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Nenechte si ujít
9., 12. srpna
Prázdninové dílny v knihovně
13. srpna
Festival dechových hudeb
3. září
Kaprobraní
17. září
Roadshow, Heligonkáři
25. září
Flos Florum s Alfrédem Strejčkem
28. září
Svatováclavský koncert

Z radnice
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
z 66. – 69. zasedání rady města
Rada města:

− projednala Dohodu o spolupráci v rámci
projektu Se sousedy II; souhlasí se zněním předložené ,,Dohody“; pověřuje starostu jejím podpisem
− projednala a schvaluje Dodatek č. 1
servisní smlouvy číslo 01311/13/440,
společnost RICOH Czech Republic, s.r.o.,
na zařízení AFICIO MP C2800AD RICOH (tiskárna do kanceláře ekonomického oddělení); pověřuje starostu podpisem
tohoto dodatku
− projednala žádost o schválení výjimky
pro počet dětí třídy v MŠ a schvaluje vý-

jimku dle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004
Sb. o předškolním, základním a středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání
a povoluje navýšení dle žádosti
− projednala předložený záměr rekonstrukce mostu ev. č. 1555-1; odkládá vyjádření
k předloženému záměru a požaduje předložit vyhodnocení předloženého záměru
z hlediska připomínek a požadavků města
vyplývající ze zápisu výrobního výboru
ze dne 16. 3. 2016
− projednala znění Přihlášky k členství ve
spolku Sdružení obcí a neziskových organizací, z.s., včetně stanov; dopo-
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−

−

−

−

ručuje ZM schválit členství a souhlasí se
zněním Stanov spolku Sdružení obcí a neziskových organizací, z.s. (SONO)
projednala a schvaluje ZD k akci ,,Stavební úpravy MěÚ Lomnice nad Lužnicí“;
ukládá oslovit tyto firmy: Blábolil, s.r.o.,
Vidox s.r.o., MELMAR s.r.o.; jmenuje
komisi pro otevírání obálek: Ing. arch.
Pavel Kordík, Richard Soukup, Hana Mazancová; jmenuje komisi pro posouzení
nabídek: Karel Zvánovec, Petr Krejník,
Ing. arch. Zdeněk Urbanec, Ing. arch. Pavel Kordík, Richard Soukup
projednala informaci o vlastním minimálním spolupodílu na akci ,,Lomnice nad
Lužnicí – Zvýšení bezpečnosti v Lomnici
nad Lužnicí“; souhlasí s vlastním podílem
v minimální výši 92.990,– Kč
projednala záměr prodeje části pozemku
parc. č. 4185/1 v k.ú. Lomnice nad Lužnicí;
doporučuje prodej pozemku za cenu 1,– Kč/
m2, z důvodu majetkoprávního vyrovnání
podle současného stavu; doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku
projednala předložené nabídky na nákup
čerpadla; schvaluje jako nejvýhodněj-

Město Lomnice nad Lužnicí

−

−

−

−

ší nabídku a vítězného dodavatele firmu ,,Požární bezpečnost s.r.o.“ za cenu
55.489,– Kč s DPH a dodávkou zdarma
projednala informaci o kontrole užití dotačních prostředků z JčK na neinvestiční
dotace pro jednotku SDH Lomnice nad
Lužnicí v roce 2015; bere na vědomí Protokol o kontrole z 28. 6. 2016
projednala informaci o přidělení dotace od
SFDI v rámci projektu ,,Chodník v Třeboňské ul. Lomnice nad Lužnicí“ – ISPROFOND 5317510044; souhlasí s přijetím
dotace od SFDI ve výši 251.000,– Kč s min.
vlastním podílem 44.767,67 Kč, tj. 15,13%
projednala informaci o přidělení dotace
od JčK v rámci projektu ,,Lomnice v obraze“; souhlasí s přijetím dotace od JčK ve
výši 73.700,– Kč s min. vlastním podílem
74.000,– Kč, tj. 50,4%; souhlasí se zněním smlouvy o poskytnutí dotace; pověřuje starostu jejím podpisem
bere na vědomí vyhodnocení předloženého
záměru z hlediska připomínek a požadavků města vyplývajících ze zápisu výrobního výboru ze dne 16. 3. 2016; projednala
předložený záměr rekonstrukce mostu ev.

