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Klub důchodců

Sociální a bytová komise si dovoluje pozvat všechny seniory na společné setkání,
jehož účelem by mělo být založení Klubu seniorů v Lomnici nad Lužnicí.
Život našich seniorů nám není lhostejný. Máme zájem o to, aby stáří bylo prožíváno
aktivně a zábavně.
Na viděnou se budeme těšit v pondělí 13.4.2015 v 18:00 ve společenské místnosti
Domova s pečovatelskou službou v Lomnici nad Lužnicí.
Za Město Lomnice nad Lužnicí a bytovou a sociální komisi Denisa Kroupová, Jana
Šejdová, Marcela Slipková

Nenechte si ujít
13. dubna
Klub důchodců
18. dubna
Ukliďme Česko
24. dubna
Z babiččina kapsáře

z radnice
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ

30. dubna
Čarodějnice

z 11., 12., 13. a 14. schůze Rady města Lomnice nad Lužnicí

21. května
Zájezd seniorů

Rada města

−− byla informována starostou města o možné spolupráci se zástupcem rybářského učiliště Třeboň při údržbě Naučné stezky
Velký Lomnický, případně i jiných lokalit a souhlasí s výše
uvedenou nabídkou
−− souhlasí s dočasným napojením staveništního rozvaděče
z domu č.p. 1; s povolením dočasného uzavření tzv. ,,čapí
uličky“ po dobu stavby
−− souhlasí se zadáním výběrového řízení na zhotovitele stavby
ROP Zlepšení dopravní situace, ulice Nové Město, Lomnice
nad Lužnicí a zajištěním výběrového řízení firmou GARANTA CZ, a.s.
− − souhlasí s návrhem Smlouvy o dílo na zpracování a podání
žádosti v rámci OPŽP – 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady
k projektu Svoz bioodpadů ve městě Lomnice nad Lužnicí
−− souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt ,,Oranžové hřiště“ nadace ČEZ o celkové výši 1.742.250,– Kč a spoluúčasti
16 % ve výši 275.880,– Kč
−− projednala žádost o přerušení provozu MŠ v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v měsíci červenci a srpnu 2015 a souhlasí s přerušením provozu v termínu od
20. 7. 2015 – 14. 8. 2015
−− souhlasí se zněním ,,Povodňového plánu města Lomnice nad
Lužnicí“
−− souhlasí s návrhem Smlouvy o dílo, dodatek č. 1 s firmou COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha na realizaci díla
,,Zklidnění ulice Budějovická v Lomnici nad Lužnicí“, kde se
prodlužuje termín plnění do 30. 5. 2015
− − souhlasí se zněním a podáním žádosti o dotaci na ,,Dětské
hřiště v Lomnici nad Lužnicí“ ve výši 400.000,– Kč a předpokládanou spoluúčastí 178.368,– Kč v rámci dotace poskytované MMR ČR – Podpora obnovy a rozvoje venkova
Přípravy na Velikonoce začaly na smrtnou neděli
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Město Lomnice nad Lužnicí

z radnice
−− schvaluje komisi pro vyřazování majetku města ve složení: předseda –
Ing. V. Augsten, členové – R. Soukup,
V. Ohrádka, M. Špale
−− projednala smlouvu o zřízení věcného
břemene č.: JH-014330030652/002
ve prospěch společnosti E.ON Distribuce, a.s. a schválila výše uvedenou
smlouvu
−− projednala Pravidla pro přidělování
bytů v majetku města Lomnice nad
Lužnicí včetně bodovacího systému

a souhlasí s předloženým návrhem
Pravidel pro přidělování bytů s účinností od 01. 03. 2015
−− z důvodu napadení konstrukce krovu
v kostele sv. Václava červotočem, ukládá RM Ing. Augstenovi a R. Soukupovi
ve spolupráci s Ing. arch. Z. Urbancem
detailně prověřit rozsah poškození, zajistit závazné stanovisko památkové
péče a nechat zpracovat cenovou nabídku sanace konstrukce krovu, poté předložit informace RM  

−− projednala předložené podklady nabídek hodnotící komisí na dodání referentského vozu pro potřeby města
a na základě doporučení hodnotící
komise vybrala RM dodavatele referentského vozu firmu AR Servis,
s.r.o., Jarošovská 869/II, Jindřichův
Hradec
−− rozhodla snížit nájemné v bytech
Dr. Fr. Kuny o 10 % za m2, (tj.
z 89,90,– Kč na 80,91,– Kč/m2)
s účinností od 1. 7. 2015

