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Z R ADNICE

Výpis ze Souboru usnesení
z 131. – 132. zasedání rady města
Rada města:
− projednala a schvaluje „Průběžnou provozní monitorovací zprávu“ na projekt – „Snížení imisní zátěže ve městě
Lomnice nad Lužnicí“ za období 31.12.2016 – 31.12.2017
− projednala a souhlasí se zněním Smlouvy o dílo mezi
Městem Lomnice nad Lužnicí a SOBIG, s. r. o. na vypracování projektové dokumentace „Změna č. 1 územního
plánu Lomnice nad Lužnicí“
− projednala důvodovou zprávu o nenaplnění Smlouvy o výpůjčce od Česká republika – Hasičský
záchranný sbor Jihočeské-

ho kraje; revokuje usnesení č. 12/54/R/2016 ze dne
2.3.2016
− projednala informaci a znění výzvy k žádosti o dotaci
č. 18/2017 vydanou v rámci
Národního programu Životního prostředí vyhlášenou
MŽP prostřednictvím SFŽP
„Zakládání a obnova ploch
zeleně včetně doprovodných
vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace
opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech“;
schvaluje podání žádosti
o dotaci v rámci výzvy č.
18/2017 vydanou v rámci

−

−

−

−
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Národního programu Životního prostředí vyhlášenou
MŽP prostřednictvím SFŽP
„Zakládání a obnova ploch
zeleně včetně doprovodných
vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace
opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech“
projednala a bere na vědomí „Zprávu o stavu požární
ochrany na území města Lomnice nad Lužnicí za rok 2017“
projednala a bere na vědomí
Návrh účetní závěrky města
Lomnice nad Lužnicí za rok
2017
projednala a bere na vědomí Návrh závěrečného účtu
města Lomnice nad Lužnicí
za rok 2017
projednala informaci o poptávkovém řízení na akci
„PD VO ulice Jindrlov-

ská Lomnice nad Lužnicí“;
schvaluje vítěze poptávkového řízení na akci „PD VO ulice Jindrlovská Lomnice nad
Lužnicí“ firmu FIERA, a. s.,
sídlem Jindřichův Hradec za
cenu 42.500,– Kč bez DPH
− projednala žádost SDH Lomnice nad Lužnicí o spolupráci
při zajištění noční hasičské
soutěže o pohár starosty města, která se bude konat 16. 6.
2018 v areálu Farská louka
od 19:00 hodin; souhlasí se
spoluprací při zajištění noční hasičské soutěže o pohár
starosty města, která se bude
konat 16.6.2018 v areálu Farská louka od 19:00 hodin;
schvaluje zakoupení dvou
sad pohárů pro muže a ženy
v rozsahu: prvé, druhé a třetí
místo.
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Z MĚ STSKÉHO ÚŘ ADU

Vážení spoluobčané,
majitelé nemovitostí města Lomnice nad Lužnicí,

Rada města se na Vás obrací se žádostí o zlepšení spolupráce při třídění,
likvidaci a ukládání komunálního odpadu. Na veřejně přístupných místech
jsou rozmístěny barevné odpadové nádoby (tzv. sběrná hnízda, která jsou
polepena návody) na tříděný komunální odpad – papír, sklo bílé, sklo barevné, plasty, tetrapaky, drobné kovy atp.
Dále byly rozmístěny oranžové kontejnery na sběr biologicky rozložitelného odpadu – pouze listí, tráva, seno, sláma, plevel, spadané ovoce,
rostlinný odpad z kuchyní, hnůj, piliny, štěpky atp. Nesmí se zde ukládat
větvě, pařezy, popel, plasty, sklo, železo apod. – tedy vše, co se třídí.
Rada města pozitivně hodnotí, že za období 2015-2017 došlo ke zkvalitnění třídění komunálního odpadu. Proto také došlo ke snížení poplatku
za komunální odpad.
Na druhé straně se bohužel v některých nádobách na komunální odpad
(popelnice) objevují odpady, které tam nepatří – igelity, igelitové sáčky,
mikroteny, plasty, kovové předměty atp.
Všechny tyto komodity se třídí a ukládají do barevně označených nádob, nebo přímo ve sběrném dvoře. Stává se, že v případě plných nádob
je odpad odkládán mimo tyto nádoby, a to je zcela nepřípustné. Z tohoto

důvodu byly u sběrného dvora umístěny barevné nádoby tak, aby občané
mohli po 24 hodin kdykoliv tento vytříděný odpad umístit. K tomu je ještě
zpřístupněn sběrný dvůr, a to ve dnech:
Úterý:
Pátek:
Sobota:

Pá   4. 5.
Pá   18. 5.

hod.
hod.
hod.

