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Nenechte si ujít
8. července
Čaje o páté
11. července
Divadlo na Kratochvíli
13. – 17. července
Prázdniny v knihovně
27. července
Cestou k sobě

Cestou k sobě
Podvečer se Zbyňkem Pražákem,
jeho obrazy a hudbou si nenechte ujít
v pondělí 27. července.
Přijďte se zaposlouchat a popovídat si
v 18.00 do kostela sv. Václava.
Současně můžete od července shlédnout
na Staré radnici výstavu Jihočeská krajina
a obrazy Antonína Hanzala. Obě výstavy
budou přístupny v rámci provozní doby IKS.

z radnice
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
z 22. – 24. zasedání rady města
Rada města
−− schvaluje přijetí dotace od JčK
na projekt „Lomnice známá, neznámá“ ve výši 20.000,– Kč s vlastním spolupodílem min. 10.418,– Kč

a schvaluje znění smlouvy o poskytnutí dotace
−− projednala žádost občanů o odprodej
použitých betonových dlaždic z chodníků pocházejících z rekonstrukce ulice

Nové Město a schvaluje odprodej dlaždic žadatelům za cenu 1,– Kč/1 ks
−− schvaluje uzavření nájemní smlouvy
k nebytovému prostoru v přízemí budovy DsPS – místnost pro pečova-
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telku, nám. 5. května čp. 125, Lomnice
nad Lužnicí, o výměře 15,6 m2, s Pečovatelskou službou Ledax o.p.s., Třeboň,
Chelčického 2, která bude uvedený prostor využívat pro pečovatelku; souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy k nebytovému prostoru – místnosti pro pečovatelku na dobu neurčitou, tj. od 04.06.2015,
měsíční nájemné vč. záloh na služby se
stanovuje ve výši Kč 1.200,–/měsíčně
−− schvaluje dodatek smlouvy o svozu
odpadu vztahující se ke 14-ti dennímu
intervalu svozu

Město Lomnice nad Lužnicí
−− vyhlašuje veřejnou soutěž na výběr
zpracovatele projektové dokumentace na akci „Městský víceúčelový sál
v Lomnici nad Lužnicí“ a schvaluje
znění zadávací dokumentace na tuto
akci
−− projednala záměr prodeje pozemku
parc. č. 92/2 v k.ú. Lomnice nad Lužnicí; doporučuje ZM ke schválení s tím,
že žadatel uhradí náklady spojené s prodejem nemovitosti
−− schvaluje znění Smlouvy o zajištění
pečovatelské služby a osobní asistence

mezi městem a společností Ledax o.p.s.
na dobu neurčitou
−− projednala předložené cenové nabídky
na TDI a koordinátora BOZP; schvaluje Ing. Pavla Berana, Sládkova 436/II,
377 01 Jindřichův Hradec, technickým
dozorem investora a koordinátora bezpečnosti práce na akci „Zlepšení dopravní situace, ulice Nové Město, Lomnice nad Lužnicí“
Zápisy z jednání RM jsou dostupné na
www.lomnice-nl.cz

Z městského ÚŘADU
Změna svozu
odpadových
nádob

Stavební úpravy ulice Nové Město,
Lomnice nad Lužnicí
Průběh realizace

Upozorňujeme občany, že od 1. 7. 2015
dochází ke změně svozu odpadových
nádob (popelnic) na 1x za 14 dní, každý sudý týden v daném měsíci (červenec – 10. 7. a 24. 7.).
Odpadová nádoba musí být označena číslem popisným v případě více bytových jednotek číslem bytu + vylepený
kupón za úhradu místního poplatku. Po
vyprázdnění nádoby je povinnost majitele danou nádobu v co nejkratší době
z veřejného prostoru uklidit.

Od konce měsíce května a v první polovině června došlo v rámci realizace akce
„Stavební úpravy ulice Nové Město,
Lomnice nad Lužnicí“ k překládkám inženýrských sítí (O2 – Cetin a E.ON vedení NN), tyto překládky byly vyvolány
potřebami dotčených společností (již nevyhovující kvalita vedení, nevyhovující
prostorové uspořádání). V rámci plánované stavby byla zrealizována pokládka chodníků ze zámkové dlažby v části
u plynové regulační stanice, dále byla
zrealizována pokládka vedení a pouzder
pro stožáry veřejného osvětlení. V části
pod hrází Koňského rybníka dodavatel
již pracuje na realizaci silničního tělesa
osazením obrub, silničních vpustí a podkladových konstrukcí chodníků. Taktéž
dochází postupně k výměnám nevyhovujících přípojek s komunikací sousedících objektů.