č. 1555-1 – jeho technické řešení; souhlasí
s technickým řešením rekonstrukce mostu
za dodržení podmínky nezvyšovat nivelitu
o 20 cm. Trvá na požadavku trvalého ponechání pomocné lávky instalované pro
rekonstrukci mostu i po dokončení jeho
opravy.; bere na vědomí záměr trvalého
a dočasného záboru části pozemku p.č.
277/2 v k.ú. Lomnice nad Lužnicí. Majetkoprávní vypořádání proběhne s investorem stavby – Jihočeským krajem
− projednala a schvaluje přiložené rozpočtové opatření č. 6/2016 a předkládá ZM na
vědomí
− projednala a schvaluje ZD k akci ,,Chodník v Třeboňské ulici v Lomnici nad Lužnicí“; ukládá oslovit tyto firmy: Blábolil
s.r.o., Vidox s.r.o., Swietelsky; jmenuje
komisi pro otevírání obálek: Ing. arch.
Pavel Kordík, Richard Soukup, Hana Mazancová; jmenuje komisi pro posouzení
nabídek: Karel Zvánovec, Petr Krejník,
Ing. arch. Zdeněk Urbanec, Ing. arch. Pavel Kordík, Richard Soukup
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Z programu 12. zasedání Zastupitelstva města
Lomnice nad Lužnicí konaného v pondělí 27. 6. 2016
Zastupitelstvo města:
− bere na vědomí zápisy KV č. 1/2016,
č. 2/2016 a č. 3/2016 podané dne 20. 6. 2016
− projednalo možnost zapojení města
Lomnice nad Lužnicí do společenství
Turistické oblasti Třeboňsko; souhlasí
s nevstoupením, ale pouze se zapojením
katastrálního území obce do Turistické
oblasti Třeboňsko; pověřuje starostu města k dalšímu jednání
− projednalo návrh znění Jednacího řádu
Zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí dle ustanovení § 96 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení); ruší Jednací
řád schválený dne 11. 4. 2011 usnesením
ZM č. 80/4/Z/2011; schvaluje Jednací řád
Zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí.
(Protinávrh usnesení: doplnit účast
na zasedání zastupitelstva města v bodě
č. IV, odst. 1: Členové zastupitelstva jsou
povinni účastnit se každého zasedání ZM,
případně se předem písemně omluvit starostovi a uvést důvod své absence, pokud
jim to okolnosti dovolí.)

(2. Protinávrh usnesení: doplnit přípravu zasedání zastupitelstva města v bodě
č. III, odst. 6. ,,Materiály a dokumenty
předkládané ZM k projednávaným bodům programu budou doručeny členům
ZM nejpozději 7 dní před zasedáním
ZM.“)
− projednalo znění žádosti o bezúplatný
převod pozemků od Státního pozemkového úřadu a schvaluje žádost dle přiložené
tabulky (tabulka k nahlédnutí na MěÚ)

− projednala znění Přihlášky k členství
ve spolku Sdružení obcí a neziskových organizací, z.s., se sídlem Kroměříž, Na Sádkách 1935/1, PSČ 767 01, včetně stanov;
schvaluje vstup do spolku a souhlasí
se zněním Stanov spolku Sdružení obcí
a neziskových organizací, z.s. (SONO),
včetně uhrazení členského příspěvku; pověřuje starostu města podpisem Přihlášky
Zápisy z jednání ZM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Z městského ÚŘADU
Svoz odpadu v měsíci srpnu
Pá    5. 8.
Pá   19. 8.

Ze školy
Školní rok v mateřské škole
Ve školním roce 2015 – 2016 navštěvovalo
naší MŠ 112 dětí ve věku 2 – 7 let. Z toho bylo
31 předškoláků. Spolu se sedmi učitelkami si
děti užily deset měsíců plných her, divadel,
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písniček, básniček, akcí a výletů. Zprvu jsme
zažívali zkoušky trpělivosti a píle, když jsme
děti učili samostatnosti při oblékání, stolování
a udržování hygieny. Snažili jsme se, aby se

děti dokázaly dělit s ostatními a samostatně se
pohybovaly v kolektivu.
V průběhu roku pak děti zažily spoustu zajímavých akcí. Zhlédly řadu divadelních a hudeb-
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ních představení. Bavily je Hrdlička s kytarou,
Hugo – Fugo, Bambiny a divadélko KOS. Přijeli
za námi pejsci z canisterapie, aby nám na zahradě
předvedli své dovednosti. Pod dohledem hasičů
si děti vyzkoušely a osahaly hasičskou stříkačku a také si vylezly do opravdového hasičského
auta. Na Den dětí si opekly vuřty a nechyběl ani
karneválek pro nejmenší. Byli jsme se podívat na
Sběrném dvoře, abychom věděli, kam třídíme.
Na hřišti TJ Tatran jsme se seznámili s prací policejních psů. V rámci Dne otevřených dveří jsme
vyjeli za vojáky do kasáren v Jindřichově Hradci.
Na výlet jsme se vypravili do Borovan. Menší děti
na zvířátka, větší děti na „Černobílou pohádku“.
Nejvíce napilno jako každý rok měli předškoláci. Navštívili Hasičský záchranný sbor v Českých Budějovicích a infocentrum Jaderné elektrárny Temelín. V kostele sv. Václava si poslechli
výchovný koncert „Z pohádky, do pohádky“. Před
Vánocemi udělali radost svým vystoupením seniorům v pečovatelském domě. Navštívili knihovnu
i prvňáčky. Ve školní jídelně si vyzkoušeli, jak jim
bude chutnat, až nastoupí do první třídy. Zhlédli
výchovnou pohádku o zdravém životním stylu.
Během školního roku mohli navštěvovat některé

Lomnické LISTY informují – Srpen 2016
ze zájmových kroužků (jóga, veselé zpívání) a logopedii. Na konci školního roku je při pohádce
„Ve škole se nestraší“ pasoval pohádkový rytíř na
školáky. V kostele sv. Václava popřál dětem štěstí
do další etapy vzdělávání pan starosta.
Díky každoročnímu screeningovému vyšetření očí se podařilo včas odhalit oční vady
některých dětí.
Celý rok probíhala průběžně akce „Celé
Česko čte dětem“. Jako v loňském roce jsme
se zúčastnili celorepublikové akce „Vypouštění
balonků s přáním Ježíškovi“ tentokrát na hřišti
TJ Tatran. Pravidelně probíhala tvořivá odpoledne, kde si rodiče se svými dětmi vyzkoušeli
výtvarnou a pracovní zručnost a poté si svůj výrobek odnesli domů pro radost. Nechybělo ani
hravé odpoledne pro rodiče s dětmi „Mámo,
táto, pojď si hrát“.
Hlavním cílem naší práce je vytvářet bezpečné prostředí plné pohody a radosti pro vaše
děti. Snad se nám to daří.

