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Čas plný klidu, radosti a pokoje přejeme všem
návštěvníkům, pomocníkům, účinkujícím,
dopisovatelům a příznivcům.
Těšíme se na další setkání a spolupráci.
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Město Lomnice nad Lužnicí

z radnice
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
z 79. – 81. zasedání rady města
Rada města:

− projednala Odborné stanovisko č. 3/2016,
Odborný posudek – Městský kamerový
systém pro Město Lomnice nad Lužnicí;
rozhodla na základě protokolu hodnotící
komise o vyřazení firem PATROL group
a KONEKTEL Pardubice; rozhodla
na základě výše uvedených dokumentů o pořadí uchazečů na realizaci akce
MKDS pro Město Lomnice nad Lužnicí:
1. SOVT RADIO Vodňany, 2.PERFECTED s.r.o. Brno, 3. KOMS MĚLNÍK a.s.
− projednala vyhlášení dotačních programů
POV na rok 2017; souhlasí s podáním žádosti v Opatření č. 1, dotační program č. 1
na rekonstrukci MěÚ při 50% spoluúčasti
− projednala znění Rámcové kupní
smlouvy s firmou TRAFIN OIL, a.s. na
výkup použitých potravinářských olejů; schvaluje uzavření Rámcové kupní
smlouvy s firmou TRAFIN OIL, a.s.
− projednala oboustranný návrh Města
Lomnice nad Lužnicí a bývalého nájemce Farské louky na kompenzaci
náhrady nájemného za měsíc říjen; souhlasí s kompenzací nájemného za měsíc
říjen v celkové výši 5.000,– Kč
− projednala se zástupci Znaleckého ústavu DEKPROJEKT s.r.o. zpracovaný
znalecký posudek č. 0409/2016 na kašnu na náměstí 5. května a jeho revizi

č.0411/2016; souhlasí s provedením
dalšího monitorovacího měření z hlediska úniku vody z kašny
− projednala nabídku firmy EPOS, s.r.o.,
Lišov, na dodávku detektorů plynu DHP
do plynových kotelen v Domě s pečovatelskou službou čp. 125, nám. 5. května
a ,,Lomničan“ v Tyršově ulici čp. 348.
Rozpočty i návrh servisní smlouvy na dodávky DHP jsou přílohou; souhlasí s pořízením detektorů DHP do kotelen Domu
s pečovatelskou službou, nám. 5. května
čp. 125 a ,,Lomničan“ – Tyršova čp. 348;
souhlasí s předloženým rozpočtem firmy
EPOS, s.r.o., Lišov na dodávku a montáž
detektorů DHP do plynových kotelen; souhlasí s uzavřením, zněním a podmínkami
servisní smlouvy č. 519.2016 – detekce
plynu; pověřuje starostu jejím podpisem
− projednala žádost o schválení přerušení provozu ŠJ a bufetu v období od
27. 12. 2016 – 30. 12. 2016; schvaluje
přerušení provozu ŠJ a bufetu na období
27. 12. 2016 – 30. 12. 2016
− projednala žádost o schválení přerušení provozu MŠ v souladu s vyhláškou
č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v době vánočních prázdnin, tj.
od 27. 12. 2016 – 1. 1. 2017; schvaluje přerušení provozu v MŠ na období
27. 12. 2016 – 1. 1. 2017

− schvaluje Dodatek č. 1/2016 k Nařízení
Města Lomnice nad Lužnicí č. 1/2011,
ze dne 8. 6. 2011, kterým se vydává
Tržní řád, kterým se doplňuje podomní
a pochůzkový prodej, zakázané druhy
prodeje zboží a poskytování služeb na
celém katastrálním území města Lomnice nad Lužnicí
− projednala znění Příkazní smlouvy na
projekt „Realizace výstavby, rekonstrukce a modernizace pěších komunikací ve městě Lomnice nad Lužnicí“
uskutečňovaný v rámci SFDI; souhlasí
se zněním Příkazní smlouvy mezi Ing.
Tomášem Rakem a Městem Lomnice
nad Lužnicí; pověřuje starostu jejím
podpisem
− bere na vědomí cenovou nabídku
č. 20161013C od firmy Chytré střechy,
IČ: 05093571, na likvidaci dřevokazného hmyzu včetně dlouhodobé ochrany a sanace střešní stropní konstrukce
kostelu sv. Václava za celkovou cenu
173.647,– Kč bez DPH; ukládá oslovit
další dvě odborné firmy; ukládá připravit podklady pro jednání s orgány
památkové péče z hlediska možnosti
dotace na rekonstrukci střechy kostela
sv. Václava
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Z městského ÚŘADU
Svoz odpadu v měsíci prosinec
9. 12.
23. 12.

Provozní doba Starého hřbitova a dětského hřiště u Farské louky
listopad – březen   8.00 – 17.00

Provozní doba Sběrného dvora
24. 12. ZAVŘENO
26. 12. SVOZ ODPADOVÝCH HNÍZD
27. 12. OTEVŘENO OD 8.00 – 16.00
31. 12. ZAVŘENO

Přerušení provozu školní jídelny a bufetu
27. 12. – 30. 12.

Přerušení provozu Mateřské školy
27. 12. 2016 – 1. 1. 2017
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Veřejné zasedání
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
pondělí 12. 12. od 18:00
ve školní jídelně
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Tržní řád
Dne 26. 10. 2016 byl usnesením Rady
města doplněn Tržní řád města Lomnice
nad Lužnicí. Tímto dodatkem se doplňuje
a upravuje podomní a pochůzkový prodej,
zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb na celém katastrálním území
města Lomnice nad Lužnicí.
Na území města Lomnice nad Lužnicí
se z veřejného zájmu (bezpečnost ve městě, bezpečnost seniorů), zakazuje mimo
provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím, případně kolaudačním souhlasem podle stavebního zákona, poskytovat následující druhy prodeje
a poskytování služeb:
a) pochůzkový prodej s výjimkou konání veřejných sbírek a konání pozvánek na kulturní, sportovní a společenské akce pořádané Městem Lomnice
nad Lužnicí a spolky a sdruženími,

které na území města Lomnice nad
Lužnicí působí,
b) podomní prodej.
Toto opatření bylo přijato převážně z důvodu ochrany našich seniorů. Co výše uvedené opatření znamená? Jelikož jsou nám
známy praktiky podomních prodejců a v poslední době se rozšiřuje nabízení různých
služeb od náboženských po energetické, rozhodlo se město více ochraňovat naše občany.
Co tedy v případě, že k nám přijde někdo cokoliv nabízet, dělat? Pokud se Vám dotyčný
dostatečně neprokáže, že se jedná opravdu
o charitativní sbírku (např. Tříkrálová sbírka) nebo o pozvánky na kulturní a společenské akce spolky působícími na území města,
v žádném případě neposkytujte informace
o svých osobních údajích, ani žádné jiné informace o provozu své domácnosti. Pozvání
domů nepřipadá v žádném případě v úvahu.