Uzavření
dětského hřiště
u MŠ
Špatný technický stav herních prvků
a ohrožení bezpečnosti a zdraví uživatelů vedl vedení města k uzavření tohoto dětského hřiště. V současné době
jsou jednotlivé prvky odstraněny a město připravuje kompletní rekonstrukci
(oplocení areálu, dovybavení novými
herními prvky a dopadovými plochami). Předpokládaný termín obnovy dětského hřiště RM předpokládá v průběhu
roku 2016.
V současné době je volně přístupné z části vybudované dětské hřiště
v ulici Zámecká (bývalý prostor školní zahrady).
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informace
UPOZORNĚNÍ
V měsíci květnu byl poblíž centra našeho města nalezen kocour s poraněnou
páteří. Po lékařské prohlídce, která mu
byla poskytnuta, se zjistilo, že se jedná
o střelnou ránu. Díky tomu musel být
kocour utracen.
Podle zákona č. 246/1992 Sb. na
ochranu zvířat proti týrání se jedná
o trestný čin až s pětiletým odnětím
svobody.
V případě, že by se stejný čin znovu
opakoval, budeme nuceni podat trestné
oznámení na neznámého pachatele.

OD NAŠICH OBČANŮ
Setkání lomnických OLD skautů
Dne 13. 6. 2015 se opět po roce sešli staří
skauti, aby zavzpomínali na léta trávená
na skautských táborech, při táborových
ohních a posezeních na tehdejším skautském hřišti.
I když je znát, jak stáří všechny poznamenává, v mysli a v duchu se všichni rádi
vrátili do mládí.

K tomu jim pomohli i zástupci nynějších mladých skautů vedené obětavými
pracovníky p. Davidem Bromem a především p. Janou Rajnochovou. Seznámili
přítomné se současným i připravovaným
děním jak slovem, tak i fotografiemi ze
skautského tábora. Vřelé díky za jejich
práci v lomnickém skautském hnutí.

Sešlost přišel pozdravit i pan starosta
Karel Zvánovec.
Při kytaře Česti Pavelky a později i Ing.
Josefa Fíka a jeho ženy Jany si všichni rádi
zazpívali skautské evergreeny z mladých
let, včetně zakládajícího člena lomnického
skautu prof. MUDr. Jana Pfeiffera.
Za OLD skauty Jiří Kubeš

Ze školy
Třeboň známá, neznámá
16. 6. 2015 navštívili žáci 4. a 5. ročníku v rámci ročníkové akce zámek
v Třeboni. Čtvrťáci si s paní průvodkyní
prošli trasu A – ROŽMBERSKÉ RENESANČNÍ INTERIÉRY, na páťáky čekala

trasa B – SOUKROMÁ SCHWARZENBERSKÁ APARTMÁ. Poté si obě třídy
prohlédly Státní oblastní archiv v Třeboni, kde nejprve prošly místnosti
a chodby, ve kterých jsou staré knihy

a tiskopisy uložené a následně navštívily dílnu, kde se knihy opravují – renovují. Žáci měli možnost sáhnout si na
pergamen a kůži, prohlédnout si různé
lisovací stroje a zeptat se na to, co
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je zajímá. Všichni pracovníci na zámku
i v archivu byli velice vstřícní a dětem
se snažili vše představit a vysvětlit. Děti
tak měly možnost nahlédnout i tam, kde
se vůbec neprovádí a kam se obyčejný
návštěvník Třeboně nedostane.
tř. uč. Petra Padrtová