dary nebo fyzickou pomocí při akcích mateřské
školy.
− Firmě Střechy Bartoš, díky které jsme společně se všemi lomnickými dětmi mohli vypustit balonky s dopisy pro Ježíška.
− Panu Františku Bendovi, který dodal vuřty,
které si děti opekly a moc si pochutnaly na
Den dětí.
− Firmám Autodílna V. Bouška a Forward L.
Kročák, kteří na konci školního roku finančně zajistili pasovací pohádku pro předškoláky i veřejnost.
− Panu Petru Krejníkovi, který myslí na sportovní vyžití našich dětí a přiměřeně zapojuje
do sportovních aktivit i děti z mateřské školy.
− Všem rodičům, kteří při požádání neodmítnou.
− Sboru dobrovolných hasičů, kteří nechybí
na žádné školkové akci a vždy zajistí pomoc
s organizací.

Poděkování:
Ráda bych tímto způsobem poděkovala všem,
kteří přispěli v průběhu školního roku svými

DĚKUJEME, ŽE NA NÁS MYSLÍTE!
I. Šafářová, vedoucí učitelka MŠ

V lomnické školce máme interaktivní tabuli
V letošním školním roce se nám podařilo vybavit třídu předškolních dětí interaktivní tabulí.
Je pro nás nadstandardním vybavením, které
přispívá k zefektivnění pracovních i vzdělávacích aktivit. Pedagogům umožňuje podávat zajímavý a zároveň názorný výklad. Slouží nám
jako výchovně – vzdělávací pomůcka, skvělá
motivace. Láká děti k zapojení do méně atraktivních činností. Mohou plnit úkoly svým vlastním tempem. Při plnění úkolů nejsou izolovány
od ostatních, ale jsou vedeny k týmové práci.
Pozorují, komunikují mezi sebou a tvoří. Při
společné činnosti se učí vzájemnému respektu,
spolupráci a toleranci. Diskutují mezi sebou
a společně hledají různé varianty řešení, vyjadřují názory. Mají možnost okamžité zpětné
vazby zvukové i zrakové o úspěšnosti splněného úkolu. Děti mají šanci svou práci zhodnotit
a bezprostředně si uvědomit chybu.
Interaktivní tabule rozvíjí i osobnost pedagoga. Jeho soustavnost a přiměřenost. Každou
strukturu činností musí promýšlet dopředu, zaznamenat si jednotlivé kroky a díky tomu nemů-

že na nic zapomenout, či něco vynechat. Nesmí
však výukový program přesytit informacemi.
Práce na této tabuli nabízí i spoustu zábavy a her. Ve volných chvílích sledujeme online
dění v čapích a orlích hnízdech. Při besídce ke
Dni matek se maminky prostřednictvím tabule
dozvěděly, co na nich mají jejich děti nejraději.
Při práci s tabulí nezapomínáme na sociální
interakci, ke které dochází při všech činnostech
a která je pro děti v tomto věku nejdůležitější
pro jejich správný rozvoj.
I. Šafářová, vedoucí učitelka MŠ

z kulturY
XI. Festival dechových hudeb Lomnice nad Lužnicí
XI. Festival dechových hudeb Lomnice
nad Lužnicí na Farské louce pořádá opět
Město Lomnice nad Lužnicí. Moderátorka, zpěvačka a kapelnice Helena Hýnová uvede na letošním ročníku celkem
šest kapel. Dechový orchestr Valdaufinka
a nejstarší jihočeskou dechovku Babouky
nemusíme představovat, patří mezi stálice
našeho festivalu, stejně tak jako Šumavská osmička. Přiblížíme vám tedy Veselku
Ladislava Kubeše, jihočeskou Keramičku
a úpného nováčka Trnkovjanku.

Těšíme se na setkání se všemi milovníky
dechové a lidové hudby u nás v Lomnici nad
Lužnicí.
Pro pořádek ještě pořadí v jakém se představí účinkující na letošním festivalu: Dechový orchestr Valdaufinka, Babouci, Šumavská osmička, Keramička, Trnkovjanka
a Veselka.
Dechová hudba Trnkovjanka byla založena v červnu roku 2002 Tomášem Černochem, který tehdy měl pouhých 13 let.

