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Z ÚŘADU

Nenechte si ujít
11. 10. Posezení s harmonikou

Sloupek pro starostku
Náměstí 5. května zdobí nová kašna

Přes veškeré pochyby občanů a přes nepřízeň počasí se podařilo úspěšně dokončit stavbu kašny. Na stavbě se podílelo více firem. Z těch největších to byla
firma LENTUS AGILIS, spol. s.r.o. se sídlem v jihomoravském městě Kobylí
– jako dodavatel veškeré technologie a prováděcích stavebních výkresů, firma
KAMDEKOR z Kroměříže dodala veškeré kamenné prvky, místní firma KLIPER elektro zajistila potřebné elektrorozvody a noční osvětlení, firma ZVŠ stavitelství Třeboň s.r.o. zajistila stavební přípravu, průběžné práce a závěrečnou
kompletaci. Stavba by se neobešla ani bez spolupráce firmy ČeVAK a místních
hasičů. Slavnostní otevření se bude konat ve středu 8. 10. 2014 v 19:00 hodin.
Všichni jste srdečně zváni.

Budějovická ulice

Ještě v tomto kalendářním roce bychom se měli dočkat konečné úpravy Budějovické

ulice v rámci společné stavby Jč. kraje a našeho města s názvem „Opatření na
zklidnění dopravy“. Realizace akce již započala. Zmíněná ulice se dočká koneč STRANA 2

24. 10. Koncert dětských
lomnických sborů
28. 10. Oslavy Dne státnosti
22. 11. Kateřinskou

Uvnitř najdete...
Informace občanům
Ze školy
Z knihovny
Akce Lomnického klubíčka
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ně nejen nových chodníků po obou stranách, ale také zřízení
parkovacích míst, zelených ostrůvků a přechodů pro chodce. Při vjezdu do města bude osazen zpomalovací prvek.
Budějovická ulice je částí silnice II. třídy silniční sítě
České republiky, z tohoto důvodu není dost dobře možné
zakázat zde průjezd nákladní dopravy. Věříme však, že po
ukončení stavby budou dopravní podmínky zabraňovat řidičům v nedodržování dopravních předpisů rychlou jízdou
a že dojde ke skutečnému zklidnění dopravy a tím zlepšení
podmínek pro obyvatele této ulice.

zvýšení hladiny vod a umožnit nám tak vhodným opatřením
předejít povodňovým škodám. Finanční podíl města bude
činit 210 tis.Kč.

Dotace

Dětské hřiště u mateřské školky
V rámci této dotace ve výši 1.620 tis.Kč by mělo vzniknout
nové dětské hřiště za nynějším oplocením mateřské školky
pro všechny 4 třídy MŠ. Kromě toho budou osazeny nové
herní prvky namísto těch, které „zdobí“ dnešní dětské hřiště
u MŠ, které ředitel příspěvkové organizace Služby města
v současné době z technických důvodů uzavřel.
Finanční podíl města bude činit 181 tis.Kč.

Blíží se komunální volby a mezi některými zastupiteli i občany našeho města jsou rozbouřené emoce. Mnozí jsou proti
všemu, jiní se tváří nevinně, že u ničeho nebyli… ať již je
pravda jakákoli, odpovědnost je mnohdy těžká, ne každý
člověk ji umí unést.
Chod městských orgánů se nezastavil, usnesením rady
města jsme přijali nové dotace, zastupitelstvo města schválilo vlastní spolufinancování těchto akcí.
Protipovodňové opatření
V rámci této dotace ve výši 1.751 tis.Kč bude realizovaná
rekonstrukce a rozšíření místního rozhlasu nově s osazením
hlásičů stavu vody, které by měly včas informovat o riziku

Zateplení MŠ
Mateřská školka se dočkala před 2 lety nových oken, čímž
jsme udělali podstatný krok k úspoře energií za vytápění.
Obvodový plášť budovy také nesplňoval tepelně izolační
vlastnosti, ale do realizace zateplení se můžeme pustit teprve v tomto roce, kdy nám byla poskytnuta dotace 1. 687 tis.
Kč. Finanční podíl města bude činit 760 tis.Kč.

Děti nemohou za dnešní politickou situaci a zasluhují si žít
v klidnějším prostředí. Věřím, že ony budou lepší než my, že
přinesou obrodu této společnosti. Proto i přes velké překážky prosazuji projekty směřované právě k nim.
Ing. Iva Nováková

INFORMACE OBČANŮM
11. 10. 2014 – Světový den hospiců
Co je Světový den hospicové
a paliativní péče?
Světový den hospicové a paliativní péče je jednotná akce na
oslavu a podporu hospicové
a paliativní péče na celém světě. Letos je stanoven na 11.
října a heslo zní: „Dosáhnout
univerzálního pokrytí paliativní péče: koho to zajímá? My se
o to snažíme!“
Cílem Světového dne hospiců
a paliativní péče je především upozornit na potřeby lidí s terminální diagnózou
a jejich rodin – v oblasti zdravotní, sociální,
praktické, duchovní. Vytváří se prostor pro diskusi o těchto
tématech, aby mohlo dojít ke zlepšování dostupnosti hospicové a paliativní péče po celém světě. Akce také pomáhá
získat prostředky na podporu a rozvoj hospicové a paliativní
péče.
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Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň Vás při této
příležitosti zve k otevření nových prostor,
které budou sloužit
pro účely kontaktního místa a chariWPCA worldwide
palliative care alliance
tativního obchůdku. Veřejnost bude
mít příležitost dozvědět se více o fungování
hospice, pracovníci a dobrovolníci rádi poskytnou informace o jednotlivých službách.
Těšíme se na setkání s každým z Vás – 11. října
2014, 10:30 hod, ul. Sv. Čecha 20 – prostor bývalé
plicní ordinace.
Více informací najdete na:

