jako jedna ze základních podmínek života na
Zemi, je živel, který je nutné chránit, neboť je
pro člověka i celou přírodu nezbytností. Je to
však i síla, která za určitých podmínek může
být silou zničující.
Žáci prvního stupně vyjeli tentokrát do Českých Budějovic. První skupina navštívila zajímavou technickou památku z roku 1724 -Vodárenskou věž. Prostřednictvím videoexpozic

„Čím budu“
Na začátku školního roku se žáci 8. ročníku zúčastnili Burzy škol v Třeboni.
Součástí akce byla i prohlídka středních
škol a učilišť v Třeboni. Získané informace by měly žákům v budoucnu pomoci při rozhodování o volbě školy a jejich
povolání.
Koncem dubna jsme navštívili Úřad
práce v Jindřichově Hradci. Zde se žáci
zúčastnili besedy k volbě povolání.
Vzájemně diskutovali o výhodách, nevýhodách a podmínkách pro práci v jednotlivých oborech. Paní Mgr. Vysoká
informovala žáky o nejžádanějších profesích v našem regionu a o těch, kterými
je náš trh nasycen. Pohovořila také o firmách v našem regionu, jejich zaměření,
počtech jejich zaměstnanců a potřebstrana 4

cestovali časem do dob dávno minulých, kdy
čistá voda nebyla samozřejmostí. Prohlédli si
zblízka starou barokní stavbu, která po staletí
zásobovala královské město vodou. Druhá skupina navštívila čističku odpadních vod v Hrdějovicích.
Naši starší žáci z druhého stupně absolvovali přednášku p. Srpa ze SŠ rybářské a vodohospodářské v Třeboni na téma Povodně. Poté
se přesunuli do areálu místních sádek Šaloun,
kde se jich ujal p. Vítězslav Pulec a seznámil
je s historií a provozem tohoto zařízení. Konec
projektové dne patřil tradičně úklidu – tentokrát v lokalitě Velký a Malý Tisý.

Město Lomnice nad Lužnicí
ných profesích. Žáci následně formou
hry zjišťovali, jaké střední školy a studijní obory mohou v Jihočeském kraji
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navštívit při Dnech otevřených dveří.
Nakonec se seznámili s profesiogramy
a webovými stránkami, kde mohou zís-

kat pro ně důležité informace k volbě
povolání.

Mgr. Petra Štěpánková

Někomu život, někomu smrt
Na motivy stejnojmenné trilogie Jaroslava
Čvančary doputovala do městské knihovny výstava o operaci Anthropoid. Autorka
Jindra Svitáková v ní připomíná především příběhy hrdinů zahraničního odboje,
parašutistů, kteří 27. května 1942 spáchali
atentát na zastupujícího říšského protektora
Reinharda Heydricha. Tento symbol odporu
českého národa proti německému fašismu
měl kruté důsledky. Lidice. Ležáky. Na dvaceti čtyřech panelech jsou zachyceny i příběhy jednotlivců a rodin domácího odboje,
vlastenců, tedy těch, jejichž životy skončily
za spolupráci a pomoc parašutistům.
V pátek 5. května, tedy v období květnových oslav připomínajících si konec
války, proběhla vernisáž výstavy. A to nadvakrát. Nejprve v dopoledních hodinách
pro žáky II. stupně ZŠ, v podvečer pro ve-

řejnost. Na programu se převážně podíleli
žáci devátého ročníku, kteří právě tuto výstavu již na podzim zhlédli v Jindřichově
Hradci. Z klimatických důvodů byla „školní“ vernisáž přenesena do tělocvičny. Zahajovací program krom průvodního textu
v podání osmáků doplnila i kulisa „živého
obrazu“, výjev z Pissasovy Guernicy. Byl
proložen drobnými klavírními skladbičkami žáků ZUŠ a paní učitelky J. Balcarové.
O zvýraznění slavnostní atmosféry se svojí
přítomností zasloužili členové Klubu výsadkových veteránů generála Rudolfa Severína Krzáka z Jindřichova Hradce, kteří
stáli čestnou stráž s vlajkou. Do projektu
k 75. výročí atentátu na Heydricha se žáci
zapojili i v hodinách výtvarné výchovy.
A tak si návštěvníci výstavy prohlédli velice zdařilé práce dětí. K povídání o vernisá-

