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MASOPUSTNÍ
PRŮVOD

7. 2.
Masopustní obchůzka

V SOBOTU 7. ÚNORA

14. 2.
Hasičský ples

se vydá ulicemi města Lomnice nad Lužnicí

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Nenechte si ujít

V 9:00 hod. před budovou Staré radnice udělení práva
k masopustním špásům a neplechám starostou města
Průvod projde ulicemi v tomto pořadí:
1. Nám. 5. května
2. Třeboňská
3. Třeboňské předměstí
4. Floriánská
5. Palackého
6. Tyršova

7. Bří. Čapků
8. B. Němcové
9. Sádecká
10. Nové Město
11. Sádecká

Pořádají, k veselosti a dobré náladě vyzývají, Město Lomnice nad Lužnicí a místní spolky

18. 2.
Setkání seniorů
v knihovně
21. 2.
Veřejné bruslení

Redakční rada bude ráda za Vaše náměty a případné příspěvky,
kterými obohatíme obsah našeho měsíčníku.

Uvnitř najdete...

Novinky z různých odvětví, reportáže z cest
nebo zajímavé postřehy našich čtenářů dostanou svůj prostor.

Z radnice
Z městského úřadu

Z RADNICE
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
z 3. zasedání ZM – 29. 12. 2014

Informace
Od našich občanů
Ze školy

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zprávu finančního výboru

Kč na činnost – obnova krojů a reprezentace města

−− vzalo na vědomí schválenou kalkulaci
cen vodného a stočného pro rok 2015.

−− schválilo neinvestiční příspěvek pro
PO ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí ve
výši 2.784.000,– Kč

Z knihovny

−− projednalo Návrh rozpočtu města Lomnice nad Lužnicí na rok 2015 (včetně
návrhu rozpočtu SF)

Ze sportu

−− schválilo přebytkový rozpočet pro rok
2015

Ze spolků

−− schválilo neinvestiční příspěvek na činnost TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
ve výši 250.000,– Kč a 15.000,– Kč na
akci memoriál J. Zemana a A. Vacka
a turnaj dorostu
−− schválilo neinvestiční příspěvek pro
folklórní soubor Javor ve výši 60.000,–

Z kultury
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Z RADNICE
−− schválilo Rozpočtový výhled na roky
2015 až 2017 města Lomnice nad Lužnicí (včetně přílohy – Aktivní úvěry –
dlouhodobé závazky)
−− schválilo Směrnici č. 21/2014 k používání sociálního fondu

−− schválilo obecně závaznou vyhlášku
Města Lomnice nad Lužnicí č. 1/2014
o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na úze-

mí města Lomnice nad Lužnicí; nabytí
účinnosti vyhlášky od 1. 1. 2015

VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ

ze 4., 5. a 6. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí
Rada města
−− schválila Plán inventur na rok 2014
−− projednala žádosti o neinvestiční finanční příspěvky (dotace) z rozpočtu
města Lomnice nad Lužnicí na rok 2015
a schvaluje přidělení příspěvku do výše
50.000,– Kč dle zákona o obcích č. 128/
2000. Sb.; doporučuje zastupitelstvu
města schválení příspěvku pro PO ZŠ
a MŠ Lomnice nad Lužnicí, Folklórní
soubor Javor Lomnice nad Lužnicí a TJ
TATRAN Lomnice nad Lužnicí
−− projednala Návrh rozpočtu města Lomnice nad Lužnicí na rok 2015 (včetně
návrhu rozpočtu sociálního fondu)
−− doporučila ZM návrh rozpočtu města na
rok 2015 (včetně návrhu rozpočtu sociálního fondu) ke schválení
−− projednala a schválila žádost ZŠ a MŠ
Lomnice nad Lužnicí k navýšení kapacity školní jídelny z 265 žáků na 300
žáků od 1. 1. 2015 z důvodu navýšení
počtu strávníků a pověřuje ředitelku ZŠ
a MŠ Lomnice nad Lužnicí zápisem do
školského rejstříku

−− projednala a schválila potřebu vynětí
ze ZPF u pozemků p. č. 4182/2 zahrada
a p. č. 1713/61 trvalý travní porost vše
v k. ú. Lomnice nad Lužnicí z důvodu
připravované akce v rámci dotace ROP
Zlepšení dopravní situace v ulici Nové
Město“. Pro realizaci stavby je nutno
tyto pozemky vyjmout ze ZPF
−− schválila znění místního rybářského
řádu na rybník Peřinka
−− vzala na vědomí Protokol o výsledku
kontroly výkonu státní správy na úseku matrik MěÚ Lomnice nad Lužnicí
provedené dne 13. 11. 2014; dle závěru
kontroly nebyly shledány nedostatky
−− projednala a bere na vědomí Rozhodnutí
o prominutí části penále – Rekonstrukce veřejného centra města Lomnice nad
Lužnicí; penále bylo prominuto částečně a to ve výši 95 % z částky 47.850,–
Kč, tj. 45.457,– Kč
−− jmenuje vedoucím organizační složky
pana Vladimíra Ohrádku, bytem Nádražní 556, Lomnice nad Lužnicí od 1.
1. 2015; zástupcem vedoucího organi-

zační složky určuje pana Martina Němce od 1. 1. 2015
−− obdržela informaci firmy KINGSTON
Consulting s.r.o., Pode zdí 142/5, Hlučín 748 01 ze dne 7. 12. 2014 ve věci
výpovědi smlouvy na provoz bankomatu k 31. 1. 2015. Výše uvedená firma
nabídla prodloužení nájemní smlouvy
a snížení paušálního měsíčního poplatku z 24.000,– Kč (bez DPH) / měsíčně
na 18.000,– (bez DPH) / měsíčně. RM
nesouhlasí s tímto návrhem a trvá na
termínu ukončení nájemní smlouvy na
provoz bankomatu k 31. 1. 2015
−− souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
s dodavatelem SOVT Radio na zpracování studie použitelné k podání žádosti
o dotaci v programu MV zaměřené na
prevenci kriminality
−− projednala návrh kalkulace cen vodného a stočného provozovatelem Čevak,
a.s. pro rok 2015 a schválila kalkulaci
(výpočet cen) pro vodné a stočné pro
rok 2015 při použití dvousložkové formy

Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Vodné a stočné pro rok 2015
Zastupitelstvo města Lomnice nad
Lužnicí na svém zasedání dne 29. 12.
2014 vzalo na vědomí usnesení Rady
města o stanovení cen vodného a stočného pro kalendářní rok 2015.
Spotřeba v m³
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Pro výpočet ceny byla stanovena
dvousložková forma vodného a stočného. Při použití této formy domácnost platí v ceně vodného a stočného
pevnou složku a následně pak složku

Cena v Kč za m³ v 2014

Cena v Kč za m³ v 2015

50

92,09 Kč

91,64 Kč

80

83,84 Kč

84,56 Kč

110

80,09 Kč

81,34 Kč

140

77,94 Kč

79,50 Kč

pohyblivou dle skutečné spotřeby. Pro
rok 2015 byla po jednáních s provozovatelem (firmou ČEVAK a.s.) stanovena cena pevné složky (s DPH)
944,15 Kč u vodoměru trvalého průtoku do 2,5 m³/h (v roce 2014 1.100,55
Kč) a 14.871,80 Kč u vodoměru trvalého průtoku do 6 m³/h (v roce 2014
17.229,30 Kč). Dále pak cena pohyblivé složky byla stanovena (s DPH) na
42,79 Kč u vody pitné (v roce 2014
40,25 Kč) a 29,97 Kč u vody odpadní
(v roce 2014 29,83 Kč).