www.kleofas.cz a www.worldday.org
Mgr. Renata Jáchimová,
sociální pracovnice hospice v Třeboni
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ZDRAVOTNICKÉ OKÉNKO
Očkování proti chřipce
A je to tady zase. Podzim, a s ním očkování proti chřipce. Je to
opravdu nejvhodnější doba očkování proti pravé chřipce, aby si
lidské tělo dokázalo vytvořit dostatek protilátek proti obávané nemoci. Pravá chřipka je většinou epidemické virové onemocnění,
které se šíří velmi rychle v kolektivech a bohužel, dokáže oslabené jedince vážně poškodit, nebo i zabít. Proto zejména starší lidé,
oslabení, nebo chronicky nemocní lidé, by se měli dát očkovat. To
je zatím jediná ochrana proti této nebezpečné chorobě.
Poslední roky byla předpověď typů a subtypů viru chřipky
perfektní a tím také počítačově připravované vakcíny byly velmi
účinné. Nežádoucí nebo vedlejší účinky ve srovnání s minulostí
byly minimální nebo zcela zanedbatelné.

Letos jsou již k dostání v lékárnách 2 základní typy očkovací
látky a to za cenu přibližně 140,– Kč.
Předpokládáme, že jako v minulých letech budou pojišťovny
hradit očkování u občanů nad 65 let nebo jako vloni u lidí s diabetem nebo vážným kardiovaskulárním onemocněním.
Podmínkou očkování je v den očkování dobrý zdravotní stav, resp.
bez teploty, člověk nesmí být nachlazený nebo jinak akutně nemocný.
Nevolejte, ale rovnou můžete přijít v pondělí nebo ve čtvrtek
od 9 hodin do 11 hodin, sestra vás přeočkuje přímo. Vakcínu je
možné zakoupit v lékárně nebo je k dispozici v ordinaci.
A slíbený článek z prostředí záchranné služby?

Houby
Dlouho jsem nevěděl o čem napsat.
Je to vždy problém, když nemáte tu správnou konstalaci. Dlouho jsem si lámal hlavu, dlouho jsem vzpomínal, co by bylo poslední dobou zvláštního nebo neobvyklého. Redakční uzávěrka ve
finiši a stále žádný nápad.
Ale nakonec jsem si uvědomil, že letošní rok byl něčím zvláštní. Nemám teď na mysli politiku nebo počasí.
Mám tím na mysli letošní extrémní úrodu hub. Za časů našeho
mládí se mnoho druhů hub nesbíralo. Většina lidí sbírala jen hřiby,
křemenáče či lišky, na loukách pak žampiony.
Málokdo sbíral i jiné druhy. Kolem dokola jsme poslouchali
zkazky našich babiček o otravě , jak umřela celá rodina atd.
Proto také v nás někde uvnitř zůstal respekt vůči těm „rostlinkám“ z našich lesů a luk, které dokáží zabít i velkého člověka a sbírali jsme a sbíráme opravdu jen ty houby, které perfektně známe.
Přes všechny vymoženosti dnešní doby (kdo nemá internet?,
v každém větším špitále je k dispozici hemoperfúze nebo hemodialýza) dochází každoročně k případům otravy houbami, někdy
bohužel s fatálními následky.
Vzpomenul bych za poslední týdny tři případy.
Jeden, spíše úsměvný.
Nejmenovaná starší dáma se rozhodla, že si udělá řízky z pýchavek. Snad neměla brýle, snad paměť již tolik nesloužila.
Začalo to klasicky. Dispečink nám dává výjezd ke starší paní.
Hlášení je stručné a naléhavé. Asi mrtvice, poruchy vědomí, naléhavost N2, spěchejte.
Když jsme přijeli na místo, starší dáma viditelně pro krutých
zažívacích potížích, motající se v obýváku, neschopna stát pro poruchy rovnováhy, příznaky připomínající opilost, navíc udává poruchy zraku. Tedy příznaky, které vídáváme u mrtviček u starších
lidí často, jen nález jaksi neurologicky chudý. Nález chudý, ale
vůně linoucí se z kuchyně bohatá.
Došel jsem do kuchyně a vida. Krásné řízečky na stole. Proto
ta vůně. Nicměné z jednoho částečně oloupaný trojobal a pod ním
vidím houbu. Vše bylo rázem jasné.
Prostě nasbírala místo pýchavek Pestřec obecný a udělala si
krásné řízečky.
Ač je pestřec v malém množství považován za koření, ve větším množství (2 a více plátků dle váhy člověka) je mírně jedovatý.
Vyvolává zvracení, průjmy, poruchy zraku a opojení připomínající
opilost.