Velkou zásluhu na vzniku dechové hudby
v Kašavě má i tehdejší starosta pan Stanislav Marcoň, který poskytl prostory bývalé
školky ke zkoušení a pomohl v prvních krůčcích jejího vzniku. Svou podporu našla Trnkovjanka i  u pana Libora Mikla, tehdejšího
učitele v základní umělecké škole a dirigenta dechového orchestru mladých ve Zlíně.
V začátcích DH Trnkovjanky vypomáhal
s uměleckým výrazem pan Vladimír Češek,
dlouholetý 1. trumpetista Moravanky Jana
Slabáka. Dnes se o uměleckou stránku
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stará Tomáš Černoch, absolvent konzervatoře P.J. Vejvanovského v Kroměříži. Dechová
hudba Trnkovjanka získala již několik ocenění u nás i v zahraničí. Mezi své poslední úspěchy řadí účast na Mistrovství České
republiky dechových hudeb – XX. ročník
národní soutěže malých dechových orchestrů, kde získala 2. místo v národním finále
a diplom za nejlepší sólový výkon ve skladbě Nezbedníci od M.R. Procházky v podání
Martina a Marka Frankeových.
Zdroj: http://www.trnkovjanka.cz/o-nas/
Dechový orchestr Veselka – u jeho zrodu
v roce 1975 stál jihočeský skladatel Ladislav
Kubeš starší (1924 – 1998), k jehož poctě se
ve městě Soběslav pořádá každoročně velký
mezinárodní festival KUBEŠOVA SOBĚSLAV (v roce 2014 se konal už po dvacáté).
Pod jménem Veselka Ladislava Kubeše
kapela veřejně vystupuje a studiově natáčí
od roku 1981, kdy v něm pod vedením Ladislava Kubeše mladšího, po léta kontrabasisty
operního orchestru prestižního Národního
divadla v Praze, začali hrát jeho profesionální kolegové, samí špičkoví hudebníci. Také
pěvečtí sólisté patří k nejlepším, kteří v České republice v žánru dechové hudby působí.
Dramaturgie a repertoár orchestru vychází
především z autorského odkazu Ladislava
Kubeše otce a obecněji vůbec z melodiky
jihočeského folklóru, jehož byl sběratelem
a pilným upravovatelem, rozšiřuje se však
o jeho hudební následovníky, ať už dávno
známé, nebo iniciativně vyhledávané. Čty-

řicet, vlastně už jedenačtyřicet let práce, za
kterou se může Veselka ohlížet s nezpochybnitelnou hrdostí, přiděluje jí známku nejvyšší
jakosti a trvale jí opatruje a rozšiřuje zaslouženou popularitu.
S Veselkou zpívá téměř od počátku Milan
Černohouz, po Vlastě Kahovcové a Vendule
Práglové převzaly posty zpěvaček Blanka
Tůmová, Ivana Jelínková, Ivana Zbořilová,
od roku 2007 ještě Ivana Ročková a od roku
2013 zpěvák Radek Klusoň.
Jihočeská kapela Keramička se řadí mezi
přední dechové orchestry. Vznikla roku 1975
a dlouhá léta byla spojena s Keramickými
závody Bechyně. Její úroveň je od počátku
vysoká díky poctivému přístupu muzikantů
a zpěváků, kvalitnímu autorskému zázemí
(Viliam Béreš, Vladislav Suda) a výborným

Veselka

Trnkovjanka
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kapelníkům. Náročnost a odezva posluchačů
byla motivací k tomu, aby si Keramička vytvořila originální tvář jihočeské kapely. Kapela vystupuje v typických blatských krojích
jak na plesech, tak i na koncertech a v estrádních pořadech. Kapelu znají posluchači nejen
v jižních Čechách, ale i v Holandsku, SRN,
Rakousku a Francii. Keramička nahrála řadu
CD, MC a její videozáznamy doplňují několik VHS a DVD o Jihočeském kraji. Natočila také řadu televizních pořadů a již několik
roků se její tóny šíří éterem i prostřednictvím
Rádia Dechovka, které bylo díky úsilí mnoha obětavých lidí založeno právě za účelem
propagace tohoto hudebního žánru. Od roku
2004 byl kapelníkem Keramičky vynikající
hudebník, autor a aranžér Petr Török. Letos
přebral taktovku baskřídlovek Petr Kolář.
Marcela Božovská

Město Lomnice nad Lužnicí
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Výstava plastik
a obrazů
Pavla Kartáka
Během provozní doby IKS můžete navštívit v kostele sv. Václava
výstavu plastik a obrazů od malíře
a sochaře Pavla Kartáka, která nese
název Návraty.
Vernisáž výstavy Návraty

Autoportrét Pavla Kartáka

Retro Prague Historic Rally 2016
V neděli 17. 7. projížděl naším městem
17. ročník mezinárodního závodu historických vozidel, který je zařazen do
Poháru Federace Klubu historických
vozidel České republiky. Závod začínal
již ve čtvrtek 14. 7., kdy se historická

vozidla poprvé společně předvedla při
„Večerní jízdě Prahou“. V pátek závod odstartoval svou cestu z Prahy do
Nových Hradů přes Bechyni. V sobotu
z Nových Hradů směřoval svou spanilou
jízdu k našim zahraničním sousedům do

Rakouska a zpět. A v neděli na závěrečné cestě do Tábora se v plné kráse závod
ukázal i na náměstí 5. května, kde při
průjezdní kontrole dostávalo každé vozidlo razítko Lomnice.
Edita Leštinová
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PRÁZDNINOVÉ INSPIRACE
Třeboň – srpen