(1. 4. – 31. 10. 2018)
12:30 – 17:00 hod.

Dále je důležité do nádob určených pro tříděný odpad nevhazovat cokoliv co tam nepatří.
Rovněž ukládat jakýkoliv odpad kolem kontejnerů na ukládání biologicky rozložitelného odpadu je zcela nepřípustné.
Rada města ještě jednou děkuje většině zodpovědných občanů a majitelů nemovitostí za ochotu třídit odpad a udržování pořádku kolem vystavených nádob a kontejnerů.
Chraňme společně životní prostředí a své okolí, udržujme pořádek a čistotu města.

INFORMACE
Svoz odpadu
v měsíci květnu

14:00 – 17:00
08:00 – 12:00
08:00 – 12:00

"Veřejné 21. zasedání zastupitelstva města
se uskuteční dne 17.5.2018
od 18:00 hodin v budově č. 348"

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

duben – říjen
duben – říjen
duben – říjen

8.00 – 20.00
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00

Provozní doba Sběrného dvora
Úterý:
Pátek:
Sobota:

14:00 – 17:00
08:00 – 12:00
08:00 – 12:00

(1. dubna – 31. října)
12:30 – 17:00
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Sezóna sportovního rybolovu 2018
Od 1. dubna do 31. října 2018 probíhá sezóna sportovního rybolovu na rybníku Peřinka.
Denní doby rybolovu:
duben, září
6.00 – 20.00 hodin
květen až srpen
5.00 – 22.00 hodin
říjen
6.00 – 19.00 hodin
Ceník:
1 den	  150,–
2 dny	  200,–

3 dny	  300,–
1 týden	  500,–
2 týdny	  800,–
1 měsíc
1100,–
sezónní
1500,–
děti do 15 let věku*	  300,–
* Mládeži do věku 15 let povoleno pouze chytání
na 1 prut.

Turistická oblast Třeboňsko na veletrhu Travelfest
ka historického
trolejbusu TMG
1907 zapůjčená
z Českých Velenic.
Za účast na hojně navštěvovaném
stánku Třeboňska děkujeme pracovníkům informačních center z Chlumu
u Třeboně a Českých Velenic.
Novinkou oblasti pro měsíc květen je vydání oblíbeného tištěného
kalendáře kulturních, společenských
a sportovních akcí. Návštěvníci oblasti tak získají přehled o konání akcí
v sezoně od května do září. Materiál
bude k dostání na informačních centrech.

Destinační management turistické oblasti Třeboňsko spolu s pracovníky informačních center prezentoval oblast
Třeboňska, Veselska a Vitorazska na
2. ročníku veletrhu cestovního ruchu
Travelfest na českobudějovickém Výstavišti v pavilonu T2 13. – 14. dubna.
Zahájení veletrhu bylo mimořádně
sladké, jelikož na návštěvníky kromě
tipů na výlety a trávení dovolené čekal také obří dort, který se zapsal do
České knihy rekordů. Dort vážil zhruba 1,5 tuny, měřil 5 metrů a rozkrájel
se na cca 13 000 porcí, které pomáhali sníst všichni návštěvníci veletrhu.
Dominantou dortu byl marcipánový
zámek Červená Lhota, doplněn dalšími 22 obrazy jihočeských klenotů
včetně státního zámku Třeboň. Před
pavilonem T2 byla k vidění také repli-

Ing. Monika Havlová,
produktová manažerka
turistické oblasti Třeboňsko

Z E Š K O LY

Ze školní družiny

Nečekané situace, kdy jde o zdraví (a někdy i o život) člověka se můžou objevit
kdykoliv a proto je důležité, aby každý
z nás znal alespoň základy první pomoci. Společně s dětmi naší školní družiny
jsme se proto naučili první pomoc poskytnout. Po krátkém úvodu, kdy jsme
si řekli, co to první pomoc je, jsme si
zopakovali znalost telefonních čísel 150,
155, 158 a 112. Starší děti si pochopitelně mnoho pamatují, ale i ti naši nejmenší
ledacos věděli. Povídali jsme si, jak ošetřit krvácení   nosu, co uděláme, když si
odřeme koleno nebo dokonce i zlomíme
ruku nebo nohu a jak si zavoláme na pomoc rychlou záchrannou službu. Vždyť
poskytnout první pomoc zraněným by

