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Slovo starosty

Vážení spoluobčané, přátelé.
Dovolte, abych i v tomto čísle Lomnických
listů okomentoval dění v našem městě a okolí.
Prvním a hlavním komentářem budiž
téma COVID 19 v Lomnici. Všichni jsme
zaregistrovali s úlevou pokles onemocnění
v celé České republice a pohříchu našemu
městu přálo štěstí, že nikdo z našich občanů a blízkých neonemocněl touto nemocí.
Děti na závěr roku začaly chodit do školy
i do školky. Otevřeli jsme občanům i veřejná zařízení. Skutečně dík všem, kdo se
na zvládnutí této epidemie podíleli. Do
budoucna je to pro nás poučení. Máme
připravený krizový plán, máme zásoby
ochranných pomůcek a v příštím rozpočtu
musíme pamatovat také na rezervy pro tyto
mimořádné situace.
S uvolněním veřejného dění souvisí
také naše tradiční LOMNICKÁ POUŤ. Po
dlouhé době první masová zábava na ve-

řejnosti na Farské louce. Krásné tradiční
atrakce, večerní, dá se říci neskromně, veleúspěšná zábava plus počasí přálo, takže
co dodat jiného, než Zaplať Pánbůh, že se
to tak vydařilo.
Z oblasti sportu bych chtěl zmínit, že
jsme otevřeli veřejná sportoviště, zkolaudovali jsme dětské dopravní hřiště, takže
může sloužit nejen dětem individuálně, ale
také pro dopravní výuku školy a školky.

Byla svolána a proběhla valná hromada
TJ TATRAN, kde bylo zvoleno nové vedení.
Vedení města se rozhodlo, jako vstřícný krok a znamení podané ruky na spolupráci zastavit soudní spory a zahájit jednání o spolupráci a dalším rozvoji sportu
v Lomnici ve znamení smíru a spolupráce.
První jednání, a myslím slibná, proběhla
koncem června.

Slovo místostarosty
Vážení občané Lomnice,
velmi rád bych Vás pozdravil po době, snad již
tak mohu napsat, koronavirové. Prošli jsme si jí
všichni společně a mohu říci, že u nás v Lomnici,
zcela jistě úspěšně. Bylo to v prvé řadě o osobní
zodpovědnosti, kterou jste prokázali a proto si
nyní snad můžeme říci, že je to za námi.
I přes nelehké období se nám podařilo zdárně
zrealizovat dětské dopravní hřiště u Farské louky, které bylo v sobotu 27.6. v otevřeno, tak aby
mohlo být poprvé využito již v rámci poutě. Věříme, že hřiště bude hojně užíváno malými a velkými návštěvníky. K další zdařilé investici patří
nové ozelenění Nádražní ulice, zde byly zachovány původní vzrostlé stromy a byly doplněny
o nové druhy keřů a trvalkové záhony. Bohužel
musím konstatovat, že se nám stále nepodařilo
dohodnout s Krajským úřadem způsob opravy
asfaltových povrchů 

Ve fázi realizace se nachází veřejné osvětlení
v Jindrlovské ulici, které bude dokončeno v letním období. Podařilo se nám decentně doplnit
Palackého náměstí novým záhonem s trvalkami.
Velmi mne těší, že bylo možné uspořádat
tradiční pouť, počasí přálo a věřím, že všichni
zúčastnění si ji užili. V průběhu léta proběhne
opět letní kino, kdy jsou připraveny tři snímky
a samozřejmostí budou další kulturní akce.
Dovolím si připomenout, že bude opět k dispozici kompost z naší kompostárny, pro zájemce
kontakt viz níže, případně lze domluvit osobně
v budově MěÚ nebo na Sběrném dvoře.
Užijte si léto, v rámci dovolené odpočívejte
a já se budu těšit na počtenou v příštím čísle LL.
Dotazy a podněty mi můžete sdělit na telefonním čísle 797 979 379 nebo na emailu mistostarosta@meu.lomnice-nl.cz.
místostarosta Ing. Vladimír Augsten

Z nepříjemných věcí stále řešíme nekvalitní vozovku v Nádražní ulici, kde dochází k zadržování vody kolem obrubníků.
Máme přislíbeno, že proběhne další jednání za přítomnosti investora, tj. zástupce
kraje a hledáme způsob nápravy. Nemáme
dobrou pozici, protože komunikace není
naše, ale i tak ze všech sil chráníme a budeme chránit zájmy našich občanů. Snažíme
se vyhovět všem oprávněným požadavkům
občanů, takže dojde i k přespádování některých míst chodníku, kde se zjistilo zatékání vody do nemovitostí.
Do finále vstupují jednání o rekonstrukci Sochorovky. Došlo k dohodě již se všemi účastníky. Stejným způsobem připravujeme projekty dalších ulic, tzn. debaty
s občany a zapracování jejich přání, připomínek a možností do studií, pokud je to
možné a reálné. Nyní jsou na pořadu ulice
Třeboňská, Šalounská, Zámecká a Zahradní.
Všichni jste si všimli, že probíhá snáška nadzemního vedení a uložení kabelů do
rozvodů osvětlení. Začne také rekonstrukce vchodu do školy.
A to by myslím, pro dnes stačilo, chtěl
bych znovu poděkovat všem občanům za
trpělivost, vstřícnost a spolupráci v řešení
epidemie, popřát nám všem krásné počasí
na prázdniny, hodně zdraví a v září na „přečtenou“...
starosta Petr Baštýř