Hodilo by se taktně podomního prodejce
upozornit, že město má na svém území zákaz provozování těchto praktik. Pokud bude
dotyčný i přesto neodbytný, doporučujeme
zavolat linku Policie ČR na telefonním čísle
158. V blokovém řízení (na místě) lze dotyčnému uložit pokutu až 5 000 Kč. Pokud by se
opravdu jednalo o charitativní sbírku, budou
občané na konání této sbírky včas upozorněni v místním tisku nebo rozhlasovým hlášením.
Co říci závěrem? Pokud si nejste jisti,
že se opravdu nejedná o některou z nekalých praktik různých podomních prodejců,
raději neznámým osobám neotevírejte.
Zní to sice jako z pohádky o neposlušných
kůzlátkách, ale je to jediná možnost, jak se
ochránit před zlým vlkem.
Jana Volfová

INFORMACE
Třeboňský hospic otevřel nové prostory

Třeboňský hospic sv. Kleofáše se rozrostl. Slavnostní otevření rozšířených prostor domácí Hospicové péče sv. Kleofáše
v Třeboni se uskutečnilo v sobotu 8. října u příležitosti Světového dne hospicové
a paliativní péče. „S rostoucím zájmem
klientů se rozrůstá také hospic. S pravidelně spolupracujícími dobrovolníky je nás
v hospici již patnáct. Jsem vděčná za prostory, které jsme získali od města Třeboň.
Jsou pro náš účel velmi praktické,“ vysvětluje ředitelka hospice Petra Brychtová. V nově otevřených prostorách tak lidé
najdou kontaktní místo hospice, sociální

i psychologickou poradnu, dobročinný obchůdek, půjčovnu kompenzačních pomůcek i zázemí pro personál hospice včetně
kanceláře. „Plně podporuji tento druh sociálních služeb a jsem ráda, že i přes počáteční problémy funguje třeboňský hospic
již několik let. V současnosti jde o jedinou
službu tohoto typu na Třeboňsku,“ popsala
starostka města Třeboně Terezie Jenisová
při slavnostním otevření nových prostor.
I. Otevírací doba kontaktního místa třeboňského hospice
Základní poradenství, půjčovnu kompenzačních pomůcek, dobročinný obchůdek a hospicovou knihovnu lze využít každý den v týdnu po celou provozní
dobu, doby odborných poraden jsou zvýrazněny zvlášť.
Pondělí 08–15
Úterý 08–12 odborné sociální poradenství
a poradna pro pozůstalé
12–15

Středa	08–17 odborné sociální poradenství
Čtvrtek	08–15 odborné sociální poradenství
16–18 psychologická poradna
Pátek 08–15
Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň,
ul. Svatopluka Čecha 20 (vchod z ul. Na
Sadech, vedle KC Roháč)
Světový den hospicové a paliativní péče
se slaví každý rok v mnoha zemích světa na všech kontinentech druhou říjnovou
sobotu. Tématem pro letošní rok bylo:
Žití a umírání v bolestech – nemusí to tak
být. Uskutečnily se stovky nejrůznějších
akcí a koncertů, jejichž smyslem je zlepšit
informovanost veřejnosti o práci v hospicích a finančně je podpořit a inspirovat
k diskusi o tématu důstojného života až do
jeho konce. Podrobnosti o fungování třeboňského hospice mohou zájemci najít na
webu: hospic.kleofas.cz.
Petra Brychtová,
ředitelka Hospicové péče sv. Kleofáše

OD NAŠICH OBČANŮ
Připravujeme se na Vánoce II.
Minule jsme si připomněli vznik a význam
Vánoc v souvislostech s pohanskými a následně s křesťanskými zvyklostmi. Vzpo-

mněli jsme i dva nejdůležitější světce, kteří
se v listopadu v předvánočním čase objevují. Dnes se podíváme na další důležité

osoby, které jsou, ať tradičně nebo trochu
zapomenuti, spjati s Vánoci. A především
se podíváme na samotné vánoční
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svátky. Na závěr zkusíme nastínit i trochu
z historie vánočního stromečku a výstavy
betlémků.

4. prosince – Sv. Barbora

Barbora se narodila počátkem 3. století
v maloasijské Nikomedii v rodině bohatého kupce, zavilého nepřítele křesťanů, který pečlivě střežil její ctnost. Nechal ji zavřít
v luxusně zařízené věži, kde měla pohodlí,
ale nebyla svobodná. Jeden ze sloužících
byl tajný křesťan, ten Barboru obrátil na
křesťanskou víru a nechala se pokřtít. Jednou u ní našel otec kříž a Barbora se přiznala, že je křesťankou. Rozzuřený otec
uchopil meč a chtěl ji na místě zabít, ale
dívce se podařilo uprchnout do nedalekých
hor. Otec ji však vypátral, odvedl domů
a snažil se ji donutit zříci se křesťanství.
Když neuspěl, odevzdal ji soudci. Byla odsouzena k smrti, ale předtím byla podrobena krutému mučení. Popravu provedl
její vlastní otec – uťal jí hlavu. Cestou na
popravu prý Barbora utrhla větvičku, která
uprostřed zimy rozkvetla. Sv. Barbora patří mezi čtrnáct svatých pomocníků, jejichž
společná památka se slaví 4. prosince.
V předvečer svátku chodívaly po venkovských domech „Barborky“ – ženy
a děvčata zahalené do bílých prostěradel či
šatů se závojem nebo rouškou přes obličej.
Převládala bílá barva jako symbol panenské čistoty. V ruce držely košík s ovocem
a sladkostmi pro hodné děti, ve druhé měly
metlu, jíž hrozily zlobivým dětem. V řadě
zemí střední Evropy – v českých zemích,
Rakousku, Bavorsku, Westfálsku i jinde,
řezali lidé tohoto dne třešňové větvičky
(„barborky“), nejen jako ozdobu do světnice, ale jejich prostřednictvím se rovněž
věštilo. Dávaly se do nádoby s vodou. Někdy děvčata pojmenovala každou větvičku
jménem některého chlape a věřila, že si
vezmou toho, jehož jméno ponese ta, která
první rozkvete. Jindy se počítalo, kolikátý
den po sv. Barboře větvička rozkvete, aby
se určil nejšťastnější měsíc příštího roku.

6. prosince – Sv. Mikuláš

Postava sv. Mikuláše je historicky doložena. Narodil se v křesťanské rodině kolem
roku 280 v maloasijském městě Patari. Byl
velmi zbožný a dobrotivý. Jeho strýc ho
v mládí vysvětil na kněze. Po smrti rodičů rozdal svůj majetek chudým a vydal se
do Palestiny. Stal se biskupem. Na začátku
4. století byli křesťané krutě pronásledováni. Také Mikuláš musel vytrpět mučení
a věznění, ale své víry se nevzdal. Z jeho
života se vypráví spousta příběhů o jeho
mravních hodnotách. Zbožný a příkladný
život Mikuláše způsobil, že ho lidé začali uctívat a prohlásili ho za svatého. Jeho
kult se rozšířil od Balkánu až do východní
Evropy, zejména mezi slovanské národy.
Oslavování tohoto světce je u nás datováno
od 13. – 14. století. Postupem času se stal
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patronem mnoha profesí. Pro jeho štědrost
ho milovaly také děti. Vystupoval jako jejich ochránce před nemocemi a neštěstím.
V předvečer jeho svátku se již mnoho generací těší na jeho štědré nadělování.
Původní oslava svátku svatého Mikuláše měla podobu rozpustilého průvodu
různorodých masek v mnohém podobných maskám masopustním, který se často
choval dost nevázaně a vzbuzoval proto
pohoršení církve. Časem se však všechny
masky zredukovaly na postavy Mikuláše,
Anděla a Čerta, tak, jak je známe dnes.
V souvislosti s tímto svátkem se dříve konaly mikulášské trhy. Na nich se prodávalo rozličné pečivo, figurky a jiné drobné
hračky, typické právě pro tuto dobu. Mikulášské pečivo z marcipánového těsta zpodobňovalo Mikuláše, čerta a jiné postavy,
zejména zvířátek. Na mikulášských trzích
v Praze, Jindřichově Hradci a jinde se prodávaly oblíbené figurky čertů ze sušených
švestek. Byly tu i levné hračky, zvířátka
z nepálené hlíny zdobené peříčky, kousky
kůže či látky, kousky slámy apod.