Město Lomnice nad Lužnicí

Naučná stezka zdraví – Hradeček
Na naší škole probíhá dlouhodobě systém
ročníkových akcí. Každý ročník má stanovenou oblast, ale konkrétní výběr míst,
plán a průběh akce je v režii třídního učitele a samotných žáků.
Třeťáci jsou už zkušenějšími cestovateli a tak se letos rozhodli vydat za poznáváním krás CHKO Třeboňska.
V úterý 2. 6. se rozjeli třeťáci do města
Třeboně, prošli zámeckým parkem a po hrázi
rybníka Svět doputovali k Schwarzenberské
hrobce. Skvělé zážitky jim pak připravila
naučná stezka zdraví Hrádeček. Stezka není
klasická naučná stezka, pouze kratší okruh
situovaný do těsné blízkosti Třeboně. Její zaměření je zdravotně tělovýchovné a částečně
i poznávací. Žáci zde pozorovali různé druhy
stromů a své dosavadní znalosti si doplnili

o nové informace z naučných panelů. Také
si důkladně protáhli tělo na cvičebně herních
prvcích z akátového dřeva.
Po smysluplně stráveném dopoledni
jsme se příjemně unavení, ale plní nových
dojmů, vrátili vlakem domů.
V. Petrželová

Cykloturistický kurz 8. ročníku
Ve dnech 2. – 5. 6. 2015 se žáci 8. ročníku vydali na cyklistický kurz do kempu
Paris v Suchdole nad Lužnicí. Přejezd
od školy jsme bez potíží zvládli po vedlejších komunikacích na kole. Obědvali jsme v restauraci U Pilaře. Po obědě
jsme pokračovali do kempu, kde jsme
využili bohatého sportovního zázemí
až do večeře. Druhý den jsme zvládli
na kolech trasu 25 km kolem řeky Dračice a pískoven, kde jsme se vykoupali. Odpoledne a podvečer jsem završili
badmintonovým turnajem dvojic. Třetí
den jsme absolvovali cyklotrasu s cílem
na hřišti v obci Klikov, kde na nás čekala výuka lukostřelby, golfu a jiných
her. Odpoledne jsme čerpali nové síly
v kempu. Čtvrtý den jsme měli nejná-

ročnější. Čekalo nás sjíždění řeky Lužnice a pak cesta na kolech domů. Ráno
v 9 h jsme sedli na lodě v Suchdole nad
Lužnicí a dojeli jsme do Majdaleny, kam
nám převezli kola. Odtud jsme se pře-

pravili do Lomnice, kde jsme kurz zdárně ukončili kolem 17 hodiny.
Kurz se vydařil a všichni jsme si ho
pořádně užili.
žáci 8. ročníku

Ročníková akce 9. třídy

V úterý 9. června jsme se vydali na čtyři dny do kempu Třeboňský ráj. Počasí
nám příliš nepřálo, promokli jsme až na
kůži. Ale naše nadšení, že jsme pár dnů
mimo školu i mimo domov, se rozhodně
nezmenšilo.
Hned první den jsme absolvovali prohlídku zámku a jízdu třeboňským vláčkem.
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Druhý den jsme zažili veliké
vzrušení. Při jízdě lodí po Světě začala loď hořet. Ze zádi se valil hustý
kouř a za chvíli jsme již slyšeli houkat hasičská auta, policii a sanitky.
Postupně nás z doutnající lodi na
malých motorových člunech odváželi na břeh. Byl to nevšední zážitek, ale nikdo z nás se nebál. Celé to
bylo jenom cvičení.
Ve čtvrtek jsme si prohlédli třeboňský archiv. Viděli jsme listiny
staré několik stovek let a měli jsme
možnost nahlédnout do matričních
knih své obce.
Ovšem nejvíce se nám líbily sportovní hry, které jsme hráli na kempu.
Dokonce jsme sehráli i dva meziměstské fotbalové zápasy – se žáky ZŠ
ze Soběslavi a z Tábora.