Město Lomnice nad Lužnicí

Konečná výsledná cena je pak pro
každou jednotlivou domácnost při použití této schválené dtvousložkové formy ve výsledku jiná, přičemž obecně
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platí, že při vyšší celkové spotřebě domácnosti se cena za 1 m³ snižuje.
V uvedené tabulce pak uvádíme na
příkladech možných spotřeb v rozpětí od

50 m³ od 140 m³, z nich vyplývající výslednou cenu za 1 m³ v Kč (u vodoměru trvalého průtoku do 2,5 m³/h) s porovnáním
ceny roku předcházejícího a letošního.

Elektroodpad a jeho rozdělení
Jednou z povinností obce jako původce odpadů je odpady sbírat odděleně, mimo jiné
zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Vytříděné využitelné složky komunálních odpadů obsahují i použité obaly a u některých komodit
obaly převažují (např. papír, plasty, sklo,
nápojové kartony apod.).
Naše město provozuje tříděný sběr
komunálních odpadů, a proto je také
zapojeno do systému EKO‑KOM, a to
na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Na
základě této smlouvy naše město získává
nárok na odměnu za zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů
z obalů. Odměna se vypočítává na základě pravidelného čtvrtletního hlášení
o množství, druzích a způsobech nakládání s využitelnými složkami komunálních
odpadů. Výše odměny je závislá zejména
na množství vytříděných odpadů, ta roste
spolu s účinností systému sběru. Odměna
pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek
komunálních odpadů a může být výraznou pomocí při sestavování výpočtu cen
kalkulace za odpad. Platí tedy, čím více
a kvalitně vytřídíme využitelných složek
komunálních odpadů, tím bude odměna
vyšší.
Zapojením do systému EKO‑KOM
obec získává právo účastnit se rozvojo-

vých projektů společnosti. Dále má možnost získávat informační materiály, a další
produkty v oblasti poradenství nebo práce
s veřejností.
Naše město (město jsou občané) je zapojeno do dalších systémů, a to systému
zpětného odběru elektrozařízení. Přesnou
definici „elektrozařízení“ neboli elektrické
či elektronické zařízení najdeme v zákoně
o odpadech §37 g. Zjednodušeně jím můžeme označit malý i velký domácí elektrospotřebič „vše co lze zapojit do elektrické
zásuvky nebo funguje na baterie“ Zásada
je nerozebírat tato zařízení, odnášet je
v celistvém stavu do sběrného dvora
včetně přívodní šňůry!!!!

3. Zařízení informačních technologií
a telekomunikační zařízení (notebooky, mobily)

Kolektivní systémy pro odběr elektrozařízení z domácností, se kterými naše
město spolupracuje:

8. Lékařské přístroje (lékařská technika)

Elektrovin: 1, 2, 6
Asekol: 3, 4, 6, 7, 8, 9
Ekolamp: 5
Elektrozařízení jsou podle zákona rozděleny do 10 skupin:
1. Velké domácí elektrospotřebiče
(pračky ledničky, sporáky apod.)
2. Malé domácí elektrospotřebiče (vysavače, topinkovače, fritovací hrnce
apod.)

4. Spotřebitelská zařízení (video, audio, hudební nástroje)
5. Osvětlovací zařízení (žárovky, trubice, výbojky)
6. Elektrické a elektronické nástroje
(vrtačky, pily, zahradní technika)
7. Hračky, vybavení pro volný čas
a sporty (hračky, vybavení pro sport
a volný čas)

9. Přístroje pro monitorování a kontrolu (detektory, termostaty ...)
10. Automaty
Jsou stanoveny i výjimky spotřebičů,
které do zpětného odběru nepatří: např.
bojlery, klimatizační jednotky (pokud jsou
stálou, pevnou a nedílnou součástí staveb)
a akumulační kamna. Ovšem možnost uložit ve sběrném dvoře tu je.
Zpětný odběr baterií a akumulátorů,
autobaterií je rovněž zajištěn ve sběrném
dvoře.

Poplatky v roce 2015
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí
fyzické osoby, které mají v obci trvalý pobyt, ale také chalupáři.
V roce 2015 činí sazba poplatku pro
fyzické osoby dle vyhlášky č. 4/2012,
o místních poplatích:
(1) 200,– Kč při topení plynem, elektrickou energií, kotli na tuhá paliva (štěpky, ekobrikety, pelety, uhlí) spalovanými v kotlích, které splňují emisní třídu 4
a vyšší (po předložení atestu a kolaudačního rozhodnutí).
(2) 400,– Kč při topení pevnými palivy
jako je: uhlí a koks, které nesplňují podmínky vyplývající z bodu č. 1 a je tvořena z:
a)	z částky 250,– Kč za kalendářní
rok a

b)	z částky150,– Kč za kalendářní
rok. Tato částka je stanovena na
základě skutečných nákladů obce
předchozího kalendářního roku na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
(3) pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a kde není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 500,– Kč
a je tvořena z:
a)	z částky 250,– Kč za kalendářní
rok a
b)	z částky 250,– Kč za kalendářní
rok. Tato částka je stanovena na
základě skutečných nákladů obce
předchozího kalendářního roku na
sběr a svoz netříděného komunál-

ního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Poplatek je splatný v jedné splátce, nejpozději do 31. 5. 2015.

Jak poplatek uhradit?