Rekonstrukce dvou
válečných hrobů
z 2. světové války
na Starém hřbitově
V dubnu 2020 Město Lomnice nad Lužnicí
zahájilo realizaci projektu „Rekonstrukce
dvou válečných hrobů z období 2. světové války“, které se nacházejí na veřejném
pohřebišti Starého hřbitova v Lomnici nad
Lužnicí.
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Od počátku května 2020 mohou návštěvníci Starého hřbitova vidět již výsledek rekonstrukce a důstojný vzhled pietních míst.
Realizace oprav byla financována z prostředků města ve výši 71.042,– Kč a na
opravu samostatných hrobů obdrželo město Lomnice nad Lužnicí státní účelovou
dotaci ve výši 121.000,– Kč z prostředků
Ministerstva obrany ČR z dotace „Zabezpečení péče o válečné hroby“ v rámci programu „Zachování a obnova historických
hodnot I“. Celkové výdaje na realizaci činily 192.042,– Kč.

Předmětem investiční akce byla rekonstrukce dvou samostatných hrobů vojáků
ruské národnosti (demontáž stávajících
pomníků, nové betonové základy, nové pomníkové rámy ze žuly, nová epitafní deska umístěná na žulové skalce se stříbrným
nápisem uvedení vojáků, národnosti, apod.
Vnitřní prostor je vyplněn částečně zeminou, osázen skalničkami a ostatní vnitřní
prostor je vysypán valounky a doplněn šlapáky, na kterých jsou umístěny lampičky,
vázy a žulové mísy.) Dokončovací úpravy
zahrnovaly umístění žulového chodníčku
okolo hrobových míst.
zpracovala Ing. Jana Šejdová

Opravy a obnovy
Jak jsme již zmínili začátkem tohoto roku, že
vás budeme informovat o přípravě některých
akcí, tak činím.
Jistě jste zaznamenaly opravy asfaltových
povrchů v ulicích Bratří Čapků, Jindrlovská,
Na Třepince a Nádražní.
V určitých částech ulic Šalounská, Zámecká, horní část Budějovické právě probíhá uložení vedení nízkého napětí elektrické
energie do země.

To samé proběhne i v ulici Jindrlovská,
kde se při této příležitosti provede nová realizace veřejného osvětlení. Bude zde osazeno
10 svítidel s led technologií.
V letních měsících připravujeme obnovu
a doplnění vodorovného značení.
I přes prázdniny budeme aktivní. Protože,
ještě připravujeme opravu vstupu a nádvoří
u základní školy.
Martin Chrt

INFORMACE
Uzavření ulice Zámecká při kulturních akcí na Farské louce
V případě konání kulturních akcí bude Zámecká ulice v tyto termíny pro průjezd všech vozidel i kol uzavřena:
1. srpna, 15. srpna
Děkujeme za pochopení.

Svoz odpadu v měsíci
ČERVENCI a SRPNU
Svoz odpadu probíhá každý pátek.
3.7., 10.7., 17.7., 24.7., 31.7.
7.8., 14.8., 21.8., 28.8.

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

duben – říjen
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00

Provozní doba Sběrného dvora
Úterý:
Pátek:
Sobota:

celoročně otevřeno:
14:00 – 17:00
08:00 – 12:00
12:30 – 17:00
08:00 – 12:00

Lomnické LISTY informují

4

Červenec – Srpen 2020

RŮZNÉ

Jihočeská hospodářská komora je tady pro vás
Naši činnost určují sami podnikatelé, členské
firmy Jhk – nejsme úřad ani státní instituce.
Vážení podnikatelé, živnostníci, zástupci firem,
zaměstnanci,
v naší databázi máme kontakty na odborníky z řad našich členských firem, kteří Vám byli
v této nelehké situaci nápomocni. Ve spolupráci
s našimi členskými advokátními kancelářemi
jsme v době nouzového stavu řešili zdarma nespočet vašich dotazů, členů Jhk, ale i nečlenů.
Zasílali jsme okamžité aktuální informace.
Na stránkách www.jhk.cz jsou i kontakty na
další instituce a samozřejmě i na nás. Naleznete
zde stále aktuální informace týkající se podnikání.