Z městského ÚŘADU
Stavební úpravy ulice Nové Město
Podmínkou realizace je schválení dotačního titulu.
Stavby řeší rekonstrukci vozovek,
chodníků a travnatých pruhů v ulici
Nové Město v těchto úsecích:
a)	Nové Město 1 – úsek Nádražní –
Sádecká, včetně křižovatky obou
ulic.
b)	Nové Město 2 – úsek od již zrekonstruované části ulice vede pod hrází
a za č.p.409 odbočuje doprava.
c)	Nové Město 3 – slepá odbočka z větve Nové Město 2.
d)	Nové Město 4 – příjezd ke sportovnímu areálu.
e)	Nové Město 1 – úsek Sádecká –
Sádecká řeší chodníky a travnaté
pásy podél zrekonstruované vozovky.
Stavba je v souladu s územním plánem města a nemá negativní dopady na
dotčené území. Opravou komunikace
dojde ke snížení hlučnosti a prašnosti.
Vybudováním chodníků dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu. Pokud chodníky
chybí, budou doplněny podle nové zásady, že chodník bude alespoň po jedné
straně. Tam, kde to šířkové parametry
uličního prostoru dovolí, jsou navržena
podélná parkovací stání pro osobní automobily.
Stavba musí být, vyjma samostatných
chodníků, realizována za úplné uzavírky.
Z toho důvodu jsou navrženy dílčí etapy,
které stavbu rozdělí na menší části, aby
délky uzavírek bylo možno minimalizovat.
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Upozornění občanům
Český statistický úřad organizuje v roce 2015
v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách
domácností v České republice. Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci
v celkem 32 evropských zemích. Dalším cí-

lem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České
republiky a proběhne v době od 21. února
do 15. května 2015 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve
vybraném bytě obvyklé bydliště.

Rozšíření
provozní doby
sběrného dvora

Pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským
průkazem opravňují k vedení šetření
Životní podmínky 2015 a které jim
vydá Krajská správa ČSÚ v Českých
Budějovicích, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

SBĚRNÝ DVŮR
města Lomnice nad Lužnicí
Provozní doba:

Správa a údržba majetku města Lomnice nad Lužnicí oznamuje, že od 1. dubna 2015 do 31. října 2015 dochází k rozšíření provozní doby sběrného dvora:

Úterý
Pátek
Sobota

14.00 – 17.00
08.00 – 12.00
08.00 – 12.00

platnost od 1.4. do 31. 10. 2015
12.30 – 17.00
---

informace
Rybářská sezóna na rybníku Peřinka může odstartovat
Vážení zájemci o rybaření. Město Lomnice nad Lužnicí ve spolupráci s TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí připravili vše
potřebné, aby lovecká sezona na rybníku
Peřinka mohla započít. Pro letošní rok se
podařilo zajistit kvalitní a dostatečně početnou rybí obsádku.
Požadujeme důsledně dodržovat rybářský řád, a v něm uvedených pokynů, slušné chování při lovu, a dodržování pořádku
a čistoty kolem rybníka.
Základní informace z Místního rybářského řádu platného pro rok 2015:
Sportovní rybolov je povolen osobám, které se prokáží platnou povolenkou.
Denní doby rybolovu:
duben, září
6.00 – 20.00 hodin
květen až srpen
5.00 – 22.00 hodin
říjen
6.00 – 19.00 hodin
Lovné míry ryb:
Candát obecný
Kapr obecný
Lín obecný
Amur
Tolstolobik
Bolen dravý
Úhoř říční
Sumec velký
Štika obecná

45 cm
45 cm
20 cm
50 cm
50 cm
45 cm
45 cm
90 cm
50 cm

Kapr obecný nad 70 cm je považován jako
trofejní ryba a bude vrácen zpět do vody.

V roce 2015 nebude povolen lov dravých ryb (štika, candát) z důvodu vysazení generačních ryb a uchování jejich
potomstva.
V jednom dnu si oprávněný k lovu může
ponechat nejvýše 7 kg ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše 2 ks ušlechtilých ryb
(kapr, štika, candát, sumec, amur). Denní
úlovek cejna velkého a cejnka malého není
omezen. Při ulovení a ponechání si ryby
je lovící povinen tuto zapsat do přehledu
o úlovcích s označením aktuálního data
a délky ryby v cm. Před provedením zápisu nelze ulovenou rybu kamkoli odnášet
či ji svěřovat druhé osobě. Usmrcené ryby
musí být během lovu přechovávány v délkově nezměněném stavu.
Povolenky je možno zakoupit:
na Informačním a kulturním středisku
Lomnice nad Lužnicí, náměstí 5. května
133, tel.: 724 157 968 v době:
Po
Út
St
Čt
Pá

