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Nenechte
si ujít
1. dubna
Velikonoční
koncert
9. dubna
Zápis do ZŠ
11. dubna
Uzlíčkování –
Bookstart
20. dubna
Noc s Andersenem
30. dubna
Rej čarodějnic
6. května
Kol kolem Lomnice
– pěší a cyklo výlet
8. května
Pietní akt
17. května
Zájezd seniorů
23. května
Corpus Domini
25. května
Noc kostelů
27. května
Dětský den na Farské
28. května
LomAZ – Sport
dětem (atletické
závody ZŠ)
8. – 9. června
Folklorní festival
„U Zlaté stoky“
23. června
Setkání rodáků
11. srpna
Festival
dechových hudeb
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Výpis ze Souboru usnesení
z 129. – 130. zasedání rady města
Rada města:
− projednala znění Smlouvy o výpůjčce č. 7N18/17
o výpůjčce pozemků okolo
rybníka Velký lomnický od
Státního pozemkového úřadu ČR jako hospodáře na
níže uvedené pozemky, které
budou dotčeny rekonstrukcí
a budováním nové trasy NS;
souhlasí se zněním Smlouvy o výpůjčce č. 7N18/17
na pozemky p. č. 2072/5,

2071/8, 2071/9, 2071/11,
2071/10, 2072/49, 2072/8,
2072/34, 2072/29, 2072/60
vše v k.ú. Lomnice nad Lužnicí vypůjčené od Státního
pozemkového úřadu ČR za
účelem rekonstrukce a budování nové trasy NS
− projednala znění návrhu
„Darovací smlouvy“ pro
schválené dary pro rok 2018
na jednání RM Lomnice nad
Lužnicí; souhlasí se zně-

ním a uzavřením „Darovací
smlouvy“
− projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018
a předkládá ZM na vědomí
− projednala a schvaluje „Průběžnou provozní monitorovací zprávu“ na projekt „MŠ
– komplexní návrh opatření
na úsporu energie-zateplení“ za období 31.12.2016 –
31.12.2017
− projednala a schvaluje „Průběžnou provozní monitorovací zprávu“ na projekt „Realizace protipovodňových
opatření – Lomnice nad Lužnicí“ za období 31.12.2016 –
31.12.2017

Duben 2018
− projednala Zápis z jednání
se zástupci HZS Jčk a představiteli města Lomnice nad
Lužnicí, kterým se stanoví
podmínky k zabezpečení
plošného pokrytí území Jihočeského kraje jednotkami
požární ochrany; schvaluje
zařazení JSDHO do kategorie JPO3/II – jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce
předurčenou pro zásahy
mimo katastr svého zřizovatele, která je schopná vyjíždět k zásahu dvěma družstvy
o početním stavu 1+3 (velitel a tři hasiči)
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Výpis ze Souboru usnesení 20. zasedání zastupitelstva města
konaného dne 19.02.2018
Zastupitelstvo města:
− projednalo Návrh rozpočtu
města Lomnice nad Lužnicí
včetně SF na rok 2018; schvaluje schodkový rozpočet na
rok 2018, kdy celkový objem
příjmů je ve výši 36 758 350,–
Kč, celkový objem výdajů ve
výši 37 845 400,– Kč. Financování: změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 3 317 050,– Kč,
uhrazené splátky dlouho-

dobých přijatých půjčených
prostředků – 2 230 000,– Kč.
Schodkový rozpočet bude
pokryt přebytkem hospodaření z minulých let. Zároveň
schvaluje rozpočet Sociálního
fondu
− projednalo a schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu města Lomnice nad
Lužnicí na r. 2018 až 2020
včetně přílohy Výpisu dlouhodobých závazků města

− schvaluje pořízení Změny
č. 1 Územního plánu Lomnice nad Lužnicí (dle Návrhu na pořízení Změny č. 1
Územního plánu Lomnice
nad Lužnicí) dle § 6 odst. (5)
písm. a) zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (Stavební
zákon) ve znění pozdějších
předpisů, za použití § 55a
stavebního zákona, tj. zkráceným způsobem; schvaluje

jako pořizovatele dle § 2,
odst. (2), písm. a), stavebního zákona, Městský úřad
Třeboň, odbor územního
plánování a stavebního řádu,
oddělení územního plánování, k zajištění projednávání
Změny č. 1 Územního plánu
Lomnice nad Lužnicí na základě § 6, odst. (1), písm. c),
stavebního zákona

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

Z MĚ STSKÉHO ÚŘ ADU

Rozpočet města na rok 2018
Příjmy
Název
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
a funkčních požitků
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné
výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

Správní poplatky
částka v Kč

Daň z hazardních her

5 650 000,00

Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě
z výherních hracích přístrojů