Rolí Jhk je podporovat podnikatelské prostředí, zaměstnanost a ekonomiku v regionu.
V této, pro Vás velmi obtížné situaci, jsme se
rozhodli poskytnout Vám co největší informační podporu. Víme, že sledovat aktuální informace a nařízení je velmi obtížné a proto sledujeme
tyto zprávy za Vás.
Nevíte si s něčím rady? Využijte našich služeb a navštivte nás v naší oblastní kanceláři.
Rádi Vám pomůžeme.
Z aktuálních novinek našich služeb vybíráme:
• Komorové vouchery – marketingová akce na
podporu prodeje dárkových poukazů a zlepšení cash flow

• Šablony zdarma – vytvořená metodika pro
členy
• Vzdělávání zaměstnanců členských firem
zdarma
• Včasné získávání informací
• Pomoc při získávání kompenzací
• Czech POINT – individuální přístup
Zjednodušujeme život podnikatelům. Současně podporujeme vzdělávání a propojení s trhem
práce, informujeme o podnikání, propojujeme veřejnou sféru s podnikatelskou.
Jana Kočová,
Oblastní hospodářská komora v Třeboni
www.jhk.cz; kocova@jhk.cz

Provozujete kotel na pevná paliva?
Pozor, revize není kontrola
Revize a kontrola kotle jsou pojmy, které jsou
často zaměňovány. Přitom mají odlišný cíl, metody provedení, výstupy, zákonné lhůty a provádějí je osoby s odlišnými oprávněními. Pokud
si objednáte revizi kotle a provede ji revizní
technik kotlů, nesplnili jste zákonnou povinnost
pravidelné kontroly kotle a hrozí vám pokuta až
do výše 20 tisíc korun.

Kontroly kotlů

Každý provozovatel kotle na pevná paliva má
zákonnou povinnost nechat každé tři roky zkontrolovat jeho technický stav. Jelikož se tato povinnost týká všech zdrojů spalujících pevná paliva s celkovým příkonem 10 kW a vyšším, které
jsou napojené na soustavu ústředního vytápění,
vztahuje se tato povinnost i na některá krbová
kamna a krby s teplovodní vložkou.
Cílem pravidelných kontrol kotlů je minimalizace dopadu jejich provozu na životní
prostředí. Kontroly kotlů primárně nesouvisí
s bezpečností jejich provozu. Jedná se o vizuální kontrolu, nikoliv o měření. Zkoumá se celistvost a těsnost kotle, řídicí jednotka, regulace
a havarijní termostat, podávací zařízení a sklad
paliva, i co a jak se v kotli spaluje. Kontroloři
jsou povinni poskytnout poradenství a doporučit postupy k vylepšení stávajícího stavu.
Výstupem z kontroly je doklad o provedení
kontroly (Doklad o kontrole technického stavu

a provozu spalovacího stacionárního zdroje na
pevná paliva), který může obsahovat doporučení týkající se bezpečnosti provozu, nicméně
nesmí přerušit či ukončit provoz kontrolovaného zařízení. Tento doklad je nutné uschovat
a na požádání předložit obecnímu úřadu s rozšířenou působností.
Kontroly kotlů mohou podle zákona o ochraně ovzduší provádět pouze fyzické osoby proškolené výrobcem daného kotle, který jim udělil
oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.
Zákon tyto osoby označuje jako odborně způsobilé osoby (OZO). V lednu 2020 byla spuštěna
on-line databáze OZO na adrese https://ipo.mzp.
cz/. Po zadání adresy provozovatele dle občanského průkazu, okruhu vzdálenosti, ve kterém
chceme OZO vyhledat, výrobce, typu, značky
a modelu kotle lze nalézt oprávněnou osobu
s co nejmenší dojezdovou vzdáleností, od které se odvíjí i cena. Finanční limit pro částku za
provedení kontroly je stanoven vyhláškou Ministerstva životního prostředí a činí u kotlů a topidel bez regulační jednotky 1 585 Kč a u zdrojů
s regulační jednotkou 1 848 Kč bez DPH.

Revize kotlů

Revize kotlů nemají nic společného se zákonnými pravidelnými kontrolami podle zákona
o ochraně ovzduší a běžných kotlů v domácnostech se netýkají.

Revize kotlů smí provádět pouze odborně
způsobilá osoba, která k této činnosti získala
osvědčení u Technické inspekce České republiky (TIČR). Takové osoby vlastní „kulaté“ razítko s označením „revizní technik kotlů“. Toto
razítko je automaticky neopravňuje k provádění
pravidelných povinných kontrol kotlů.
Revize kotlů spočívající především v tlakové
zkoušce či zkoušce těsnosti. V případě, že revizní technik zjistí závažné nedostatky z pohledu
bezpečnosti provozu, je oprávněn používání
tohoto zařízení do odstranění zjištěných nedostatků zakázat.