Je nám líto, že tento výlet byl poslední. Za pár dní se rozejdeme. Ale každý
z nás bude určitě velmi rád vzpomínat.
Žáci deváté třídy

Město Lomnice nad Lužnicí
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Prezentace ročníkových prací

Stalo se již tradicí, že každou třídu žáci zdejší školy zakončují tvorbou ročníkových prací.
Součástí práce je její prezentace, u deváťáků jde o obhajobu absolventských prací.
V letních měsících proběhne výstava nejlepších prací ve vestibulu Staré radnice.

z kulturY
Den plný her a hraní

Zábava pro děti i dospělé

Přesně tak se dá pojmenovat poslední květnový den, který si v Lomnici užívaly všechny děti. Odpoledne plné her,
soutěží, žonglování a opečených vuřtů vystřídal Koncert
hudebního mládí. Škoda, že nemůžeme přiložit zvukový
záznam, tak alespoň pár fotografií.
Houby jedovky

Trautenberk a vodník byli silná dvojka

Chúdadlo se líbilo

Těm nejmenším pomáhali rodiče
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Město Lomnice nad Lužnicí

PRÁZDNINOVÉ
INSPIRACE
Za divadlem
na Kratochvíli
Zahajoval Zvoneček

Kytarové sólo

Společná skladba na závěr nechyběla

Bluberrky

Pokud máte rádi letní divadelní
představení, zkuste s námi navštívit další z letních scén – zahradu
zámku Kratochvíle, která ožije
v sobotu 11. července reprízou
loňské velmi úspěšné divadelní
hry „Sluha dvou pánů“ v podání
Ochotnického divadelního spolku
TYL Netolice. Začátek představení ve 21 hodin. Cena vstupného
60,– Kč, v případě zájmu objednáme dopravu (cca. 80,– Kč/osoba). Přihlášky evidujeme na IKS
a knihovně do 3. července.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO KLECE
na X. ročník Kleteckých kuželek,
který se koná dne 5. 7. v 15:00 v Kleci na hřišti
a 1. 8. v 10:00 na Tradiční plážový volejbal.
Všichni jste srdečně vítáni

11. ročník Divadelního léta
Hluboká nad Vltavou 2015
Sluha dvou pánů (Carlo Goldoni)
červenec: 3., 4., 10., 11., 14., 21., 25., 26. (od 21:15)
srpen: 8., 15. (od 20:45)

PROGRAM
LETNÍHO KINA
HÁJEČEK

v Českých Budějovicích

Jistě, pane premiére (Antony Jay a Jonathan Lyn)
červenec: 17. a 18. (od 20:00)

Červenec
11. 7. 21:30 Bobule

S tvojí dcerou NE! (Antonín Procházka)
srpen: 21. a 22. (od 20:00)

12. 7. 21:30 Půlnoc v Paříži
16. 7. 21:30 Příběh kmotra

Sex pokročilé (Studio DVA divadlo)
srpen: 28. (od 20:00)

17. 7. 21:30 Apocalypto

Místa konání představení:
Představení Sluha dvou pánů se odehrává na Velkém nádvoří zámku Hluboká.
Představení Jistě pane premiére, S tvojí dcerou NE! a Sex pro pokročilé se
odehrává v KC Panorama, Masarykova 974, 373 41 Hluboká nad Vltavou

24. 7. 21:00 Postřižiny

Rezervace vstupenek: www.cbsystem.cz nebo na 723 480 229
(od 7.00 do 14.00; v den konání představení neomezeně)

31. 7. 21:00	Poznáš muže
svých snů...
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23. 7. 21:00 Vejška
30. 7. 21:00	Obsluhoval jsem
anglického krále

Město Lomnice nad Lužnicí
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Z knihovnY
Nechte se o prázdninách vtáhnout do děje nových knih naší
knihovny:
Danuška Stránská:
Co mi řekneš, pohádko?
Úplně nová kniha pohádek pro děti. V příbězích se spoustou obrázků se dozvíte například o tom, jak se pohádka zlobila, jak
se šneček Uli ztratil, jak pejsek Alíček mlsal, jak sýkorka Bělinka stonala, jak myška
Drápalka nenašla telefon, jak husička Pa
potkala Rozum a spoustě dalších zvířátek
a jejich historkách.