250 000,00
460 000,00

Daň z příjmů právnických osob

4 950 000,00

Daň z příjmů právnických osob za obce

1 000 000,00

Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Poplatek za provoz systému shr.,sb.,přepr.,tříd.,využ.
a odstr. komunáln.odpadů
Poplatek ze psů

12 200 000,00
0,00
490 000,00
63 000,00

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

0,00

Poplatek za užívání veřejného prostranství

15 000,00

Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity

0,00
30 000,00

Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů
Daň z nemovitých věcí
Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní
správy státního rozpočtu
Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu
v rámci souhrnného dotač. vzt.
Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

50 000,00
750 000,00
0,00
0,00
1 190 000,00
0,00
1 058 900,00
0,00
45 000,00
4 000,00

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

0,00

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

0,00

Investiční přijaté transfery ze státních fondů

0,00

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

0,00

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

Odvod z loterií a podobných her kromě
z výherních hracích přístrojů (pol.1382)

0,00

Rybářství

Odvod z výherních hracích přístrojů (pol. 1383)

0,00

Vnitřní obchod

0,00
265 000,00
28 500,00
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Pitná voda

220 000,00

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Základní školy

0,00
104 000,00

Činnosti knihovnické

2 100,00

Ostatní záležitosti kultury

178 000,00

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

501 050,00

Sportovní zařízení v majetku obce

0,00

Ostatní zájmová činnost a rekreace
(Zájmová činnost a rekreace j.n.)

6 000,00

Bytové hospodářství

5 280 000,00

Nebytové hospodářství

330 000,00

Veřejné osvětlení

0,00

Pohřebnictví

50 500,00

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

93 000,00

Sběr a svoz ostatních odpadů

59 000,00

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Bezpečnost a veřejný pořádek

370 000,00
0,00

Požární ochrana – dobrovolná část

1 000 000,00

Činnost místní správy

1 500,00

Obecné příjmy z finančních operací

3 800,00

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Ostatní finanční operace

60 000,00
0,00

Příjmy celkem

36 758 350,00
Výdaje

Název
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
Rybářství
Vnitřní obchod
Cestovní ruch
Ostatní záležitosti pozemních komunikací

částka v Kč
9 000,00
25 000,00
552 900,00
0,00
3 645 000,00

Pitná voda

422 000,00

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

662 500,00

Základní školy

3 395 000,00

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb
a územního rozvoje
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Ochrana druhů a stanovišť

3
4 961 000,00
0,00
1 946 100,00
107 900,00
0,00

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde
nezařazené
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

205 000,00

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence

0,00

Ochrana obyvatelstva
Bezpečnost a veřejný pořádek

10 000,00
50 000,00
6 500,00
30 000,00

Požární ochrana - dobrovolná část

1 808 000,00

Zastupitelstva obcí

1 855 000,00

Volby do Parlamentu ČR
Činnost místní správy

0,00
6 348 000,00

Obecné výdaje z finančních operací

685 000,00

Pojištění funkčně nespecifikované

310 000,00

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Ostatní finanční operace
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti jinde nezařazené

60 000,00
1 955 000,00
0,00
0,00

Výdaje celkem

37 845 400,00

Výsledek hospodaření
saldo příjmů a výdajů

-1 087 050,00

Změna stavu krátkodobých prostředků
na bankovních účtech
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých
půjčených prostředků
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
půjčených prostředků
Financování celkem
Daňové příjmy

3 317 050,00
0,00
-2 230 000,00
1 087 050,00
27 098 000,00

0,00

Nedaňové příjmy

7 442 450,00

Činnosti knihovnické

807 500,00

Kapitálové příjmy

1 050 000,00

Ostatní záležitosti kultury
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního
kulturního, národního a historického povědomí
Činnosti registrovaných církví a náboženských
společností
Rozhlas a televize

950 500,00

Přijaté transfery (dotace)

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

560 000,00

Ostatní záležitosti vzdělávání

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích
prostředků

220 000,00
0,00
31 000,00
50 000,00

Sportovní zařízení v majetku obce

365 000,00

Ostatní tělovýchovná činnost

500 000,00

Využití volného času dětí a mládeže
Ostatní zájmová činnost a rekreace
(Zájmová činnost a rekreace j.n.)
Lékařská služba první pomoci