Výstava grafických listů Adolfa Borna
Dům Štěpánka Netolického, Končí 30. srpna
Otevřeno denně od 10 do 20 hodin.
Zveme vás na výstavu malíře, grafika a ilustrátora
Adolfa Borna, která se bude koná již od 2. července až do 30. srpna 2016 v Domě Štěpánka Netolického. K výstavě je plánován doprovodný program
pro děti i dospělé. Komentované prohlídky výstavy se uskuteční 16. a 30. srpna, vždy od 17 hodin.
Třeboňský rynek
Masarykovo náměstí, Od 1. do 19. srpna
Jedenáct srpnových večerů a osmnáct kapel i jednotlivců napříč hudebními žánry. Takový bude třetí ročník Třeboňského rynku na Masarykově náměstí od 1.
do 19. srpna. Podrobný program na www.itrebon.cz
Malý Mordechaj – hudební festival
Louka u Kopretiny, 5. srpna v 19.00
Na koncertě v rámci festivalu Malý Mordechaj
vystoupí Záviš, J. Vančura a P. Werner. Více také
na mordechaj.webnode.cz
Rybáři a rybníkáři za dob Rožmberků
Radniční věž, 5. srpna od 20 hodin
Město Třeboň vás zve na Malé noční dostaVĚŽníčko se spisovatelem Miroslavem Hulem na téma
Rybáři a rybníkáři za dob Rožmberků. Vstupné je
70 Kč. Předprodej v Turistickém a informačním
centru na Masarykově náměstí.
Lázeňská Třeboň
Masarykovo náměstí, 6. srpna od 9 do 18 hodin
Slavnost s trhem a doprovodným programem
na Masarykově náměstí v Třeboni. Více také
na www.itrebon.cz
Mezinárodní jazzová setkání 2016
Masarykovo náměstí, Od 10. do 11. srpna
Eric Marienthal, saxofonista a držitel prestižní
Grammy, Michael Patches Stewart a AMC UNIT
(USA/SK)... to jsou jazzová jména! Když k nim
přidáme ještě Stanley´s Dixie Street Band z Ostravy, Two Towers HULU Jazz a Výborný trio,
pak se nám tu klubou krásné srpnové večery na
Masarykově náměstí plné dobrého jazzu. A nezapomeňte zajít na nejlepší světové jazzové fotky do
Domu Štěpánka Netolického.
Čochtanova Třeboň
Zámek a zámecký park, 12. – 14. srpna
Už jste někdy potkali vodníka? Že ne? V Třeboni
jich o víkendu 12.–14. srpna můžete vidět hned
několik desítek. Vynoří se z vodních hlubin ovšem
jen tehdy, když je svolají Werichovci na víkend
pro vodnické děti a jejich rodiče. A ovšem i pro
všechny další přátele vody a vodníků. Více informací na http://cochtanovatrebon.webnode.cz
Myslivecká Třeboň
Masarykovo náměstí, 13. srpna od 10 do 17 hodin
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Už tradičně patří druhá srpnová sobota v Třeboni
myslivcům, jejich příznivcům i mysliveckým laikům. Sokolníci, lovečtí psi, trubači, imitátoři hlasů
zvěře, ale i myslivecké a jihočeské speciality určitě
nebudou 13. srpna na Masarykově náměstí ani tentokráte chybět.
Hovory o nás
Gymnázium Třeboň, 19. srpna od 19 hodin
Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308,občanská
iniciativa Peloton a Iniciativa pro evropské hodnoty Vás zvou na debatní setkání pod záštitou senátora Jiřího Šestáka.
Pozvání k diskusi o směřování naší země a české
společnosti přijali:
Petr Kolář – bývalý diplomat, předseda Iniciativy
pro evropské hodnoty
Olga Sommerová – filmová dokumentaristka
Jan Urban – český novinář, signatář Charty 77
Večerem provází Jiří Šesták
Vstupné 30 Kč
Třeboňská letní setkávání
Divadlo J. K. Tyla, 19. srpna od 19 hodin
V pátek 19. srpna 2016 se od 19 hodin představí
v třeboňském Divadle J. K. Tyla český klarinetista
a saxofonista, hudební skladatel, hudební organizátor, hudební pedagog a publicista, umělecký vedoucí souboru Barock Jazz Quintet a člen Českého dechového tria Jiří Hlaváč a jeho hosté.
http://letni-hudebni-kurzy.webnode.cz/

Rybářská Třeboň OLYMPIJSKÁ!
Masarykovo náměstí, 20. srpna od 9 do 17 hodin
Třeboň bude v sobotu 20. srpna nejen Rybářská,
ale i Olympijská! Dostala se totiž do kalendáře VIP akcí Jižní Čechy olympijské. A proč ne,
vždyť na rybníku Svět vyrostli veslařští mladíci,
kteří v roce 1952 přivezli z olympiády v Helsinkách zlaté medaile.
Setkání s netopýry Třeboně
Přístaviště na hrázi rybníka Svět
23. srpna ve 21 hodin
Zajímá vás tajemný život netopýrů? Dům přírody Třeboňska připravil letní pozorování těchto
nočních živočichů. První z nich proběhlo koncem
července, druhé se uskuteční 23. srpna. Za pomoci detektoru signálů vysílaných netopýry zjistíme,
jaké druhy se v Třeboni vyskytují, a zoolog Lukáš
Šimek nás seznámí s jejich životem, chováním
a ochranou. Vstup je zdarma.
Ten druhý život
Zámecká galerie Třeboň, Od 24. srpna do 4. září
Putovní výstava fotografií ze zahraničních vojenských misí.
Splašené nůžky
Divadlo J. K. Tyla, 30. srpna v 19:30
V rámci Třeboňského divadelního festivalu uvidíte Splašené nůžky, detektivní komedii, ve které
o tom, kdo je vrah, rozhodujete Vy!