ži patří i malé pohoštění, o což se postarali
žáci sedmého ročníku. Na přípravě tabule
se podíleli paní uklízečky. Jsem ráda, že
právě ze strany školy vzešla iniciativa vyjednat zapůjčení výstavy do Lomnice a ve
spolupráci s MěK ji instalovat. Především
jsme umožnili vyučujícím pracovat při výuce tak, jak je zvykem ve velkých městech
– využít tématické výstavy k učivu v etapách. Široké veřejnosti a turistům jsme důstojně připomněli hrdinský čin odporu proti teroru, který i dnes v různých formách
na naší planetě ovládá životy milionů lidí.
Pro současnou mladou generaci může být
tento čin až nepochopitelným. Právě proto
je o něm třeba mluvit. Právě proto je potřeba jej připomínat. Právě proto tato výstava
vznikla.
R. Fuchsová
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Město Lomnice nad Lužnicí

Návštěva stověžaté Prahy
zážitků a získaných vědomostí. V Praze
byla asi většina z nás, málokdy máme
ale možnost využít služeb průvodce
a věnovat se krásám tamější architektury
a historickým faktům Prošli jsme Václavské náměstí, Staroměstské náměstí,
zhlédli jsme Staroměstský orloj, vydali
se na Karlův most, podívali jsme se na
tzv. Lennonovu zeď, budova Národního
divadla nás ohromila. Prohlédli jsme si
také Gigantickou hlavu Franze Kafky na
Národní třídě, chvilku pobyli ve Františkánské zahradě. Cestou zpět jsme si
všichni povídali o svých zážitcích. Za

6. dubna se vydali žáci 6. a 8. ročníku do
hlavního města. Měli jsme domluvenou
prohlídku s průvodcem, cestou vlakem
jsme přemýšleli, co nás v Praze všechno čeká. Před námi byl den plný nových

nás za všechny musím napsat, že se výlet opravdu povedl, utvrdili jsme se, že
to, co se o Praze říká, že je jedním z nejkrásnějších měst na světe, opravdu platí.
Můžeme na to být hrdí….

z kulturY
Stavění máje, Rej čarodějnic a bludiček v Lomnici
V neděli 30. dubna jsme si ozdobili májku, pomocí techniky ji postavili a za zvuků bubnů skupiny Fedrfechtýři, Větrnic a čarodějnic
zapálili tu naší „Lomnickou čarodějnici“.
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Májové dny osvobození jsme si připomněli také
v Lomnici nad Lužnicí
Výstava Někomu život, někomu smrt byla
slavnostně zahájena v pátek 5. května. Celkem 24 panelů zapůjčených Asociací nositelů
legionářských tradic, a.s. doplnily a umocnily její poselství výtvarné práce dětí lomnické základní školy. Starší žáci si na vernisáž
pod vedením Mgr. Renáty Fuchsové a Mgr.
Šárky Lahodné připravili velmi zajímavý doprovodný program. Přednes vybraných textů
a živý obraz oslovily všechny přítomné, mezi
nimiž nechyběla Jarmila Doležalová, jejíž
maminka přežila vypálení obce Ležáky. Po
prohlídce výstavy jsme vyslechli přednášku

paní Doležalové, která hovořila nejen o své
rodině.

Samotný konec druhé světové války jsme
si připomněli v pondělí 8. května na Václavském náměstí. Od 17.00 hodin hrál v kostele
sv. Václava Velký dechový orchestr města
České Budějovice a v 18.00 hodin jsme důstojným pietním aktem u památníku poděkovali všem, kdo za nás dali své životy.
Děkujeme Armádě ČR, 44. lehkému motorizovanému praporu Jindřichův Hradec,
za pomoc při dopravě výstavních panelů
k nám do Lomnice nad Lužnicí, za jejich
ochotu.
IKS a Městská knihovna

Poděkování suchdolských turistů
Chtěly bychom velmi poděkovat paní Mirce
Košinové z Lomnice nad Lužnicí, která byla
ochotná a strávila s lidmi ze Suchdola nad

Lužnicí v sobotu 13. května dobrovolně svůj
volný čas a vzala nás na pěší túru po lomnických rybníkách. Rádi ještě někdy využijeme

její ochotu k vycházkám po okolí Lomnice
nad Lužnicí.