8:00 – 17:00
8:00 – 16:00
8:00 – 17:00
8:00 – 16:00
8:00 – 16:00

Ve všech dnech je tato doba přerušena polední přestávkou v době 12:00 – 12:30 hodin.
Po pracovní době IKS, v sobotu, v neděli
a o svátcích lze povolenku zakoupit na
adrese: Luboš Němec, Nádražní ulice

čp. 392, Lomnice nad Lužnicí (tel.:
775 449 729). Na stejné adrese je možno
odevzdat i vyplněnou povolenku.
Ceny povolenek
1 den
2 dny
3 dny
1 týden
2 týdny
1 měsíc
sezónní
děti do 15 let věku*

Kč 150,–
Kč 200,–
Kč 300,–
Kč 500,–
Kč 800,–
Kč 1 100,–
Kč 1 500,–
Kč 300,–

* Mládeži do věku 15 let povoleno pouze
chytání na 1 prut.
Po skončení platnosti povolenky je
nutno odevzdat (odeslat) ji jako přehled o úlovcích na adresu Informační
a kulturní středisko, nám. 5. května 133,
378 16  Lomnice nad Lužnicí a to nejpozději do 30. listopadu 2015.

Rybaření v okolí
Lomnice nad Lužnicí
Společnost Rybářství Třeboň již řadu let
nabízí nejen příznivcům Petrova cechu, ale
i ostatním návštěvníkům Třeboňska a Táborska lov ryb na udici (sportovní rybolov)
na vybraných rybnících. Bližší informace
získáte na www.trebon.rybarstvi.cz/cenik-povolenky-rabareni
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Upozornění pro klientky ordinace MUDr. Pechy
Od května 2015 bude nové telefonní číslo do ordinace ženského lékaře zde v Lomnici! Nové mobilní!! telefonní číslo: 734 421 255

OD NAŠICH OBČANŮ
Něco z historie Lomnice
Dne 9. 3. 2015 jsme vzpomínali sté výročí narození Jaroslava Zemana, obchodníka tělem i duší. Narodil se ve Stříbřeci
v roce 1915, když otec sloužil ve světové
válce. Měl štěstí, že díky řemeslné zručnosti přežil otec válečné běsnění kdesi
v závětří u maďarského grófa. Poprvé jej
otec spatřil, až když mu bylo 3,5 roku. To
bylo pláče a strachu, když jej neznámý
vousatý chlap s ruksakem na zádech překvapil v „sednici“ při skládání dřeva a vyzdvihl jej nad hlavu.
Původně chtěl být stejně jako otec tesařem. Ten však nedal k tomu svolení s poukázáním na to, že jde o těžkou práci. Dal

jej proto vyučit obchodníkem. Nastoupil
v roce 1929 do učení v obchodu Jana Lazny ve Stráži nad Nežárkou, kde působil
až do roku 1932, kdy obdržel vysvědčení
o vyučení od Obchodního grémia ve Stráži
nad Nežárkou. Pak jako obchodní příručí
vystřídal několik štací. Nejprve do roku
1934 u firmy Produkta. V témže roce nastoupil k firmě Družka, kde byl jako vedoucí prodejny ve filiálce v Novosedlech
nad Nežárkou do konce roku 1936. Pak
působil krátce v Chlumu u Třeboně, v Třeboni proti kasárnám a před nástupem na
vojnu ještě v Mladošovicích. Vojenskou
službu absolvoval v Písku a při mobilizaci na Novobystřicku. Po jejím ukončení
převzal dnem 24. 6. 1939 prodejnu firmy
Družka v Lomnici nad Lužnicí. Jak vypadala tato prodejna, dokazuje přiložený
snímek. Starý koloniální krám. Po skončení světové války, když firma přistoupila
k přestavbě, spolupodílel se na její konečné podobě a modernizaci. Jak ukazuje druhý snímek, jednalo se již na tu dobu o moderní prodejnu. Stará okýnka nahradily
velké výlohy, zvětšily se prodejní prostory
apod. Jako schopný obchodník byl jmenován po převzetí Jednotou jejím místopředsedou v Třeboni. Jeho rychlý postup však

se nelíbil některým místním občanům, již
funkcionářům, tak byl v roce 1957 poslán
na „převýchovu“, jak se v padesátých letech stávalo. Pak působil 10 let u Vodních
staveb Sezimovo Ústí, a protože byl zvyklý každou práci dělat poctivě, i zde dostal
několik ocenění a vyznamenání. Dokonce
i čestný titul „Průkopník socialistické práce“. Měl svůj klid a pohodu. Jenže jeho
prodejny mu nedaly spát, tak po uvolnění
společenského klimatu v roce 1968 otevřel
pod firmou Pramen novou prodejnu a tam
působil až do odchodu do důchodu. Ještě
jsem neuvedl, že vychoval celou plejádu
učňů v oboru. Prvním krokem bývalo stáčení kornoutů. Dnes se tomuto postupu již
smějeme. Prostě doba šla v průběhu uplynulého století rychle kupředu. A dnes, dnes
již upaluje tryskem.
Zdeněk Zeman