měl umět každý, bez ohledu na věk. A na
co si musíme dát pozor? Nesmíme zbytečně vytáčet čísla pro pomoc a dělat si
z toho legraci. Planý poplach zbytečně
zatěžuje záchranáře a mohl by dokonce
i ohrozit na životě někoho, kdo pomoc
zoufale potřebuje. Také jsme si mnoho
řekli o povolání lékaře a o tom, jak se
jím stát.
Jako každoročně jsme i letos oslavili období masopustu maškarním karnevalem. Přípravy na něj probíhaly celý
týden, kdy si děti vyráběly nejrůznější
škrabošky a masky. Jakmile byly zcela
proměněné v jiné bytosti, porovnávaly
své síly a schopnosti mezi sebou v různých soutěžích. Jak už to na správné

oslavě bývá, došlo i na tanec kdy se děti
jen předháněly v divokých tanečních
kreacích. Všechny byly nakonec za svoji
snahu po zásluze odměněny.
Další z našich tradic představuje naše
vlastní verze „čaje o páté“. Každý rok si
s dětmi děláme hezké odpoledne, kdy si
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u čaje a zákusku a povídáme si o všem možném – co se nám líbí a nelíbí, co se nám
přihodilo hezkého a také to, co nás trápí.
Na den 8. března připadá Mezinárodní den žen. Ačkoliv se jedná o svátek
poměrně známý, málokdo ví, že vznikl
díky stávce švadlen v roce 1908. Tehdy
ženy v New Yorku stávkovaly za zlepšení životních podmínek. V průběhu dějin
se oslavy tohoto svátku značně měnily,

v současné době se již od oslav poněkud
upustilo. Přesto v mnoha rodinách přežívá zvyk ženám alespoň popřát či předat
drobný dárek nebo květinu. O tomto dni
a jeho významnosti jsme si také povídali
s dětmi ve školní družině a ku příležitosti tohoto svátku si děti pro své maminky
vyrobily přáníčka.
V letošním roce se naše děti podílely společně s místní knihovnou na veli-
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konoční výzdobě náměstí a atria u naší
školy. Domů si vyrobily moc hezké velikonoční dekorace a vyzkoušely si barvení vajíček pomocí krepového papíru.
Nyní připravujeme drobné dárky
k zápisu pro budoucí prvňáčky a také
brzy začneme nacvičovat tradičně očekávanou besídku ke Dni matek, na kterou se všichni už moc těšíme.
Napsala: Věra Bártů

Předškolní děti na návštěvě v první třídě
Během dvou pěkných jarních dnů měly děti současné první třídy milou návštěvu. Přišly se na jejich práci podívat děti, co tento rok
nastoupí do první třídy. Prvňáčkové se pochlubili tím, co se dosud naučili a také si pro předškoláčky připravili úkoly – přečetli úryvky
ze známých pohádek a předškoláci poznávali obrázky k pohádkám. Také hádanky děti ze školky zvládly výborně stejně jako poznávání
zvířátek z celého světa, poznávání ovoce a zeleniny, skládání obrázků či sestavení domina s geometrickými tvary. Nakonec si společně
zazpívali písničku. Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu – předškoláci za pozorné naslouchání pohádkám i velké nasazení při plnění
úkolů a prvňáčkové za pěkné čtení, za vedení při úkolech a trpělivou pomoc svým kamarádům. Budoucím prvňáčkům přejeme hodně
úspěchů nejen ve škole.
učitelka 1. třídy Mgr. Hana Malechová