Jiří Holub: Zádušní mše
za hraběnku
Děj je zasazen do padesátých let dvacátého
století, a proplétá se s ním milostný příběh
vypravěčky Johanky, dcery bývalé správcové. Zámek Červená Lhota byl vyvlastněn, majitelé odešli do Rakouska, jen část
jejich služebnictva zůstala. Po několika
letech přijde nečekaně dopis z Rakouska

– všemi milovaná kněžna zemřela a jejím
posledním přáním bylo, aby její popel uložili na Červené Lhotě. Bývalí zaměstnanci
se rozhodnou, že navzdory nebezpečí, které jim hrozí, akci uskutečnit, a to včetně
zádušní mše. Jenže na den uložení je ohlášena návštěva papaláše z ministerstva, který si chce ze zámku udělat nadstandardní
rekreační objekt...

Emil Kintzl, Jan Fischer:
Zmizelá Šumava
Kniha vypráví 21 příběhů o životě a místech, která na dnešních mapách Šumavy už
nenaleznete. Do osudů obyvatel na pomezí
českoněmecké hranice totiž nemilosrdně
zasáhly „velké“ dějiny 20. století. Vypravěči poutavě líčí těžký a svérázný život
horalů na samotách a v chudých osadách,
činorodý život lidí ve větších obcích a v
neposlední řadě připomínají bohatou průmyslovou a kulturní historii tohoto regionu. Příběhy Zmizelé Šumavy především
vybízí čtenáře k návštěvě míst, která leží
v nádherné šumavské krajině a jsou svědky její jedinečné historie.

Karolína Rychtecká:
Divoký leknín
Blanka de Rougille prožívá se svou starší sestrou dětství na venkovském zámku
v Burgundsku. Život tam plyne poklidně
uprostřed vinic a krásné přírody, ale zdánlivou idylku narušují rodinné vztahy. Otec
nemá mladší dceru rád a dává jí to najevo
při každé příležitosti. Trestá ji za ty nejbanálnější prohřešky, zatímco starší dceru
Rosalindu nekriticky zbožňuje a omlouvá
všechny její nedostatky. Blanka se bouří,
navzdory zákazům utíká ze zámku a při
jednom ze svých nedovolených výletů je
přepadena a znásilněna. Trvá dlouho, než
se z krutého zážitku vzpamatuje, vzápětí
však následuje tvrdý trest. Otec ji odveze
do kláštera a hrozí, že ji tam nechá navždy.
Naštěstí se Rosalinda vdává a na její svatbě Blanka nemůže chybět. Vše ale není tak
jednoduché, jak to vypadá...

Leo Kessler: Pochod na Varšavu
Je léto 1939. Celá Evropa se připravuje na
kvapem se blížící válku, která je již cítit
ve vzduchu. Nejvyšší nacistické kruhy
připravují zinscenovaný útok na vysílač
v Gliwicích, aby měli záminku pro vpád
do Polska. K tomuto účelu je ze sbírky delikventů, sedících ve vojenských vězeních,
vytvořena nová speciální jednotka – úderná rota SS Wotan – která má v přestrojení za Poláky tento úkol provést. Ale ani
západní mocnosti nespí. Z Velké Británie
přijíždějí do Německa dva agenti, aby se
zmocnili šifrovacího stroje Enigma. Netuší
však, že gestapo o nich už předem ví…
Zdroj: www.dobre-knihy.cz,
www.knihcentrum.cz

ZE SPORTU
Družstvo mužů se v právě skončené sezóně
2014/15 umístilo na 9. místě s 28 body. Celkem jsme 7x vyhráli 7x remizovali a 12x prohráli. Našimi nejlepšími střelci jsou Vojtěch
Kaštánek a Václav Nohava. Jarní část sezóny
jsme absolvovali s nevyrovnanými výkony,
kdy hlavně v domácím prostředí jsme naše
diváky předvedenou hrou příliš netěšili. Náš
mladý tým pravděpodobně vlivem psychického tlaku předváděl lepší výkony v utkáních
venku. I tak ale můžeme říct, že náš hlavní
úkol, budovat nový perspektivní tým, se
dařilo naplňovat. V mužstvu hraje mnoho
mladých hráčů, kteří jsou příslibem do let