Bezplatně vám poradí v Energy
Centre České Budějovice
Pokud máte k této problematice dotazy, nebo
pokud plánujete výměnu tepelného zdroje,
stavbu či rekonstrukci domu, zvažujete možnost získání dotací a využití obnovitelných
zdrojů energie, bezplatně a komerčně nezávisle vám poradí v poradenském středisku
Energy Centre České Budějovice. Na osobní konzultaci se můžete objednat na tel. č.
387 312 580, 773 124 580 nebo na bezplatné
lince 800 38 38 38. Odkaz na vkládání písemných dotazů naleznete na www.eccb.cz. Aktivity Energy Centre České Budějovice jsou
financované z rozpočtu Jihočeského kraje.

Paddleboarding v Třeboni
Všichni fanoušci paddleboardingu se konečně dočkali! Antikoronová
hygienická opatření se začala rozvolňovat, a tak se v neděli 17. 5. mohly
uskutečnit v České republice první paddleboardové závody tohoto roku
a vůbec první závody tohoto druhu v Třeboni. Čtvrtý ročník závodní
série Českého poháru v paddleboardingu začal na rybníce Svět regionálním závodem Třeboňská šupina, který pořádal SUP PORT Klub.

Závodníci, a to včetně české elity, dorazili v hojném počtu. Paddleboardistů bylo celkem 56 a závodilo se ve všech věkových kategoriích. Na
jednodenních závodech se jely dvě disciplíny – sprint a technical race.
Počasí se toho dne rozhodlo být více než milosrdné – slunce svítilo
dokonce tak mocně, že někteří závodníci již jeli bez neoprénových bot.
Koho závod nadchl a chtěl by zažít závodní atmosféru na vlastní
kůži, může se přihlásit do místního SUP PORT Klubu, který v červnu zahájil nábor úplných začátečníků i pokročilých, dětí i dospělých.
SUP PORT Klub má připravený program na celé léto také pro ty, kterým sice chybí závodní duch, ale ne touha sportovat a bavit se. Na
Pláži Svět se konají pravidelné lekce paddleboard fitness a paddleboard jógy a pro ty, kteří chtějí lépe poznat své tělo, jsou připravena
paddleboardová setkání s fyzioterapeutem.
Štěpán Šulc
www.supportklub.cz
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Škola v době koronaviru
Uzavření škol kvůli pandemii koronaviru od 11. března 2020 nás postavilo do nové situace, která je náročná jak pro nás učitele, tak i pro
zákonné zástupce, ale i pro jejich děti. Bylo potřeba nastavit řadu
věcí ohledně distanční výuky. Bylo zřejmé, že je před námi množství
otázek, jak si s touto situací poradit. Škola musela zajistit pokračování
vzdělávání v domácím prostředí podle pokynu ministra školství. Krizové podmínky si vyžádaly u pedagogů velkou kreativitu. Nenadále
vzniklá situace přiměla všechny, kterých se to týká, k rychlému řešení situace a zřejmě i k velké improvizaci. Obdiv mají sklidit všichni
„postižení“.
Postupně jsme začali realizovat on-line výuku. Poděkování patří
pedagogickému sboru, který se profesionálně vyrovnával s nastalou situací a neustále se snažil hledat a využívat nové způsoby výuky. Z pohledu vedení školy si velmi ceníme jejich vysokého pracovního nasazení a pedagogické zodpovědnosti za výsledky vzdělávání
v takto těžkých podmínkách. V současné době se asi těžko hodnotí,
do jaké míry může „online“ výuka kompenzovat čas strávený ve ško-

le a nahradit přímý kontakt pedagoga
s žákem, ale naštěstí díky moderním
technologiím se mohlo reagovat
a výuku pro všechny netradiční cestou zprostředkovat.
Zároveň oceňujeme přístup rodičů, jejich zájem o domácí vzdělávání, jejich snahu zdokonalovat se
v komunikačních technologiích, aby přenos informací mezi pedagogy
a rodinou byl co nejefektivnější. Všichni rodiče bez přípravy ze dne
na den byli „přepadeni“ vedlejším pracovním poměrem – učit své
děti. Přitom mnozí bez úlev zároveň pracují ve svém zaměstnání.
Proto bychom všem chtěli poděkovat za spolupráci se školou, dále
za čas, energii a pomoc, které věnují svým dětem při vzdělávání.  
Přejeme si hlavně, abychom se v září ve zdraví potkali ve škole, ve
třídách, při běžné výuce.

vedení školy

Co je to?
Je to plné her, zábavy, smíchu a soutěží?
Sní se při tom spousty pečených vuřtů, pečiva a zeleniny, vypije několik litrů šťávy?
Rozdávají se sladkosti, medaile a drobné
ceny? Už víte?
Je to DEN DĚTÍ!
Ten náš, konaný v pondělí 1. června
2020, probíhal ve třídách i na zahradě mateřské školy. Děti při něm skákaly v pyt-

lích, na trampolíně, jezdily slalom s kotouči, běhaly, přetahovaly se lanem, házely
na cíl a soutěžily ve dvojicích. Měly také
možnost volně si hrát a dovádět. Doufáme,
že si tento den užily stejně, jako my.
P. S. Počasí nám také přálo!
za MŠ v Lomnici nad Lužnicí Jana Plávková