„S knihou je svět barevnější“

Velikonoce ve škole

V březnových dnech (19. 3. -23. 3. 2018) proběhl již desátý ročník
projektu „Čte celá rodina“, který si klade za cíl přiblížit dětem svět
knih, svět poznání i fantazie.
Velmi si vážíme toho, že i v letošním roce jsme mohli u nás ve
škole přivítat zástupce z řad rodičů, prarodičů, sourozenců i přátel,
kteří si našli čas, aby mohli dětem přečíst jejich oblíbené knihy
nebo je seznámili s knihami, které oslovily v dětství je samotné.
A proč vlastně klademe takový důraz na předčítání dětem?
Je dokázáno, že předčítání výrazně stimuluje mozek. Když dítěti pravidelně čteme, rozvíjíme tak jeho znalosti, představivost
a rozšiřujeme jeho slovní zásobu. Společně strávený čas s knihou
navíc upevňuje vzájemné pouto, stmeluje nás. Dáváme dětem pocit bezpečí a rituál, který je pevným záchytným bodem. Při chvilce
čtení jsme tu s ním a pro něj.
Neříkáme „jdi a čti si“, ale „pojď, budu ti číst nebo budeme si číst“.
Ani žáci druhého stupně nezůstali stranou a zapojili se do tohoto projektu. Dne 21. března se žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili besedy v naší městské knihovně se spisovatelkou Ivou Bittnerovou.
Tato autorka se zabývá životními osudy různých českých spisovatelů a tentokrát seznámila mladé čtenáře se dvěma významnými
autory 19. století – K. H. Máchou a B. Němcovou. Tyto osobnosti
představila jako lidi s běžnými radostmi i starostmi, čímž je žákům
přiblížila více než na základě jejich literární činnosti, kterou znají
ze školních čítanek.
Čtení by mělo být samozřejmost – bohužel není. Zkusme to změnit.
Děkujeme ještě jednou všem, kteří nám přečetli:
L. Ouškové, J. Lesné, D. Kopřivové, Š. Petráskové, V. Indrrové, D. Koudelkové, J. Hlivka Pirasové, Z. Bickové, R. Visčurové,
D. Matějovské, V. Brejchové, M. Malecovi

Letošní časné Velikonoce připadly na poslední březnový víkend. Připravit se na ně a objasnit jejich původ, pomohly dětem programy prezentované paní Ing. Bohumilou Ettlerovou.
Děti z 1. – 3. třídy se zapojily do programu nazvaného:
Když jedna cesta kříží druhou. Seznámily se s historií vzniku
křesťanského svátku a společně si popřáli hezké Velikonoce.
Velikonoce v hudbě byl název pořadu pro 5. ročník. Po
motivaci jarními obrázky a vyjádřením pocitu z nich rytmickými nástroji, děti vyslechly pašijové skladby a doplnily text
písně.
S Velikonocemi se děti setkaly i v hodinách angličtiny,
výtvarné výchovy, pracovních činnostech a českého jazyka.
Ale nejhezčí zážitek z Velikonoc byl ve společném prožitku s rodinou při přípravě na svátky a koledě na Velikonoční
pondělí.

Příjemné chvíle s knihou vám všem
za 1. a 2. st. ZŠ přejí Mgr. Helena Nohavová a Mgr. Šárka Lahodná

Mgr. Pavla Žáčková
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Jak na to, aby byly zuby zdravé
I letos stejně jako v minulých letech se naše škola zapojila
dne 27. března do projektu „Zdravé zuby.“ Jde o výukový
program péče o chrup pro děti 1. stupně ZŠ. Cílem tohoto
programu je zlepšit zubní zdraví dětí a mládeže a vytvořit
tak předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech.
V letošním roce jsme projekt pojali především činnostně.
Začali jsme praktickým opakováním, jak si správně čistit
a ošetřovat chrup. Žáci si navzájem vyměnili zkušenosti
jaký kartáček a jaká pasta je pro jejich věk nejvhodnější
a nejúčinnější a proč jsou důležité preventivní prohlídky
u stomatologa.
Žáci vyplnili pracovní listy Zdravé zuby pro výuku zubního
zdraví. Jde o soubor hádanek, kvízů, doplňovaček a omalovánek, které zábavnou formou seznamují děti s problematikou péče
o zubního zdraví a učí je správným návykům zubní hygieny.
Pokračovali jsme netradiční formou výuky – tutorským
čtením. Roli učitelů (tutorů) převzali páťáci, čtvrťáci a třeťáci a učili své mladší spolužáky. Společně si četli příběhy
se zubní tématikou a povídali si o nich.
Ve výtvarných dílnách malí malíři a návrháři vytvořili
různé koláže, obrázky a plakáty se zubní tématikou, poku-

sili se navrhnout obaly na zubní pastu. Čtvrťáci a páťáci se
stali na chvíli spisovateli a básníky a v jejich básničkách
a pohádkách se to zdravými i nemocnými zoubky jen hemžilo.
Prvňáčci si domů odnesli dárek od společnosti Dm drogerie v podobě preventivní taštičky s produkty péče o chrup.
A na závěr – Ať se chlubí, kdo má zdravé zuby!
Mgr. Vlasta Petrželová