Poplatky je možno uhradit osobně na podatelně MěÚ Lomnice nad Lužnicí, složenkou, nebo bankovním převodem na
účet číslo: 603145399/0800. Jako variabilní symbol uveďte Vaše číslo popisné
a v poznámce vypište jména osob, za které
je poplatek zaplacen.
V případě, že poplatek uhradíte složenkou, či převodem na účet, bude Vám
do poštovní schránky bezplatně vhozena
známka na popelnici.
Prosíme poplatníky, aby přednostně
využívali platbu převodem na účet města.
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!!! PRAVIDELNÝ SVOZ DOMOVNÍHO ODPADU !!!
Období DO 1. 7. 2015
Období OD 1. 7. 2015

svoz každý týden
svoz jednou za čtrnáct dní

Třídit odpad má smysl
Ukazuje se, že systém, který naše město
v minulosti zavedlo má své opodstatnění
a je efektivní. Celý systém byl zkvalitněn výstavbou nového sběrného dvora
a zpracovnou biologicky rozložitelného
odpadu (kompostárnou). Novela zákona
o odpadech a připravovaný nový zákon
o odpadech zpřísňují pravidla a naše město je v současné době připraveno splnit
dané normy. Obecně závazná vyhláška
města Lomnice nad Lužnicí číslo 1/2014
zpřesňuje a stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
našeho města. Z tohoto důvodu se na Vás
obracíme tak jako v minulosti o spolupráci, ale především aktivním přístupem a zapojením do nastaveného systému.

Co všechno můžeme ukládat
do sběrného dvora (SD)?
1. Velké domácí elektrospotřebiče
(pračky ledničky, sporáky apod.)

2. Malé domácí elektrospotřebiče (vysavače, topinkovače, fritovací hrnce
apod.)
3. Zařízení informačních technologií
a telekomunikační zařízení (PC, monitory, notebooky, mobily)
4. Spotřebitelská zařízení (televizory,
video, audio, hudební nástroje)
5. Osvětlovací zařízení (žárovky, trubice, výbojky)
6. Elektrické a elektronické nástroje (vrtačky, pily, zahradní technika, apod.)
7. Hračky, vybavení pro volný čas
a sporty
8. odběr baterií a akumulátorů, autobaterií
9. Oděvy, hračky
10. Tonery, kartridge (cartrige)
11. Kovový šrot
12. Biologické odpady rostlinného původu (listí, posekaná tráva, květiny,
ovoce, zelenina, štěpky, větve, menší
množství do Sběrového dvora, větší
množství po dohodě se zaměstnancem SD přímo na Kompostárnu)

13. Papír
14. Sklo (bílé, barevné)
15. Plasty včetně PET lahví, folie
16. Nebezpečné komunální odpady (zbytky barev, lepidel, laků, rozpouštědel
včetně obalů apod.)
17. Objemný odpad (starý nábytek, matrace, umyvadla, toalety, podlahové
krytiny apod.)
18. Nápojové kartony– tetrapaky(krabice od mléka, džusů, vína apod.)
19. Použitý olej z kuchyní domácností
(v žádném případě nelijeme do dřezů a kanalizace!)
20. Stavební suť (množství do cca 50kg
zdarma, nad 50kg zpoplatněno)
21. Polystyren (čistý, bílý, neznečištěný)
Vážení občané, výše uvedený odpad patří do sběrného dvoru a do kompostárny.
Uložení tohoto odpadu je pro Vás zdarma
(provoz sběrného dvoru a kompostárny je
zahrnut v poplatku), teď je jen na Vás, zdali přispějete k ochraně přírody a životního
prostředí.

Jaké parametry musí a budou muset splnit
kotle na tuhá paliva?
V září 2012 nabyl účinnosti nový zákon
o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., který
přináší rozsáhlé změny včetně zrušení všech
dosavadních právních předpisů v oblasti
ochrany ovzduší. Spalování tuhých paliv je
vždy doprovázeno produkcí znečišťujících
látek a obecným cílem by mělo být snížení
jejich množství na přijatelnou úroveň. Hlavním cílem zákona je snížit úroveň znečištění
tam, kde je kvalita ovzduší již špatná a udržet a nezhoršit ji tam, kde je dobrá.
Nová právní úprava se výrazně dotýká
domácností a drobných firem, jež používají k vytápění spalovací zdroje na pevná
paliva o tepelném příkonu 300 kW a nižším. Zákon pro ně stanovuje novou povinnost kontrol technického stavu a provozu,
přísnější emisní normy a zákaz spalování
nekvalitních paliv.
Všechny, již provozované, zdroje, o příkonu od 10 do 300 kW a veškeré nově instalované zdroje o příkonu do 300 kW musí
podstoupit jednou za dva kalendářní roky
kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zařízení prostřednictvím osoby,
proškolené výrobcem zařízení a oprávněné
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k jeho instalaci (odborně způsobilá osoba).
První kontrolu musí provozovatel zajistit nejpozději do 31. 12. 2016. Doklad
o provedení výše zmíněné kontroly má provozovatel povinnost předložit na základě
žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou
působností. Pokud provozovatel nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností doklad o provedení kontroly, hrozí mu od 1. 1. 2017 pokuta
až 20 000 Kč. Zatím není zcela jasná náplň
kontroly a dle dostupných informací se nepočítá s realizací jakéhokoliv měření, což
dle našeho názoru velmi omezuje její přínos. V podstatě odborně způsobilá osoba na
místě vizuálně zhodnotí stav a jako nejdůležitější zdroj informací o emisích a ostatních parametrech budou hodnoty ze štítku
kotle. Tyto hodnoty byly dosaženy jednou
při certifikaci a je otázka, jakých parametrů
zařízení dosahuje při reálném provozu. Toto
ale zákon neřeší. Zákon řeší, že provozovatel musí provozovat takový kotel, který je
schopný těchto parametrů dosáhnout.
Od září 2022 bude možné provozovat pouze taková zařízení (nejen kotle,

ale i kamna a vložky s teplovodním výměníkem o celkovém příkonu od 10 do
300 kW), která splňují požadavek dle přílohy č. 11 výše zmíněného zákona (zjednodušeně řečeno, která splňují emisní
třídu 3). Staré, dnes používané kotle by
neměly být po tomto termínu používány.
Za nedodržení lze uložit pokutu 50 000 Kč.
Již dnes je ale možné uplatnit pokutu
50 000 Kč v případech, že:
• provozovatel nedodrží přípustnou tmavost kouře (od září 2012)
• provozovatel spaluje hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly nebo proplástky (od září 2012)
S ohledem na nedotknutelnost obydlí,
bude v praxi vymahatelnost některých požadavků velmi problematická. Na instalované sálavé zdroje (např. krbová kamna,
vložky) s vodním výměníkem, které mají
celkový příkon zařízení do 10 kW, se tyto
změny nevztahují. I nadále pro ně platí
„pouze“ pravidelné kontroly spalinových
cest.

Město Lomnice nad Lužnicí
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INFORMACE
Velké změny v registru silničních vozidel po 1. lednu 2015
Zápis vozidla do registru
silničních vozidel
(nová vozidla)

Provede obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě pobytu / místa podnikání /
sídla provozovatele. V případě zastoupení musí být plná moc s úředně ověřeným
podpisem nebo uznatelným elektronickým
podpisem.