370 000,00

Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování

531 500,00
22 000,00
1 755 000,00
409 000,00
1 960 000,00
215 000,00
50 000,00

Příjmy celkem
Konsolidace příjmů - SF

1 167 900,00
36 758 350,00
60 000,00

Příjmy celkem po konsolidaci

36 698 350,00

Běžné výdaje

30 060 400,00

Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Konsolidace výdajů - SF

7 785 000,00
37 845 400,00
60 000,00

Výdaje celkem po konsolidaci

37 785 400,00

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

-1 087 050,00

Financování
Změna stavu krátkodobých prostředků
na bankovních účtech
Uhrazené splátky krátkodobých přijatých
půjčených prostředků
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých
půjčených prostředků
Financování celkem

3 317 050,00
0,00
-2 230 000,00
1 087 050,00

Rozpočet města je k nahlédnutí na úřední desce
a webových stránkách města (můžete využít modul „klikací rozpočet“
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Informace ze stavebního úseku
Zastupitelstvo Města Lomnice nad Lužnicí schválilo, na svém
20. zasedání 19.2.2018, pořízení Změny č.1 Územního plánu
Lomnice nad Lužnicí. Pořizovatelem je Městský úřad Třeboň,
odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního
plánování. Náklady spojené se zpracováním Změny č.1 Územního
plánu, stejně jako náklady spojené s následným vyhotovením úplného znění Územního plánu Lomnice nad Lužnicí, uhradí Město
Lomnice nad Lužnicí.
Informace o termínech projednání Změny č.1 ÚP, vč. možnosti
podání podnětů veřejnosti, budou průběžně zveřejňovány na úřední desce města.

V prosinci loňského roku dokončila firma K-BUILDING CB,
a.s. rekonstrukci chodníků a veřejného osvětlení v severní části
Tyršovy ulice. V současné době je pro tento prostor připravován
návrh výsadby zeleně, v pásu mezi chodníkem a komunikací,
v úseku po ulici Boženy Němcové, odkud bude nová výsadba pokračovat až po křižovatku s Nádražní ulicí.
Ještě do konce školního roku proběhnou opravy místností sociálního zařízení v přízemí budovy základní školy. V oddělení dívčích WC dojde k renovaci vnitřních omítek, výměně keramických
obkladů stěn, dlažby a zařizovacích předmětů.
Marie Lukešová

Přehled třídění za období 2012–2017
Město Lomnice nad Lužnicí by touto cestou rádo poděkovalo všem
občanům města, kteří se aktivně zapojili do zkvalitnění výsledků v oblasti třídění odpadu, a není jim tak lhostejná důležitost této problematiky. Třídění je důležité nejen z hlediska životního prostředí, ale také
z hlediska ekonomického, neboť jsou šetřeny náklady na skládkování.
Pozitivní vliv 14denních svozů, rozšíření počtu hnízd na tříděný odpad a rozmístění kontejnerů na biologický odpad se projevil v důkladnějším třídění. Těmito kroky došlo ke snížení množství komunálního

odpadu a zvýšení množství vytříděných komodit. Pozitivně hodnotíme také aktivní využívání sběrného dvora občany. Zaměstnancům
SÚMM se sluší poděkovat za to, že zvládají tuto náročnou práci. Zvýšené množství vytříděného odpadu se projevilo ukládáním na sběrný
dvůr a tím pádem kladlo na zaměstnance SÚMM zvýšené nároky na
pracnost v oblasti odpadového hospodářství. A proto: Třiďte odpad,
má to smysl.
Vladimír Ohrádka, vedoucí organizační složky SÚMM

Zdroj: Výkazy odpadového hospodářství EKO-KOM
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INFORMACE
Svoz odpadu
v měsíci dubnu
Pá   6. 4.
Pá   20. 4.

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

duben – říjen
duben – říjen
duben – říjen

8.00 – 20.00
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00

Provozní doba Sběrného dvora
Úterý:
Pátek:
Sobota:

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

(1. dubna – 31. října)
12:30 – 17:00

Nová sezóna sportovního rybolovu 2018
Od 1. dubna do 31. října 2018 probíhá nová
sezóna sportovního rybolovu na rybníku Peřinka.

naleznete na: www.lomnice-nl.cz (Turista-Příroda-Rybníkářství-Sportovní rybaření)

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,–

Povolenky lze zakoupit v Informačním
a kulturním středisku v Lomnici nad Lužnicí
a to během pracovní doby:
po, st:		

9.00 – 17.00 hodin

út, čt, pá:

9.00 – 16.00 hodin

Celý rybářský řád k provozování sportovního
rybolovu na rybníku Peřinka platný pro rok 2018

* Mládeži do věku 15 let povoleno pouze chytání
na 1 prut.