Loučení s předškoláky
Po obloze pluly tmavé mraky a vypadalo to na
déšť. Děti ze třídy Motýlků se těšily na pohádku
O Červené Karkulce, kterou společně nacvičily
jako překvapení pro rodiče. V září je čeká důležitý krok. Půjdou do první třídy.
Ačkoliv to tak ze začátku nevypadalo, sluníčko se na nás přeci jen usmálo. Po pohádce
čekala na děti společná přísaha a pasování.
Na památku dostaly od paní učitelek knížku
a odznáček a také od pana starosty pasovací
listinu. Společným přípitkem končilo krásné
odpoledne plné úsměvů, květin a možná i sl-

ziček, které sem tam ukáply. Tímto to však
neskončilo. Druhý den jsme všichni vyrazili
na zmrzlinu. Byla vanilková a kávová, obě
moc dobré. Děkujeme paní Šarmanové za
přichystanou dobrotu a vracíme se zpět do
školky. Někteří už naposledy. ,,Sejdeme se
ve škole, jo?“ Loučí se s kamarády Matyášek.
Všechny děti čeká další důležitá etapa v jejich životě.
Tak ať se líbí a vykročte pravou nohou.
K. Lebedová, K. Dušáková
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Ve světě vodohospodářů
Díky programu „Spolupráce středních
a základních škol“ měli žáci 4. a 5. ročníku možnost navštívit Střední školu
rybářskou a vodohospodářskou, tedy
SŠRV Jakuba Krčína v Třeboni a dozvědět se řadu informací o stavu vod
kolem nás i to, jak hospodaříme s vodou
a v čem bychom se měli zlepšit. S naším
průvodcem Ing. Jiřím Srpem jsme si prohlédli nově zrekonstruovanou budovu
„školy na ostrově“ i vodní příkop, který
ji krásně obklopuje. Žáci si mohli názorně vyzkoušet, jak se měří čistota vody,
prohlédli si filtrační zařízení, které se
stará o čistotu vody i ryby, které tento

příkop obývají. V chemické laboratoři si
vyzkoušeli měření síly, prohlédli si přístroje, které se používají při zkoumání
vody a obdivovali stavebnice, se kterými
pracují studenti, aby si všechno vyzkoušeli na modelech, než se pustí do terénu
a rybářského hospodaření.
Co se děje v přírodě při povodních nebo
při přívalových deštích jsme si vyzkoušeli ve starší budově školy, kde probíhá
praktický výcvik budoucích rybářů a vodohospodářů. Děti si mohli postavit své
vodní dílo a vyzkoušet, jak by obstálo při
setkání se sílou vody, kterou leckdy podceňujeme, řada z nich se nestačila divit.

Z K U LT U R Y
Lomnická kultura
se opět rozjíždí
Kulturní akce jsme zahájili vernisáží výstavy Cestami vzpomínek Jany Pavlíčkové v kostele sv. Václava. Výstavu můžete
navštívit do konce srpna v rámci otevírací
doby našeho Informačního a kulturního
střediska Lomnice nad Lužnicí.
Sezónu na Farské louce odstartovala tradiční Lomnická pouť.
Děkujeme všem návštěvníkům a účinkujícím.

Prohlédli jsme si venkovní stanoviště pro
meteorologická měření, která se při troše
štěstí a finančního přispění stanou základem pro informační kanál o počasí v naší
třeboňské oblasti.
Děkujeme za možnost zúčastnit se této
akce, která byla pro všechny zajímavá
a poučná a také za exkluzivní dopravu, kterou nám třeboňská škola zajistila.
Takže Petrův zdar a dostatek vody v našich tocích,
rybnících i přehradách
přeje za všechny zúčastněné Helena Nohavová
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Letní kino v Lomnici bude
Všechna promítání se uskuteční na Palackého náměstí. V nabídce máme:
10. července – Poslední aristokratka (21:30, vstupné 70,–); 24. července – Vlastníci
(21:30, vstupné 70,–) a poslední promítání 14. srpna – 3Bobule (20:30, vstupné 100,–).
Občerstvení zajištěno! Přinést si můžete vlastní židličku, podsedák či deku.
Aktuální informace o uskutečnění či zrušení promítání najdete na www.lomnice-nl.cz
nebo fb stránce Kultura Lomnice nad Lužnicí.