Ze školy
I děti v mateřské škole potřebují
dovolenou
Mateřská škola doplňuje rodinnou výchovu, nikoli nahrazuje. K základním potřebám
dítěte patří hlavně potřeba lásky a bezpečí.
Celoročně jsou děti vystavovány rannímu
vstávání, shonu a stresu, který zažívají rodiče při plnění povinností v zaměstnání.
Myslím si, že i rodiče potřebují trávit čas
se svými dětmi v klidu a pohodu strávenou
s dětmi nic nenahradí. V každé dobře fungující rodině se nasčítá 8 týdnů dovolené
ročně. Co je to proti týdnům stráveným ve
školském zařízení, kde je jasný řád.
V průběhu roku se přizpůsobují děti našim potřebám vyplývajícím z povinností,
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které máme. Věnujte prosím svým dětem
20 dní, které si užijete. Zkuste přizpůsobit
svůj čas dětem.
V neposlední řadě je potřeba, aby
si i paní učitelky odpočinuly. Při péči
o děti jsou neustále vystaveny velké
zodpovědnosti. Mateřská škola je vzdělávací instituce, nejde zde jen o hlídání
dětí, ale o výchovu a vzdělávání, což
znamená neustálé vymýšlení programu,
správné organizace a naplňování potřeb
dětí. Vybrali si to, dělají to rády a dovolenou si také zaslouží.
Ilona Šafářová

Zápis
Co má dítě zvládat před nástupem
do MŠ:
• nemá plíny a dovede si říci, že chce
na WC, sedat si na WC, aby nevyžadovalo nočník, který není v MŠ k dispozici
• pít ze skleničky a hrnku, držet si je
• jíst lžící, kterou může držet horním
úchopem a u jídla sedět
• utřít si nos, smrkat
• pokusit se oblékat, vědět např. že
punčochy patří na nohy a tričko na
tělo, samozřejmě mu pomůžeme

Město Lomnice nad Lužnicí
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Indiánský týden
ve školní družině
Týden před jarními prázdninami se naše
školní družina proměnila v indiánskou
osadu a všechny naše děti se vydaly
„indiánskou stezkou“. Každý si vymyslel svoji vlastní indiánskou přezdívku,
vyrobil si pestrobarevnou čelenku a zároveň jsme se rozdělili do indiánských
kmenů – rázem se tak ze všech dětí stali
Vikingové, Apačové a kmen Černá Pírka.

V průběhu celého týdne pak děti plnily různé úkoly, jako například poznávání zvířat a jejich stop, odpovídání na
různé otázky z přírody a společně jsme
také házeli na cíl a luštili dopis psaný
tajnou šifrou. Celé naše indiánské klání
jsme zakončili indiánskou omalovánkou
a sportovními soutěžemi v tělocvičně.
Za všechny úkoly získávaly děti
body a na konci týdne jsme mohli vyhlásit vítěze. Tentokrát se nejlepšími
bojovníky stali Vikingové, kteří za své
úspěchy a píli byli odměněni drobnými
dárečky.
Věra Bártů

ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí

pořádá ve středu 8.4.2015
ve všech třídách mateřské školy
od 14.30 do 16.30 hod.

Den otevřených dveří
spojený s akcí

Mámo, táto, pojď si hrát
Zveme všechny rodiče a předškolní děti (i ty, které naši MŠ nenavštěvují)
Přijďte si prohlédnout prostory
mateřské školy a vyzkoušet si hračky a vybavení.

Čím budu
Stalo se již tradicí, že žáci 8. ročníku
prezentují volbu svého povolání. Akce
proběhla 12. 2. 2015 v tělocvičně naší
ZŠ v Lomnici nad Lužnicí. Žáci představili svůj plakát, mimo jiné zhodnotili
klady a zápory svého vybraného povolání, finanční ohodnocení, možnosti
studia ve svém okolí, uplatnění povolání v regionu a význam pro společnost.
Nutno dodat, že někteří si své vystoupení nadšeně užívali a pro větší potlesk
přidali i pár vtipných veršů. Pro mladší
žáky z nižšího stupně si připravili hádanky a po zaslouženém potlesku pak
živě diskutovali se zájemci nad svými
plakáty.
Mgr. Petra Štěpánková
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Vlastní tvorba žáků 8. ročníku:
Jsem zelený mužíček,
mám rád každý stromeček.
Na rameni nosím pušku
a taky mám dobrou mušku,
někdy se mnou chodí pes,
s ním kontroluji celý les.