13. prosince – sv. Lucie

Narodila se ve 3. století v sicilských
Syrakusách v rodině zámožných křesťanů. Po otcově smrti její matka sjednala sňatek Lucie s bohatým pohanským mladíkem. Lucie sňatek odmítla
a požádala matku, aby jí předala věno,
které hodlala rozdat chudým. Matka si
však chtěla díl jmění ponechat a teprve po smrti ho odkázat na dobročinné
účely, ale Lucie ji pokárala. Lucie se od
správce dověděla, že její nápadník na ní
nejvíce miluje oči. Proto si je vyloupla a podala je správci se žádostí, aby je
šlechtici předal. Do druhého dne se jí
však zázrakem vrátil zrak – Panna Maria ji obdařila ještě krásnějšíma očima.
Když se ale Luciin nápadník dověděl,
že rozdala všechen majetek, obžaloval ji
u soudu jako křesťanku. Soudce jí přikázal obětovat pohanským bohům, ale
dívka odmítla. Proto nařídil odvléci ji do
nevěstince, ale Lucie stála jako přirostlá
k zemi a nebylo v silách strážců pohnout
s ní. Kat, který byl přítomen, se rozezlil
a vrazil Lucii dýku do hrdla.
S většinou křesťanských svátků jsou
spojeny lidové obchůzky. V tento den
bývalo zvykem, že obchůzky obstará-

valy ženy nebo dívky. Dle krajových
zvyklostí byly různě nastrojeny. Nejčastěji byly „Lucky“ nebo „Lucy“ oděny od
hlavy k patě do bílých plachet a měly zamoučený obličej, nebo ho měly zakrytý
maskou s velkým zobákem. Když přišly
do domu, většinou mlčely a jejich vystoupení mělo podobu pantomimy. Protože byly Vánoce již za dveřmi, chodily „Lucky“ kontrolovat hospodyně, jak
mají uklizeno. V ruce držely peroutky
z husích brk nebo metlu či štětku a ometaly všechny kouty, vymetaly prach,
ale i všechno zlé. V tento den bylo také
zakázáno příst a drát peří. Kterou hospodyni „Lucky“ přistihly při této práci, potrestaly ji tak, že jí sebraly kužel
a rozfoukaly všechno peří po světnici.
V dřívějších dobách byl mezi prostým
lidem velký strach z čarodějnic a jejich
zlé moci. Svatá Lucie ochraňovala před
čarodějnicemi. Existovala pověra, jak
se po celý rok ubránit zlým silám čarodějnic. Když se o Vánocích zapálil oheň
z dvanácti polen, neměly čarodějnice do
domu přístup. Polena však musela být
po jednom odkládána stranou, a to vždy
jedno denně od 13. prosince, kdy měla
Lucie svátek, až do Božího narození.

24. prosince – Štědrý den

Štědrý den souvisel těsně s následujícím svátkem – Božím hodem vánočním,
dnem narození Ježíška. Liturgicky se
Štědrý den označuje jako vigilie, tedy
předvečer slavnosti. Byl dnem postu
a přípravy, doprovázený řadou lidových
zvyků, od rozmanitých pověr až po poetické obyčeje, které zlidšťují liturgickou
podobu Vánoc. Dnes už postním dnem
není. Adventní půst končil o Štědrém
večeru s východem první hvězdy. Teprve tehdy zasedala rodina ke slavnostní
večeři, posadit se však směla, až hospodyně oznámila, že má vše připraveno.
Lidé věřili, že počet sedících u štědrovečerního stolu nesmí být lichý, proto
předem zvali hosty, aby se tomuto nebezpeční vyhnuli. Před večeří se společně pomodlili, děkovali za vše dobré
předchozího roku a prosili za požehnání
do roku příštího. Časté bylo přání, aby
se stolovníci opět spolu sešli u štědrovečerní tabule. Večeře měla obvykle něko-
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lik chodů; tradiční česká vánoční jídla
byla jiná, než jaká známe dnes. Objevoval se kuba, muzika, pukance s mákem
a medem, hrachová nebo čočková polévka, hubník (nákyp s houbami) a řada dalších. Někdy se také jedla ryba, ale příliš
oblíbená nebyla, protože v 16. a 17. století platila za postní jídlo. Teprve v 19.
století se kapr stal pokrmem vánočních
tabulí. Jídla na štědrovečerní tabuli muselo být tolik, aby se všichni nasytili
a ještě zbylo, neboť podle lidové víry
to bylo zárukou hojnosti v příštím roce.
Lidé se také snažili, aby byly na stole co
nejrozmanitější pokrmy – od masa a pečiva přes ovoce, sladkosti, nápoje až po
nepostradatelný chléb. Část pokrmů ze
štědrovečerní tabule se dávala dobytku,
kladla se ke kořenům stromů do zahrady a sypala se do studně. Ohlas prastaré
oběti měl vyjadřovat vzájemnost osudu
celého hospodářství a současně byl přáním zdaru v příštím roce.
Strom
Proč právě strom? Možná proto, že
strom spojuje všechny tři části světa:
svými kořeny zasahuje do země, pozemský svět symbolizuje kmen a korunou je spojen s oblohou. Pro jehličnaté
stromy je charakteristická zelená barva,
tedy barva věčného života. Jako vánoční
symbol se do Čech dostal v 19. století
z Německa. Ten úplně první u nás údajně
v roce 1812 nazdobil režisér Stavovského divadla Leibich, zvyk znal z rodného
Bavorska. Poté se zdobení stromečku
začalo objevovat u české šlechty, pak
asi ve 40. letech 19. století v měšťanských domech a asi o 20 let později i na
českém venkově. Zdobení stromečků
prošlo také vývojem. Odlišnost a zejména bohatost zdobení závisela na sociálním postavení a možnostech rodiny, ale
také na krajových zvyklostech. Dříve se
stromky krášlily ryze přírodními ozdobami, jako byla např. drobná červená
jablka, pozlacené nebo v mouce obalené
ořechy a šišky. Hvězdy, řetězy a květy se
vyráběly z papíru. Zavěšovalo se pečivo
nejrůznějších druhů a tvarů, např. perníčky, vizovické pečivo a preclíčky. Někde se strom zdobil kousky nabarveného
cukru, křížalami a sušenými jablky, ze
kterých se vyráběly řetězy nebo jiné ozdoby. Také se používaly ořechové skořápky, zrní, kukuřice a koření, ze slámy
a kukuřičného šustí se vyráběly figurky.
Nový druh ozdob se objevil koncem 19.
století. Byly to výrobky českých sklářů
– foukané skleněné baňky, ozdoby z korálků a lamely z nastříhané cínové fólie. Po první světové válce se ujal zvyk
stavět a rozsvěcet vánoční stromky na
veřejných prostranstvích, nejčastěji na
náměstí. Poprvé se takto stalo v roce
1924 v Brně.
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Betlém
Tradice stavění betlémů je velmi stará,
dokonce starší než zdobení stromečku.
Vytvářely se scenerie, které znázorňovaly prostředí, v němž se Ježíšek narodil.
Výtvarné zpracování bylo různé, odlišovalo se jednak použitým materiálem,
jednak vlastním pojetím. Různé kraje –
různé betlémy. Dříve se stavěly zejména
v kostelech, ale v době osvícenské se
ujaly mezi prostým lidem na vesnicích.
Těžištěm byly vždy jesličky s děťátkem,
Panna Marie, sv. Josef, osel a vůl. Obklopeni byli pak pastýři, ovečkami, Třemi králi a dalšími postavami ze života.
Zakladatelem betlémů je František z Assisi. Jeho mládí charakterizovala velká
svobodomyslnost a světské radovánky.
Těžce onemocněl a svůj postoj k životu
změnil. Začal žít podle evangelia a věřit
v Krista. Zřekl se svého majetku a v roce
1223 při oslavě narození Krista postavil
v jeskyni živé jesle se zvířaty a lidmi.
Vytvořil tak tradici, která se rozšířila do
celého světa. Předobrazem betlémů byly
gotické skříňové obrazy s námětem narození Ježíše. Asi v 16. století se začaly
objevovat v kostelech. V domácnostech
šlechty a pak i měšťanstva se zabydlely
v 18. století a nakonec pronikly i mezi
prostý venkovský lid.