7

Lomnické LISTY informují

8

Folk a country Lomnice
na Farské první srpnový
den
Na Farské louce si můžete užít zábavu se
stálicemi jako je Pavla Jíšová a její Bababand nebo Hana Lounová s Idefixem.
Překvapením pro vás možná bude mladá
kapela Naked Proffesors, ale nenechte si tuhle partu ujít, bude to stát za to.
Nu a večer nám zahraje známá Patrola
s Vláďou Matějkou. Do víru country tance nás uvede pražská skupina Crock 14.
Kdo se na to necítí, může jen příjemně
naslouchat a zazpívat si některou z písní, kterých určitě nebude málo! Přijďte
v sobotu 1. srpna, začínáme v 16.00 hodin.

Červenec – Srpen 2020

Festival dechových
hudeb

U Zlaté stoky zazní dudy
i cimbál

Letošní 15. ročník našeho setkání všech
milovníků dobré dechovky bude 15. srpna
od 10.00 hodin uvádět opět Helena Hýnová. Prakticky všichni účastníci letošního
festivalu si u nás už zahráli. Určitě zajímavými hosty budou slovenská kapela Zbojná a Sestry Bacmaňákové, které jste mohli
slyšet v některém ze Šlágrů. Program okoření budějovické Panenky a nebude chybět
tanec souboru Javor.

Konec prázdnin se tentokrát ponese v duchu
folkloru a lidových tradic. Pátek 28. srpna od
19 hodin nabídne zahajovací koncert Z blízka
i z dáli s překvapením. V sobotu 29. srpna od
15.00 hodin se postupně představí jedenáct
folklorních souborů, seznámíte se s tradicemi
osmi národopisných oblastí. Svou práci předvedou sklář, kovář, řezbář a další řemeslníci. Na své si přijdou milovníci dobrého vína
a také pivaři. Těšíme se na vás.

Zájezd seniorů na Plzeňsko 22. září
Zájemci se mohou přihlásit do 21. srpna 2020 a to buď prostřednictvím e-mailu info@iks.lomnice-nl.cz, po telefonu 380 130 016 nebo osobně v infocentru či
knihovně. Nevratná záloha 100,– Kč.

Navštivte výstavy v Lomnici
Výstava Mgr. Antonína F. Hanzala na Staré radnici

Výstava obrazů Cestami vzpomínek Jany Pavlíčkové

Studovna, Stará radnice Lomnice nad Lužnicí – stálá expozice.
(přístupná v rámci otevírací doby IKS)

Kostel sv. Václava 19. 6. – 31. 8. 2020
(přístupná v rámci otevírací doby IKS)

Z KNIHOVNY

Staňte se pohádkářem

V uplynulých měsících jste měli možnost přispět svou
troškou k vydání společného dílka, které ponese název
Pohádky z Lomnice. Protože máme ještě volné stránky,
nabízíme váhavým pohádkářům možnost do 31. 7. doručit
ještě svoji pohádku ve stylu Erbena, Němcové nebo Čapka. Podmínkou je formát A4 na výšku, délka příběhu
max 5 stran včetně ilustrací. Můžete psát na počítači /
ručně, odevzdat osobně nebo zaslat e-mailem. Autory mohou být děti, dospělí, rodiny.
Pohádky vám představíme v říjnu v rámci Týdne
knihoven.

UZLÍČKOVÁNÍ

ČERVENEC + SRPEN KAŽDOU STŘEDU OD 9.00 DO 11.00
SRAZ PRO MRŇOUSKY A JEJICH DOSPĚLÁKY
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dějové, stojící před rozhodnutím, na čí stranu
se přiklonit. Soupeřící strany neuznávají žádná
pravidla a za chyby se platí krví…

https://www.knizniklub.cz/knihy/
296406-konias-na-ostrich-cepeli.html?gclid

Sichinger Martin: Meyrovo sklo
Přečtěte si román z prostředí Šumavy od renomovaného spisovatele Martina Sichingera, držitele
Literární ceny Knižního klubu. Přeneste se do
období pár dní po invazi v srpnu 1968, kdy ohlásí
sovětská vojenská delegace návštěvu ve vimperské sklárně. Důstojníci si chtějí prohlédnout sklo,
které se posílalo carevně Kateřině Veliké, a navázat přátelské styky s dělníky-komunisty. V posledním okamžiku však jeden z místních sklářů
pochopí, co je účelem bratrské návštěvy, a vzácné sklo skryje na místě, kde by ho nikdo nehledal… Příběh o hledání tohoto pokladu je možné
také číst jako příběh šumavského sklářství, které
od předválečných vítězství na světových výstavách došlo v důsledku socialistického hospodářství a následné privatizaci k úplnému krachu.
Od stejného autora můžeme nabídnout tituly
Smrt krále Šumavy a Duchové Šumavy.
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/meyrovo-sklo