Z LOMNICKÝCH RODINNÝCH ARCHIVŮ
Rok 2018 bude rokem významných historických mezníků. Pokud máte doma ve svých albech
a archivech písemnosti, fotografie, zajímavé předměty, můžete nám jejich zapůjčením pomoci
připravit zajímavou výstavu, která přiblíží život našeho města a jeho obyvatel v těchto letech:
1868 (Položení základního kamene Národního divadla)
1918 (Konec 1. sv. války, Vznik Československa)
1938 (Mnichovská dohoda)
1948 (Znárodnění, Úmrtí E. Beneše)
1968 (Obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy)
Materiály k dalšímu zpracování přijímáme do 27. dubna v knihovně a IKS.
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Z E Š K O LY

Co nás čeká
●

 Zápis do MŠ – 2. a 3. května 2018

●

 30. dubna a 7. května – ředitelské volno

Čím budu?
Touto otázkou se pravidelně zabývají žáci 8. ročníku při tvorbě svého plakátu. Jejich úkolem je zjistit vše potřebné ke studiu a vykonávání svého zvoleného povolání. Získané informace vhodně graficky zpracují na plakát, který pak představí všem spolužákům z naší
základní školy. Prezentaci navíc doplní připravenými pomůckami, oblečením a pro mladší žáky i veršovanou hádankou. Akce se konala
23. února 2018 v tělocvičně Základní školy v Lomnici nad Lužnicí. Také v letošním roce žáci 8. ročníku sklidili bouřlivý potlesk, který
jim byl odměnou za jejich práci.

Mgr. Petra Štěpánková

Ukázka práce žáků 8. ročníku:
Peču, míchám a válím,
občas něco připálím.
Zdobím, plním, polévám,
dortíky, co ráda mám.
(Žaneta Čápová – cukrářka)

Pracovnice, pracovníci,
chtěli by všem jistě říci,
ať se nikdo neděsí,
před módními účesy.
Upravuji pačesy.
Kdo jsem, když se lidem starám o vlasy?
(Aneta Váchová – kadeřnice)

Šat zelený mám,
pušku v rukou svírám.
O svůj život strach nemám
a adrenalinem oplývám.
Životy lidí a svou vlast já chránit mám,
ale nikdy v tom nejsem sám.
(Tadeáš Bílý – voják)

Duben 2018
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Škola na lyžovačce v rakouském Karlstiftu
Někteří žáci využili nabídky partnerské
školy v Bad Grosspertholzu a vydali se ve
středu 21. února na celodenní lyžování do
Rakouska. Cílem byla sjezdovka v rakouském Karlstiftu, kde jsme mohli lyžovat úplně zadarmo a ještě se těšit na chutný oběd.
Počasí nám celý den přálo, svítilo sluníčko,
na sjezdovce ležel „prašan“, nemuseli jsme
čekat ve frontě na vlek…. Prostě vynikající
podmínky pro lyžování. Celý den si všichni
užili, naštěstí se nikomu nic nestalo. Domů
jsme přijeli sice unavení, ale spokojení.
Mgr. Šárka Petrásková

Sedmičky Josefa Lady
5. března se žáci 2. st. ZŠ v Lomnici nad Lužnicí zúčastnili výstavy
věnované jednomu z nejznámějších českých výtvarných umělců – Josefu Ladovi.
Výstava se konala v prostorách Tančícího domu v Praze na vltavském nábřeží a byla zahájena již v roce 2017 u příležitosti umělcova
130. výročí narození a 60. výročí úmrtí.
Žáci měli možnost seznámit se blíže nejen s uměleckou tvorbou
populárního malíře, jehož obrázky nás všechny doprovázejí již od dětství, ale mohli nahlédnout i do jeho osobního života – k vidění zde

byla např. zařízená pracovna s věrohodnou voskovou figurínou Josefa
Lady a další jeho osobní věci nebo soukromé fotografie, na kterých se
nachází ve společnosti své dcery Aleny. Součástí této expozice byly
i vystavené filmové kostýmy, které Lada navrhl.
Z umělcovy tvorby zde žáci mohli zhlédnout kromě Ladových
typických malebných motivů venkova a ročních období také méně
známé a méně barevné karikatury či kreslené anekdoty. Dále zde byly
k vidění ukázky ilustrací časopisů a knih, např. Haškova Švejka.
Mgr. Šárka Lahodná

Z K U LT U R Y
Kulturní tipy
do Třeboně
SVÉ FOTOGRAFIE
ZASÍLEJTE
NA EMAIL:
info@iks.lomnice-nl.cz
PRAVIDLA SOUTĚŽE:
• zasílat digitální fotografie ve
formátu JPG s min. velikostí
2MB a max. 4MB
• účastník soutěže uvede název
fotografie, své jméno, příjmení a kontaktní údaje
• každý soutěžící potvrdí písemně, že fotografie pořídil
osobně a že případné osoby,
zachycené na fotografii sou-

hlasí se zveřejněním této fotografie
• zároveň souhlasí se zveřejněním své fotografie a osobních
údajů v rámci propagace soutěže
• veškeré fotografie se po
skončení soutěže stávají majetkem IKS Lomnice nad
Lužnicí, které si vyhrazuje
právo nakládat s nimi podle
vlastního uvážení