Věštění
Štědrý den byl podle lidové víry pro
předvídání budoucnosti nejvhodnějším
dnem roku. Ráno se lidé chodili umýt ke
studni či potoku, aby byli celý rok zdraví. Po večeři rozkrajovali jablka a podle
tvaru jádřince odhadovali osud; pokud
měl jádřinec podobu kříže, znamenalo
to nemoc či dokonce smrt, hvězdička
předpovídala zdraví a štěstí. Do vody
se lilo ze lžíce roztavené olovo, z jeho
ztuhlého tvaru se hádalo, co připomíná,
a od toho se odvíjela věštba. V žádné
sféře života neexistovalo tolik pověr,
jako byly praktiky svobodných děvčat,
jimiž chtěla poznat budoucího muže,
zjistit dobu svatby či osud manželství:
pouštění ořechových skořápek po vodě,
házení střevícem přes rameno, rovněž
se dívky dívaly na vodní hladinu, aby
viděly svého budoucího muže, o tomto
zvyku podrobněji vypráví balada K. J.
Erbena Štědrý den. Z té bychom si ale

možná měli připomenout především to,
že člověk by věštěním svůj osud pokoušet neměl.

25. prosince – Boží hod vánoční

Starokřesťanská církev v Římě stanovila Ježíšovo narození na tento den již ve
4. století, aby vytvořila protiváhu starší pohanské slavnosti „nepřemoženého
slunce“, související se zimním slunovratem. Z Říma se tento zvyk rozšířil
do všech katolických zemí. Na Boží hod
vánoční měli věřící zbožně rozjímat, podle lidové víry se vůbec nesmělo pracovat, ani lůžka se neustýlala.

26. prosince – sv. Štěpán

Sv. Štěpán dovedl horlivě kázat a ve svých
vystoupeních hlásal, že Kristus je Mesiáš
předpověděný proroky. Proto ho židovští
horlivci nenáviděli. Byl obžalován z velezrady Židovstva, odsouzen a roku 37 před
hradbami Jeruzaléma ukamenován.
Naši předkové však tento svátek vnímali jako koledu. Nikdy se koledování
nerozvinulo do takové podoby a nebylo tak oblíbené jako právě na Vánoce. Koledování kdysi souviselo s vírou
v magické ovlivnění osudu. Proto se
obřadům, spojeným s přáním zdaru, věnovala veliká pozornost. Tyto obřady
vykonávali obvykle nejváženější členové obce. Se šířením křesťanství se víra
v účinek magických obřadů ztrácela
a nahrazovala je motlitba a mše. Některé obřady nezanikly, ale změnil se jejich
smysl. Přání zdaru spojené s obchůzkou
rodin se stalo společenskou událostí,
tradičním zvykem konaným pro radost
a zábavu.
O Vánocích a jejich původu, vývoji a významu bychom si mohli povídat
ještě mnohem, mnohem více. Jak stará
je historie lidstva, tak staré jsou zvyky
spojené se zimním slunovratem a následně křesťanskými Vánoci. Vánoční
motivy symbolizují návrat k životním
jistotám, stávají se symbolem naděje nejen pro nás samotné, ale také přeneseně
pro národ. Proměny vánočních svátků
v historickém čase jsou součástí obecných přeměn v kultuře. Každá historická
doba dala „českým Vánocům“ svůj osobitý kolorit. A to platí také o současných
Vánocích. Vánoce by pro nás měly zůstat živou součástí kulturního dědictví,
patří k naší historické paměti. Jsou poutem vzájemného lidského porozumění.
Tak tedy krásné a požehnané Vánoce.
Použité zdroje:
Frolec, V. a. (1988). Vánoce v české kultuře. Praha: Nakladatelství Vyšehrad.
Vondruška, V. (2005). Církevní rok a lidové obyčeje. České Budějovice: Nakladatelství Dona
Autor: Jana Volfová
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Ze školy
Podzim v mateřské škole

S operou do světa fantazie (9. 11. 2016)
V rámci rozšiřování kulturního povědomí dětí jsme navštívili operní představení Jihočeského divadla: „Dítě a kouzla“.
Tento kouzelný příběh z jednoho
domu, ve kterém ožijí lenoška, čínský
šálek, čajová konvice, hodiny, učebnice
aritmetiky a další, aby se vzbouřily proti
strana 6

zlobivému chlapci, který je trápí, je dílem francouzského skladatele Maurice
Ravela, který jej složil na libreto spisovatelky Colette. Během hodinové opery
přijdou ke slovu i sova, kocour, veverka, oheň, princezna, pastýř s pastýřkou,
strom ad. Velmi působivá je i kostýmní
výprava od Marka Cpina. Opera, která

svou hudbou i vtipným libretem učaruje
malým i velkým, je ideálním vstupem
do tajemného světa hudebního divadla
pro celou rodinu.
Pro Jihočeské divadlo ji zrežírovalo
tvůrčí duo SKUTR a jistě stojí za zhlédnutí.
(za 1. stupeň ZŠ H. Nohavová)

Město Lomnice nad Lužnicí
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Cassiopeia v základní škole
21. 10. zavítali do základní školy v Lomnici lektoři z budějovického centra environmentální výchovy a vzdělávání, aby opět
zábavnou formou zprostředkovali nové
vědomosti z oblasti přírody a její ochrany.
Žáci prvního a druhého ročníku absolvovali
výukový program Motýlí kouzla, ve kterém
si prožili vývoj motýla od vajíčka po dospělého jedince, dozvěděli se základní rozdíly
mezi nočním a denním motýlem a naučili se
jejich názvy. Konec programu byl věnován

výtvarným aktivitám. Žáci třetího a pátého
ročníku ve svém programu Tajemství času
poznali, že všechno v přírodě má svůj přiměřený čas, a ten se liší, od několika minut
života bakterie po nekonečný čas vesmíru.
Formou didaktických her, soutěží i napodobování přírodních dějů si osvojili mnoho
nového z oblasti přírodovědy. Žáci 4. ročníku se mohou těšit na 11. listopad, kdy procestují náš kraj v programu Putování přírodou jižních Čech.