Z našeho knižního fondu
Kratochvíl Miloš: Modrý Poťouch
Pan Kratochvíl má v naší lomnické knihovně své
místo, co by autor velmi vtipných a čtivých knih
pro děti. Zajděte si pro Poťoucha, stojí za to.
Poťouch bývá různě velký a různě barevný.
Každý Poťouch má trumpetkové našeptávadlo,
dva z pěti prstů na ruce výrazně delší, těm se
říká popichovadla, a zbylé tři prsty jako přísavky. Štětiny na šišaté hlavě se odborně nazývají
svědidla. Co se svědidel týká, může být Poťouch
blonďák, rezatec i černoštětináč. Nijak zvlášť na
tom nezáleží, protože všichni Poťouchové jsou
neviditelní! Tohle je jediná knížka, kde je můžete vidět.
https://www.databazeknih.cz/knihy/
modry-potouch-modry-potouch-55486

Žamboch Miroslav: Koniáš
(Na ostřích čepelí, Muž na stezce,
Vlk samotář)
Pokud máte rádi fantasy literaturu, zkuste třeba
tohoto autora. V díle Na ostřích čepelí se utvrdíte v tom, že byznys a politika je opravdu třaskavá kombinace. V okamžiku, kdy hromada zlata
na misce pomyslných vah přesáhne kritické
množství, lidský život ztrácí cenu. Pro některé
ze zúčastněných se tím celý podnik stane osobní záležitostí, a to změní i pravidla hry. Právník
v tandemu s nevypočitatelným zabijákem proti
všem ostatním – mocnému impériu, politikům
i bezohledným obchodním magnátům. A v pozadí netrpělivě vyčkávají diskriminovaní čaro-

Z E S P O RT U
Aktuálně ze sportu,
aktuálně z TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
Po několika měsíční pauze Vám přinášíme aktuální informace z TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí. Pandemie koronaviru bohužel zkrátila
naši sezonu 2019/2020. Byli jsme nuceni pozastavit dočasně naši činnost, přátelská utkání i utkání mistrovská. Po nuceném odpočinku jsme
tu ale zpět, a to v plné síle a plni energie. Jedna z informací, kterou
bychom Vám chtěli sdělit je, že došlo ke změně vedení TJ TATRAN.
Na mimořádné valné hromadě, která se konala 29.5.2020, byl zvolen
nový výkonný výbor. Členy výkonného výboru byli zvoleni: předseda
Václav Nohava, místopředseda Michal Šachl, hospodářka Martina Prášková, vedoucí fotbalového oddílu Pavel Prášek, vedoucí oddílu kuželek
Jiří Doktor, vedoucí ČASPV cvičení ženy Petra Špalová a ostatní členové Antonín Beck, David Marek, Miroslav Šachl, Dagmar Němcová
a Stanislav Marsa. Děkujeme tímto vedení minulému a doufáme, že se
nám podaří dobře navázat a pokračovat v úspěšné sportovní činnosti
v Lomnici nad Lužnicí. Ochranná opatření spojená s Covid-19 se již postupně rozvolňují, a proto můžeme pokračovat tam, kde jsme v březnu
skončili. Pro sezónu 2020/2021 budou přihlášeny pouze soutěže mladší přípravky, starší přípravky a muži. Mrzí nás, že nemůžeme přihlásit
více soutěží, ale bohužel v ostatních kategoriích nemáme dostatek hrá-

Vondruška Vladimír: Křišťálový klíč
(Falknovská huť, Víděňský sen)
Nová historická sága Vlastimila Vondrušky se
odehrává v době od třicetileté války až do revolučního roku 1848, kdy bylo zrušeno poddanství jako poslední bašta feudalismu. Rozsáhlá
šestidílná kronika vypráví o osudech sklářského
rodu Heřmanů na pozadí života v severních Čechách, které prošly na konci feudalismu nebývalým hospodářským vzestupem a později stejně rychlým úpadkem. Název „Křišťálový klíč“
symbolizuje rodinné tajemství, které se v rodu
Heřmanů předává z generace na generaci, současně je kopec Klíč dominantou Nového Boru.

https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/
kristalovy-klic-122180278
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čů. Mladší a starší přípravka už zahájila své tréninky (konají se
v úterý a v pátek od 17:30 hodin), v rámci kterých jsou domluvena i přátelská utkání. Zatím proběhlo přátelské utkání v Dubném a přátelské utkání na domácím hřišti s TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí. Mladší a starší přípravku čekají další přátelská
utkání, letní soustředění a turnaje – na konci prázdnin Lafi cup
a začátkem září plánujeme turnaj na domácím hřišti. Stejně tak
i mužstvo mužů již zahájilo svou tréninkovou přípravu (tréninky probíhají každý pátek od 18:00 hodin). V rámci této přípravy
je čeká přátelské utkání s FK Stará Hlína, Nové Hrady a Roudné B. Kuželkářský oddíl se zatím neschází, neboť se opravuje

Červenec – Srpen 2020

kuželna. Pokud by někdo měl zájem se do tohoto oddílu zapsat,
může se telefonicky domluvit s p. Jiřím Doktorem na tel. čísle
721 409 200. Kuželkářský dorost vyhrál okresní přebor a chlapi v nedohrané sezóně skončili v divizi na 4. místě. Lomnické
cvičení žen už je také v plném proudu, schází se v herně na
Lomničanu, v neděli je kalanetika, ve čtvrtek se střídá posilování a aerobic a v pondělí se tančí na Farské louce zumba. Pod vedením Petry Špalové nacvičují vystoupení na lomnickou pouť
jak ženy, tak i děti. V novém školním roce rády přivítají nové
zájemce. Doufáme, že nám zachováte přízeň.