budoucích. Nešlo by to však bez tahounů,
hráčů ostřílených v mnoha zápasech jmenovitě např. Václava Nohavy, Milana Zákosteleckého, Michala Šachla a dalších. V sezóně
jsme se také potýkali s velkým množstvím
zranění, což nám také při našem úzkém kádru
na pohodě nepřidalo. Pozitivní na skončené
sezóně bylo začleňování dorostenců do zápasů mužů, kdy jejich výkony byly příslibem.
Věříme, že v příští sezóně po kvalitní letní
přípravě, budeme naše diváky těšit hezkou
pohlednou kopanou, a že se budeme v tabulce pohybovat výše. Tímto zveme všechny
naše fanoušky na zápasy podzimní části I.B

třídy, jehož rozlosování bude v následných
vydáních Lomnických listů publikováno.
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Starší dorost se v jarní části nejvyšší
krajské soutěži musel vyrovnat s pozicí
věkově nejmladšího týmu soutěži. Nicméně po vydařeném zimním soustředění se podařilo zabudovat hráče mladšího dorostu a krom jednoho utkání jsme
hráli vždy vyrovnané partie. Tyto zápasy
byly rozhodovány v náš neprospěch díky
naší nezkušenosti a někdy nám chyběl
v utkáních i ten pověstný kousek štěstí.
Samostatnou kapitolou bylo také zvláštní rozhodování soudců v soutěži, ať již
delegovaných nebo laiků na pomezí. Nebýt těchto zásahů „shůry“, měli bychom
zcela jistě o nějakých 12 bodů více. Na
toto se však určitě nebudeme vymlouvat,
naopak si myslíme, že toto naše mladé
chlapce posílí do dalších zápasů i do života. Jejich výkony byly velkým příslibem do budoucna vzhledem k našemu
„A“ týmů, kterému již v jarní části byli
maximálně nápomocni.

Mladší dorost nás svými výkony těšil celou jarní část. Vyjma jednoho nepovedeného poločasu, předváděl fotbal,
na který se vždy dobře koukalo. Obrovským plusem byla velká minutáž všech
hráčů a to nejen v KP mladšího dorostu,
ale i v I.A za dorostenecký B tým ve Veselí. Konečné 4. místo v KP je velkým
úspěchem, který zcela určitě doceníme
až s odstupem. Závěrem bychom rádi
zkonstatovali, že největším plusem obou
týmů byla jejich kolektivnost a ochota maximálně se podřídit týmové práci.
strana 8
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Tato deviza je velkým vkladem do dalších sezón, kdy jsme přesvědčeni, že
chlapci svými výkony budou i nadále dělat lomnické kopané vynikající reklamu.

po prohraném finálovém zápase s Lokomotivou České Budějovice 2:5. Nic
to však nemění na tom, že tato sezona
byla výsledkově výjimečná. Tento tým
je opravdovým týmem a věříme, že hráči přecházející příští sezonu do dorostu,
budou v této kategorii velkým přínosem.

I mladší žáci dokázali slibně rozjetou podzimní část sezony proměnit
ve vítězství, které si zajistili již 3 kola
před koncem, a taktéž se jedná o obrovský úspěch mládežnické kopané
v Lomnici. Bohužel se stále trochu
nedaří tuto kategorii nastartovat na
týmovou notu a to je náš hlavní cíl
do budoucna. Individuální dovednosti jednotlivých hráčů jsou na vysoké
úrovni, a pokud dokážou být k sobě
pozitivní, pak s hráči, kteří tým doplní
ze starší přípravky nebudou mít v příští sezoně výsledkové potíže a budou
předvádět pěkný fotbal.

Starší žáci v této sezoně dosáhli největšího úspěchu v celé historii lomnické
žákovské kopané, když se bez zaváhání a bez ztráty bodu udrželi na samém
vrcholu tabulky a obhájili tak loňské
vítězství. Některé zápasy ovšem neprobíhaly dle trenérských představ, což se
pak projevilo v turnaji Českého poháru
v Netolicích, kde skončili na 2. místě

V kategorii starší přípravky bylo cílem
vytvořit kvalitní tým pro sezony další,
a proto byl hlavní důraz kladen na obehrání a začlenění co největšího počtu hrá-
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čů bez ohledu na konečný výsledek. Podařilo se nám doplňovat tento tým novými hráči z náborů, přesto je v této kategorii
stále početní nedostatek a hráči roč. 2004, 2005 a 2006 by byli
vítanou posilou. Všichni hráči se v průběhu této sezony výrazně zdokonalili a daří se nám v nich vyvolávat týmový duch.