Paní jsme odvezli na internu, kde jí vypumpovali žaludek a vše
bylo v nejlepším pořádku.
Horší varianta otravy houbami se přihodila docela nedávno.
Dlouho jsme to nikdo nechápali. Naprosté podcenění všeho, co
nás rodiče, prarodiče i ve škole učili.
Hlášení o půlnoci. Bolesti břicha, nejasné neurologické příznaky, asi otrava houbami.
Pán prostě nasbíral všechno, co našel. Snad vyjma těch růžových s puntíky. A manželka udělala chutnou smaženici. Snad to
byl strach, snad cibulka a omastek nebo jen horší stravitelnost hub
na noc a pivo navrch. Namístě nic dramatického. Prakticky v tu
chvíli nikomu nic nebylo. Jen jeden z nich zvracel.
Jenže bohužel všechny zbytky opracovaných hub jeho manželka vyhodila, zvratky spláchla.
Houby nedokázali popsat ani určit na internetu. Všichni byli
bez větších příznaků nebo potíží, ale podezření na otravu není
radno podceňovat. Takže obligátní odvoz na internu na výplach
žaludku a rozbor zbytků.
Doufám, že rodinka dopadla dobře. Ale sbírat něco, co neznám
a sníst to? To hlava nebere.
Případ třetí. Říká se, že nakonec to nejlepší. V tomhle případě
ovšem spíše v opačném slova smyslu. Paní nasbírala bedly a udělala si řízek.
Asi tušíte, že to nebyly bedly. Byla to jedna z nejjedovatějších
našich hub – muchomůrka zelená. Štěstí v neštěstí bylo, že paní
zvracela poměrně brzo a část muchomůrky vyzvracela. Naštěstí
ho jedla jen ona sama. Naštěstí také byly k dispozici zbytky hub,
které se berou s sebou.
Rychlý odvoz na internu, rozbor, hemoperfúze (čištění krve)
a pokud je mi známo, pacientka je t.č. v péči transplantačního centra a čeká na transplantaci jater v Praze.
Jaké z toho plyne poučení?
• Jezte jenom to, co znáte. Nesbírejte houby, o kterých si nejste
l00% jisti, co to je za druh.
• Nejezte ani staré houby. Neskladujte houby dlouho před konzumací.
• A pokud jste si opravdu jisti, pak „Dobrou chuť!“.
Dr. Roman Bílek
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Změna dětského lékaře
Lomnice nad Lužnicí: pro nemocné
Po:
Čt:

12:00 – 14:00
7:30 – 10:00

pro zvané (preventivní prohlídky, očkování)
Čt:
10:30 – 12:30
Tel. do ordinace v Lomnici nad Lužnicí: 384 792 445

Třeboň: pro nemocné

Po:
Út, St:
Čt:
Pá:

8:30 – 11:00
8:30 – 11:00
13:30 – 16:00
8:30 – 11:00

14:30 – 16:00

pro zvané (odběry, kontroly, prohlídky
a očkování)

Po–Pá: 7:30 – 8:30
Út, St: 11:00 – 11:30
Pá:
11:00 – 11:30

12:00 – 15:00

Pokud budete potřebovat ošetření v době mimo ordinační hodiny
v Lomnici, jsem Vám k dispozoici i v ordinačních hodinách pro
nemocné v Třeboni – ordinace je na adrese: Klofáčova 395 na
poliklinice.
Tel do ordinace Dr. Filípkové: 384 721 508, 724 966 163
Důležité informace z ordinace: www.detskylekartrebon.cz
MUDr. Karla Filípková

OD NAŠICH OBČANŮ
Balada o podzimu
Najednou člověk zjistí,
že podzim se k nám vrací,
ze stromů padá listí
a odlétají ptáci.

Sluníčko ještě trochu hřeje
a nepříjemně studí stín,
tajně si z nás každý přeje
louku plnou kopretin.

Vysoko k obloze letí draci
pod těmi obláčky bělostnými,
vidí vše z výšky jako ptáci.
I my bychom chtěli letět s nimi.

Jak otisk rtěnky od polibku
zůstane někdy na tváři,
tak podzim barvou rudých šípků
malovat začne od září.

Ale teď místo kopretin
tráva si záclonky pověsila,
utkané z jemných pavučin,
co mlha je ráno orosila.

Buď s námi podzime ještě chvilku
a dej nám svých darů trochu více!
Ať ohřát se můžeme u ohýnku
dřív, než přijdou plískanice.
P.H.

Poděkování
Chtěla bych tímto z celého srdce poděkovat všem, kteří se
zapojili do sbírky plastových víček pro mého vnuka Miloška
Rešla z Veselí nad Lužnicí, který se narodil s dětskou mozkovou obrnou a má ochrnutou celou pravou stranu. Do pěti let
nechodil. Až po ortopedické operaci sice špatně, ale přece jen

chodí. Je to však velký bojovník, umí se radovat ze svého života a rozdává kolem sebe lásku a radost. Je mu devět let a chodí
do 2. třídy v „Rolničce“ v Soběslavi.
Tisíceré díky,
babička Božena Hejlová

Česílko z Pohádkového lesa
Pohádkový les na Šalouně. Co Vám to připomíná? Mně
osobně první zářijovou neděli, kdy Mateřské centrum Klubíčko připravilo pro nejmenší, a třeba i jejich starší sourozence, zábavné odpoledne plné zajímavých her, úkolů
a příjemnou procházku pro jejich rodiče nebo prarodiče.
Po celé trase bylo rozvěšeno 20 večerníčkových postaviček, které měly děti poznávat. Dále tam bylo 6 stanovišť
s živými pohádkovými postavičkami jako např. s Asterixem a Obelixem, Koblížkem atd. Na stanovištích plnily
děti všelijaké úkoly. Za jejich splnění dostávaly razítka
a nakonec i odměnu v podobě barevného balonku a sladstrana 4

kého bonbonu. Nesmím zapomenout na diplom pro každého malého účastníka, který uhodl jméno všech dvaceti
večerníčků a získal 6 razítek.
Poslední úkol plnili soutěžící u mě, tedy vodníka Česílka  Malí i větší museli v trávě najít a navléct na provázek
aspoň pět korálků.
Když to shrnu, myslím, že to bylo super zpestření nedělního odpoledne pro všechny zúčastněné. Navíc nám výborně vyšlo počasí, bylo krásně a slunečno. Chtěla bych víc
takových prima zážitků!
Natálie Šarmanová