Zápis změny vlastníka
– převod
(registrace ojetého vozidla)

Převod je projev vůle smluvních stran,
že vlastnické právo k vozidlu přejde na základě kupní smlouvy, darovací smlouvy, apod.
Provede obecní úřad obce s rozšířenou
působností v místě pobytu / místa podnikání / sídla dosavadního provozovatele. Nutno
provést do 10 dnů od přechodu vlastnického práva. V případě zastoupení musí být
plná moc s úředně ověřeným podpisem
nebo uznatelným elektronickým podpisem.

Zápis změny vlastníka
– přechod (dědictví)

Přechod není projev vůle, vlastnické
právo k vozidlu přechází na základě
právních skutečností, např. ze zákona,
děděním apod.
Provede obecní úřad obce s rozšířenou
působností v místě pobytu / místa podni-

kání / sídla dosavadního provozovatele.
V případě zastoupení musí být plná moc
s úředně ověřeným podpisem nebo uznatelným elektronickým podpisem.

Dočasné vyřazení vozidla
– (od 1. 1. 2015 pojem
vyřazení vozidla)

Tato změna se týká vozidel, která jsou dočasně vyřazena z provozu před 1. 7. 2013
(tzn. RZ a ORV byly odevzdány do depozita). Vlastník takového vozidla je povinen
se dostavit do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 31. 12. 2015)
na příslušný odbor dopravy a oznámit účel
a místo uložení vyřazeného vozidla. Pokud
tak neučiní, takové vozidlo zanikne.
Vozidla dočasně vyřazena z provozu
po 1. 7. 2013. Vlastník takového vozidla je
povinen se dostavit do 1 roku ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona (tj. do 31. 12. 2015)
na příslušný odbor dopravy a oznámit účel
a místo uložení vyřazeného vozidla.
Pokud tak neučiní, dopouští se přestupku.

Trvalé vyřazení
(od 1. 1. 2015 pojem zánik
vozidla)

Provede obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě pobytu/místa podnikání/
sídla provozovatele.

Vozidla v převodu

U vozidla, které je v „převodu“, tedy není
zaregistrováno na nového vlastníka, musí
být do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona (tj. do 30. 06. 2015), podána žádost o zápis vlastníka a provozovatele silničního vozidla (tzn. dokončení
registrace). Pokud nebude do uvedeného
data registrace dokončena, toto vozidlo
zanikne (trvalé vyřazení).

Registrační značky
na přání

Odloženo – platnost až od 1. 1. 2016.

Přestupky

Přestupku se dopustí ten, kdo nenahlásí změny do 10 pracovních dnů (změny
vlastníka, provozovatele, barvy, zápis tažného zařízení, atd.). Za nesplnění povinnosti hrozí pokuta do 50 000 Kč.

Upozorňujeme vlastníky a provozovatele silničních vozidel, aby
změnám v zákoně věnovali zvýšenou
pozornost.
Pokud máte nějaké nejasnosti nebo
nemáte své záležitosti v pořádku, dostavte se prosím na příslušný odbor dopravy
a pracovníci registru vozidel Vám poskytnou další informace.

Oznámení koncepce
„Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“
Jako příslušný úřad Vám v souladu s §
10c odst. 2 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na
životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů, zasíláme oznámení koncepce „Plán pro zvládání povodňových
rizik v povodí Labe“ (dále též jen
„oznámení koncepce“) zpracované podle přílohy č. 7 cit. zákona a sdělujeme
Vám, že tato koncepce bude podrobena
zjišťovacímu řízení podle § 10d zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Dotčené územní samosprávné
celky žádáme ve smyslu § 16 odst. 3

zákona o posuzování vlivů na životní prostředí neprodleně o zveřejnění informace o oznámení koncepce a o tom, kdy a kde je možné
do oznámení koncepce nahlížet na
úředních deskách a nejméně ještě
jedním v dotčeném území obvyklým
způsobem (v místním tisku, rozhlase,
zpráva ČTK apod.) současně s upozorněním, že každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru
posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence zaslat
své písemné vyjádření k oznámení
koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení kon-

cepce na úřední desce posledního
kraje. Doba zveřejnění je nejméně
15 dnů, ale doporučujeme prodloužit
lhůtu pro zveřejnění o dalších 15 dnů.
Zároveň žádáme v souladu s § 16
odst. 4 zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí o zaslání vyrozumění o dni vyvěšení informace na
úřední desce. Toto vyrozumění může
být zasláno elektronicky na emailovou
adresu: Jan.Rican@mzp.cz.
Dále žádáme dotčené územní samosprávné celky a dotčené správní úřady
ve smyslu § 10c odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí o zaslání písemného vyjádření k oznástrana 5
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mení koncepce Ministerstvu životního
prostředí, odboru posuzování vlivů na
životní prostředí a integrované prevence, a to nejpozději do 20 dnů ode dne
zveřejnění oznámení koncepce podle
§ 16 odst. 4 zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí, tedy ode dne, kdy
bude koncepce zveřejněna na úřední desce posledního kraje. Současně žádáme,
aby vyjádření obsahovalo i doporučení:
1. Na které aspekty zpracovávané
a posuzované koncepce, složky životního prostředí a jejich parametry,
vlivy na životní prostředí a veřejné
zdraví by se mělo vyhodnocení zejména zaměřit.
2. Zda přicházejí v úvahu varianty (alternativy) dosažení cílů koncepce,
lišící se svými vlivy na životní prostředí, které by měly být předmětem
vyhodnocení a posouzení.
Orgány ochrany přírody, které
k uvedené koncepci vydaly stanoviska
podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb.,

Město Lomnice nad Lužnicí

o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů, podle nichž nelze
vyloučit významné vlivy této koncepce
na evropsky významné lokality a ptačí
oblasti, žádáme, aby v případě, že jsou
si vědomy konkrétních vlivů na předměty ochrany konkrétních evropsky
významných lokalit a ptačích oblastí
nebo je předpokládají, tyto vlivy specifikovaly. Pokud nadále nelze vyloučit
významné negativní vlivy, mělo by být
ve vyjádření uvedeno zejména následující:
1. Návrh na případné zpracování variant (např. jejich negativní či pozitivní
vymezení, tj. navrhnout, jaké limity
nebo území by neměla realizace koncepce překročit nebo naopak, jak by
měla realizace lokalitě prospět).
2. Další požadavky na proces z hlediska vyhodnocení vlivů na evropsky
významné lokality nebo ptačí oblasti (bližší požadavky na obsah a rozsah posouzení, resp. upozornění, co

by nemělo být opomenuto vzhledem
ke konkrétní lokalitě).
Do oznámení koncepce lze také
nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách
http://portal.cenia.cz/eiasea/view/
SEA100_koncepce pod kódem koncepce MZP200K.
Pozn.: Tento dopis v písemné podobě obdrží dotčené kraje, dotčené obce s rozšířenou působností a dotčené správní úřady.
Ostatní dotčené obce obdrží tento dopis
prostřednictvím emailu.
Oznámení koncepce na CD obdrží dotčené kraje, dotčené obce s rozšířenou působností a dotčené správní úřady. Ostatní
dotčené obce se mohou s oznámením koncepce seznámit prostřednictvím internetu
nebo v prostorách obce s rozšířenou působností.
Pro dotčené odbory MŽP je oznámení
koncepce k dispozici na MŽP, odboru posuzování vlivů na ŽP a integrované prevence, kancelář č. 715, Vršovická 65, 100
10 Praha 10.