ze spolků
Písní a tancem ožilo celé Podluží
Do kraje vinic, sklípků, krásných živých
krojů a dobře naladěných lidí se dostaly
první červnový víkend naše folklorní soubory. Druhý nejstarší folklorní festival u nás
Podluží v písni a tanci můžete v tomto čase
navštívit každým rokem a hlavním pořadatelem je obec Tvrdonice spolu s místními soubory a za aktivní pomoci i účasti celé dědiny.
Tyto národopisné slavnosti jsou skutečným svátkem lidového umění a důstojným připomenutím našich bohatých tradic
a zvyků udržovaných krúžky a soubory
této národopisné oblasti. Někteří z nás byli
na podobném festivalu poprvé a tak s obdivem sledovali krásné kroje, i důstojnost
a hrdost s jakou je na Moravě umí nosit.

Prožili jsme společně krásný víkend, ale
bylo to náročné. Spali jsme společně ve
škole, v kroji se potili při třicetistupňovém
vedru, ale i ti nejmenší vydrželi a bez protestů s námi pochodovali v průvodech (víc
jak 2 km) a rozdávali úsměvy na všechny
strany. Přes únavu se vystoupení povedla
a naší Lomnici jsme důstojně prezentovali
i tentokrát.
Cílem podobných akcí je nejen perfektně provedený program, ale také konfrontace s ostatními soubory, zkouška tolerance
a vzájemnosti. Tentokrát jsme cílů dosáhli!
Parta se utužila, mnohokrát jsme zdůraznili kde jsme doma, navázali jsme nové
kontakty a pozvali Tvrdonické do Lomni-

Stárkem Podluží 2015 se stal již podruhé
Martin Vaculík z Dolních Bojanovic

Snad nejmladší stáreček Podluží

Z průvodu rovnou před fotoaparáty

ce. Přijďte je povzbudit na festival U Zlaté
stoky, na který se těšíme i my.
Marcela Božovská

Věkem a zařazením dnes ještě v dětském souboru,
současně už vypomáhají v dospělém
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Oslava 85. výročí založení Obce Baráčníků v Lomnici nad Lužnicí
V sobotu 6. 6. 2015 oslavili Baráčníci
v Lomnici nad Lužnicí 85. výročí od jejího založení. Oslava se konala v Lomničanu. Od časného rána jsme připravovali
výzdobu a pohoštění pro pozvané delegace
z jiných Obcí Baráčníků, různých spolků
a delegáty z Městského a krajského úřadu.
Člen krajské rady Mgr. Jaromír Novák a za
Městský úřad starosta Karel Zvánovec převzali nad naší oslavou záštitu.
Od osmé hodiny ranní nám začali účastníci přicházet, což nám všem nastaly rozdělené, domluvené povinnosti. Rychtář se
přivítal s hosty, tetičky jim připnuly upomínkové vstupenky a usadily delegace dle
zasedacího pořádku. Přijeli nás podpořit
baráčníci z celého jihočeského kraje, např.
nejdál to měli Baráčníci z Radomyšle,
nejstarší člen baráčníků byl náš soused
Ludvík Kročák, kterému bude 93 let, nejvíce početná delegace byla z OB Třeboně
a OB Týna nad Vltavou s dětským lidovým tanečním souborem a poprvé k nám
zavítali z OB ve Vodňanech.
V 10.45 začalo slavnostní zasedání, jak
baráčnické regula praví. Nejprve byla zahrána a zazpívána státní hymna. Přivítání všech