7. – 15. 4. Výstava AMARYLIS
NA ZÁMKU – tradiční akce
zámku na začátku návštěvnické
sezony (www.zamek-trebon.cz)
13. 4. Expediční kamera –
festival outdoorových filmů
v Domě Štěpánka Netolického
14. 4. Květinová Třeboň – floristická show, trh na náměstí
(program na www.itrebon.cz)
21. 4. Brány památek dokořán
– PŮDY A VĚŽE – netradiční
prohlídky historických objektů
(nutná registrace a rezervace času na tel. 384 721 169,
724 064 504)
28. 4. Švýcarské jaro v Třeboni – gastronomie, tradice, přednášky na náměstí

Snad si i letos budeme moci říct: „Zima už je za horami, jaro už je mezi námi“
Určitě jste všichni zaregistrovali, jak si s námi počasí opět pohrává. Letos se nám téměř nepodařilo vyprovodit Smrtku, Moranu
nebo někde také Zimu ven z našeho města.
Na Pomlázkování i přes opravdu neskutečnou zimu dorazili
řemeslníci a prodejci, připravili jsme společnými silami zajímavé dílničky a v provozu byla javorácká kavárnička, ale bylo znát,
že se lidem do zimy moc nechtělo. Nicméně návštěvníci, kteří se
nenechali odradit, za námi přišli s dobrou náladou a prožili jsme
společně příjemnou neděli.
Děkujeme všem těm, kdo přiložili opět ruku k dílu a podíleli se
na pohodovém chodu všech připravených aktivit. Prodejcům, kteří

horkotěžko přežívali venku na mrazu a větru, děkujeme za jejich
vytrvalost a doufáme, že příště je za to odmění větší návštěvnost.
Průvod dětí a dospělých se vydal úderem 16té hodiny ke Zlaté stoce „vyhostit“ Smrtku za hranice našeho města a po návratu
jsme ozdobili v atriu alespoň jeden strom velikonočními vajíčky.
Byla taková zima, že jsme toho víc nezvládli.
Velikonoce snad přinesou i trochu jarního počasí! Kdyby se to ale
nepodařilo, nevadí – v kostele sv. Václava taková zima nebude, tak
se přijďte zaposlouchat do programu, který si pro nás připravili studenti a žáci jedné z budějovických ZUŠ. Těšíme se v neděli 1. dubna
v 17.00, kdy zahájíme koncertní sezónu v kostele sv. Václava.
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Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný
Něco málo inspirace pro koledníky, kteří se chystají vylupat
ženské pokolení. Pro obměnu vašeho repertoáru se vám možná
bude hodit některá z říkanek, které jsme našli. Děvčata a ženy
vás určitě odmění něčím na zub a pomlázky se budou čepýřit
barevnými pentličkami.

Hody, hody, pomlázka,
napadla mě otázka.
Mám vyšlehat Alenku (Petrušku…)
nebo radši Madlenku? (Marušku…)
Vyskoč děvče na lavici,
přišli na tě koledníci.
Jsou to kluci ze Lhoty,
co maj rádi dobroty.
Za vejce či oříšek,
vyprášej ti kožíšek.
Hody, hody, doprovody,
zapomeňte na neshody,
Velikonoc užívejte,
vespolek se dobře mějte.
Těm, co nosí sukničky,
mnoho zdravé vodičky,
těm, co nosí nohavice,
přijde k duhu slivovice.

Duben 2018
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Na koho se těšit třeba o folklorním festivalu
či festivalu dechových hudeb
Obě akce budou podpořeny v rámci projektu FMP – KPF-01-009 – Rok partnerství.

Soubor lidových písní a tanců
Čtyřlístek z Nového Strašecí
Soubor lidových písní a tanců Čtyřlístek
vznikl v roce 1976 z podnětu členů lidové muziky, která na Gymnáziu J. A. Komenského v Novém Strašecí působí nepřetržitě od roku 1956. Soubor se zabývá
především folklorem středních Čech
(Rakovnicko, Berounsko, Slánsko). Jeho
součástí je také cimbálová muzika, která hraje písně Moravy (zejména Moravského Slováckého a Valašska) a dudácká kapela zase písně jižních i západních
Čech. Čtyřlístek patří již řadu let mezi
přední české folklorní soubory a pravidelně se zúčastňuje celé řady folklorních

festivalů a přehlídek. Za dobu své existence uskutečnil soubor více než 2000
vystoupení v celé naší vlasti i daleko za
hranicemi.
www.ctyrlistekns.cz