Kurz první pomoci pro pečující v únoru v Třeboni
Pečujete o své blízké? Chcete být připraveni umět poskytnout první pomoc?

PŘIJĎTE NA KURZ

„První pomoc při rodinné
péči o seniora“
Přednáší DENISA NOVÁKOVÁ,
vrchní sestra LSPP v Třeboni ve
čtvrtek 12. února 2015 od 13.00
hod do 18.00 hod ve velké zasedací místnost Městského úřadu

Třeboň (čelní budova, v přízemí ihned
vpravo)
Kurz je určen laikům. Získáte potřebné
rady a informace, vyměníte si zkušenosti,
prakticky si nacvičíte techniky první pomoci. Obdržíte brožuru a letáček o první
pomoci (pro zájemce bude k dispozici také
soubor příruček k pečování a DVD s instruktážními videi).
Cyklus je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
v rámci projektu Pomáháme pečovat, pro
účastníky je zdarma.

Na kurz se prosím přihlašujte:
Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň (Projekt Pečuj doma) – osobně v kontaktním
místě ul. Sv. Čecha 20 (vchod z ul. Na
Sadech vedle KC Roháč), e-mailem na
adresu petra.brychtova@kleofas.cz, telefonicky na čísle 603 167 540.
Mgr. Petra Brychtová

OD NAŠICH OBČANŮ
Čekání na jaro
Jaro se dívá z povzdálí
a batolí se ještě v plenkách.
Uběhne něco málo dní,
než bude vonět po sněženkách.

Kouř vzhůru stoupá od komínů,
Krajina ještě je ospalá.
Do bílých vloček, pod peřinu,
Zima ji pěkně schovala.

Zatím tu pořád vládne zima
a duje silný severák.
Sluníčko ještě stále dřímá,
oblohu přikryl šedý mrak.

Až jaru skončí zimní spánek,
sluníčko začne mile hřát,
ucítíme pak svěží vánek
a sněhy začnou rychle tát.
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Můžeme chodit ještě chvíli
cestou, co sněhem je zavátá.
Až roztaje ten snížek bílý,
zas budeme mít boty od bláta.

P. H.
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ZE ŠKOLY
Informace k přijímacímu řízení na střední školy
Dne 13. ledna 2015 se konala informační
schůzka pro rodiče žáků 9. ročníku a zájemce o studium na víceletých gymnáziích z 5. ročníku. Rodiče byli seznámeni
s možností podání dvou přihlášek na
střední školy pro první kolo přijímacího
řízení. Začátkem února předají žáci svá
rozhodnutí s výběrem středních škol do
rukou výchovného poradce. Na základě
údajů budou žákům vytištěny přihlášky. V případě potřeby, dle požadavků
středních škol, si žáci nechají přihlášku
potvrdit u lékaře. Přihlášky podávají zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů
středních škol, a to do 15. března 2015.
Termín konání přijímacích zkoušek bude
od 22. do 30. dubna 2015. Přesné úda-

je je nutné sledovat na webových stránkách příslušné školy. K potvrzení úmyslu
uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží
zápisový lístek. Ten bude vydán na základní škole nejpozději 15. března 2015
do rukou zákonného zástupce. Odevzdání zápisového lístku řediteli školy, který
rozhodl o přijetí ke vzdělávání, je nutné
do 10 pracovních dnů ode dne oznámení
o rozhodnutí. Tímto oznámením je považováno i zveřejnění seznamu přijatých
uchazečů. Zápisový lístek lze uplatnit jen
jednou – to neplatí v případě, že uchazeč
chce uplatnit zápisový lístek na škole,
kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke studiu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vyhlásilo dne 30. července
2014 Pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní
zkouškou s využitím centrálně zadávaných
jednotlivých testů. K tomuto pilotnímu
ověřování se přihlásily některé střední
školy. Jejich seznam pro Jihočeský kraj
naleznete na webových stránkách www.
kraj-jihocesky.cz, v sekci Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy, odkud byly čerpány také tyto informace. Podrobnosti k pilotnímu ověřování najdete na stránkách
www.msmt.cz.
Mgr. Petra Štěpánková
výchovný poradce

Zprávičky ze školní družiny II.
Měsíc prosinec byl v naší školní družině
plný činností, aktivit a příjemného povídání. A protože je prosinec ve znamení svátků a tradic, nejinak tomu bylo i u nás.
V adventním čase jsme vyzdobili nejen naší školní družinu, ale také chodby
a připravili je tak na již tradiční Zpívání
na schodech. Každý týden jsme si povídali o pranostikách, adventu, Vánocích, původu vánočního stromku a nezapomněli
jsme samozřejmě ani na s nimi spojené
zvyky a tradice. Navzájem jsme si také
vyprávěli, jak probíhá Štědrý den u každého z nás.
Dále jsme si připravili vánoční přání
pro seniory a zúčastnili jsme se adventní
besedy v knihovně. Starší děti si zahrály
vánoční turnaj ve vybíjené a všichni spo-

lečně připravili strom hojnosti pro ptáčky,
který neustále doplňujeme.
V rámci vánočního vyrábění si děti vyrobily drobné dárky pro své blízké a také
drobnosti na Mikulášskou burzu, která se
již tradičně koná každý rok.
Společně jsme nacvičili vánoční básničky a svým vystoupením jsme přispěli
k příjemné atmosféře Vánočních trhů.
Naše vánoční a zimní obrázky a výrobky jste mohli shlédnout na malé výstavě
v Drogerii u P. Hartmana, kterému tímto
děkujeme za poskytnutí prostoru pro naši
prezentaci výrobků.
Poslední školní den jsme si v družině
uvařili čaj a u koled si pochutnali na cukroví.
V. Bártů

Adventní vyrábění

Pečení perníčků v MŠ

Adventní vyrábění
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Z KULTURY
Sbor dobrovolných hasičů v Lomnici nad Lužnicí
Vás tímto srdečně zve na tradiční

Hasičský ples

v sobotu 14. února 2015 od 20:00 hod.

sál v

Ponědraži

Vrbičky nejen na
pomlázky a košíky
Proutí, palach, košíky, nůše, Co jiného by
mělo být spojováno se jménem našeho
města ležícího uprostřed krásné krajiny?
Z proutí mohou vznikat nejen košíkářské
výrobky, ale rovnou celá hřiště a příjemná zákoutí. Pro inspiraci jsme vybrali pár

Hudba: „RED ROSE“
Vstupné: 50,-Kč

Bohatá tombola

Doprava zajištěna autobusem.
Odjezd z Václavského nám. v 19:00 a 19:30 hodin.