Za všechny Renata Rohrbachová

Na břehu řeky Zambezi v Lomnici u Václava od 23. června
Na letní sezónu jsme pro všechny příznivce a milovníky výtvarného umění připravili
výstavu děl afrických umělců ze sbírky Ing.
Karla Pupíka.
Pod názvem „Na břehu řeky Zambezi“
představí zapůjčené exponáty při vernisáži
v pátek 23. června sám jejich majitel v kostele sv. Václava spolu s odborným výkladem.
Ing. Karel Pupík žije v Jablonci nad Nisou, avšak několik měsíců v roce ho můžete potkat v nedalekých Kolencích, kde má
kořeny jeho rodina. Své lásce, výtvarnému
umění, se věnuje téměř celý svůj podnikatelský život. V letech 1998 – 2008 založil a provozoval v Českém Krumlově tři galerie, pro
renesanční prostory Sloupové síně zámku
připravil více než 50 výstav. Spolupracoval
s Polským kulturním institutem, Velvysla-

nectvím Litevské republiky v ČR i sdružením Lužických Srbů Domowina. Součástí
jeho jihočeských aktivit byly též výstavy na
zámku Červená Lhota. Má rád pojizerské
výtvarníky Josefa Jíru, Jaroslava Klápštěho
a Vladimíra Komárka, kterým uspořádal ještě za jejich života nejvýznamnější výtvarné
přehlídky na jihu Čech. Téměř padesát let
Karel Pupík také cestuje po celém světě.
Afrika je pro nás skutečnou exotikou.
Panu Pupíkovi se poštěstilo navštívit tyto
vzdálené končiny a seznámit se osobně
s tamními umělci světového věhlasu, z nichž
někteří studovali na evropských uměleckých
školách. Pořídil si zajímavou sbírku obrazů,
soch a plastik a některé z těchto exponátů
budou k vidění v kostele sv. Václava u nás
v Lomnici nad Lužnicí.
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Z knihovnY
Nabídka z našich knižních novinek
Ally Carterová: V tajných službách. Protřepat, nelíbat
Barbara Woodová: Modrý kámen
Kendra Elliot: Pohřbení

Jonas Moström: Fontána
Jo Nesbo: Žízeň
Karla Kubíková: Spálená křídla

ZE SPORTU
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
MUŽI „A“

pondělí 8. 5. 2017
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na trávě
v Březnici
Březnice – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí „A“ 2:3 (1:2)
střelci: Kaštánek, Krejník, Nohava V.

sobota 6. 5. 2017
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „A“ –
Mladá Vožice 1:1 (0:1)
střelci: Kaštánek

sobota 13. 5. 2017
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na trávě
v K. Řečici
Kardašova Řečice – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí „A“ 2:1 (0:0)
střelci: Božovský

neděle 23. 4. 2017
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „A“ –
Třeboň „B“ 3:0 (1:0)
střelci: Zákostelecký 2, Hrubý P.
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neděle 21. 5. 2017
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „A“ –
Lom 1:2 (1:2)
střelci: Hrubý

MUŽI „B“

sobota 29. 4. 2017
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „B“ –
Buk 2:3 (0:2)
střelci: Nohava V., Němec R.

Město Lomnice nad Lužnicí
sobota 6. 5. 2017
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na trávě
v Rapšachu
Rapšach – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí „B“ 3:3 (1:2)
střelci: Burda Ji. 2, Marek
sobota 20. 5. 2017
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na trávě
v Nové Vsi
Nová Ves – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí „B“  2:4 (1:2)
střelci: Nohava V. 2, Melichar 2

DOROST

sobota 29. 4. 2017
mistrovské utkání dorostu hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Kaplice 0:1 (0:0)
střelci: –
neděle 14. 5. 2017
mistrovské utkání dorostu hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Větřní/Loučovice 7:0 (2:0)
střelci: Burda Ji. 2, Burda Jan, Polách,
Božovský, Bartoš, Šedivý

neděle 21. 5. 2017
mistrovské utkání dorostu hrané na trávě
v Č. Velenicích
České Velenice – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 1:4 (1:2)
střelci: Šedivý, Božovský (PK), Velich,
Burda Jan