Dechová hudba Mistříňanka
Málokdo ví, že dechová hudba Mistříňanka Antonína Pavluše vznikla v roce
1967 v Miloticích, kdy bratři Antonín
a Josef Pavlušovi kolem sebe soustředili
pro dechovku stejně zapálené muzikanty
a vystupovali na kulturních akcích v regionu Moravského Slovácka. Pod vedením staršího z bratrů Antonína vystupovala celých čtyřicet let.
V současnosti píše novodobou historii
této velmi oblíbené slovácké dechovky
nejmladší bratr Antonína a Josefa Pavlušových, František. V roce 2007 se ujal
funkce kapelníka Mistříňanky a pokračuje v tom, co jeho předchůdci započali. Mistříňanka na svých vystoupeních
prezentuje nejenom klasickou lidovou
hudbu, ale je schopna bravurně přednést
i moderní a vážnou hudbu.

Setkání rodáků a přátel
města Lomnice nad Lužnicí
O lomnické pouti, konkrétně v sobotu
23. června, připravujeme opět „Setkání
rodáků a přátel města“. Rádi Vás uvidíme. Program bude bohatý: Heidi Janků,
koncert skupiny The Beatles, Bonye M
a ABBA revival, Trio Nobles, Yamaband, místní sbory a spolky.

Z KNIHOVNY

Mladé čtenáře má také naše knihovna
V prosinci loňského roku jsme vyhlásili literárně výtvarnou soutěž
pro naše dětské čtenáře.
Cílem bylo nasměrovat děti k pohádkovým a fantastickým příběhům a pomoci jim popustit trochu jejich vlastní fantazii.
Ani v dnešní přetechnizované a uspěchané době bychom neměli zapomínat, že umění číst je velkou devizou a dnes si jí ne všichni
umíme dostatečně považovat. Že se knihy zaměňují za různá další
media je opravdu vývojem, ale i při práci na počítači je základem
umění číst a k tomu patří porozumění textu.
Každý z nás byl dítětem a měli jsme své malé či větší problémy
při získávání vzdělání. Pokud jsme měli štěstí na rodinu, která dokázala komunikovat se školou, dokázala si na nás udělat každý den

alespoň půl hodinky denně čas, byl náš start do světa poznávání
a vzdělání snazší. Dopřejme tento luxus také našim dětem.
Ale vraťme se k naší soutěži. Podle odevzdaných soutěžních
prací je zřejmé, že i dnes se najdou děti, které umí nalézt kouzelnou moc knihy – mají fantazii a rádi jí popustí uzdu.
Vybrali jsme dva vítěze! Za děvčata získává poukázku na knihu
Michaela Sojková a za kluky si stejnou odměnu zaslouží Jan Černý. Oba dva se automaticky zapisují na seznam účastníků letošní
Noci s Andersenem, která se připravuje na 20. dubna. Gratulujeme a hlavně přejeme hodně kouzelných příběhů ukrytých na stránkách knih.

BOOKSTART – S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA – UZLÍČKOVÁNÍ
Výchova ke čtenářství je dobrým startem do života.
Přijďte se svými ratolestmi ve věku od 0 do 6 let do naší knihovny.

11. dubna od 09°° do 11°°

Marcela Božovská
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TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
Výsledky závěrečných kol a konečné pořadí Krajské halové ligy:
MLADŠÍ ŽÁCI
2. nadstavbové kolo –
neděle 25.2.2018
SK Ševětín/TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí –
Třeboň 6:2
střelci: Sládek 2, Kuneš 2,
Hajný, Němec
SK Ševětín/TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí –
Větrovy 1:4
střelci: Sládek
SK Ševětín/TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí –
Český Krumlov 2:3
střelci: Němec, Kuneš
SK Ševětín/TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí –
SKP ČB 4:6
střelci: Suchan 2, Beznoska,
Němec

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oddíl
Pro Proti Body
Větrovy
44
25
24
Třeboň
37
34
13
Č. Krumlov
30
35
12
Ševětín/Lomnice 23
28
5
SKP ČB
29
41
4
Veselí
Rudolfov
Slavia ČB
Loko ČB
Mokré

38
35
35
32
13

15
32
25
27
57

22
13
12
12
0

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
1. nadstavbové kolo –
neděle 18.2.2018
SK Ševětín/TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí –
Český Krumlov 2:2
střelci: Hrubý T., Papež
SK Ševětín/TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí –
Slavia ČB 5:1
střelci: Prášková, Kušnír,
Krátký, Hrubý K., Babický D.