Vrbičky – rozhledna

Hlavní sponzoři 17. Městského reprezentačního plesu

Vrbičky pro děti

STATEK LOMNICE, spol. s r.o.
Přehled všech sponzorů, kterým děkujeme za podporu, přineseme
v příštím čísle LL a součaně bude zveřejněn na webu našeho města.
strana 8

fotografií, které dokumentují všestrannost
tohoto přírodního materiálu.
Pokusíme se postupně přiblížit proutí
a jeho široké možnosti využití v rámci kulturních a společenských projektů a akcí.
Pokud se budete chtít přidat, nebo jste
zvědaví, co vše máme v plánu, neváhejte se
zeptat a přijít mezi nás.
Kulturní komise
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Z KNIHOVNY
Jakoubková Alena
– Manžel, který štěká, taky kouše
Když šestnáctiletá Sonja otěhotní, převrátí
jí to život naruby. Rodiče se za její poklesek stydí, takže ji jednak odklidí k tetě do
jiného města a jednak ji přinutí, aby dala
dítě k adopci. Sonja jim to nikdy neodpustí. V den svých osmnáctých narozenin se
provdá za mnohem staršího Hynka, který
jí nabízí pohodlný život ve zlaté kleci –
s jedinou podmínkou: nikdy žádné dítě.
Sonja ztrátu dcerky nese špatně a ani by
ji nenapadlo nahradit ji jiným dítětem. Má
Hynka ráda, žije s ním celkem spokojeně
až do chvíle, kdy u dveří její luxusní vily
zazvoní cizí paní a představí se: Jsem matka vaší dcery.

Sobotka Richard
– Útěk do svobody
Marcel Sperling neúnavně pátrá po svých
rodových kořenech. Dětství a dospívání
prožil spolu s vrstevníky v malebné slo-

venské krajině, v nezámožné, ale spokojené rodině. Netuší, jak jeho životní dráhu v čase nástupu dospělosti dramaticky
ovlivní vichr válečných událostí. Téměř
všichni z jeho rodiny zahynou v koncentračních táborech. Jemu se podaří riskantním útěkem zachránit. Jako štvanec
podnikne nesnadnou cestu např. Evropou.
Cílem jsou československé jednotky v Anglii. V jejich řadách se chce jako voják pomstít za smrt svých blízkých. V bojovém
střetu je těžce zraněn. Jen díky obětavosti
lékařů a zdravotního personálu se podaří
jeho život zachránit. Po skončení války
se vrací do vlasti. Za svůj domov by mohl
snadno považovat řadu zemí, kde se cítil
dobře. Kde však zůstalo jeho srdce, ví jen
on sám – a pozorný čtenář tohoto neobyčejného příběhu, který vznikl na základě
skutečné události.

Brown Sandra – Ostrý střih
Strhující příběh lásky, vášní a zločinu,
v němž je vše jinak, než se na první pohled

zdá. Senzační vraždu Paula Wheelera ve
výtahu hotelu je třeba rychle vyřešit; nechybí velké peníze, rodinná rivalita ani krásná
milenka Julie. Tento případ by prominentnímu atlantskému právníkovi Dereku Mitchellovi mohl vynést značnou proslulost.
Pomalu však vyplouvají temná tajemství.

Lukavská Milena
– Kde je doma Hajaja
Víte, kde bydlí skřítek Hajaja? Znáte jeho
kamarády? Ne? Tak to si musíte přečíst
knížku, v níž teta Milena, která Hajajovi
často pomáhá, vypráví, co se stalo v Hajajanech. To je vesnička, kde žijí se skřítkem
jeho kamarádi – víly, hodný drak, ubrečený obr, Čokoládová Madlenka a ještě mnoho dalších. O všech vám teta Milena poví
krátký pohádkový příběh, protože za nimi
nejednou byla. Taky se dozvíte, kde a kdy
se Hajaja vlastně narodil. Titul bude podpořen propagací v ČRo.
Čerpáno: www.knihcentrum.cz

BŘEZEN MĚSÍC KNIHY v Lomnici nad Lužnicí
Provázkyáda na téma

Moje
nejmilejší
kniha
Po celý březen můžete navázat lísteček
s názvem vaší zamilované knihy.

Výstava dokumentů a fotografií na Staré radnici

Jak to bylo v Lomnici
za druhé světové?

V letošním roce si připomínáme významný mezník světových dějin
70 let od ukončení DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY.
Jak se dotkla našeho městečka? Svědectví máte doma v albech a šuplících.
Budeme rádi, pokud nám tyto materiály zapůjčíte na výstavu, která bude umístěna
v prostorách Staré radnice.

Podklady vybíráme do 10. března v IKS a knihovně.

NOC
S ANDERSENEM
V PÁTEK 27. BŘEZNA
Pro děti od 6 let
Podmínka účasti: Namaluj postavičku
z pohádek a příběhů Karla Čapka
(Dášeňka, Pudlenka, Devatero pohádek,
Povídání o pejskovi a kočičce)

Odevzdat v knihovně do 10. března

Vernisáž výstavy se uskuteční ve pátek 13. března.

Nechte se inspirovat oblíbenými tituly a autory našich čtenářů

ČAJE O PÁTÉ

Téma první: Neobyčejný Karel Čapek
Společný projekt IKS a Městské knihovny Lomnice nad Lužnicí se Sociální komisí je určen především našim seniorům,
ale rádi přivítáme každého se zájmem o příjemné setkání. Tentokrát si nad šálkem dobrého čaje nebo kávy popovídáme
o životě Karla Čapka – literáta, intelektuála, novináře, dramatika, překladatele, fotografa, zahradníka a hlavně člověka.
Na základě společného výběru určíme téma a také termín pro příští možné posezení a naplánujeme náš tradiční výlet.