STARŠÍ ŽÁCI

sobota 22. 4. 2017
mistrovské utkání starších žáků hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Slavonice/St. Město p. L.  8:0 (3:0)
střelci: Prášek M. 5, Visčur 2, Špale

neděle 30. 4. 2017
mistrovské utkání starších žáků hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Kaplice 5:1 (4:1)
střelci: Šnorek 2, Malec, Prášek P., Špale

Lomnické LISTY informují – Červen 2017
sobota 13. 5. 2017
mistrovské utkání starších žáků hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Trhové Sviny 1:4 (0:2)
střelci: Janda

neděle 21. 5. 2017
mistrovské utkání starších žáků hrané
na trávě v N. Bystřici
Nová Bystřice/J. Hradec „B“ – TJ
TATRAN Lomnice nad Lužnicí  0:3 (0:1)
střelci: Prášek M. 2, Prášek P.

MLADŠÍ ŽÁCI

sobota 22. 4. 2017
mistrovské utkání mladších žáků hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Slavonice/St. Město p. L. 1:2 (1:2)
střelci: Prášek P.
neděle 30. 4. 2017
mistrovské utkání mladších žáků hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Kaplice 2:6 (1:2)
střelci: Vrána, Prášek P.
sobota 13. 5. 2017
mistrovské utkání mladších žáků hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Trhové Sviny 2:11 (1:6)
střelci: Vrána, Kolář

neděle 21. 5. 2017
mistrovské utkání mladších žáků hrané
na trávě v N. Bystřici
Nová Bystřice/J. Hradec „B“ – TJ
TATRAN Lomnice nad Lužnicí  4:4 (1:3),
PK 4:3
střelci: Prášek P. 3, Prášková
penaltu proměnili: Prášek P., Ouda, Farka

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

středa 10. 5. 2017
mistrovské utkání starší přípravky hrané
na hřišti v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Kardašova Řečice 1:10 (1:3)
střelci: Farka

středa 17. 5. 2017
mistrovské utkání starší přípravky hrané
na hřišti v Třeboni
Třeboň „B“ – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 14:3 (7:1)
střelci: Prášková 2, Prášek T.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

neděle 23. 4. 2017
mistrovská utkání mladší přípravky hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Kardašova Řečice 5:2 (2:0)
střelci: Prášková 3, Hrubý K., Papež
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Nová Bystřice 7:3 (4:2)
střelci: Prášková 4, Hrubý K., Prášek T.,
Julák

neděle 14. 5. 2017
mistrovská utkání mladší přípravky hrané
na trávě ve Stráži n. N.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Novosedly nad Nežárkou 11:3 (3:3)
střelci: Prášková 4, Babický T. 3, Hrubý K.
2, Prášek T. 2

Stráž nad Nežárkou – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 1:16 (1:5)
střelci: Prášková 6, Hrubý K. 5, Prášek T. 3,
Babický T., Novák Š.

sobota 20. 5. 2017
mistrovská utkání mladší přípravky hrané
na trávě v Halámkách
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
České Velenice 13:3 (6:0)
střelci: Prášková 5, Hrubý K. 4, Babický T. 2,
Prášek T., Papež
Suchdol nad Lužnicí „B“ – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 2:9 (1:3)
střelci: Prášková 4, Hrubý K. 3, Prášek T., Papež

PŘEDPŘÍPRAVKA

neděle 21. 5. 2017
přátelské utkání předpřípravky hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – SKP
ČB 5:7 (4:1)
střelci: Babický T. 5

E.On JUNIOR CUP
sobota 6. 5. 2017
turnaj starší přípravky hraný na trávě v Kamenném Újezdu. Turnaje se zúčastnilo 24 týmů, naše mužstvo obsadilo 5. místo
Základní skupina:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Český Krumlov 1:1, střelci: Farka
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – SKP ČB 0:2, střelci: –
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Bechyně 1:0, střelci: Hrubý K.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Benešov 0:0, střelci: –
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – FTA 3:0, střelci: Prášková 2, Papež
Zápasy o umístění:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Kaplice 2:1, střelci: Farka, Prášková
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Lišov 1:0, střelci: Prášková
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Lokomotiva ČB 0:0, střelci: –
Zápas o 5. místo:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Včelná 2:2 (PK 3:2)
střelci: Prášková, Hrubý K.
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Finále Českého poháru starších žáků
pondělí 8. 5. 2017
Výrazného úspěchu se podařilo dosáhnout
TJ TATRAN ve finále krajského kola Českého poháru starších žáků „O pohár předsedy VV KFS Jihočeského kraje“. Starší žáci
se do turnaje probojovali společně s týmy
TJ Lokomotiva České Budějovice, TJ Blatné a společenstvím TJ Třeboň/Dobrá Voda.
Pořadatelství této prestižní akce bylo svěřeno
do rukou oddílu TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí, kdy vedení jihočeského fotbalu vyslovilo po skončení akce s pořádáním turnaje
naprostou spokojenost. TJ Lokomotiva se
bohužel na poslední chvíli kvůli velké marodce svých hráčů z turnaje musela odhlásit,
a tak se hrálo systémem každý s každým