Exkurze do Vídně se vydařila
16. září brzy ráno se vydal autobus
plný žáků naší školy do hlavního města sousedního Rakouska. Jeli jsme plni
očekávání, co nám návštěva Vídně přinese. Schönbrunn, Hofburg, Rathaus,
Stephansdom, Prater. Všechny tyto pamětihodnosti a místa jsme měli v plánu
navštívit. Povedlo se, ale bohužel počasí
nám moc nepřálo. Proto jsme okolí letního sídla císaře Franze Josefa I. a Sissi
– zámek Schönbrunn – přímo proletěli.
Malé Versailles, jak je zámek také nazýván, má však silné kouzlo i ve vydatném

dešti, který nás tam zastihl. Poté jsme
se přemístili do vnitřního města. Peší

vycházkou jsme měli možnost zhlédnout zajímavou architekturu Rathausu,
Hofburgu, Burgtheatru. Navštívili jsme
i známý adventní trh Christkindlmarkt na
náměstí u Staré radnice Od pana učitele
Petržely jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí nejen z historie. Hlavními vídeňskými třídami jsme doputovali k chrámu
Stephansdom, známému mozaikovitou
střechou. Nahlédli jsme do jeho překrásných prostor. Prohlídku města jsme zakončili opět na náměstí Marie Terezie.
Poté jsme autobusem přejeli do vístrana 7
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deňského zábavného parku Prater. I když
byla většina zábavných atrakcí zavřena,
přesto jsme si čas strávený v Prateru užili. Kdo chtěl, mohl navštívit i obrovské
kolo Riesenrad, bohužel výhled, který

Město Lomnice nad Lužnicí
je za normálních okolností z obřího kola
úžasný, nás kvůli dešti trochu zklamal,
ale zato nás zaujalo technické zařízení
tohoto kola. Okolo půl čtvrté jsme opět
zasedli do autobusu plni dojmů a zážitků

a vydali se na dlouhou cestu domů. Dovolím si říci, že i přes nepříznivé počasí
jsme viděli mnoho zajímavého a že se
exkurze do Vídně vydařila.
Mgr. Šárka Petrásková

z kulturY
Představujeme účinkující z adventních pořadů
Na poslední týdny v roce jsme připravili pestrý program, ve kterém se vedle
již známých sborů a souborů představí
například Ženský pěvecký sbor Záviš
z Hluboké nad Vltavou.
Sbor byl založen v roce 1863 a název
dostal podle českého skladatele, jímž
byl Záviš ze Zap (2. pol. 14. století).
Stal se jedním z nositelů kultury
města Hluboká n. Vltavou. V některých letech byla jeho činnost přerušena,
avšak nikdy nezanikl. V době 1. republiky, kromě pěstování zpěvu, měl tento
spolek také orchestr, byly pořádány pěvecké i hudební koncerty, členové spolku Záviš se věnovali i divadlu a hraní
operet.
V posledních desetiletích stál v čele
pěveckého sboru hudební skladatel Doc.
František Chodura a po jeho smrti se
ujal funkce sbormistra Ladislav Chvátal,
který pro sbor upravoval písně, komponoval sbory a chrámové skladby – mše.

Od února 2009, kdy pan Ladislav Chvátal zemřel, vede sbor Mgr. Milena Horníková.
Sbor koncertuje nejen v Čechách, ale
navštívil i Německo, Rakousko, Slovensko, Švýcarsko a světoznámé poutní
město Lurdy ve Francii.
V současné době zajišťuje klavírní doprovod MUDr. Soňa Kroutilová
a skladby pro pěvecký sbor upravuje
Ing. Jiří Chvátal.
Konec adventního času nám zpříjemní Adventní divadlo – Andělé divadla
Kvelb.

Setkání seniorů
čtvrtek 8.12.
ve školní jídelně

Adventní zjevení, několika Andělů
tančících na chůdách za zvuků rolniček,
činelů a zvonků. Objevují se zde andělé
na chůdách s velkými křídly, kteří táhnou obrovské sáně (4 m). Andělé zpívají
za zvuků rolniček a zvěstují od svého
„šéfa“ – boha – lidem nové směrnice,
tedy nařízení, jako např.: že mají lidé
strana 8

být na sebe hodní, mají být pracovití
a tělesně zdatní (jízda na saních) atd.
Tato tanečně divadelní taškařice Vám dá
na srozuměnou, že Vánoce už jsou „na
dveřích“. Není také vyloučeno, že Andělé přivezou dary (sníh, Ježíška atd.)
Ve zjevení se objevují prvky pouličního,
jarmarečního a loutkového divadla. Je
v něm dávka černého humoru, lehkosti
a nadhledu kočovných kumštýřů.

15:00 Adventní pozdrav
ze školky a školy
Lomnice nad Lužnicí
17:00 Posezení
s Pavlem a Pavlem Veselých

Občerstvení nebude chybět.
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Mikuláš k vám domů

Den vzniku samostatného Československa
V pátek 28. října jsme si připomněli Den
vzniku samostatného Československa.
IKS ve spolupráci s Městskou knihov-

nou si pro děti i dospělé připravilo vyrábění lucerniček, se kterými jsme šli
v lampionovém průvodu.

Samotný pietní akt doprovodil dětský
pěvecký sbor Zvoneček s p.uč. Balcarovou.
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Z knihovnY
Rožnovská Lenka:
Skřítci školkovníčci

Než se řádná školka naplní dětským smíchem, nastěhují se do ní školkovníčci –
skřítci pro radost i útěchu malým dětem.
Školkovníčci Krasotinka, Kutílek a Ufňukánek si našli domov ve školce Zvonečce. Přes prázdniny spali pod kostkovanou
duchnou a kvůli špatně nastavenému budíku zaspali první školní den. Naštěstí je
ale probudila všetečná světluška Maruška
se svým plamínkem Lumínkem, a tak se
skřítci vydali mezi děti, aby si s nimi hráli
a zahnali jejich starosti. Pohádkové příběhy z mateřské školy nejvíce zaujmou předškolní děti, ale jistě si je rádi přečtou i malí
školáci.

Zdroj: http://www.grada.cz/
skritci-skolkovnicci_7414/kniha/katalog/

Klimek Hynek:
Strašidlář – Mezi námi obry

Starý šumavský horal poutavě vypráví
o obrech, kteří žili na našem území dávno

předtím, než ho začali osidlovat lidé. Ani
on sám není obyčejný smrtelník, je totiž
kouzelným dědečkem, a tak si z časů obrů
mnohé pamatuje, protože některé z nich
sám dobře znal. Přiblíží vám, jak to bylo
například s obry na Šumavě a proč tam
už dlouhý čas nežijí. Jeho vyprávění vám
odhalí, že se vyskytovali obři hodní i zlí,
dobří i krutí, pilní i líní, bojovní i strašpytlové. V tomhle to s nimi zkrátka bylo
jako u lidí. Někteří obři lidem pomáhali,
jiní škodili, ale ani v tom se od člověčího
pokolení nelišili.
Dočíst se můžete i o různých monstrech,
hrozivých strážcích ukrytých pokladů
a dalších pozoruhodnostech z tajemného
světa dávných pověstí a pohádek. Veselá
vyprávění se střídají s docela strašidelnými, takže se rozhodně nebudete nudit. Originální mapka na předsádkách s výskytem
obřích bytostí vám ukáže, kde která přebývala.
Zdroj: http://www.grada.cz/
strasidlar-mezi-nami-obry_8064/kniha/
katalog/