Město Lomnice nad Lužnicí
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Z knihovnY

Knihovna nabízí tyto novinky
Seznamte se:

Leila Meachamová je spisovatelka a bývalá učitelka. V době, kdy učila angličtinu, napsala několik milostných románů. Svou nejznámější knihu „Poselství růží“ dokončila,
když jí bylo 65, ale pracovala na ní již od
poloviny osmdesátých let. Spisovatelskému
povolání se naplno věnuje až po odchodu
do důchodu, kdy měla čas svůj román dokončit. V roce 2012 vydala další román pod
názvem „Tumbleweeds“. V naší knihovně si
můžete půjčit její volnou trilogii Poselství
růží, Dlouhé stíny a Sen o Somersetu.
Zdroj: http://neoluxor.cz/vyhledavani/
?query=Meachamov%C3%A1+Leila

Meachamová, Leila: Poselství růží

Mimořádně oblíbená autorka stvořila nesmírně poutavý román, připomínající slavný Jih proti Severu Margaret Mitchellové.
Její romantická rodová sága se odehrává
v Texasu v letech 1914 – 1985 a čte se
jedním dechem. S vypravěčským mistrovstvím román líčí životní příběh Mary Toliverové, majitelky bavlníkových plantáží,
a přibližuje životní osudy tří generací.

Meachamová, Leila: Dlouhé stíny

Nový bestseller sleduje tři přátele v letech jejich dospívání až do ukončení studia na střední škole, kdy je několik tragických událostí
hluboce poznamená a vzájemně vzdálí. Stáváme se svědky jejich úspěchů i porážek až
do chvíle, kdy se po letech znovu shledávají.

Meachamová, Leila: Sen o Somersetu

Strhující příběh líčí další životní osudy rodin
Toliverových, Warwickových a DuMontových,
které dějově předchází. Láska, manželství,
přátelství, zrada a triumf – v tomto skvostném
románu si podává ruku Jih proti Severu Margaret Mitchellové s Černobílým světem Kathryn
Stockettové.
Zdroj: www.kosmas.cz/autor/38331/leila-meachamova/

Michael Punke (1964) poznal zálesáckou atmosféru už v rodném Torringtonu na řece North Platte ve státě Wyoming. Jako syn učitele přírodopisu
si vyráběl špuntovky pro výpravy, které jednou
uskuteční, a coby středoškolák provázel návštěvníky nedalekého památníku Laramie, slovutné
pevnosti na někdejší Oregonské stezce. Za studií
obchodního práva na Cornellově univerzitě vedl
fakultní časopis International Law Journal a po
absolutoriu působil jako asistent missourského
senátora. Právnická profese ho zavedla mimo jiné
do Bílého domu, kde za Clintonovy éry působil
v Bezpečnostní radě státu, a do Ženevy, kde zastupoval svou vlast ve světové obchodní organizaci
(WTO). V současnosti žije a pracuje v Montaně,
kde se věnuje problematice právního ukotvení veřejných zájmů a přednáší na univerzitě v Missoule.
Zdroj: www.leda.cz/Autor-info.
php?jmeno=Michael-Punke%7C298

Punke, Michael: Zmrtvýchvstání.
Román nezdolné vůle

Víš, milý čtenáři, co je to zrada a jak podle se
někdy může zachovat druh ve zbrani? Vždyť

i ostřílený hraničář a zkušený traper ve službách Kožešinové společnosti Skalnatých
hor HUGHGLASS zjišťuje krátce poté, co
byl na lovu napaden rozzuřenou medvědicí,
že mušketýrské heslo „Všichni za jednoho“
nemusí na americkém Západě v roce 1823
nutně platit. Těžce raněného zbaběle opustí
dva členové výpravy, kteří ho měli chránit.
S nicotným zbytkem výbavy, o nějž už tito
zrádci neměli zájem, se pak zubožený Hugh
plazí stovky mil čarokrásnou, byť chladně
netečnou panenskou přírodou poháněn vidinou, že musí přežít, aby se pomstil.
Vyprávění o nezdolné síle vůle, zasazené
na území dnešního Wyomingu, Montany, obou Dakot a Nebrasky, přináší vedle
úchvatných scenerií, zálesáckých receptů,
krutých střetů s indiány i okamžiků bezmoci rovněž existenciální rovinu, poměřující lidské pohnutky ve světle věčnosti. Románová verze jedné z nejdramatičtějších
legend z časů objevování Divokého západu, v jejíž filmové adaptaci ztvárnil hlavního hrdinu LEONARDO DiCAPRIO, je
v Punkeho podání oceňována jako vrcholná moderní klasika westernového žánru.
ZRADILI HO V NEJTĚŽŠÍ HODINĚ.
PŘEŽIL A CHCE SE MSTÍT!
Román o houževnatosti lidské vůle, čelící
nástrahám americké divočiny, zfilmoval
režisér Alejandro González Inárritu s Leonardem DiCapriem v hlavní roli.
Zdroj: www.kosmas.cz/knihy/212124/zmrtvychvstani/

strana 7

Lomnické LISTY informují – Srpen 2016

Město Lomnice nad Lužnicí

ZE SPORTU
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
V srpnu 2016 fotbalové oddíly TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí vstupují do sezóny
2016/2017, a to se sedmi týmy. Dovolujeme si
vám představit jednotlivé z nich a jejich soutěže
včetně soupeřů. Novinkou pro tento ročník soutěží se stává zřízení „B“ týmu mužů. V mládežnických kategoriích zůstává vše při starém, jen
se mění (tak jako každý rok) ročník narození
jednotlivých hráčů nastupujících v předepsaných kategoriích.
Zveme tedy tímto opět všechny naše fanoušky na zahájení soutěží a taktéž budou vítáni všichni zájemci aktivního sportování napříč
všemi věkovými kategoriemi.