Jakub Marsa – hajný

Malá, velká zvířata,
vyléčím i mláďata,
kočky, pejsky, koníky
nebo také poníky.
Zachráněné životy
a pracovní soboty.

Kateřina Svobodová – veterinářka

Do zásuvky elektrické
strkal prsty Marek.
Zčernala mu kůže lidská
a z Marka zbyl škvarek.

Richard Liška – elektrikář

Město Lomnice nad Lužnicí

Okresní kolo recitační soutěže
v Jindřichově Hradci
Dne 10. 3. 2015 se zúčastnili čtyři žáci
I. stupně naší školy okresního kola recitační soutěže v DDM v Jindřichově
Hradci. Soutěžilo se ve dvou kategoriích.
V první kategorii soutěžil žák II. třídy
Martin Štěpánek s básní Miloše Kratochvíla DRAK a Karel Randl ze III. třídy
s básní TLUMOČNICE MICI také od
Miloše Kratochvíla. Ve druhé kategorii
předvedli své recitační umění žáci IV.
třídy, Markéta Kabelová s básní STRUČNÁ ÚVAHA O HONZOVI od Miroslava
Holuba a Jakub Ködel s básní VDOLKY
od Josefa Křešničky. Žáci si užili pěkné
dopoledne s poslechem krásně zarecitovaných básniček. Všichni recitující dobře
reprezentovali naši školu nejen krásným

přednesem, ale i pěkným vystupováním
a chováním na soutěži i během cestování.
P. Žáčková

Lyžování Karlstift 2015
Žáci naší základní školy spolu se svými
učiteli využili i v letošním roce možnosti zdokonalit si své lyžařské umění
a zasportovat si na čerstvém vzduchu
v zimním středisku Karlstift, které patří k našemu družebnímu městu Bad
Grosspertholz v sousedním Rakousku.
Oplatili jsme tak návštěvu tamních žáků
u nás, na výlovu rybníka Rožmberk.
Ráno v půl osmé jsme vyrazili autobusem směr Rakousku a po krátké zastávce
na radnici v Bad Grosspertholzu, spojené s vyřízením formalit, jsme dorazili
před devátou na místo. Po krátké rozcvičce s panem učitelem Mlnaříkem začalo lyžování a snowboardování. Oběd
byl zajištěn v místní restauraci, polévka
s játrovými knedlíčky a lasagne, všem
po sportovním výkonu moc chutnal. Odpoledne pokračoval sportovní program,
laik musí obdivovat bravurní počínání

všech našich žáků na sjezdovce, i když
všichni vyrostli v naší rovině. Odpoledne jsme se všichni unavení, ale spokojení vrátili v pořádku domů.

Dík patří pracovníkům tamní radnice,
obsluze vleku i personálu restaurace za
vzorné služby a organizaci celé akce.
Rudolf Petržela

SŠ v Českých Velenicích v rámci grantu
reg.č. CZ.1.07/1.1.00/44.0007 zve žáky
naší školy na odborné exkurze. V únoru
jsme navštívili muzejní Elektrárnu města
Písek a v březnu tovární prostory Škody
v Mladé Boleslavi.
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z kulturY
Sbírka ošacení pro DIAKONII BROUMOV

na Staré radnici v Lomnici nad Lužnicí od pondělí 13. dubna do čtvrtka 16. dubna

Dne 30. dubna LP 2015

se v Lomnici nad Lužnicí koná

XVIII. REJ ČARODĚJNIC
A BLUDIČEK

Program na Farské louce:
16.00
19.00

21.00
Vstupné:

STAVĚNÍ MÁJE na Farské louce
Rej čarodějnic
Průvod od Staré radnice na Farskou louku
Princ Bajaja divadla Studna
Čarodějná kuchyně
Čarodějný tanec Větrnic
Ohňová show Cetare
Parkán
Rej čarodějnic
Parkán
Děti a čarodějnice

30,-Kč
80,-Kč
zdarma
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UKLIĎME ČESKO
Po celé naší republice se vydají zodpovědní lidé do ulic, parků a lesů, aby v SOBOTU 18. DUBNA
společnými silami poklidili odpadky a vše co do přírody nepatří. Co na to naše Lomnice?
1.

Pokliďme si každý své nejbližší okolí a vše nepotřebné zavezme a zanesme do sběrného dvora.

2.

Ruku k dílu přiloží místní sbor dobrovolných hasičů a tradičně i skautské středisko – připojte se!

3.