Úspěch naší žákyně
Dne 5. dubna 2018 se Petra Štěpánková, žákyně 9. třídy naší základní školy, zúčastnila krajského kola Olympiády z českého jazyka v Českých Budějovicích.
Po úspěšném obhájení loňského prvního místa okresního kola v Jindřichově Hradci postoupila spolu s dalšími dvěma
účastníky do kola krajského. Zde se ve velké konkurenci 25 nejlepších žáků základních škol a víceletých gymnázií z celého Jihočeského kraje umístila na krásném 5. místě.
Všichni Petře srdečně blahopřejeme k zaslouženému umístění a do budoucna přejeme mnoho dalších úspěchů, které se
jistě dostaví.
Mgr. Šárka Lahodná

Zápis do 1. třídy

Dopravní výchova

V pondělí 9. dubna zaplnili chodby lomnické školy předškoláci se svými rodiči a přišli k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2018 – 2019. Ve třídách na děti čekaly různé úkoly,
při nichž budoucí školáci ukazovali své schopnosti a připravenost do školy. Průvodkyněmi jim byly nejen paní učitelky
1. stupně, ale také jejich kamarádi z vyšších ročníků, kteří
se pro tuto chvíli proměnili v pohádkové postavičky. Odměnou za pěkné výkony byly nachystané sladkosti a drobné
dárečky, které pro ně vyrobily děti ze školní družiny. Těšíme se v září!

Dne 10. dubna 2018 se žáci 3. a 4. ročníku zúčastnili dopravního kurzu na dopravním hřišti v Třeboni. Pod vedením lektorů z třeboňské autoškoly Ille absolvovali teoretickou i praktickou část dopravní výchovy pro mladé
cyklisty. Děti ze čtvrté třídy završily dvouletý kurz závěrečnou zkouškou, na jejímž konci je čekalo získání řidičského průkazu pro mladé cyklisty. Zkoušky se zúčastnili
také strážníci městské policie Třeboň, kteří dohlíželi na
děti při praktických jízdách. Nejúspěšnějšími řešiteli dopravních testů byli žáci Kateřina Jandová a Tadeáš Bicek
ze 4. třídy. Blahopřejeme.

Mgr. Jitka Schreibmeierová

Mgr. Jitka Schreibmeierová

Lomnické LISTY informují
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Z K U LT U R Y
Navštivte výstavy
Mgr. Antonína
F. Hanzala

SVÉ FOTOGRAFIE
ZASÍLEJTE
NA EMAIL:
info@iks.lomnice-nl.cz
PRAVIDLA SOUTĚŽE:
• zasílat digitální fotografie ve
formátu JPG s min. velikostí
2MB a max. 4MB
• účastník soutěže uvede název
fotografie, své jméno, příjmení a kontaktní údaje
• každý soutěžící potvrdí písemně, že fotografie pořídil
osobně a že případné osoby,
zachycené na fotografii sou-

hlasí se zveřejněním této fotografie
• zároveň souhlasí se zveřejněním své fotografie a osobních
údajů v rámci propagace soutěže
• veškeré fotografie se po
skončení soutěže stávají majetkem IKS Lomnice nad
Lužnicí, které si vyhrazuje
právo nakládat s nimi podle
vlastního uvážení

Muzeum a galerie Třeboň
– výstava od 29. dubna do
15. srpna
(denně 10 – 12, 13 – 16 hodin)
Studovna, Stará radnice Lomnice nad Lužnicí – obnovena
expozice k 10. dubnu
(přístupná v rámci otevírací
doby IKS)

Na koho se těšit třeba o folklorním festivalu či festivalu dechových hudeb
Obě akce budou podpořeny v rámci projektu FMP – KPF-01009 – Rok partnerství.

JSPT Úsvit České Budějovice

Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit, který má svůj domov
v srdci jižních Čech – v královském městě České Budějo-

vice, byl založen v roce 1951 jako studentský soubor pedagogické školy v Českých Budějovicích. Z počátku účinkoval pouze jako ženský pěvecký sbor, ke kterému se později
přidali i muži. Tímto spojením vznikl soubor lidových písní
a tanců, jehož posláním je studovat, předvádět a šířit lidové
písně, tance a zvyky. Taneční vystoupení vždy doplňovala

Lomnické LISTY informují
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dudácká muzika. Důležitou součást souboru tvoří i ženská
pěvecká skupina, která se zaměřuje na lidovou úpravu písní
v trojhlasém provedení. V roce 1953 se uměleckou vedoucí stala akademická malířka Zora Soukupová, která vedla
soubor dlouhých 28 let. Od roku 1981 je vedoucím souboru
dudák Miroslav Stecher.