SK Ševětín/TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí –
Včelná 2:2
střelci: Kušnír 2, Hrubý T.
SK Ševětín/TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí –
SKP ČB 2:2
střelci: Hrubý T., Doležal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Oddíl
Pro Proti Body
SKP ČB
27
6
20
Včelná
12
14
14
Ševětín/Lomnice 19
21
9
Slavia ČB
9
18
7
Č. Krumlov
9
17
5
Hradiště
FMA ČB
Čížová
Kaplice
Novosedly

47
24
19
8
6

22
17
10
6
3

Výsledky přípravných utkání mužů:

sobota 17.2.2018
přátelské utkání mužů hrané na
UMT Piketa

Z E S P O lk ů

neděle 4.3.2018
přátelské utkání mužů hrané na
UMT St. Hlína
Loko Veselí nad Lužnicí „A“
– TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí „A“ 1:0 (1:0)
střelci: –
sobota 10.3.2018
přátelské utkání mužů hrané na
UMT Třeboň
TJ Sokol Olešnice –
TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí „A“ 2:1 (2:0)
střelci: Čáp

Hasiči v Čítárně

Příměstský tábor pro děti
z Lomnice a okolí
Skautské středisko 13 klíčů opět pořádá příměstský tábor. Od 16. do 20. července bude každý
den pro účastníky připraven zážitkový i vzdělávací program. Tábor je určen pro děti z Lomnice
a okolí od první do páté třídy, skauty i neskauty.
Zbývá posledních pár míst, nemeškejte a přihlaste se na bit.ly/primestak-lomnice. Další informace o táboře na www.13klicu.cz/primestsky-tabor.
za středisko 13 klíčů
Zuzka Orlová

Zahrádkáři hodnotili
V neděli 11. února 2018 se sešli členové spolku Zahrádkářů Lomnice nad Lužnicí na Výroční členské
schůzi v restauraci Na Hradě. Předseda spolku přítel Pudil Adolf přivítal na jednání 26 členů a 3 hosty. Za vedení města Lomnice na Lužnicí p. místostarostu P. Šafáře, za Baráčníky rychtáře p. Titla
a spolek žen zastupovala pí. Lamačová.
Ve zprávě o činnosti, kterou přednesl předseda
spolku, hodnotil kladně členskou základnu, která
se stabilizovala. Rovněž výbor spolku pokračuje
nadále ve stejném složení. Letošním rokem však
končí 5leté funkční období a v příštím roce nás
čekají volby do orgánů spolku. U příležitosti životního jubilea, kterého dosáhli v uplynulém roce,
předal předseda drobný dárek 3 členům. Leštinové
Marii, která zároveň slaví 40 let členství, Tyemnyakovi Šimonovi k 75 letům a Svoboda Bohumil
oslavil životní jubileum 60 let.
Ve zprávě se dále věnoval správě našeho hlavního majetku Moštárně. Poděkoval př. Šedivému,
Lamačovi a Šmírerovi za zajištění bezproblémového provozu. Avšak katastrofální neúroda nás
připravila o značné prostředky. Bylo vymoštováno jen 620 litrů oproti 2.650 litrům v roce 2016.
Další plánované úpravy jsme museli přesunout na
letošní rok. Poděkování patřilo př. Doubkovi, který zajistil výměnu okna. Záměr vysadit na dvoře

8
13
21
29
33

AC Buk – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí „A“ 1:2
(0:2)
střelci: Pancíř, Hrubý

moštárny ovocné stromky se nezdařil, protože pod
vrstvou zeminy je beton, který bude nutno nejdříve
odstranit. Zde budeme potřebovat výpomoc MěÚ
s kontejnerem.
Ze stanoveného plánu jsme nesplnili pouze
uspořádání přednášky, protože je v současné době
problém sehnat lektora. Naopak se povedlo uspořádat již 6té pokračování tradiční Výstavy ovoce
a zeleniny ve spolupráci s ostatními spolky města
Včelaři, Klubem žen, Baráčníky, děvčaty z Chráněného bydlení a Základní školou. Zde musíme
poděkovat pí. ředitelce Mlnaříkové a žákům školy
za zajištění výzdoby. Deseti vyhodnoceným výtvarným pracím byl předán drobný dárek. Spolek
se též aktivně zúčastnil akce pořádané IKS nazvané „O poklad kapra Jakuba“, kterou jsme využili
k propagaci zahrádkářské činnosti mezi dětmi.
V závěrečné diskuzi upozornil místostarosta
p. Šafář, že město zajišťuje pomoc všem spolkům
města podle možností a poděkoval za spolupráci
při zajištění kulturních akcí. Členové se v diskuzi
věnovali některým problémům, jako např. činnost
zahrádkářské osady apod.
Schůze byla zakončena tradiční tombolou a členové využili příležitosti k bohaté diskuzi a výměně
zkušeností.
Zdeněk Zeman