Město Lomnice nad Lužnicí
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ZE ŠKOLY
Spolupráce s partnerskou školou
v Bad Grosspertholzu v Rakousku
Na prahu nového školního roku vznikají plány školních
akcí, jimiž chceme žákům doplnit běžnou výuku. Protože již
druhým rokem podle ŠVP musí všichni žáci od 7. ročníku
zvládat i druhý cizí jazyk, je jedinečnou příležitostí procvičování praxí. A právě tyto možnosti ideálně nabízí družební
škola v rakouském Bad Grosspertholzu.
Každoročně jsme zváni na návštěvu v době, kdy do partnerské školy zavítá se svým představením Vídeňské anglické divadla. Vedení rakouské školy si každoročně zve herce
tohoto souboru, rodilé Angličany, kteří pro děti sehrají některou známou hru v anglickém jazyce. Žáci, jak rakouští,
tak i čeští, mají možnost sledovat děj a při tom slyšet originální anglické dialogy. Děti jsou též zapojovány do hry. Je
to velký přínos pro výuku anglického jazyka. Samozřejmě
při této příležitosti děti vzájemně komunikují a překonávají
ostych z cizího jazyka, tedy německého. Po skončení divadla někdy využíváme možnosti koupání v krytém bazénu,
který v tamní škole mají k dispozici, případně zavítáme do
přírodního parku a do okolních měst. Naše návštěvy této
akce se staly již tradicí. Díky vstřícnosti obecního úřadu
v Bad Grosspertholzu, zejména pana starosty Manfreda Artnera, mohou naše děti každoročně zdarma lyžovat v zimním
středisku Karlsstift.

Letošní první setkání se uskuteční již v říjnu. Po vzájemné dohodě s panem ředitelem Reinholdem Koblingerem
připravujeme exkurzi na výlov rybníka Rožmberk s odborným výkladem studentů třeboňské rybářské školy. Doufáme, že akce bude mít úspěch a pro většinu rakouských žáků
to bude nový zajímavý zážitek.
Stalo se již tradicí společně se setkávat v adventu, kdy
děti společně zdobí vánoční cukroví, vyrábějí dekorace. Dopoledne je ukončeno společným zpíváním v kostele Svatého Václava. V předchozích letech tato akce byla doplněna
například o návštěvu slavnostně vyzdobeného třeboňského
zámku, neméně úspěšná byla prohlídka Krýzových jesliček
v muzeu v Jindřichově Hradci.
Kromě kulturních akcí se děti setkávají i na kolbišti
sportovním. Naši čtvrťáci patří každoročně již k tradičním soutěžícím v bezpečnostní olympiádě pořádané rakouskou organizací civilní ochrany vždy na jaře. Stejně
tak počítáme, že rakouští přátelé přijedou na Lomnickou
olympiádu.
Těší nás, že se daří naše partnerství rozvíjet dlouhá léta
bez přerušení k užitku obou stran a děti poznávají praktický
význam výuky cizích jazyků.
Mgr. Rudolf Petržela

Exkurze žáků ZŠ v ČNB
Naší škole se podařilo získat
poměrně exkluzivně možnost navštívit Českou národní
banku v Praze. Ne že by to
bylo nemožné, ale pro školní
skupiny jsou termíny obsazené na měsíce dopředu. Jsme
rádi, že nám bylo umožněno
tuto exkurzi uskutečnit, pro
žáky byla rozhodně přínosem
a zpestřením učiva v rámci
povinně volitelného předmětu Finance a podnikání v 9.
ročníku. Volitelný předmět
i odborné exkurze realizujeme v rámci projektu Škola
pro život v 21. století, jsou
financované z prostředků EU.
Akce se uskutečnila ve
čtvrtek 11. 9. 2014, kdy jsme
v brzkých ranních hodinách
opustili Lomnici nad Lužnicí a vydali se směr Praha –
ČNB. Už příchod do banky
byl poměrně napínavý, žáci
procházeli bezpečnoststrana 5
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ním detektorem a při té příležitosti odhalovali ve svých zavazadlech nejrůznější možné i nemožné věci. Poté se nás ujala průvodkyně, která nás uvedla do promítacího
sálu, ve kterém žáci zhlédli poměrně vtipný animovaný film o historii ČNB a poté
i komentovaný výklad zaměřený především na současnou funkci a úlohu ČNB. Poslouchali velice pozorně, jistě proto, že byli dobře namotivováni – odměnou za závěrečné dobře zodpovězené otázky budou peníze!!! Tak kdo by se nesnažil…
Následovala prohlídka expozice věnované penězům. Žáci měli možnost prohlédnout
si historii peněz a vývoj mincí na našem území, ověřit si pravost svých bankovek, pokusit se rozpoznat falzifikát od originální bankovky dle ochranných prvků a hlavně si
každý mohl potěžkat pravou zlatou cihlu v hodnotě cca 11 mil. Kč a vážící 12 kg, a to
pouze jednou rukou!
Závěrečné kontrolní otázky správně odpověděla jedna žákyně, které se tímto podařilo vyhrát 150 000 Kč, a jeden žák, který vyhrál 80 000 Kč. Ovšem v podobě znehodnocených bankovek slisovaných do pidiválečků… Ale jistě zůstane hezký suvenýr na
památku.
Více takových vydařených exkurzí nám všem přeje