7

Repertoár Řečické kapely, jejímž kapelníkem je od roku
2000 Ing. Karel Mach, tvoří z valné většiny česká dechovka,
jihočeské lidové písničky a samozřejmě skladby řečického
rodáka, hudebního skladatele Františka Čecha. V posledních několika letech je možné zaznamenat skladby z pera
kapelníka Ing. Karla Macha, řečického muzikanta a skladatele Petra Žižky a dále zpěváka kapely Jana Dvořáka.

Řečická kapela z Kardašovi Řečice
Kapela vznikla převážně z muzikantů bývalé Bartošovy dechovky, která byla v kraji známá především v osmdesátých
letech minulého století.

Z KNIHOVNY
BOOKSTART – S KNÍŽKOU DO ŽIVOTA – UZLÍČKOVÁNÍ
Výchova ke čtenářství je dobrým startem do života.
Přijďte se svými ratolestmi ve věku od 0 do 6 let do naší knihovny.

9. května od 09°° do 11°°

Lomnické LISTY informují
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Z E S P O RT U

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
Slavonice – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí „A“ 0:2 (0:0)
střelci: Šálený, Kabele

Výsledek závěrečného kola a konečné pořadí Krajské halové ligy mladší
přípravky:

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

2. nadstavbové kolo – neděle 25.3.2018
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí – Mokré 5:2
střelci: Hrubý K., Bořuta, Hora,
Babický T.
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí – Trhové Sviny 2:5
střelci: Hrubý K., Babický T.
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí – Rudolfov 5:4
střelci: Hrubý K. 4, Špongr
SK Ševětín/TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí – Hluboká nad Vltavou 3:3
střelci: Babický T. 2, Hrubý K.
Oddíl

Pro

Proti

Body

1. Táborsko 09

53

13

24

2. Třeboň

28

24

13

3. SKP ČB

35

31

11

4. Písek

33

25

10

9

65

0

6. Rudolfov

31

13

18

7. Hluboká n. Vlt.

33

12

17

8. Ševětín/Lomnice

20

23

11

9. Mokré

12

29

5

10. T. Sviny

15

34

5

5. Táborsko 10

Výsledky jarní části fotbalové sezony:

MUŽI „A“

Sobota 31.3.2018
mistrovské utkání mužů A hrané na trávě
v Chotovinách
Chotoviny – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí „A“ 1:1 (0:0)
střelci: Dlouhý
Sobota 7.4.2018
mistrovské utkání mužů A hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
„A“ – Třeboň „B“ 2:1 (1:0)
střelci: Šachl Mir., Melichar
Sobota 14.4.2018
mistrovské utkání mužů A hrané na trávě
v Slavonicích

STARŠÍ DOROST

neděle 1.4.2018
mistrovské utkání staršího dorostu hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Český Krumlov 1:2 (1:1)
střelci: Marsa (PK)
neděle 8.4.2018
mistrovské utkání staršího dorostu hrané
na trávě v T. Svinech
Trhové Sviny – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 2:3 (1:1)
střelci: Čáp, Kabele, Trachta
neděle 15.4.2018
mistrovské utkání staršího dorostu hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Junior Strakonice 1:2 (1:0)
střelci: Čáp

MLADŠÍ DOROST

neděle 1.4.2018
mistrovské utkání mladšího dorostu
hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Český Krumlov 1:2 (0:0)
Střelci: Špale (PK)
neděle 8.4.2018
mistrovské utkání mladšího dorostu
hrané na trávě v T. Svinech
Trhové Sviny – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 1:3 (0:1)
střelci: Šnorek 2, Strouha
neděle 15.4.2018
mistrovské utkání mladšího dorostu
hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Junior Strakonice 0:3 (0:0)
střelci: –

STARŠÍ ŽÁCI

sobota 17.3.2018
přátelské utkání starších žáků hrané na
UMT na Hluboké
Hluboká nad Vltavou – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín
2:4 (0:3)
střelci: Fiktus 2, Vrána, vlastní

pátek 30.3.2018
mistrovské utkání
starších žáků
hrané na trávě
v Lomnici
TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín –
Soběslav 4:1 (2:0)
střelci: Vrána 2, Fiktus, Prášek M.  
pondělí 9.4.2018
přátelské utkání starších žáků hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/
SK Ševětín – Jankov 3:2 (0:2)
střelci: Kyrian 2, Vrána
sobota 14.4.2018
mistrovské utkání starších žáků hrané na
trávě v Dobré Vodě
Dobrá Voda "B"/Třeboň "B" –
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/
SK Ševětín 0:3 (0:1)
střelci: Prášek M. 2, Vrána