Naše škola se podobnému projektu věnuje již řadu let a také letos si naši školáci připomenou
projektem DEN ZEMĚ, potřebu ochrany životního prostředí.
NEZAPOMEŇTE! PŘIPOJTE SE V SOBOTU 18. DUBNA

Z knihovnY
Nechte se inspirovat oblíbenými tituly
a autory našich čtenářů
Vosseler, Nicole C. – Jižní vítr
Brittany Addison jako jediná přežila ztroskotání lodi u břehů Tahiti. Tam vyrostla díky
péči lékařky Rotaney a své krajany opět
uviděla až po šesti letech života na rajském
ostrově, když na ostrov připlul se svou lodí
James Cook. Brittany se připojila k dobrodružné expedici a zamilovala se do tajemného Zacharyho Hickse, prvního důstojníka
lodi Endeavour. Její láska však musí zůstat
utajena, protože někteří z námořníků mají zlé
úmysly, navíc Tupia, tahitský šaman, pokládá
cestu za prokletou. Jen Britanina láska a odhodlanost mohou kletbu prolomit, aby posádku na dlouhé cestě provázela šťastná hvězda.

Benzoni, Juliette – Čas travičů.
Zabili královnu
Charlotte de Frontenac uprchla z kláštera,
kde se měla stát řádovou sestrou, aby se
její matka mohla zmocnit otcova majetku.
Charlotte našla útočiště u své tety paní de
Brecourt. Jedné noci zabloudí a stane se
náhodným svědkem hrůzného tajného obřadu v opuštěné kapli.
Podezřelá úmrtí, černé mše, tajná láska, ochránci mizející ze dne na den. Co si
Charlotte počne? Zabili královnu! je první
strana 8

svazek románové fresky na pozadí travičské aféry, v němž čtenář nachází intriky
a napětí, které Juliette Benzoni s potěšením a virtuozitou rozvíjí.

Stallwood, Veronica – Zlá hra
Noví sousedé Kate Ivoryové se zdají
být na první pohled normální lidé. Jeden
z nich, Jeremy Wells, je oxfordský učenec,
který na okolí působí poněkud nesmělým
dojmem. Edward a Laura Foste-rovi jsou
starší manželský pár, který si užívá své
penze. Vše se zdá být v naprostém pořádku až do chvíle, kdy seniory někdo zastřelí.
Nejprve to vypadá, jako by se oba stali
obětmi omylem. Avšak Kate brzy zjistí, že
není vše takové, jak se zdá. Její sousedé
zřejmě vedli nebezpečný dvojí život.

Verne, Jules – Cesta do středu
Země
Komiksové zpracování známého románu Julese Verna je určeno čtenářům od 9 let. Krásné ilustrace a jednoduchý text jistě nadchnou
všechny kluky a holky, kteří milují záhady
a dobrodružství. Když profesor Lidenbrock
spolu se svým synovcem Axelem najdou starodávný pergamen, nemají nejmenší tušení,
nakolik tento objev ovlivní jejich životy. Po
mnoha týdnech Axel konečně přijde na to,
jak záhadu pergamenu rozluštit. Šifra pochází z 16. století a jejím autorem je islandský
vědec, který v ní popsal svou cestu do nitra
Země! Je to nepovedený žert? Nebo se jedná
o jeden z největších vědeckých objevů všech
dob? Jedinou možností, jak to zjistit, je výpravu zopakovat!
Zdroj: www.knihcentrum.cz

ČAJE O PÁTÉ

Setkání nejen seniorů ve studovně naší knihovny
Téma druhé: Poutní místa na jihu Čech
Těšíme se na setkání ve středu 15. dubna, jak jinak než v 17.00
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ZE SPORTU
Lomnický fotbal
Po zimní přestávce opět začnou mistrovská utkání jednotlivých týmů lomnických fotbalistů. Jako první jarní část sezony zahájí dorostenci, a to v sobotu 28. 3. 2015 v Prachaticích.
V tabulce nabízíme přehled zápasů na duben:
datum

den

začátek

domácí

hosté

kategorie

28.3.2015

So

10,00

Prachatice

Lomnice/Veselí

dorost ST+ML

29.3.2015

Ne

13,30

Dolní Bukovsko

Lomnice

muži

4.4.2015

So

16,30

Lomnice

Suchdol n. L.

muži

4.4.2015

So

10,00

Lomnice

Dačice

žáci ST+ML

5.4.2015

Ne

15,00

Lomnice/Veselí

Strakonice

dorost ST+ML

11.4.2015

So

16,30

K. Řečice

Lomnice

muži

12.4.2015

Ne

15,00

Lomnice/Veselí

SKP Č.B.

dorost ST+ML

12.4.2015

Ne

10,00

Týn/Vlt.