Hendersonová Emma:
Grace to řekne nahlas

Román nominovaný na prestižní cenu
Orange Prize poprvé v českém překladu!
Není to obyčejný milostný příběh. Grace totiž není obyčejná dívka. „Odporná“,
prohlásí o ní jedna ze sester. Když už nevědí, co s ní, pošlou ji v jedenácti letech
do ústavu pro duševně postižené. V Briaru
se Grace seznámí s Danielem, který ji vidí
jinak – jako dívku, s níž může sdílet tajemství a zapovězené dotyky, jako dívku, za
niž stojí bojovat. Šarmantní Daniel, který
umí psát na stroji nohama, poplete Grace
hlavu svým vyprávěním o Paříži a světě za
ústavní zdí.
Je to příběh Graceina života, plného zrad
i triumfů, zklamání a ztrát, touhy po svobodě, růží, hudby a malých útržků papíru. Ale
především je to příběh o celoživotní lásce.
Zdroj:http://www.martinus.cz/?uItem=1344
20&gclid=CjwKEAiAgavBBRCA7ZbggrLS
kUcSJACWDexACM6pldoaKiGA4v6H0NCU9
oOUvvvyZwM--fsryZA-4hoCJpXw_wcB

ZE SPORTU
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
Výsledky fotbalových utkání
MUŽI „A“
sobota 29. 10. 2016
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „A“
– Malšice 3:4 (2:3)
střelci: Krejník, Dušák M., Mikuláštík
(PK)
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sobota 5. 11. 2016
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na trávě v D. Bukovsku
Dolní Bukovsko – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí „A“ 0:1 (0:0)
střelci: vlastní

MUŽI „B“

neděle 30. 10. 2016

mistrovské utkání mužů „B“ hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
„B“ – Majdalena 8:0 (4:0)
střelci: Melichar 3, Němec R. 2, Nohava
V. 2, Večeřa

Město Lomnice nad Lužnicí
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sobota 5. 11. 2016
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na trávě v Lásenici
Lásenice – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí „B“ 3:3 (1:1)
střelci: Polách 2, Marsa S.

DOROST
neděle 30. 10. 2016
mistrovské utkání dorostu hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí - Hrdějovice/Lišov 2:0 (2:0)

střelci: Trachta, Burda Jan
neděle 6. 11. 2016
mistrovské utkání dorostu hrané na trávě
v Malontech
Malonty/Dolní Dvořiště – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí  0:10 (0:3)
střelci: Prášek M. 5, Čáp, Šedivý, Burda
Ji., Burda Jan, Král

STARŠÍ ŽÁCI

neděle 30. 10. 2016
mistrovské utkání starších žáků hrané na
trávě ve Slavonicích

Slavonice/St. Město p. L. – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 0:6 (0:4)
střelci: Prášek M. 2, Sedláčková, Šnorek,
Vrána, Visčur

MLADŠÍ ŽÁCI
neděle 30. 10. 2016
mistrovské utkání mladších žáků hrané na
trávě ve Slavonicích
Slavonice/St. Město p. L. – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 0:1 (0:1)
střelci: Prášek P.

Zhodnocení podzimní části sezony 2016 – 2017
a konečné tabulky
MUŽI „A“

Do sezóny jsme vstupovali s cílem postoupit.
Ovšem, jak se záhy ukázalo, realita byla jiná.
Už letní příprava a přístup k ní nebyl od části kádru v pořádku. Když se pak v zápasech
upustilo od kvalitního bránění, kolektivní hry,
zodpovědnosti k týmu, přišlo to, o co jsme
si koledovali. Omluvou pro naše výkony nemohou být ani dlouhodobá zranění některých
hráčů či rekonstrukce kabin. A tak po většinu
podzimní části sezóny jsme z hřiště odcházeli
spíše smutní, než s hrdostí a úsměvem na tváři. Bilance 3 výher, 2 remíz a 8 proher mluví
za vše. Celkem jsme za podzimní část sezony
obdrželi 32 branek.
V zimě nás čeká hodně práce, máme dost
co napravovat a je jen na nás, abychom přistoupili k přípravě s pokorou a na jaře více
těšili jak sebe, tak i naše diváky. Téměř jediným pozitivem, který mohu po podzimní
části zmínit, je výborná spolupráce s týmem
dorostu. Závěrem bych rád poděkoval všem
našim příznivcům, kteří nás i přes naše nekvalitní výkony podporovali.
Vladimír Vrána

Tabulka mužů „A“ po skončené
podzimní části

MUŽI „B“

Trenérského žezla nově sestaveného týmu se
ujal Ladislav Prášek, který si poprvé vyzkoušel, jak těžké to někdy je „hrát za lajnou“.
Pomyslnou osou tohoto mužstva jsou
nejenom bývalí aktivní hráči lomnického
áčka, ale i ti, kteří měli doposud fotbal jen
jako koníček.
Na to, aby tento tým mohl být úplný, se
s vydatnou pomocí podíleli převážně, jak
hráči dorostu, tak i hráči našeho áčka. Díky
této spolupráci se nám podařilo neprohrát ani
jeden zápas a umístit se na 1. místě se čtyřbodovým náskokem na druhý tým z Buku.
Celému týmu a všem, kteří věnovali
svůj volný čas tomu, aby vše fungovalo jak
má, patří poděkování za vstřícnost, podporu a ukázku toho, že fotbal se stále dá hrát
i pro radost, jak samotných hráčů, tak i diváků, kteří nás přišli podpořit nejenom na
domácí zápasy.
Do jarní části soutěže přeji nám všem,
abychom se poučili z chyb, zúročili nové
poznatky v náš prospěch a hlavně se všichni sešli ve zdraví a s chutí zahrát si pohodový fotbal.
Petra Marsová

1 Lom u Tá.

13 10 2 1 47:15

32

Tabulka mužů „B“ po skončené
podzimní části

2 Ml. Vožice

13

8 3 2 31:19

27

Rk. Družstvo

3 Lišov

13

8 1 4 36:20

25

4 Třebětice

13

7 2 4 26:20

23

5 Slavonice

13

7 2 4 26:21

23

6 Malšice

13

5 3 5 31:29

18

7 D. Bukovsko

13

5 3 5 19:17

8 Třeboň“B

13

9 K. Řečice

13

10 Rat. Hory

Rk. Družstvo

Záp. + 0 – Skóre Body

DOROST

Tým dorostu vstupoval do nové sezony
asi v nejpočetnější skupině hráčů ze všech
kategorií TJ TATRAN. Přesto nám častá
zranění a nemoci mnohdy komplikovaly cestu k naplnění soupisky. Od častých
změn v sestavě se odvíjel i celkový obraz
hry, který mnohdy pro diváky nebyl příliš
atraktivní. Přesto se nám podařilo vyhrát
všechna utkání, dvě z toho po remízovém
rozstřelu, což nás vyneslo až na samý vrchol tabulky. Velkým pozitivem také je,
že řada hráčů již nyní nastupuje v obou
týmech mužů. Musím všechny pochválit
za pozitivní, bojovný přístup a velkou týmovost.
Karel Hrubý

STARŠÍ ŽÁCI

Do sezóny jsme vstoupili s 11 staršími
žáky a tak jsme měli obavy. Naštěstí k jedinému zranění došlo až v předposledním
kole. Týmu rozhodně pomohlo letní soustředění, po kterém utvořili slušnou partu,
a ve spojení s poctivostí k tréninku šel naproti dobrým výkonům. Odměnou jim je
2. místo po podzimní části soutěže.
Vladimír Vrána