Mgr. Šárka Lahodná

Houby
Naučně zábavnou přednášku na
téma houby připravil pro žáky naší
školy dne 19. 9. 2014 mykolog pan
Jaroslav Malý. Žáci se seznámili
s významem hub v přírodě, jejich
dělením do skupin a znaky jedlých, nejedlých a jedovatých druhů.
Přednáška byla doplněna krásnými
fotografiemi na interaktivní tabuli
a praktickou ukázkou několika zástupců hub, na kterých si žáci mohli
vyzkoušet určování. Velmi vhodně
přizpůsobený program věku žáků
byl zpestřen i soutěžemi, za které výherci dostali drobné odměny.
Rozloučili jsme se pravidly chování
v přírodě a nabídkou fotografické
soutěže s hodnotnými i praktickými
cenami.
Mgr. Petra Štěpánková

Zážitkový kurz žáků 6. třídy
Jako každý rok i letos vyrazili žáci 6. r. hned na začátku školního
roku v termínu 15. 9. – 18. 9. na tzv. zážitkový kurz společně se
svojí třídní učitelkou Š. Lahodnou a panem učitelem J. Mlnaříkem.
Za místo konání bylo tentokrát zvoleno známé turistické centrum blízko rakouských hranic – Chlum u Třeboně. Náplní kurzu
strana 6

byla především turistika, cykloturistika, vodácký kurz sjezdu řeky
na raftech a různé jiné volnočasové aktivity dle zájmu dětí – společenské hry, sportovní hry aj.
V pondělí ráno 15. 9. jsme se společně sešli ve škole, kde proběhly poslední přípravy před odjezdem – hlavně bylo potřeba žáky
znovu seznámit s bezpečností chování nejen na silnici a zkontro-
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lovat stav jízdních kol, která
se stala na příští dny naším
hlavním dopravním prostředkem. Potom jsme se už jen
přemístili na vlakové nádraží,
kde jsme kola naložili do vlaku a vydali se směrem zastávka Majdalena. Hned v této
úvodní fázi došlo k poměrně
závažné kolizi – panu učiteli Mlnaříkovi „umřelo“ kolo
a bylo nutné tento závažný
problém operativně a hlavně
rychle vyřešit – naštěstí se
zadařilo a pan učitel nás celý
kurz zdárně vedl v čele peletonu na jiném, ale zato funkčním kole.
Ubytování jsme měli zajištěno ve známém ubytovacím
zařízení Lesák na hrázi rybníka Hejtman ve velmi hezkém prostředí, přímo u pláže, takže toho děti s radostí využily a koupaly
se (nejen v Hejtmanu…). Počasí nám naštěstí velmi přálo, vybrali
jsme si v měsíci září ten nejhezčí týden. Stravování probíhalo též
v areálu ubytovny a bylo vynikající – alespoň dle vyjádření zúčastněných – zajištěnou jsme měli snídani, svačinu, oběd, svačinu
a večeři… – ono nám ale při všech našich aktivitách také velice
dobře trávilo… Za necelé 4 dny děti najely 65km, z čehož většinu
během úterý, a musíme je s panem učitelem moc pochválit, protože předvedly úctyhodný výkon – především ti, kteří neměli až
tak dobrá kola a ani nezabrblali… Středa byla věnovaná sjezdu
řeky Lužnice ze Suchdola nad Lužnicí do Majdaleny, vzhledem ke
zvýšenému stavu vody byly zvoleny bezpečnější rafty místo lodí,
což krásným zážitkům nijak neubralo – krásně svítilo slunce, na
řece všude samé vrbičky a povalené kmeny, dobrovolné i nedobrovolné koupání… - legrace bylo dost.
Večer jsme se všichni scházeli ve společenské místnosti, kde
si děti dokumentovaly prožitý den, učily se orientovat na mapě
a hrály hry. A pak už jen večerka… (úplně zbytečná).
Kromě toho si děti též během těch pár dnů stihly prohlédnout
Chlum jako obec a připomenout si některé významné osobnosti
spjaté s tímto místem - krásný kostel s křížovou cestou, zámecký
park se zámečkem, odkud odjížděl následník habsburského trůnu
Ferdinand de Esste do Sarajeva, dům, ve kterém trávil volný čas
a později zbytek života František Hrubín, i jeho bustu a v neposlední řadě areál bývalých skláren… Při návštěvě Klikova se děti
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dozvěděly o hrnčířské tradici
v této obci, zúčastnily se prohlídky jedné původní hrnčířské dílny z roku 1928 a při
té příležitosti si s tamní keramičkou domluvily její návštěvu v některé z hodin VV
u nás ve škole – přijede nám
předvést nejen práci s tak
úžasným materiálem, jakým
hlína bezesporu je, ale navíc
nám i slíbila ukázat způsob
vypalování hlíny bez elektrické pece, aby se nám naše výtvory uchovaly. Jsme zvědaví
a těšíme se.
Na závěr bych ráda moc
poděkovala paní Bendové,
která byla tak ochotná, že nám
veškerá zavazadla a sportovní
náčiní ze školy převezla vlastním autem v pondělí do Chlumu a ve
čtvrtek zase zpátky do Lomnice do školy. Patří jí velký dík, neumím si představit, že by děti ta velká zavazadla vezly s sebou na
kolech. Děkujeme!!!
A na úplný závěr pár konkrétních postřehů a vzpomínek přímo
od dětí (upraveno):
„…Na raftu s námi jel pan učitel. Celou cestu jsem pořád zpívala, občas se ke mně přidaly i ostatní holky, takže na našem raftu bylo
opravdu veselo. Jenom pan učitel nezpíval a vypadal unaveně…“
„…Ze Suchdola jsme jeli rafty, byla sranda. Furt jsme jezdili do
větví. Jednou chtěl Maty na záchod a nemohli jsme kde zastavit a už
se mu fakt hrozně chtělo, tak mu paní učitelka poradila, ať to zkusí
rovnou z raftu do vody, jestli mu to pude. Tak si klekl a čural. Ale
najednou jsme byli zase ve vrbičkách a byla tam větev a než jsme
stačili říct: „Pozor, větev!“ tak ho shodila do vody. Maty se hrozně
smál a my taky…“
„Je tu hezky, moc mě to tu baví. Počasí je hezké a furt někam
jezdíme…“
„…Přijeli jsme na ubytovnu a měli jsme chvíli volno. Hráli
jsme softball, volejbal, baseball, petang, ping-pong, banbington
nebo jsme skákali na trampošce. Pak jsme šli dělat dort panu učiteli k jeho narozeninám, bylo mu 28, tak měl 28 svíček a dostal 2
Snickersky a 8 Marsek, protože je má rád a protože jedný spolužačce říká Marska, protože se jmenuje Marsová.“
Mgr. Šárka Lahodná, tř. učitelka
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Výukový program Dravci
Realizace projektu Škola pro život v 21. století umožnila dětem
z lomnické školy zhlédnout další z řady environmentálně zaměřených výukových programů - Dravci. Samotné akci předcházela tematicky laděná výstava v městské knihovně pod názvem Příroda za humny, která
představila práce našich žáků, ve kterých výtvarně ztvárnili floru
a faunu našeho regionu. I když práce dětí byly velmi vydařené,
vidět dravce naživo bylo o moc poutavější. Společnost Zayferus,
zabývající se ochranou a cvičením dravých ptáků, přivezla do
Lomnice více než 40 druhů dravců. Jmenujme například supa
krahujového, supa kapucína či orla skalního. Zajímavým zpestřením přehlídky byly ukázky lovu, krmení a možnost vyzkoušet
si vypouštění dravců osobně. Zábava, adrenalin i nabytí nových
vědomostí to vše bylo možné nalézt v tomto bezesporu zajímavém programu. Budeme se těšit zase někdy příště.