MLADŠÍ ŽÁCI

pátek 30.3.2018
mistrovské utkání mladších žáků hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK
Ševětín – Soběslav 6:0 (3:0)
střelci: Prášek P., Maňas, Hrubý T.,
Němec, Sládek, John
sobota 14.4.2018
mistrovské utkání mladších žáků hrané
na trávě v Dobré Vodě
Dobrá Voda „B“/Třeboň „B“ –
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/
SK Ševětín 2:6 (2:3)
střelci: Prášek P. 2, Hrubý T. 2, Maňas,
Němec

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

středa 4.4.2018
mistrovské utkání starší přípravky hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Jindřichův Hradec „B“ 10:4 (3:2)
střelci: Hrubý K. 4, Hrubý T. 3,
Prášková 2, Prášek T.
středa 11.4.2018
mistrovské utkání starší přípravky hrané
na trávě v N. Včelnici
Nová Včelnice – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 11:5 (5:2)

Květen 2018

střelci: Hrubý T. 2, Prášková 2,
Hrubý K.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

sobota 14.4.2018
mistrovská utkání mladší přípravky
hraná na trávě v Č. Velenicích

Lomnické LISTY informují

Jindřichův Hradec „B“ – TJ
TATRAN Lomnice nad Lužnicí 9:14
(3:7)
střelci: Hrubý K. 12, Cipín, Pršanec T.
České Velenice – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 6:6 (2:3)
střelci: Hrubý K. 4, Babický T. 2, Cipín

DTJ KONDOR Lomnice nad Lužnicí – oddíl stolního tenisu
Skončila sezóna stolních tenistů 2017/2018, náš A tým
hrající soutěž OPII obsadil 1. místo !!! a postupuje do vyšší soutěže OPI, pouze jednou nestačil na tým Č. Velenic
B a v posledním kole oslabený o nejlepšího hráče doma
pouze remizoval s týmem Jitka J. Hradec, vyhrál 20 zápasů a s celkovým skóre 299:97 ovládl tuto soutěž. B tým
v soutěži OPIII obsadil krásné 6. místo. Ostatní soutěže
mládeže OBS (okresní bodovací soutěž) a BTM (krajské
soutěže) ještě neskončili, už nyní je jasné, že TOP10 sku-

piny A v OBS si zahrají všichni tři
naši členové: Vojta Icha, Standa Petrásek a Tadeáš Švec. Také ve skupině B TOP10 OBS budeme mít tři
zástupce: Kryštof Lahodný, Kristián
Suchý a Jonáš Rosenkranc. Podrobnější informace o této soutěži najdete
na stránkách http://www.pinecjh.cz/
okresni-bodovaci-soutez.html.

Vítězný A tým: Martin Němec, Marek Baštýř, Martin Špale ml., Martin Maleč,
Martin Špale st. a starosta DTJ Richard Soukup

Třeboňský kapr turnaj ze série OBS

Turnaj Štěpánovice: 2.místo Martin Maleč (první zleva)

Lentilky J.Hradec turnaj ze série OBS
zleva: Johanka Lahodná, Jonáš Rosenkranc,Kristián Suchý, Eliška Šniagerová,
Kryštof Lahodný
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Okresní přebor mužů II – konečná tabulka 2017/2018
družstvo

PU V R

P K

skóre

body

1. Lomnice A

22 20 1

1

0

299:97

63

2. Velenice B

22 19 0

3

0

269:127

3. Lodhéřov B

22 15 1

6

0

4. SK J. Hradec C

22 14 0

8

5. Dírná A

22

11 2

6. Rudolec B

22

8

6

7. Chlum A

22

8. Studená E
9. Jitka J. Hradec

Květen 2018

Okresní přebor mužů III – konečná tabulka 2017/2018
družstvo

PU V R

P K

skóre

body

1.

Velenice C

22 20 1

1

0

302:94

63

60

2.

Včelnice B

22 19 0

3

0

278:118

60

246:150

53

3.

SK J. Hradec D

22 16 2

4

0

238:158

56

0

214:182

50

4.

Dačice B

22 12 5

5

0

230:166

51

9

0

202:194

46

5.

Dírná B

22 10 2 10 0

195:201

44

8

0

190:206

44

6.