Srdečně zveme na setkání s hasiči, které se
bude konat ve čtvrtek 26.4.2018 v 17 hodin
v Čítárně. Přednáška pro všechny věkové
kategorie má téma Požární bezpečnost. Dozvíte se, kdo jsou to hasiči a co mají na práci. Jak předejít požáru v domácím prostředí
a co dělat, když požár vypukne? Přednášející
z místní jednotky Michal Čáp a Vendula Šafářová Vám rádi zodpoví všechny otázky a jistě
nebudou chybět ani veselé příhody, fotografie
ze zásahů a k tomu něco k nakousnutí J.
Michaela Šafářová

Duben 2018
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INZERCE

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky
Green Shell-typu Arakauna . Stáří 15 – 20 týdnů,
cena 159 – 195,– Kč/ ks.
Prodej: 17. dubna a 25. května 2018
Lomnice n. Luž. – u fotbal hřiště TJ Tatran – 9.50 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.;
tel. 601 576 270, 728 605 840
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BENEDA-TRUHLÁŘSTVÍ
LOMNICE NAD LUŽ. 699
AREÁL JIPRA
TEL. 724 076 845

Pro tuto lokalitu hledám
spolupracovníka
nebo tipaře, který si chce
dlouhodobě vydělávat
zajímavé finance,
volejte 728 637 119.

200,– Kč
100,– Kč

k

ve

k

ve

k

ve

k

ve

e

6 x 9 cm
Řádková inzerce

Při opakovaném
j p podání inzerátu bude
o ž sleva
a d a 10 %.
poskytnuta
y

e

800,– Kč
500,– Kč
300,– Kč

y

1 strana A4
1/2 strany A4
1/4 strany A4

inz91x63new15.indd 1

mů

ožada

mů

jp

1 hodin

mů

y

1 hodin

r ffeliciter
elli ititer
elic
err

y
Pour
Pour
ur fe
fellistech
icit
tisk
Ceník inzerce v Lomnických
šablon
Pour
Po
P
oouur felici
fel
elici
iciter

t-Servic
gh

Pour
Po
Pou
P
uurr fe
felic
iciitee

1 hodin

r fel
ffeliciter
elic
icititer
err

mů

1 hodin

k do

Poo r felliccitte
Pour
P

t-Servic
gh

k do

PU
Y
G
O
L
AK
L
A
P
T
A
Y
K
L
TÁKY SKY MANUÁ Í KALE
Koupím rodinný dům v osobním vlastnictví,
E
L
Y
K
ZIT
může být i před rekonstrukcí,
OLN
Í DE
T
N
S
Č
E
A
Ř
T
RY K
Í
DÁ
P
prosím nabídněte.... volejte 728 R
637
ZEN
N
A
E119.
E
P
L
Í
A
NÉ K LKY DOPISN Y KATA
N
Ě
T
S
Á
OBÁ ITKY LETÁK Y MA
Í
N
V
O
ESK
VIZ
OŠT
D
A
Í
K
N
V
Č
Á
ST
A
N Overni EZtisE
T
E
e-shop
tisku
D
N
Ř
E
Á
k
J
D
d
B
N
O Po
o
R
ALE
Pou
oE
urrX
feli
felic
licciitIteK
r ACE P
K
RYO
É
Í
E
P
N
L
EKO
P
A
N
B
e PU
S
n
P
K
Ě
in
i
Noční
l
I
-l
Í
n
T
S
O
Využijte
našich
N
V Y NÁS
Sr Ife
MIK KLA
PIS
LPour
L
O
KP
PUour
uK
feÁ
liciT
t
tisk
NO
D
I
C
ablony
KATša
Y
jp
j
šÁ
nových
služeb
K
Pour
Po
o
ou
u
r
f
felici
e
l
i
c
i
t
e
r
Y
L
pož da
K
Á
ožada
PLA
Á
B
a
T
O
Y LE
VNÍ
K
O
PRE
T
I
T
E
Z
Š
I
C
V
O
A
P
K
A
I
K
ÁV zakázek
UBL- stop
NPříjem
PNon
D
Y
E
NÍ KA
G
J
L
O
B
O
L
O
T
erni T A tisk do
OvA
S
ŘE
Á
D
PÍR
Pou
P
our
urT
feli
ffel
eliicÁ
cititerK Y K
N
A
E
P
L
E
Í
L
A
N
e
n
K
in
i
Noční
S
l
On-l
DOPI
AO
ĚNNÉ

ša
15.01.15 11:36

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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