Ze života mateřské školy
V průběhu září se děti ve
školce velmi dobře zadaptovaly. Snažíme se, aby se
jim u nás líbilo a cítily se
bezpečně. Kromě každodenního poznávání světa,
jsme zvládli i akce navíc.
Navštívili nás místní dobrovolní hasiči, se kterými
si děti vyzkoušely také
pevnost
nafukovacích
člunů a posadily se za volant velkého hasičského
auta a zapnuly si maják
i houkačku. Přijelo za
námi divadélko Bambíny,
které nám představilo hudební nástroje a zahrálo
písničky z pohádek. Předškolní děti se seznámily s velkými dravci na městském hřišti.
V říjnu nás čeká další divadelní představení. Z tyflokabinetu České Budějovice nám přijedou udělat oční screening. Tuto
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akci jsme rozšířili i pro
sourozence i ostatní děti
od 0,5 roku do 7 let. Pro
předškolní děti otevíráme kroužek Zdravotní
tělesné výchovy plný
pohybu a sportovních
her, kroužek Veselé
pískání, plný tanečků
a písniček a kroužek nápravy řeči Logopedie.
Čeká nás také podzimní
focení.
Naše MŠ se zapojila do celostátní akce
„Celé Česko čte dětem“.
Proto prosíme rodiče,
sourozence i prarodiče:
„Domluvte se s paní učitelkou ve třídě a přijďte nám přečíst pohádku vlastní nebo školkovou“. Děkujeme a těšíme se na Vás.
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KULTURA

Klub žen spolu
s IKS Lomnice nad Lužnicí
vás
v sobotu 22. listopadu 2014
od 19.00 hodin
srdečně zvou na

KATEŘINSKÝ VEČER

Opět po roce budeme
připravovat výstavu

BETLÉMŮ

na Staré radnici.

s kulturním programem

Dovolujeme si vás požádat
o zapůjčení unikátů
z vašich rodinných sbírek.

Pro dobrou pohodu,
k tanci i poslechu hraje
skupina EL 108
v sále Na Rychtě

Exponáty budeme vybírat
od 15. listopadu v knihovně,
kde získáte bližší informace.
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Z KNIHOVNY
Vesnisáž obrazů Petra Eltera

Písně z blat přednesly
sestry Klára a Veronika Sedláčkovy

Úryvky z knihy Lomnicko v obrazech připomněl jejího
spoluautora, Jana Nouzu, bratr malíře p. Pavel Ettler