Těšíme se na setkání ve středu 18. února od 17 hodin
v prostorách naší knihovny
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ZE SPORTU
Zimní turnaje lomnické fotbalové mládeže
Fotbalová mládež měla do poloviny ledna tréninkovou pauzu, ovšem účastní se zimních turnajů. O vánočních prázdninách se starší přípravka, mladší a starší žáci zúčastnili tradičního třeboňského halového turnaje „Memoriál JUDr. A. Straky“. Mladý tým starší přípravky
obsadil 7. místo, perspektivním mladším žákům se příliš nedařilo a obsadili až 8. místo. Nejstarší žákovské kategorii se naproti tomu
výsledkově turnaj povedl, po vysoce týmovém výkonu zvítězili a odvezli si tak zlaté medaile!

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

sobota 27.12.2014
Výsledky – základní část:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Čtyři Dvory 0:3
střelci: –
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Kaplice 0:5
střelci: Zápasy o 7. – 9. místo:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Stachy/Zdíkov 2:1
střelci: Prášek P. 2x
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Veselí nad Lužnicí 2:2
střelci: Moštěk 2x

MLADŠÍ ŽÁCI

neděle 28.12.2014
Výsledky – základní část:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Čtyři Dvory 1:2
střelci: Špale
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Kaplice 1:2
střelci: Šnorek
Zápasy o 7. – 9. místo:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Rudolfov 4:0
střelci: Špale 2, Prášek M. 2
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Hrdějovice 1:4
střelci: Prášek M.

STARŠÍ ŽÁCI

pondělí 29.12.2014
Výsledky – základní část:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Zliv 4:2
střelci: Sedlák 2, Marsa, Božovský
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Čtyři Dvory 5:0
střelci: Trachta 3, Božovský, Hrubý

Zápasy o 1. – 3. místo:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Sezimovo Ústí 4:0
střelci: Trachta 2, Božovský, Marsa
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Třeboň 3:0
střelci: Božovský, Trachta, Hrubý

Starší a mladší přípravka hraje v průběhu zimy pětikolové turnaje – mladší přípravka Jihočeskou zimní halovou ligu na SKP v Českých
Budějovicích a starší přípravka Týnskou zimní halovou ligu v Týně nad Vltavou. Turnaje se hrají za účasti 10-ti týmů na 3 kola základní
a 2 kola nadstavbová.

Mladší přípravka má za sebou 2 základní kola:
Výsledky 1. kola – neděle 7.12.2014
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Kardašova Řečice 0:3
střelci: TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Nová Včelnice 2:5
střelci: Procházka, Prášková
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Kaplice 1:5
střelci: Poturnay

Výsledky 2. kola – neděle 4.1.2015
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Dobrá Voda 6:0
střelci: Prášková 4, Poturnay 2
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Lokomotiva ČB 4:3
střelci: Poturnay 2, Prášková 2
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Mokré 5:4
střelci: Poturnay 3, Prášková 2

Starší přípravka má za sebou už všechna tří základní kola a 18.1.2015 svedla první kolo v nadstavbové části ve finálové skupině
(výsledky známy až po uzávěrce).
Výsledky 1. kola – sobota 22.11.2014
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Protivín 4:0
střelci: Ouda J. 3, Stoklasa
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Jankov 3:1
střelci: Kolář, Poturnay, Ouda J.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Bechyně 4:0
střelci: Ouda J. 2, Prášek P., Staněk
Výsledky 2. kola – neděle 14.12.2014
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Hradiště 1:0
střelci: Prášek P.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Vimperk 2:3
střelci: Prášek P., Ouda J.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Týn n. Vlt. 2:4
střelci: Ouda J., Potrunay
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Výsledky 3. kola – neděle 4.1.2015
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Temelín 5:0
střelci: Ouda J., Vrána, Stoklasa, Jedlička, Prášek P.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Milevsko 1:1
střelci: Prášek P.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Vodňany 4:1
střelci: Prášek P. 3, Vrána

Město Lomnice nad Lužnicí

Lomnické LISTY informují – Únor 2015

ZE SPOLKŮ
Z hasičského zápisníku SDH Lomnice nad Lužnicí
Ohlédnutí za rokem 2014
Několik akcí v roce 2014
15.2.2014 proběhl ples v Ponědraži,
19.4.2014 sběr železa, 30.4.2014 stavění májky, 8.5.2014 pokládání věnců,
24.5.2014 okresní soutěž v požárním
sportu v Lomnici, 14.6.2014 soutěž
v Lomnici v rámci Velké ceny Třeboňská, 6.9.2014 oslava 135. let od založení
SDH, pozvání přijali i zástupci okolních
obcí, soutěž v požárním útoku vyhráli
naši nejstarší hasiči, 28.9.2014 kladení
věnců.
V letošním roce se soutěží v požárním útoku účastnila družstva mužů
a žen. Družstvo žen vyhrálo okresní
kolo soutěže v požárním sportu, které
se konalo v Lomnici nad Lužnicí. Jinak
se obě družstva pravidelně účastnila
soutěží v rámci Velké ceny Třeboňska.
V kategorii žen naše děvčata dosáhla na
tyto nejlepší příčky: 1. místo Lásenice,
Kolence, 2. místo Chlum u Třeboně,

Branná, Lužnice, Novosedly, Frahelž,
Majdalena, Lomnice, Hamr, 3. místo Halámky. V celkovém pořadí Velké
ceny Třeboňska děvčata skončila na 1.
místě. V celkovém pořadí Velké ceny
Třeboňská skončili muži na 9. místě.
Počet členů : 79 celkem, z toho 53
dospělých (43 mužů + 10 žen), dále 10
dorostenců a 16 dětí
V roce 2014 naše výjezdová jednotka vyjela k 24 zásahům, z toho bylo
9 požárů, 8 technických zásahů a 3
dopravní nehody. Dvě cvičení taktické v Třeboni na divadlo, prověřovací
v Lomnici nad Lužnicí v areálu Jipra.
Za připomenutí stojí, že při minulé výroční valné hromadě vyjela jednotka
k požáru u Baštýřů a v den hasičského
plesu proběhl výjezd k DN u Smržova.
Dne 12.12.2014 proběhla výroční
valná hromada, na které bylo zvoleno
nové vedení sboru.
Výbor SDH Lomnice nad Lužnicí:
starosta sboru Vladimír Vácha starší,

náměstek starosty Jiří Holič, velitel
sboru Michal Čáp, jednatel sboru Vladimír Vácha mladší, hospodář sboru
Vendula Šafářová, strojník sboru Vojtěch Svoboda, preventista sboru Petr
Kubeš, vzdělavatel – organizační referent Josef Hamerník, referentka žen
Zdeňka Boušková, vedoucí mládeže
Martina Hřebíková, člen výboru Jiří
Leština.
Kontrolní a revizní rada SDH Lomnice nad Lužnicí: předseda kontrolní
a revizní rady Ludvík Kročák mladší, člen kontrolní a revizní rady Otto
Richter starší, člen kontrolní a revizní
rady Ondřej Pollak.
Na závěr bych Vás všechny chtěl pozvat na náš tradiční hasičský ples,
který proběhne dne 14.2.2015 v Ponědraži.
Za SDH Lomnice nad Lužnicí
Vladimír Vácha starší
– starosta sboru