účastníků, čtení zpráv jednotlivých činovníků, uctění památky zesnulých, děti z místní
mateřské školky nám přednesly krátké pásmo básniček a písniček, ocenění nejstarších
baráčníků za jejich dlouholetou, poctivou
práci a udržování českých tradic. Dále následovala zdravice hostů, zástupců OB, kteří
předali malé a upomínkové dary, zástupců
spolků a zhodnocení celého slavnostního
zasedání delegátem, zástupcem za Veleobec.
Od nás si zástupci Obcí Baráčníků odnesli
upomínkové Pamětní listy a dárek na památku. Na závěr zasedání byla zazpívána všemi
přítomnými píseň „Baráčník být.“
Následoval oběd, který nám pro všechny zúčastněné zajistily pracovnice školní

jídelny. Oběd všem moc chutnal. Všem
patří velké poděkování.
Po obědě jsme se šli seřadit do průvodu, který prošel z Palackého náměstí na
náměstí 5.května, kde byl položen věnec
u pomníku padlých. Doprovázela nás hudba Šumavská osmička. Po návratu zpět do
Lomničanu zatančily děti z Týna nad Vltavou pásma krátkých tanečků a následovalo
vystoupení Souboru Mladá chasa ze Soběslavi. Dále byla volná zábava. Všichni se
dobře bavili. V pozdních odpoledních hodinách se delegace postupně začaly loučit
a odjížděly do svých domovů. Věříme, že
se všem u nás líbilo, a budeme se těšit na
další společné setkání.
Chtěli bychom poděkovat Měst. úřadu,
Kraj. ůřadu a VIII. župě za finanční podporu. Též všem spolkům, které nás přišly
podpořit jak na zasedání, tak i do průvodu.
Velice děkujeme děvčatům v jídelně a bufetu, která nás vzorně obsluhovala, starala
se o nás a bavila se s námi. Poděkování patří i kultur. středisku, které nám umožnilo
uspořádání výstavy v jeho prostorách. Velice děkujeme všem za podporu.

vzdělavatelka tet. Z. Kalianková

K noční hasičské soutěži zatím jen obrazem
Další informace přineseme v srpnovém čísle LL
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INZERCE
Do čeho se sbírají staré spotřebiče
Množství spotřebičů, které každoročně vysbírá největší český kolektivní systém ELEKTROWIN, se pohybuje v desítkách tisíc tun. Proto
byly postupně vyvinuty sběrné prostředky různých typů a s různým
účelem. Některé můžete vidět ve sběrných dvorech, kde usnadňují
práci jejich obsluze, jiné potkáte přímo v ulicích.
Na sběrném dvoře nejde přehlédnout velkoobjemový WINTEJNER. Vyrábí se ve dvou provedeních. Jedno slouží výhradně na chlazení, ve druhém – rozděleném uvnitř přepážkou – WINTEJNER shromažďuje odděleně velké a malé spotřebiče.
Nedávno byl ukončen pilotní projekt MINIWIN. Testovaly se
v něm různé konstrukce menších plnostěnných kontejnerů s děleným
vhazovacím otvorem umístěným vpředu.
Model, který se v praxi nejlépe osvědčil, se také dostal do výroby.
Celkem jich ELEKTROWIN rozmístil 1500. MINIWINy jsou nabízeny jak sběrným dvorům, tak vybraným prodejcům.
U prodejců můžete také stále častěji vidět speciální kontejnery na
drobné spotřebiče. V prodejnách velkých řetězců mají dokonce speciální design vyrobený pro ně přímo na míru.
Sběrné prostředky u prodejců ale ELEKTROWIN rozmisťuje už
několik let. Původně to byly koše s vyměnitelnými bagy o objemu
0,25 ccm, do kterých se vejde vejde kolem 30 fénů, kávovarů nebo
žehliček, případně 6-8 vysavačů či mikrovlnek.
S těmito koši se můžete setkat i na akcích, jako je například stále populárnější Jízda do stanice Recyklace s možností odevzdat staré
elektro na vlakových nádražích a ve vybraných spojích Českých drah.
Nejviditelnější jsou ale venkovní, tzv. Malé kontejnery ELEKTROWINU umisťované ve spolupráci s městy a obcemi na veřejných
prostranstvích. Po celé republice jich můžete potkat na 500. Pozornost
upoutávají svou výraznou červenou barvou. Umožňují chovat se ekologicky i obyvatelům malých obcí, které nemají sběrný dvůr. Staré
elektro do směsného odpadu prostě nepatří.
Kromě snazší manipulace s odevzdanými spotřebiči mají tyto sběrné prostředky jedno společné: jsou uzamykatelné a chrání tak elektro
určené k recyklaci před nenechavýma rukama zlodějů.
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Při opakovaném podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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