Záp. + 0 – Skóre Body

1 Lomnice B

9

7 2 0

40:9

23

2 BUK

9

6 1 2

23:7

19

3 Lodhéřov

9

6 1 2 26:16

19

18

4 N. Ves

9

5 0 4 22:19

15

4 4 5 27:27

16

5 Lásenice

9

3 3 3 20:20

12

4 4 5 19:23

16

13

4 3 6 14:24

15

6 Žďár

9

4 0 5 20:27

12

11 Jistebnice

13

4 3 6 20:34

15

7 Rapšach

9

3 0 6 21:33

9

12 Lomnice A

13

3 2 8 19:32

11

8 Deštná

9

2 1 6 23:29

7

13 Březnice

13

2 4 7 26:34

10

9 Plavsko

9

2 1 6 22:29

7

14 Řepeč-Opařany 13

2 0 11 8:34

6

10 Majdalena

9

2 1 6 14:42

7

MLADŠÍ ŽÁCI

Mladší žáci po zrušení střídavých startů a odchodu některých hráčů do starších
žáků, zůstali značně oslabeni. Dá se říci,
že vznikl skoro nový tým, kde se hledala
optimální sestava. Podle toho vypadal i začátek sezóny, kde jsme prohráli několik
zápasů, nakonec po doplnění týmu o některé šikovné hráče ze starší přípravky, se
nám závěr podzimní části vydařil. Výkony
všech hráčů, především brankáře Alberta
Malechy jdou nahoru a to je velký příslib
do jarní části soutěže.
Martin Špale
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Tabulka starších žáků po skončené podzimní části

Tabulka mladších žáků po skončené podzimní části

Rk. Družstvo

Rk.

Záp. + 0 – Skóre Body Penalty + Penalty –

Družstvo

Záp. + 0 – Skóre Body Penalty + Penalty –

1 Kunžak+Strmilov

8

7 0 1 20:9

21

1

1

1 Kaplice

8

8 0 0 44:12

24

0

0

2 Lomnice

8

6 0 2 39:16 19

0

1

2 Suchdol+Č.Velenice

8

7 0 1 50:13

21

0

0

3 T. Sviny

8

6 0 2 30:8

18

0

0

3 T. Sviny

8

6 0 2 49:16

18

0

0

4 METEOR Tábor“B

8

6 0 2 25:15 18

0

0

4 METEOR Tábor“B

8

4 0 4 19:33

11

1

0

5 Suchdol+Č.Velenice

8

4 0 4 41:18 12

0

0

5 Lomnice

8

4 0 4 23:39

11

1

0

6 Kaplice

8

3 0 5 14:24

8

1

0

6 Dačice+Třebětice

8

3 0 5 26:31

9

0

0

7 Dačice+Třebětice

8

2 0 6 14:23

7

0

1

7 Kunžak+Strmilov

8

2 0 6 14:31

6

1

1

8 N.Bystřice+J.Hradec“B

8

2 0 6 11:36

5

1

0

8 Slavonice+ St. Město

8

1 0 7 8:29

4

0

1

9 Slavonice+St. Město

8

0 0 8 1:46

0

0

0

9 N.Bystřice+J.Hradec“B

8

1 0 7 18:47

4

0

1

Tabulka dorostu po skončené podzimní části
Rk. Družstvo

Záp.

+

0

–

Skóre

Body

1 Lomnice

10

10

0

0

47:3

28

2

0

2 Rudolfov

10

8

0

2

65:12

26

0

2

3 Kaplice

10

9

0

1

53:11

26

1

0

4 Větřní+ Loučovice

10

7

0

3

30:21

21

1

1

5 Č. Velenice

10

6

0

4

27:25

18

0

0

6 Suchdol

10

5

0

5

34:21

15

0

0

7 Hrdějovice+Lišov

10

4

0

6

11:27

12

0

0

8 Borovany

10

2

0

8

15:53

7

0

1

9 K. Újezd+ Boršov

10

2

0

8

12:54

6

0

0

10 Mladé

10

1

0

9

6:35

4

0

1

11 Malonty+D. Dvořiště

10

1

0

9

9:47

2

1

0

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílí na tom, že máme vůbec přípravky a podmínky, které hráči mají.
Po trenérské stránce chci poděkovat
p. Krejníkovi za výbornou spolupráci,
když z pracovních povinností nejsem
k dispozici, tak mě kdykoliv nahradí.
Sezónu jsme začali výborným umístěním na turnaji v Týně nad Vltavou, kde
jsme všem ukázali, že to hráči v tréninku dělají naplno a hlavně s chutí. V srpnu jsme uspořádali soustředění v našich
podmínkách, které bylo velmi náročné
po fyzické stránce, ale výsledek se dostavil hned na turnaji v Benešově, kde
jsme poměřili kvalitu s ligovými týmy.
Tady se ukázalo, jakou vůli a chuť hrát
fotbal mají naši hráči a nakonec jsme
skončili na 3. místě a sami hráči si dokázali, že každý trénink je pro každého
povinností, aby se taková radost z úspěchu mohla opakovat. Mám obrovskou
radost a chuť trénovat, když máte na tréninku 20 hráčů, kteří sami chtějí na sobě
makat. Největším přáním do budoucna
je, aby jim vydržela vůle. Trénink není
jen o fotbale, ale i o disciplíně, kterou si
hráči berou do života!
Václav Melichar
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Penalty + Penalty –

TJ TATRAN Vám přeje radostné
a klidné svátky, těšíme se na setkání
v roce 2017.

Tabulka starší přípravky po skončené
podzimní části
Rk. Družstvo
1 Třeboň B

Záp. + 0 – Skóre Body
5

5 0 0 37:15

15

2 Lomnice

5

3 1 1 59:34

10

3 Řečice

5

2 2 1 50:17

8

4 Velenice

5

2 1 2 32:22

7

5 J. Hradec B

5

1 0 4 26:45

3

6 Bystřice

5

0 0 5

0

7:78

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

Mladší přípravka vstoupila do nové sezóny ve značně pozměněném složení.
Z loňského týmu zůstali v sestavě pouze
tři hráči, a tak hlavním cílem pro podzim, bylo zapracovat nové hráče z náboru. Výsledky pak nakonec předčily
všechna očekávání! Hráči pilně pracovali v tréninku i při samotných zápasech
a odměnou jim tak bylo vysoké procento
vyhraných zápasů. Hlavním tahounem
týmu se stala Kateřina Prášková, která
svou vysokou výkonnost prokazovala
i ve vyšších kategoriích. Ostatní se pak
přidali se svými zlepšujícími se výkony
a na konci podzimu byl vidět na týmu
zřetelný herní posun. Zbývá jen doufat,

že týmový duch a nadšení vydrží všem
i pro jarní část soutěže. Zvláštní poděkování pak patří také rodičům dětí této
kategorie, kteří všechna utkání prožívali
se svými potomky a vydatně pomáhali
při organizaci a dopravě. Nezbývá tedy
než všem poděkovat a těšit se na další
účinkování ve fotbalových soutěžích.
Petr Krejník