Lomnice

žáci ST+ML

18.4.2015

So

17,00

Lomnice

Ledenice

muži

18.4.2015

So

10,00

Lomnice

Suchdol n. L.

žáci ST+ML

19.4.2015

Ne

10,00

Č. Krumlov

Lomnice/Veselí

dorost ST+ML

25.4.2015

So

13,30

Chlum

Lomnice

muži

26.4.2015

Ne

15,00

Lomnice/Veselí

Rudolfov

dorost ST+ML

26.4.2015

Ne

9,30

Borovany

Lomnice

žáci ST+ML

V únorovém čísle jsme vás informovali o probíhajících zimních turnajích mladší a starší přípravky. Oba tyto turnaje jsou již
dohrané a zde jsou výsledky:
Mladší přípravka – Jihočeská zimní halová liga na SKP v Českých Budějovicích
Výsledky 3. kola základní části – neděle 18. 1. 2015
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Čtyři Dvory
střelci: Poturnay 3, Prášková
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – SKP ČB
střelci: Poturnay, Prášková
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Soběslav
střelci: Prášková 3, Poturnay

4:0 (2:0)
2:4 (2:3)
4:6 (1:1)

Výsledky 1. nadstavby – sobota 14. 2. 2015
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Mokré
střelci: Poturnay 5
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Dobrá Voda
– kontumačně
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Kardašova Řečice
střelci: Poturnay 3

5:7
3:0

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Čtyři Dvory
střelci: Prášková 5, Poturnay 3, Kumnacký 2
Výsledky 2. nadstavby – sobota 14. 3. 2015
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Čtyři Dvory
střelci: Prášková 2, Poturnay
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Dobrá Voda
střelci: Poturnay 2, Prášek T. 2
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Kardašova Řečice
střelci: Poturnay 5, Kumnacký
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Mokré
střelci: Prášková, Papež

10:1

3:3
4:2
6:0
2:5

3:1

Starší přípravka – Týnská zimní halová liga v Týně nad Vltavou
Výsledky 1. nadstavby – neděle 18.1.2015
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Bechyně
střelci: Prášek P.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Vimperk
střelci: Fiktus
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Týn nad Vltavou
střelci: Ouda J. 2, Vrána 2, Stoklasa
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Milevsko
střelci: Petřík

1:0
1:4
5:0
1:2

Výsledky 2. nadstavby – sobota 28.2.2015
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Bechyně
střelci: Ouda J., Vrána, Staněk
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Týn nad Vltavou
střelci: Vrána
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Milevsko
střelci: TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Vimperk
střelci: Petřík, Vrána

3:2
1:0
0:0
2:1

Starší přípravce se na turnaji poměrně dařilo a nakonec obsadila v konkurenci deseti týmů konečné 3. místo.
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ze spolků
Rodinné centrum Lomnické klubíčko
hledá maminky, babičky (nebo i tatínky a dědečky), které by se chtěly letos či
příští školní rok aktivně podílet na chodu

naší herny a na zdárném průběhů dalších
akcí pořádaných našim centrem. Ideální
pro maminky na rodičovské dovolené…
Ozvěte se nám! Děkujeme!

Kontakt:
Petra Brychtová
telefon: 731 409 689
e-mail: lomnicke.klubicko@gmail.com

Oslavy 85. let výročí založení Obce Baráčníků
Sdružená Obec Baráčníků „VITORAZ“ Lomnice nad Lužnicí
v letošním roce připravuje na 6. června 2015 oslavu u příležitosti
85. výročí založení.
Založena byla 6. listopadu 1930. První rychtář byl soused Jan
Kročák. Nynějším rychtářem je soused Jiří Titl. Vážíme si pantatínka souseda Ludvíka Kročáka, který mezi nás stále dochází a je u baráčníků 56 roků ( 93 let). Tetička Jiřina Kosíková je
nejstarší členkou baráčníků a to 58 roků ( 91 let ) a navštěvuje
nás dle možností. Tetička Marie Kročáková ze Záblatí, je u baráčníků 57 let (79 let ) a o činnost baráčníků se stále zajímá.
Chtěli bychom jim tímto velice poděkovat za jejich záslužnou,celoživotní práci a rady, které nám předávali. Jsme všichni rádi,
že mezi nás s chutí přijdou. Děkujeme jim za dlouholetou činnost
u baráčníků a přejeme jim hlavně zdraví, které v tomto věku stále
více potřebují.
Obec baráčníků má nyní 18 členů, kteří rádi pokračují v udržování českých tradic a budou se co nejvíce snažit, aby oslavy
proběhly v duchu baráčnických tradic.