2x 30 min. Naši hráči, i když nebyli favority
turnaje, podali výborné výkony a zaslouženě
po zisku 1. místa mohli převzít vítězný pohár! K velkému úspěchu gratulujeme a níže
přinášíme výsledky turnaje.
Výsledky:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
TJ Jiskra Třeboň / SK Dobrá Voda u ČB
4:2 (2:1)
Střelci: Prášek M. 2, Šnorek 2 – Školková,
Bicenc O.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
TJ Blatná 5:2 (3:1)
Střelci: Prášek M. 3, Šnorek, Špale – Fořt L.,
Říha

TJ Blatná – TJ Jiskra Třeboň / SK Dobrá
Voda u ČB 1:6 (0:4)
Střelci: Pícha – Bicenc O. 2, Macho, Hrubá,
Kamený, Franěk
Tabulka:
1. TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
2 2 0 0 9:4 6b.
2. TJ Jiskra Třeboň / SK Dobrá Voda u ČB
2 1 0 1 8:5 3b.
3. TJ Blatná
2 0 0 2 3:11 0b.
Nejlepší střelec: Prášek Martin
(TJ TATRAN Lomnice n. L.) – 5 branek
Nejlepší brankář: Říha Pavel (TJ Blatná)

Rozhovor s dalším z mladých fotbalistů Dominikem Fiktusem
Dominiku mohu Ti položit pár otázek ohledně fotbalu?
1. Nejprve, jak dlouho a proč se tomuto
sportu věnuješ?
No přesně 19.5.2017 to bude 10 let, co jsem byl
na prvním tréninku. Věnuju se tomu kvůli tomu,
že mě to baví a držím si postavu.
2. Před pár týdny ses spolu se svým družstvem účastnil významné fotbalové soutěže Českého poháru? Můžeš našim
čtenářům říct, co to je vlastně za soutěž,
proti jakým klubům jste hráli a jak jste
si vedli?
Ano účastnily jsme se. Tato soutěž byla pro týmy
Jihočeského kraje. Hráli jsme výborně, byly zde
týmy Třeboň a Blatná, Lokomotiva nedorazila. Skončili jsme první. První zápas jsme hráli
s Třeboní, zde jsme se trošku báli, jelikož Třeboň hraje vyšší soutěž, ale snažili jsme se a taky
nám to přálo výhra 4:2, druhý zápas jsme hráli
s Blatnou, výhru 5:2. Byl to lehký zápas.
3. Jak jsi podle svého názoru hrál v těchto
rozhodujících zápasech ty sám. Můžeš
vyzvednout ještě někoho ze svých spoluhráčů, který se výrazně zasloužil o váš
úspěch?
Měl jsem za úkol uběhat krajní hráče. Myslím, že svojí práci jsem splnil, tudíž jsem hrál
nejspíše dobře. Musím říci, že jsme hráli jako
tým, hráli jsme všichni dobře a všichni jsme se

podíleli na úspěchu. Chyba jediného hráče je
chyba celého týmu. Ale kdo nás hodně podržel,
byl brankář.
4. A jak pokračujete v jarním kole? Také se
vám daří? A co tréninky – jsou náročné?
Jste ve vašem družstvu dobrá parta?
No hrajeme dobře, ale důležitý zápas proti
Trhovým Svinům jsme prohráli, hráli jsme
špatně. Nebyla vidět snaha, nic. Tréninky,
to je na střídačku, občas jsou náročné občas
odpočinkové. Také musím podotknout, že pár
hráčů z našeho týmu si dělá z tréninku srandu a nesnaží se tak, jak by měli. Myslím, že
naše družstvo je na jednu stranu dobrá parta
a na druhou ne. Jelikož máme v týmu takové
hráče, kteří nadávají, když se někomu něco
nepovede.
5. Když budete respektovat rady trenérů,
budete mít také trochu fotbalového štěstí,