Vzdělání zdarma v knihovně? Proč ne
S příchodem podzimu postupně zazimujeme naše zahrádky, skllízíme ovoce a zeleninu a přichází období, kdy si uděláme čas usednout třeba ke knize. Proč si nepůjčit něco zajímavého kupříkladu
v knihovně? Ta naše lomnická je čtenářům a návštěvníkům otevřena v pondělí a ve středu od 9.00 do 17.00, ve čtvrtek zavíráme
v 16.00. Pro uživatele internetu nabízíme tyto služby od pondělí
do pátku (po., stř.: 9.00 – 17.00, út., čt.,pá: 9.00 – 16.00).
V případě neznalosti práce s PC vám pomohou bezplatné lekce
Už vím, jak na to!, které si domluvíte s pracovnicí knihovny. Nově
od prvního říjnové týdne se můžete bezplatně vzdělávat pomocí
tzv. VIRTUÁLNÍHO KOLEGY, což je výukový web zaměřený na
praktické počítačové dovednosti.
Využijte příležitost, jak se vzdělávat na počítačích zdarma
Kurzy jsou určené pro začátečníky a mírně pokročilé, nicméně i ti,
kteří používají počítač zcela běžně, se s „Virtuálním kolegou“ mohou naučit ledacos nového. Základem výuky jsou názorné videoukázky komentované zkušenými lektory, které jsou srozumitelné
i úplným začátečníkům. Takže nemusí čekat na pomoc někoho
jiného, zvládnou to zcela sami. Pro pokročilejší je určená řada
tipů a triků, které mohou významně usnadnit práci na počítači.
Součástí jednotlivých lekcí jsou cvičení nebo interaktivní kvízy,
na kterých si uživatel ověří, co se naučil. „Virtuálního kolegu“
lze studovat systematicky kurz po kurzu, výklad je koncipován
tak, aby na sebe navazoval a postupovalo se od nejlehčí látky po
tu nejsložitější. V případě, že „student“ potřebuje nalézt rychle
konkrétní odpověď na daný problém, může využít vyhledávání
podle klíčových slov.
Každý návštěvník se může v knihovně naučit nejen jak napsat
dopis ve Wordu, odeslat ho emailem, vyhledávat informace na internetu, telefonovat pomocí služby Skype, založit si účet na facestrana 10

booku, ale i jak upravit fotku nebo obrázek pomocí grafických
programů zdarma, jak si založit webové stránky, nebo prezentovat
svoji firmu. Pokud ho zaujme nějaká lekce a chtěl by ji studovat
i doma, stačí, když na úvodní stránce zadá svoji emailovou adresu a firma Attavena o.p.s. České Budějovice mu odešle voucher
v hodnotě 1500 Kč.

http://www.virtualnikolega.cz/
V naší knihovně nabízíme prostor také dětem. Mohou si vybrat
dle svých zájmů a zálib z bohaté nabídky literatury určené právě
mládeži. Krom toho se v prostorách knihovny odehrávají různé
besedy, setkání a tvůrčí dílny. Aktivity v knihovně vás finančně
nezatíží a určitě vám něco dají. Přijďte se podívat. Rádi přivítáme
celé rodiny, knihovna je vám otevřena.
Výstavku písemností o sv. Václavu
si prohlédli žáci lomnické školy

Město Lomnice nad Lužnicí
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ČÍTÁRNA „U kapra Jakuba“
Rozvrh hodin:
Hodiny pro táty a mámy
(Nevíte co by vaše děti četly?
Poradíme!)
Pondělí, středa, čtvrtek
9.00 – 12.00 13.00 – 16.00

Pohádkové půlhodinky
Sudé pondělí 16.00
Tvořeníčko
Liché pondělí 16.00
Čtěme dětem týdně dvacet minut! Zkuste to
také a staňte se členem naší Čítárny!?!?

Pozvání za kulturou k sousedům
neděle
19. 10. 2014
15:00
pondělí
20. 10. 2014
17:00
středa
22. 10. 2014
18:00
čtvrtek
23. 10. 2014
16:00
čtvrtek
23. 10. 2014
19:00
pátek
24. 10. 2014
19:30
neděle
26. 10. 2014
16:00
středa
29. 10. 2014
19:00
čtvrtek
30. 10. 2014
19:00
čtvrtek
30. 10. 2014
19:00

ZAPOMENUTÝ ČERT
DS J.K.Tyl; Divadlo U Kapličky , České Budějovice

Holka nebo kluk
Jihočeské divadlo, České Budějovice

Z ČEHO JE HUDBA UDĚLANÁ?
Cyklus pro děti a rodiče; Koncertní síň Otakara Jeremiáše, České Budějovice

37. Vycházka za historií 100 let Nemocnice
v Českých Budějovicích – PhDr. Marie Šotolová
Agentura Kultur – Kontakt

Divotvorný hrnec / DKM
DK Metropol, České Budějovice

JIHOČEŠTÍ TRUBAČI
Koncert k poctě sv. Hubertovi; Koncertní síň Otakara Jeremiáše, České Budějovice

Pošťácká pohádka
Jihočeské divadlo, České Budějovice

Hrdinské činy prostého lidu českého
Jaroslav Peterka, DS J. K. Tyl
Divadelní soubor J.K.Tyl České Budějovice;
Divadlo U Kapličky, České Budějovice