Malšice
Lomnice nad Lužnicí

3.

Kardašova Řečice

4.

Ratibořské Hory

5.

Řepeč-Opařany

6.

Třebětice

7.

Březnice

8.

Lom u Tábora

9.

Slavonice

10.

Dolní Bukovsko

11.

Lišov

12.

Třeboň „B“

13.
14.

Mladá Vožice
Jistebnice

Okresní soutěž muži sk. „A“

Lomnice nad Lužnicí „B“

6.

Buk

7.

Lodhéřov

8.

Lásenice

9.
10.
11.

ČEZ – I. A tř. mladších žáků sk.“A“
(startují hráči ročníku narození 2004 a mladší)
1.
2.

společenství Dačice/Třebětice
společenství Slavonice/Staré Město

Deštná

3.

společenství Kunžak/Strmilov

Kardašova Řečice „B“
Rapšach

4.

Meteor Tábor „B“

5.

společenství Suchdol/České Velenice

6.

Lomnice nad Lužnicí

7.

Trhové Sviny

8.
9.

Kaplice
společenství Nová Bystřice/Jindřichův Hradec „B“

ČEZ – I.A dorostu sk. „A“
(startují hráči ročníku narození 1998 a mladší)

I.B třída mužů – sk.“D“
1.
2.

5.

1.
2.

České Velenice
Mladé

3.

Velešín

4.

společenství Větřní/ Loučovice

5.

společenství Hrdějovice/Lišov

6.

Lomnice nad Lužnicí

7.

Borovany

8.

Suchdol

9.

Rudolfov

10.

Kaplice

11.
12.

společenství Malonty/Dolní Dvořiště
společenství Kamenný Újezd/ Boršov

Okresní přebor přípravka starší sk. „A“
(startují hráči ročníku narození 2006 a mladší)
1.
2.

Jindřichův Hradec „B“
Nová Bystřice

3.

Kardašova Řečice

4.

Třeboň „B“

5.
6.

České Velenice
Lomnice nad Lužnicí

Okresní přebor přípravka mladší
(startují hráči ročníku narození 2008 a mladší)

ČEZ – I. A tř. starších žáků sk.“A“
(startují hráči ročníku narození 2002 a mladší)

1.
2.

Jindřichův Hradec "B"
Nová Bystřice

1.
2.

společenství Dačice/Třebětice
společenství Slavonice/Staré Město

3.

Kardašova Řečice

4.

Třeboň "B"

společenství Kunžak/Strmilov

5.

České Velenice

4.

Meteor Tábor „B“

6.

Lomnice nad Lužnicí

3.
5.

společenství Suchdol/České Velenice

7.

Dačice

1.
2.

Horní Žďár
Nová Ves

6.

Lomnice nad Lužnicí

8.

Nová Včelnice

7.

Trhové Sviny

9.

Novosedly nad Nežárkou

3.

Majdalena

4.

Plavsko

8.
9.

Kaplice
společenství Nová Bystřice/Jindřichův Hradec „B“

Rozhovor se sportovními nadějemi
Rozhovor s dalším z nadějných mládežnických
hráčů našeho klubu Jiřím Šnorkem.

doma dávám vlastní cvičení, abych nevyšel z formy.

1. Jirko, jak jsi byl spokojen s výsledky a výkonem právě skončené fotbalové sezóny?
Byl jsem šťastný, že se nám podařilo udržet v čele
tabulky a vyhrát soutěž v naší kategorii.

5. Jirko, co Tě na fotbale vlastně baví, proč ho
vůbec hraješ?
Baví mne dávat góly, když se daří a hlavně pořád
s partou a nehrozí mi nuda.

2. Absolvovali jste po sezóně ještě nějaký turnaj? Kde a především, jak jste dopadli? Jak
se dařilo na turnaji fotbalově Tobě a Tvým
spoluhráčům?
Ve Vyšším Brodě a byli jsme třetí z pěti týmů. Hráli jsme docela dobře, ale mohlo to být ještě lepší.
Nebyli jsme první, ale Martin Prášek byl vyhlášen
nejlepším střelcem.

6. S kým se Ti hraje dobře? Máš nějakého parťáka?
Nejlíp se mi hraje s Martinem Práškem, bratrancem, který je i můj fotbalový parťák.

3. V uplynulé sezóně jsi hrál za starší žáky, v jaké
kategorii budeš hrát v té nadcházející?
Zatím pokračuji ve starších žácích a další sezónu
mne čeká dorost.
4. Jak probíhá vaše letní příprava a jak se připravuješ Ty sám?
Naše společná příprava začne soustředěním od
29. července na domácím hřišti. Já osobně si
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7. Víme, že začala hrát i Tvoje sestra Natálka.
Jak ji podporuješ? Podporuješ jí, radíš?
Jo, jo začala. Podporuji ji, snažím se jí radit, ale
ona o to zrovna moc nestojí, má svojí hlavu.
8. Jaké si stanovuješ fotbalové cíle pro nastávající ročník?
Potřebuji si zlepšit běžeckou kondici a hlavně
bych se chtěl zase stát jedním z nejlepších a nejúspěšnějších střelců. To ale hodně záleží i na štěstí.
Tak my Ti to štěstí tedy přejeme a děkujeme
za rozhovor.