jak myslíš, že dopadne vaše sezóna? Postoupíte???
Myslím, že k trenérovi máme respekt a štěstí
máme víc než rozumu. No, nejraději bych byl,
kdyby sezóna dopadla tak, abychom skončili na
prvním místě. Ten postup do vyšší soutěže, no
nevím. Myslím, že příští rok to bude hodně těžké, hráči z mladších žáku by měli zabrat jak na
fyzičce, tak i nad taktikou. A nechci hrát vyšší
soutěž, když vím, že na to ještě nemáme.
6. A jedna záludná otázka na konec – baví
Tě fotbal pořád, tak jako když jsi začínal?
Abych to řekl popravdě, když jsem byl malej, tak
mě nebavil, začal mě bavit až ve starší přípravce. A to jen kvůli tomu, že mě v tom podporoval trenér Krejník a moji rodiče. Bez nich bych
fotbal už dávno nehrál. A momentálně mě baví
hrozně moc.

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí, český rekreační sport, Vás zve na následující cvičení:
na ZUMBU, která se bude konat v letních měsících na Farské louce každé pondělí od 19.00 hodin
a na další cvičení, která se zatím konají ve školní tělocvičně vždy od 19.00 hodin, a to:
– každý sudý čtvrtek na aerobic
– každý lichý čtvrtek na posilovací cvičení
– každou neděli na kalanetiku
Bližší informace:
Petra Špalová, +420 724 138 737
Eliška Hybšová, +420 776 022 024

SPOLKY
Srdečně zveme do Čítárny
Kostelní sbor Kos otvírá na lomnické faře
Čítárnu k trávení volného času pro všechny.
Prostor Vám chceme nabídnout k setkávání,
posezení, povídání si s přáteli, ale především
ke sdílení, čtení, půjčování a výměně knih.
Také ho lze využít k pořádání přednášek, besed, dílen, různého programu pro skupinky,
oslav, menších výstav atd. Můžete jen tak
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přijít s přáteli a sednout si k čaji či kávě s knihou i bez. Přijďte si k nám prohlédnout naši
nabídku a vybrat si. Knihy si můžete půjčit,
vyměnit, vzít, ale i darovat ty, které již nechcete a mohly by někoho zaujmout.
Hlavními atributy Čítárny jsou knihy – sdílení – setkávání. Za čímž si každý může představit leccos, a to je právě to, co chceme J

Otevřeno bude každé úterý od 14 do
16 hodin a čtvrtek od 16 do 18 hodin.
Den otevřených dveří – a zahájení
provozu Čítárny bude ve čtvrtek 15.6. od
17 hodin. Těšíme se na Vás na lomnické
faře. Více o programu, který bude pro děti
i pro dospělé naleznete na plakátech.
Kostelní sbor Kos

Město Lomnice nad Lužnicí
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Javoráček představil svůj nový program na festivalu v Milevsku
Jihočeské folklorní sdružení připravilo
již 21. ročník setkání dětských jihočeských folklorních souborů v kulturním
domě v Milevsku. Náš soubor Javoráček
si připravil nové pásmo Kačenka má trnku a v pátek 19. května jsme ho předvedli
v rámci hlavního festivalového programu,
ve kterém účinkovalo celkem 9 dětských
souborů. Krom našeho Javoráčku ještě
Kovářovánek z Kovářova, Bystřina ze Zlivy, Doudlebánek z Doudleb, Malý Furiant z Č. Budějovic, Dubínek ze Sezimova