Saturnin
Jihočeské div adlo, České Budějovice

Lenka Filipová CONCERTINO
Společenský sál DK Metropol, České Budějovice
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ZE SPOLKŮ
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PLÁNOVANÉ AKCE PRO I. POLOLETÍ
2014/2015
 sobota 18. 10. 2014, 9.00 – 12.00 – Veletrh neziskových organizací Třeboň. Prezentační stánek našeho RC. Přijďte
nahlédnout a nakoupit…
 sobota 25. 10. 2014, 9.00 – 12.00 – Pátá burzička. Dětské oblečení, potřeby a hračky - podzim/zima. Věci do prodeje možno nosit týden před konáním do herny RC.
 čtvrtek 30. 10. 2014, 18.00 – Tvořivý večer (nejen) pro maminky. Dušičkové vazby s Ladou Čuříkovou. Závazné
přihlášky do 26. 10. na e-mail lomnicke.klubicko@gmail.com
 čtvrtek 6. 11. 2014, 9.00 – 11.00, 14.30 – 16.30 – Vánoční fotografování dětí. Mobilní fotoateliér Ing. Anny Petrželové přímo v Klubíčku. Přijďte kdykoli v uvedeném čase…
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 sobota 8. 11. 2014, 9.00 – 13.00 – Beseda pro rodiče na téma „Bezpečnost dětí”. Závazné přihlášky do 1. 11. na
e-mail lomnicke.klubicko@gmail.com
 Čtvrtek 27. 11. 2014, 18.00 – Tvořivý večer (nejen) pro maminky. Adventní věnce s Ladou Čuříkovou. Závazné
přihlášky do 23. 11. na e-mail lomnicke.klubicko@gmail.com
 čtvrtek 11. 12. 2014, 18.00 – Tvořivý večer (nejen) pro maminky. Příprava trhů, vánoční výrobky i pro vás domů.
Závazné přihlášky do 7. 12. na e-mail lomnicke.klubicko@gmail.com
 pondělí 15. 12. 2014, 15.30 – 17.30 – Den otevřených dveří.
 neděle 21. 12. 14.00 – 17.00 – Adventní trhy Lomnice nad Lužnicí. Prezentační stánek našeho RC. Přijďte nahlédnout a nakoupit…
 Leden – Divadelní pohádka. Divadelní spolek Kajetán Třeboň.
 Leden (sobota) – Kurz první pomoci pro rodiče.

OBEC BARÁČNÍKŮ LOMNICE / LUŽ.
zve všechny příznivce na

POSEZENÍ S HARMONIKOU
SOBOTA 11. ŘÍJNA 2014 OD 14.00 HOD.
RESTAURACE NA RYCHTĚ

VŠICHNI JSTE SRDERČNĚ ZVÁNI.
Věříme, že všichni, kdo přijdou mezi nás,
přinesou s sebou dobrou náladu,
naši muzikanti se postarají o dobrou zábavu.
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Cesta do Středozemě
Účast na našem tradičním táboře, který je jakýmsi vyvrcholením
skautského roku, byla letos velmi hojná. Druhý a třetí červencový
týden jsme se přenesli do naprosto jiného prostředí – do Středozemě. V rolích hobitů, elfů, trpaslíků či čarodějů jsme se vydali na
cestu plnou dobrodružství, ať už za poznáním nebo za záchranou
tohoto podivuhodného místa. Vlčata a skauti byli postaveni těžké
zkoušce. Museli přenést mocný prsten do Mordoru, aby se tak postavili pánům zla. Světlušky zatím podnikly cestu za několika králi, aby bojovaly proti špatným vlastnostem. Skautky musely čelit
zlým nástrahám skřetů, kteří pod vedením pomateného čaroděje
ničili les za lesem. Kromě toho jsme byli nucení starat se o pohodlí v naší vesnici, kterou jsme v prvních dnech vybudovali. Obstarávali jsme dřevo, vodu, chodili na nákupy do nedalekého města
nebo vařili ta nejlepší středozemská jídla. I když nám několikrát
do cesty vstoupilo nevyzpytatelné počasí, nikdy jsme neztráceli

hlavu, ba naopak jsme se přesvědčili o tom,
že skaut je veselé mysli za každé situace.
Na tábor se s námi vypravila spousta nováčků, kteří prožívali tábor vůbec poprvé.
K věcem přistupovali velmi statečně a hned
po prvních pár chvílích si své vlastnoručně
postavené příbytky velice oblíbili. Velké poděkování patří rodičům za podporu a především
tatínkům, kteří během Dne otců odvedli skvělou práci, bez které by
se tábor nemohl uskutečnit. Skautům a skautkám za jejich trpělivost
a nadšení, nováčkům za odvahu a všem vedoucím za jejich skvělý
přístup. Přestože s táborem souvisí spousta starostí a práce, vždy se
příjemně odreagujeme od věčně uspěchaných chvil všedních dnů. Již
teď se opět těšíme na další návštěvu do klidných šumavských lesů.
Petra Viktorová

ZAJÍMAVOSTI
Obuv Čapek
Vážení zákazníci,
chtěli bychom se Vám touto cestou představit. Jsme rodinná společnost OBUV Čapek s prodejnou na Náměstí 5. května v Lomnici nad Lužnicí. Naší filosofií je spokojený zákazník. Nabízíme
boty světových i tuzemských značek. V Lomnických listech bychom Vám rádi každý měsíc zprostředkovali představení základních vlastností obuvi, námi prodávaných značek nebo konkrétního
druhu bot.
V tomto díle se zaměříme na naší hlavní značku RIEKER. Tato
švýcarská společnost s dlouholetou tradicí byla založena v roce

1874. Za tu dobu si RIEKER získal zákazníky
po celém světě díky kvalitě a pohodlnosti svých
výrobků. Boty RIEKER
mají změkčený došlap, některé modely jsou vybaveny membránou a lisovanou, lepenou nebo šitou podešví.
Přijďte nás navštívit a dozvědět se více o botách. Naši zaměstnanci Vám rádi odborně poradí. V pokračování našeho naučného seriálu se dozvíte, k čemu na botách slouží membrána.

INZERCE
Hledáme pečovatelku pro seniora žijícího v Lomnici na celý den (4 – 5 návštěv) za úplatu dle dohody.
Kontakt na tel.: 605 409 468
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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 andrese:
lomnickelisty@gmail.com

Spedice – Logistika
hledá řidiče
skupiny C, C + E
Informace na tel.
602 431 964
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