Čtvrt století s Javorem
Čas běží jako voda a když máte co dělat, utíká to ještě rychleji. Třetího ledna tomu bylo rovných pětadvacet let
od vzniku našeho folklorního souboru.
Máme za sebou čtvrtstoletí zkoušek,
vystoupení, nácviků a přátelských setkání. Rozhodně nám to rychle uteklo.
Začátky byly hodně hektické, ale plné

odhodlání a nadšení rychle se něco naučit, dát dohromady kroje a nástroje
a především stabilní základnu. Javor je
svázán se jmény jeho zakladatelů, prvních vedoucích a kapelníků. Během let
prošla souborem řada tanečníků a tanečnic, zahráli si s námi mnozí šikovní
muzikanti, svými hlasy nás podporo-

vali zpěváci a zpěvačky. Někteří skončili, protože neměli čas, někteří odešli
za svým partnerem. Navždy nás opustili: Josef Kojan – náš umělecký vedoucí a zakládající člen, autor našich
prvních pásem a choreografií a také
první dudák, Jaroslava Kojanová – zakladatelka dětského souboru Ja-

Dudák Pepa Vaníčků už je v muzikantském důchodu,
ale babi Havelků pořád ještě hraje

Muzikant a príma chlap Franta Krátký
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Usměvavá Magda Janichová

Muzika v čase, kdy nám chyběl dudák

voráček, František Bíca – kapelník, basista a autor úprav některých skladeb,
František Horník – osobitý houslista,
studnice prostonárodních písní, Magda
Janichová – zpěvačka a ženská se širokým srdcem, Fanda Krátký – dříve kapelník Bouralky u nás Es-klarineťák,
kapelník, vypravěč vtipů a výrobce
výborných pálenek.
Základem státu je rodina a stejně tak
je tomu u našeho souboru – celých pětadvacet let jsou s Javorem svázány dvě
rodiny – Frídů a Božovských. Stálicí

je naše houslistka a spojnice se zahraničními partnery babi Havelků. Fungující rodina je postavena především na
toleranci. Ta naše souborová obzvlášť.
Naše věkové rozpětí je opravdu velké – od 15 po 87 let! Těžko by se nám
podařilo připravit bez tolerance a vzájemného porozumění nějaký program.
V souboru se při zkouškách a vystoupeních odreagujeme, uvolníme a zapomeneme aspoň na chvíli na spěch a netolerantnost kolem. V lidových písních je
obsažena moudrost našich předků. Zpívá

se v nich o naší krásné zemi, o lásce, zradě, nenávisti, samotě, opuštění i odpuštění. Zpívá se v nich o životě.
Pokusíme se i vám přiblížit folklor
a lidové umění při různých akcích, kterými chceme oslavit naše výročí. Na
březen připravujeme pořad Malované
jehlou a naše děti se opět zúčastní soutěže Jihočeský Zpěváček.
Dárkem k našemu jubileu bude vaše
přízeň a tak se těšíme na setkání při některém z pořadů a vystoupení.
Marcela Božovská

INZERCE
Výrobky z vlny a kašmíru
Vážené zákaznice, vážení zákazníci,
letošní zima zatím patří k těm mírnějším,
přesto je potřeba se před chladem chránit
teplejším oblečením, které může být třeba vlněné. Pokud také toužíte po pěkném novém

kousku, můžete zavítat do eshopu www.
pletenytunel.cz nebo lomnického obchůdku
OBUV ČAPEK, kde Vám kvalifikovaní prodejci poradí s výběrem módního doplňku.
Mezi luxusní druhy vlny patří také kašmír. Materiálem pro jeho výrobu však není
tradiční ovčí vlna, ale srst kašmírských
koz. Vyčesáváním a dalším ručním zpracováním srsti vznikne kašmír, ze kterého
se následně vyrábí kabáty, obleky, svetry,
šátky a další oděvní výrobky. Drobné kašmírové doplňky můžete zakoupit v eshopu
www.kasmirovysatek.cz. S vhodnou údrž-

Ceník inzerce v Lomnických listech
1 strana A4
1/2 strany A4
1/4 strany A4
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800,– Kč
500,– Kč
300,– Kč

6 x 9 cm
200,– Kč
Řádková inzerce 100,– Kč

bou výrobky z kašmíru dlouho vydrží, takže nezapomínejte prát ručně při teplotách
do 30 stupňů, neždímat, nežehlit vůbec
nebo jen přes mokrý hadr, občas vzít do
čistírny a skladovat složené.
Při návštěvě obchodu OBUV ČAPEK
v Lomnici nad Lužnicí respektujte, prosím,
novou otvírací dobu: ve všední dny od 9.00
do 17.00 hodin a v sobotu od 9.00 do 11.30
hodin.
Na Vaši návštěvu se těší pracovníci obchodu
OBUV ČAPEK

Při opakovaném podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com

Město Lomnice nad Lužnicí
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e-shop tisku
ochranné zóny

ochranné zóny ochranné zóny

inz91x40new15.indd 1

ZNAČKA

INTERNET

ochranné zóny

15.01.15 11:39

ochranné zóny

TELEVIZE

MOBIL

TELEFON

STABILNÍ A RYCHLÝ INTERNET
ochranné zóny

Značka na podkladové ploše

Užití značky s textem na podkladových plochách se řídí
barevností podkladové plochy. Vždy je třeba dbát
na dostatečnou čitelnost značky.

ochranné zóny

od 230 Kč s DPH/měsíc
ochranné zóny

rychlost až 35 Mbps
PODA net.TV v balíčku zdarma
SIM karty v balíčku zdarma

844 844 033

730 430 430

info@poda.cz

PODA | vždycky něco navíc!

PODA a.s., Boženy Němcové 817/II, 379 01 Třeboň

www.poda.cz
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VYKLIĎTE
PŮDY,
GARÁŽE
A SKLEPY
Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotřebiče
na sběrné dvory nebo
na jiná určená místa
zpětného odběru.
Recyklujte elektrospotřebiče ve Vašem městě

A ZOCELTE SE
V RECYKLACI

www.elektrowin.cz
Lomnické LISTY informují – vydává město Lomnice nad Lužnicí, číslo 2 / 2015, ročník XV. 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.
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