Stanislava Bicková

Z E S P O lků

Rybářské závody na rybníku Jordánek Rybářského kroužku
Na rybníku Jordánek dne 20. 6. 2020,
proběhl 2. ročník rybářské soutěže pod
záštitou Města Lomnice nad Lužnicí.
Zahájení soutěže se ujal starosta města
Petr Baštýř. I přes nepříznivé počasí
se soutěž vydařila a účastníci byli spo-

kojeni se svými úlovky. Soutěž sponzorovali: Město Lomnice nad Lužnicí, Rybářství Třeboň a.s., Papírnictví
Třeboň – Lenka Tětková Wegenkittlová, Restaurace Na Hradě – Petr Šimon, Stavebniny – Tomáš Kumnacký,

Javor a Javoráček děkují
Letošní rok nám zatím moc nepřál, odpadla nám nejen řada vystoupení. Také
spousta zkoušek, které budou chybět,
ale i tak se nedáme odradit. Už máme
za sebou první vystoupení u našeho
nejvzácnějšího publika v domově seniorů v Třeboni, kde bylo opravdu krásně. (Jak dokládá foto od S. Bickové.)
Budeme zkoušet i o prázdninách, abychom se ukázali na festivalu koncem
srpna.
Sobota 24. října bude den, kdy si
připomeneme 30 let od založení našeho souboru Javor. Připravujeme
program, kterým chceme poděkovat,

kterým chceme zavzpomínat a kterým
chceme potěšit naše příznivce, přátele
a dobrodince.
Před třiceti lety jsme během několika týdnů ušili a vyšili naše první kroje,
které postupně obměňujeme. Podařilo
se nám sehnat dobré duše, které se ujaly nelehkého úkolu, a to co nezvládnou
a nestihnou naše souborácká děvčata,
nám pomáhají ušít švadleny a vyšívačky, kterým moc děkujeme, a doufám, že přijdou na naše výročí, aby jim
mohli poděkovat všichni osobně.
Marcela Božovská
za soubory Javor a Javoráček

Služby pro lesnictví a myslivost – Tomáš Bednář, DTJ-Kondor, Zednictví
– Karel Švehla, Elektroinstalace-Jiří
Doktor, Martin Greňo a další. Tímto
děkujeme všem sponzorům a organizátorům.

Červenec – Srpen 2020
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INZERCE
MĚSTO VESELÍ NAD LUŽNICÍ
nabízí
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR
– restaurace v kulturním domě
Třída Čs. armády 560, Veselí nad Lužnicí
(prostory vhodné k provozování hostinské činnosti).
Souhrnná výměra prostor činí 430 m2,
z toho vytápěná plocha činí 254 m2.
Umístění v „zeleném“ prostoru mezi řekami, ale v přímém
dosahu centra města; součástí je velká venkovní terasa;
možnost zajištění služeb během plesové sezóny a při akcích
pořádaných uvnitř KD; v letošním roce instalace nové
vzduchotechniky; možnost parkování většího počtu aut.
Podrobnější informace lze získat u Mgr. Jitky Bartoškové
(tel. 381 548 140), nebo p. Marcely Rybářové, vedoucí KD
(tel. 381 581 155, 603 495 985 – možnost prohlídky prostor).
Nabídky včetně návrhu ceny pronájmu zasílejte na adresu:
Město Veselí nad Lužnicí
náměstí T. G. Masaryka 26
391 81 Veselí nad Lužnicí
Koupím známky, mince, bankovky, obrazy, staré hodiny, vojenské předměty – šavli, uniformu a podobně. Můžete nabídnout i jiné staré předměty nebo celou sbírku a pozůstalost. Tel.: 722 777 672
Přijmeme brigádnice na léto do občerstvení na Farské louce, nástup
ihned, úvazek na DPP, mzda 90,– Kč čistého na hodinu. Pracovní
doba a směny dle domluvy, místo je tak pro cca. 3 osoby.
Požadavek – potravinářský průkaz, zkušenosti s brigádou
v restauraci výhodou.
Volat na tel. 608 122 038 – p. Študlar – osobní pohovor na Farské dle domluvy.

Ceník inzerce v Lomnických listech
1 strana A4
1/2 strany A4
1/4 strany A4
6 x 9 cm
Řádková inzerce

800,– Kč
500,– Kč
300,– Kč
200,– Kč
100,– Kč

Při opakovaném podání inzerátu bude poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese: lomnickelisty@gmail.com
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