10.
11.

Stráž nad Nežárkou
Suchdol nad Lužnicí

Město Lomnice nad Lužnicí
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ze spolků
Léto budiž pozdraveno
Naši malí mlynáři

na Hudebním víkendu v Českých Velenicích.
Nový týden jsme zahájili narozením nového
člena souboru, Petříka, kluka jako buk! Takže zatím samé radosti nám léto nadělilo.
Toto období míváme volnější a nescházíme se na zkouškách, protože si porůznu
O těžké službě zazpívala Jituška Kropíková

Letní dny plné slunce, teplé červencové noci,
festivaly a příjemná posezení s přáteli. Také
vytrvalé deště a prudké ochlazení. To vše
patří i k letošnímu létu a přesně takové jsou
i lidové písně, které se nesou do daleka na
všech hudebních a folklorních festivalech.
Javor některé zazpíval hned první červencový den na svatbě našeho klarineťáka. Na Borůvkobraní se představil v sobotu 9. 7. nejen
Javor, ale také Javoráček. Ukrutně teplý víkend završilo nedělní vystoupení dospělých

Ani 40°C nebránilo užít si to naplno

Javoráček v Borovanech

vybíráme dovolené a děti jsou na prázdninách. Přesto nás ještě čekají 7. srpna Komařice, 27. svatba a 28. Horní Stropnice
a v září vystupujeme prakticky každý víkend.
Pokud nás někde zahlédnete, přihlaste
se, budeme moc rádi. A abych nezapomněla – užívejte si letní dny, slunečné nebo
zamračené, přece jen nás léto automaticky
vybízí k lepší náladě.

Marcela Božovská

INFORMACE
Nový ventil ve vodojemu pomůže
řešit nárůst spotřeby vody
Letní turistická sezona, napouštění bazénů či zalévání zahrad. To jsou jen některé
z příčin nárazových nárůstů spotřeby vody

v Lomnici nad Lužnicí. Pracovníci provozovatele vodohospodářského majetku města, kterým je společnost ČEVAK a.s. a Jihočeský vodárenský svaz, proto nainstalovali
k nátoku do lomnického vodojemu novou
uzavírací klapku s elektrickým pohonem.
Klapka se nachází v bodě, kde se propojuje potrubí, kterým natéká voda do
vodojemu, s potrubím, kterým z vodojemu odtéká do rozvodné sítě obce.
Pokud se stane, že vlivem vysoké spotřeby vody, klesne hladina ve vodojemu na hranici 2.5 metru, objeví se upozornění na dispečinku. Jeho obsluha
na dálku klapku otevře a zajistí, že do
Lomnice poteče voda napřímo
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z nátoku s průtokem pět litrů za vteřinu. Dříve, když ve vodojemu docházela
voda, muselo se potrubí otevírat ručně.
Jakmile se spotřeba v obci vrátí do nor-

Město Lomnice nad Lužnicí
málu a vodojem se znovu naplní, vrátí obsluha vše do původního stavu.
Novinka tak umožní okamžitou reakci
vodohospodářů na velký nárůst spotřeby

vody, aniž by odběratelé obce zaznamenali jakékoli omezení. Podobně ji lze využívat také při čištění vodojemu.
Ing. Jitka Kramářová

Certifikát environmentálního vyúčtování za rok 2015
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci
121 televizí, 28 monitorů a 990,00 kg
drobného elektra.
Snaha obyvatel obce recyklovat
staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše
obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí
a počítačových monitorů, ale také
o velkém významu sběru drobných
spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme
také, o jaké množství jsme snížili
produkci skleníkových plynů CO2
nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která s obcí
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském
roce vytřídili 121 televizí, 28 monitorů a 990,00 kg drobných spotřebičů.
Tím jsme uspořili 47,00 MWh elektřiny, 2 137,72 litrů ropy, 208,15 m3
vody a 1,91 tun primárních surovin.
Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 10,60 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 40,62 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení,
i těch nejmenších, má nezanedbatelný
pozitivní dopad na životní prostředí.
Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu
elektrické energie pro domácnost až
na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400
litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní
čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele
počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu
energie potřebnou pro chod notebooku
po dobu necelých 5 let. Všichni ti,
kteří tříděním takto zásadně přispívají
k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.
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Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu
a zpracování až do okamžiku finální
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu.
Pro každou frakci byly vyčísleny do-

pady na životní prostředí. Výsledky
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší,
vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně,
a to ve všech aspektech.
www.asekol.cz
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Nová sezóna sportovního rybolovu
Od 1. dubna do 31. října 2016
probíhá nová sezóna sportovního rybolovu na rybníku Peřinka.
Denní doby rybolovu:
duben, září
6.00 – 20.00 hodin
květen až srpen 5.00 – 22.00 hodin
říjen
6.00 – 19.00 hodin

2 dny	  200,–
3 dny	  300,–
1 týden	  500,–
2 týdny	  800,–
1 měsíc
1100,–
sezónní
1500,–
děti do 15 let věku*	  300,–

Ceník:
1 den	  150,–

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

Sezónní provozní doba Informačního a kulturního střediska
v Lomnici nad Lužnicí
pondělí – pátek
sobota
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Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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