Tabulka mladší přípravky po skončené
podzimní části
Rk. Družstvo

Záp. + 0 – Skóre Body

1 Třeboň B

10

9 1 0 89:27

28

2 Lomnice

10

8 0 2 72:24

24

3 Řečice

10

8 0 2 86:28

24

4 Dačice

10

6 0 4 101:55

18

5 Novosedly

10

6 0 4 62:50

18

6 Včelnice

10

5 0 5 72:45

15

7 Velenice

10

4 1 5 30:49

13

8 J. Hradec B

10

3 2 5 41:69

11

9 Bystřice

10

2 1 7 45:89

7

10 Stráž

10

1 0 9 25:83

3

11 Suchdol B

10

0 1 9 13:117

1
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DTJ Kondor Lomnice nad Lužnicí – oddíl stolního tenisu
Sezóna stolních tenistů se pomalu blíží do své
poloviny a máme za sebou i první velký turnaj
mládeže. V sobotu 5. 11. se uskutečnil krajský
žebříčkový turnaj starších žáků v Soběslavi,
kde se hraje v osmičlenných skupinách podle
krajského žebříčku. Ve druhé skupině hráčů
(na žebříčku 9.- 16.místo kraje) obsadil 2.místo
Martin Špale, to je zatím největší úspěch v krátké historii oddílu..., ve třetí skupině hráli Matyáš Malec, Josef Benda a Aleš Visčur. Alešovi se
podařilo po těžkém boji a pouze s jednou prohrou umístit na druhém místě v této skupině, to
je také výborný výsledek. Momentálně máme
všechny čtyři hráče mezi 30 nejlepšími v kraji...
B tým začal svoji soutěž OPIII výborně, je
vidět u každého hráče zlepšení a momentálně se
pohybuje ve středu tabulky. Čeká nás ještě několik krajských turnajů, kde získávají naši hráči
především zkušenosti …
A tým nakonec postoupil do nejvyšší soutěže okresu OPI, v této soutěži hraje řada bývalých hráčů z kraje a kvalita oproti OPII je opravdu znát … Náš tým hrál několik vyrovnaných
zápasů, ale na svojí první výhru stále čekáme …
za DTJ Kondor Lomnice nad Lužnicí Špale Martin
http://www.dtjlomnice-nl.cz
http://stis.ping-pong.cz (kraj C, region JH)

ze spolků
Skautské středisko 13 klíčů
má svoji klubovnu
Ano, je to pravda, naše skautské středisko
má po 26 letech své činnosti v Lomnici
nad Lužnicí, konečně vyřešený problém,
se kterým jsme se již tolikrát trápili. Kde
se budeme s našimi oddíly scházet a kam
uložíme své věci na tábor a výpravy. Od
založení v roce 1990 jsme se stěhovali
a znovu opravovali a zabydlovali šestkrát.

Naším prvním zázemím byla jedna
místnost na hasičské zbrojnici, odkud jsme
se přesunuli do velikého domu Svazarmu
na Václavském náměstí. Po čase jsme však
museli podepřít strop v chodbě, aby na nás
nespadl, protože děravou střechou pěkně
zatýkalo. Tak jsme si domluvili pronájem
v opuštěné ubytovně Jitony u hřbitostrana 13
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va. Po dvou letech jsme však dostali výProto nás všechny tyto zkušenosti dopověď a zůstali jsme téměř na ulici. Věci nutily vyřešit klubovnu jednou provždy.
nám dovolil Pan Kraus uložit na Šalouně A povedlo se. Přišel nápad udělat klubovv prázdném kravíně a s dětma jsme se nu z domu, který byl na prodej v bývascházeli chvíli na Staré radnici
a pak v „boudě pro rozhodčí“ na
hřišti, kde nebyly kamna a škvírami dovnitř foukalo a zahánělo.
Po dvou letech jsme dostali
možnost nastěhovat se do prázdné 4. třídy mateřské školky, protože bylo málo dětí a tak nebyla využívána. Po půl roce však
neměly děti ze základní školy
kam chodit na obědy, protože
se opravovala jídelna, a tak byla
přestěhována do naší dočasné
klubovny. Po pár letech se vše
vyřešilo, jídelna byla opravena
a konečně jsme měli své zázemí
až do roku 2014, kdy se zjistilo,
že je třeba znovu otevřít nové Nový prostor pro Skautské středisko 13 klíčů
třídy pro děti ve školce. Rychle
jsme se stěhovali do staré kuchyně, kde se již léta nevařilo, ale použí- lém Jipru v Nádražní ulici. Se společností
valy se prostory jako sklad všeho.
Western Company, která tento objekt měla

v majetku, jsme se dohodli o koupi domu
a části pozemku okolo něj
Aby se naše přání mohlo uskutečnit,
požádali jsme skautské ústředí v Praze
o pomoc. Přesto, že jsme počtem menší organizace, pomohli
nám a z fondu nemovitosti nás
finančně podpořili. Dostali jsme
bezúročnou půjčku a peněžní
dar. Proto jsme v srpnu mohli
podepsat kupní smlouvu.
Teď máme svoji klubovnu
a čeká nás hodně práce – celý
objekt opravit, udělat topení,
sociální zařízení a hlavně zajistit dostatek financí. Pokud
se nám to vše podaří, budeme
mít hezkou skautskou základnu
s klubovnama pro každý oddíl,
velkou společnou místnost na
setkání celého střediska, kuchyni a dílnu na ruční práce s přírodními materiály. Už se všichni
těšíme, až zde společně oslavíme první vánoce.

Jana Rajnochová, vedoucí střediska

Jednotka sboru
dobrovolných hasičů
Lomnice nad Lužnicí
JSDH Lomnice nad Lužnicí se dostala do finále ANKETY DOBROVOLNÍ HASIČI ROKU 2016. Účastnili se
poté slavnostního vyhlášení výsledků v Brně, kde se
umístili na krásném 3. místě. Děkujeme všem za podporu a vaše hlasy. Blíže ze slavnostního večera můžete sledovat 3. prosince cca v 16 hodin na ČT2. Více informací
se dozvíte v příštím čísle.
Vendula Šafářová

Čas adventu a Vánoc,
čas rozmýšlení a díků
Také u nás v souboru přichází s koncem roku období, kdy jsme více dohromady, kdy se snažíme rozdávat
ještě více radosti a mnohem víc vnímáme reakci našich posluchačů. Lidová píseň je nejen „stará“, ale především „moudrá“. Po celý rok s uznáním
a pokorou přicházíme k vám, našim
divákům, se vzpomínkou na život našich předků. Letos již dvacátým rokem
zazpíváme pro vás a spolu s vámi také
naše krásné koledy, písně plné naděje,
očekávání a radosti.
S naší Koledou přicházíme upřímně poděkovat za vaši pozornost a nástrana 14

klonnost. Velké díky patří také všem
těm, kdo nám přispěli na naši činnost
(a u většiny tomu tak není poprvé).
Folklor a kultura vždy byly a zřejmě
i budou na okraji zájmu naší veřejnosti
a nikdy nebudou lukrativní investicí.
Přesto mají velký význam pro rozvoj
společnosti – obohacují naše citové
a smyslové vnímání, upozorňují na
morální a společenské hodnoty, probouzejí v nás lidskost.
A tak si poslední týdny a dny v roce
dovolme velký přepych – buďme člověk člověku nablízku a darujme si navzájem pochopení, úctu a laskavost.

Třeba se nám to bude dařit nejen na
Vánoce.
Děkujeme: Město Lomnice nad Lužnicí – JFOS – Ardeapharma Ševětín –
Třeboňský med – Petr Doktor – Zmrzlina na náměstí – ZS Dynín – všem
našim návštěvníkům a příznivcům
Marcela Božovská,
vedoucí souboru Javor a Javoráček

Město Lomnice nad Lužnicí
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Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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