Rychtář Jiří Titl, tetičky a sousedé

Každý pomáhá jak může
Na pátek 15. května 2015 připravuje kostelní sbor Kos benefiční
koncert pro místní Hospic svatého Kleofáše. Uskuteční se od 19
hodin v kostele svatého Václava v Lomnici nad Lužnicí a zazní
na něm duchovní písně, především spirituály. Sbor tak chce touto
cestou pomoci těm, kdo pomáhají, a písněmi, které snad víc než
jakékoli jiné vyjadřují naději, posílit naději, kterou pomáhající dávají svým konáním všem, kdo ji potřebují. Přijďte, a přispějete-li
třebas jen symbolicky korunou, samotnou svou přítomností podpoříte dobrou věc.

Z babiččina kapsáře
Dílna druhá

pátek 24. dubna od 16 hodin v knihovně

Téma: Blatský kroj a tradiční lidový oděv včera a dnes
Kroj včera a dnes. Jak se správně ustrojit do kroje, jak upravit vlasy?
Přijďte se podívat na prezentaci souboru Javor.
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PROVĚTREJTE
ŠATNÍKY

a

PŘÍJEM VĚCÍ:
Od PO 6. dubna do PÁ 10. dubna
v herně Klubíčka při pravidelném
programu nebo kdykoli po
domluvě na tel.: 731 409 689
POPLATKY:
Do 5 ks věcí nebo celkové
prodejní ceny 100,- Kč =5,- Kč,
vše ostatní =30,- Kč manipulační
poplatek.

VÝDEJ VĚCÍ:
SOBOTA 11. dubna od 15 do 17 hod
v herně Klubíčka, výjimečně jindy
po předchozí domluvě.

A dále pak 10%
z prodaného zboží.

INZERCE
Značkové boty Josef Seibel
Německá rodinná společnost byla založena v obci Hauenstein roku 1886. Postupem času se z malé obuvnické dílny stal
jeden z nejvýznamnějších evropských
obuvnických koncernů s roční produkcí
převyšující 12 milionů párů obuvi. Dnes
stojí v čele již čtvrtá generace majitelů
z rodiny Seibelů.
Některé boty značky Josef Seibel využívají vlastní technologie membrán TopDry Tex, která zajišťuje ochranu proti vodě
při dostatečné prodyšnosti. Komfortní kli-

ma je zajištěno dokonce i při extrémních
podmínkách. Výrobní postupy a použité
materiály kladou důraz zejména na pohodlí a komfort. Speciální podešev napomáhá

správnému držení těla a snižuje namáhání
kloubů a šlach

OBUV ČAPEK nabízí vycházkovou
a společenskou obuv této značky. Všechny
nabízené modely disponují vyjímatelnou
stélkou. Po domluvě je možné do našeho
obchodu v Lomnici nad Lužnicí doobjednat nadměrné velikosti vybraných dámských i pánských modelů.
Vaše OBUV ČAPEK
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LÉKÁRNA U NÁDRAŽÍ
J.V.Sládka 699,Veselí nad Luž.
Tel. 381211939, mob. 725988472
otevírací doba:

Po
Ut
St
Čt
Pá

7,30 - 17
7,30 - 16
7,30 - 15
7,30 - 14
7,30 – 13

poskytujeme výdej léků na lékařský předpis,
prodej léků bez receptu a doplňků stravy
dále nabízíme

zdravotnické potřeby a pomůcky

- krční límce
- bandáže a ortézy na lokty, zápěstí, kolena a kotníky
- kompresivní podkolenky a punčochy
- doplňky do koupelny - sedačky do vany a sprchových
koutů, nástavce na WC, toaletní křesla
- chodítka
- doplňky pro prevenci proleženin - chrániče pat, pěnové
sedáky, polohovací polštáře
- ortopedické vložky pro dospělé a děti
- korektory a chrániče vbočeného palce
- podpotěnky na ostruhy
- podpěry příčné klenby nohy-srdíčka
- zdravotní ponožky
- ponožky pro diabetiky s volným lemem
- ortopedické pantofle pro dospělé a školáky
- ZDRAVOTNÍ OBUV - pro zdravé i problémové nohy
(široké,vysoký nárt, vbočené palce)
- sandály, polobotky, lodičky od renomovaných firem
Santé, Medistyle, Peon a Ara
- certifikovaná obuv pro diabetiky značky MEDI
s možností příspěvku pojišťovny (na poukaz
vystavený diabetologem)

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že
opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant
– černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří 14 – 19 týdnů. Cena 149
až 180,– Kč/ ks dle stáří. Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!
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Těšíme se na Vaši návštěvu.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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