Ústí, Bárováček z Č. Budějovic, Ráček ze
Soběslavi a Borovánek z Borovan.
Dopoledne bylo věnována přehlídce jednotlivých programů, které bedlivě sledovalo nejen publikum, ale také
odborná porota nominovaná Národním
ústavem lidové kultury ve Strážnici,
která své postřehy, nápady a dobře míněné rady, předala při společné odpolední schůzce vedoucím souborů. Děti
předvedly své programy a pak se vrhly
na taneční dílnu, vyzkoušely si některé

z řemesel, našly nové kamarády. Na dvě
stovky dětí v krojích prakticky ze všech
oblastí našeho kraje, pestrá paleta našich lidových písní, zvyků a tradic v podání současných dětí – to viděli diváci.
Pokud jste zvědaví na nové pásmo našich Javoráčků a máte rádi tradice, písničky a zvyky určitě si nenechte ujít lomnický
festival U Zlaté stoky, který bude hostit nejen jihočeské soubory, ale tentokrát i cimbálovou muziku Jožky Šmukaře.
M. Božovská

Společně v síti
Tak se jmenoval letošní skautský závod. Každý rok v dubnu se naše
družiny pravidelně hlásí na skautské závody, aby reprezentovaly naše
středisko a naše město. Letos tomu nebylo jinak. Na oblastní kolo
Svojsíkova závodu do Jindřichova Hradce se přihlásily dvě družinyděvčata Ostrovanky a družina chlapců – Racci.

Závod se konal 8. – 9. 4. a po dvoudenním měření sil, dovedností a znalostí
z běžného skautského života a komunikační technologie, obsadila naše družina děvčat v zastoupení Linda Lišková, Karolína
Řezáčová, Adéla
Kartáková, Lucie Mašková a Štěpánka Šedivcová krásné druhé místo a postupuje do
vyššího kola, které bude v měsíci červnu
v Sezimově Ústí. Děvčatům držíme palce
v krajském klání.
Hoši obsadili hezké šesté místo.
J. Rajnochová

Benefiční koncert pro hospic – Od smutku k radosti
Za kostelní sbor Kos i letos zvu všechny
zájemce a věrné posluchače na další z již
tradičních benefičních koncertů pro Hospic
sv. Kleofáše. Tentokrát však nezazpíváme
v Lomnici, ale v Husově kapli v Třeboni, a to
v rámci Týdne pro hospic v pondělí 5. června
v 19 hodin.
Jako vždy má náš koncert téma. Letos nás
intuice přivedla k programu velmi volně inspirovanému pěti fázemi smutku psycholožky Elisabeth Küblerové-Rossové. Odpověď
lidské psychiky na tíživé životní situace se
tak či onak vyvíjí a rámcově může více či
méně věrně sledovat pět fází, které autorka

vypozorovala u umírajících. Pevnými základy tohoto vývoje je všudypřítomná naděje či
určité pozitivní hodnoty přítomné i v tom nejbědnějším lidském stavu.
Písněmi v letošním koncertu tedy chceme
sledovat, co člověk prožívá na životních křižovatkách. Je-li postaven před nepříjemnost,
zprvu ji v rámci sebeobrany a šoku popírá.
Nechce, odmítá, staví obrannou zeď. Posléze může přijít hněv, vztek, zloba, agrese.
Člověk prožívá pocit životní nespravedlnosti.
Když se trochu zklidní, zaklepe na dveře jeho
duše naděje. Je aktivnější, smlouvá, modlí
se, prosí, doufá. Jenže když to nějakou chví-

li trvá, podléhá depresi a smutku. Přichází
pláč, strach, úzkost, beznaděj. Nakonec se
však může se vším smířit. Se sebou, se svým
osudem, s druhými, se svou bolestí. Smíření
přináší klid a uvolnění. Možná nově poznané
hodnoty. Možná i radost, protože i když něco
možná končí, může něco dalšího začít.
Ale nenechte se odradit. Naše písničky
jsou lehčí než životní krize. A většinou radostné, většinou směřují k té poslední, úlevové, povznášející fázi.
A tak Vás zveme do Třeboně do příjemného prostředí Husovy kaple v Seifertově ulici
na koncert od moll k dur, od smutku k radosti.

bychom chtěli poděkovat za desetileté
vedení a práci pro náš klub a město,
a my, nově zvolené, doufáme, že bude-

me alespoň tak dobré jako ty, co byly
před námi.

Lomnický klub žen
Po deseti letech, na výročí 50 let od založení svazu klubu žen, se měnilo vedení našeho Lomnického klubu žen. Tímto

Lomnický klub žen
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lomnickelisty@gmail.com
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