Lomnice B

22

9

4

0

203:193

44

8

3 11 0

195:201

41

7. Plíšek N. Bystřice 22

9

3 10 0

176:220

43

22

8

2 12 0

180:216

40

8.

Třeboň D

22

9

1 12 0

188:208

41

22

7

4 11 0

180:216

40

9.

Chlum B

22

6

4 12 0

182:214

38

10. Kunžak B

22

4

4 14 0

156:240

34

10.

Řečice C

22

5

3 14 0

165:231

35

11. Lásenice B

22

3

3 16 0

143:253

31

11.

Novosedly B

22

3

3 16 0

157:239

31

12. Majdalena B

22

2

0 20 0

102:294

26

12.

Lásenice C

22

0

0 22 0

62:334

22

Úspěšnost dvouher – Okresní přebor mužů II
Hráč

Nar. Družstvo
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Úspěšnost dvouher – Okresní přebor mužů III

P.U. Skóre

Úsp.

Hráč

1. Špale Martin ml. 2002 Lomnice A

19 70

2 97.22%

1. Špale Martin

2. Lehký Lukáš

1985 Lodhéřov B

12 42

2 95.45%

3. Hruška Zdeněk

1963 Velenice B

20 71

6 92.21%

4. Hrubý Dalimil

1969 Lodhéřov B

5. Maleč Martin

Nar. Družstvo

Úsp.

16 58

4 93.55%

2. Lovětínský Tomáš 1975 Dačice B

20 72

5 93.51%

3. Vondrys Pavel

1965 Velenice C

19 63

7 90.00%

19 66 10 86.84%

4. Štěpánek Antonín

1983 Dačice B

14 47

8 85.45%

1973 Lomnice A

19 59 12 83.10%

5. Voneš Roman

1979 Dírná B

15 50

9 84.75%

6. Schandl Luděk

1963 Velenice B

21 65 19 77.38%

6. Dlouhý Karel

1949 Chlum B

18 54 10 84.38%

7. Brabec Petr

1972 Kunžak B

20 61 18 77.22%

7. Němec Bohumír

1975 Včelnice B

18 58 12 82.86%

8. Baštýř Marek

1972 Lomnice A

18 48 18 72.73%

8. Sedláček Jiří

1970 Velenice C

20 65 14 82.28%

9. Němec Martin

1972 Lomnice A

17 42 17 71.19%

9. Čábelka Jaroslav

1974 Velenice C

15 46 10 82.14%

1977 Chlum A

13 37 15 71.15%

10. Šindelář Richard

1980 Včelnice B

21 66 16 80.49%

21 58 25 69.88%

24. Nosek David

2003 Lomnice B

11 26 18 59.09%

10. Flaška Josef

11. Čoudek Miroslav 1965 Dírná A

1975 Lomnice B

P.U. Skóre

12. Vytiska Jiří

1970 SK J. Hradec C 13 35 17 67.31%

31. Malec Matyáš

2002 Lomnice B

18 34 35 49.28%

13. Spurný Jaromír

1968 Dírná A

21 56 28 66.67%

43. Icha Vojtěch

2003 Lomnice B

14 14 32 30.43%

14. Flaška Martin

1979 Chlum A

17 45 23 66.18%

44. Petrásek Stanislav 2003 Lomnice B

14 14 32 30.43%

15. Kinšt Otakar

1954 SK J. Hradec C 20 52 27 65.82%

16. Novák Jaroslav

1939 Studená E

17 41 24 63.08%

17. Lojka Aleš

1976 Rudolec B

18 43 26 62.32%

18. Ševčík Petr

1967 Velenice B

18 44 28 61.11%

19. Nikodým Jiří

1971 Jitka J. Hradec

21 48 35 57.83%

20. Hulík Ladislav

1952 Jitka J. Hradec

18 40 31 56.34%

Za celou DTJ Kondor Lomnice nad Lužnicí bych touto cestou chtěl poděkovat sponzorům: U+M Servis s.r.o.
Třeboň, GRENA a.s. Veselí nad Lužnicí, Josef Kohout Třeboň, HEX Cous s.r.o. České Budějovice a především Městu
Lomnice nad Lužnicí za poskytnutí daru.
za DTJ Kondor Lomnice nad Lužnicí Martin Špale
http://www.dtjlomnice-nl.cz
http://stis.ping-pong.cz (kraj C , region JH)

Květen 2018
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Z E S P O lk ů

Noc kostelů 2018

Po několika letech pořádá kostelní sbor
Kos opět Noc kostelů, při níž se otevřou dveře kostela sv. Jana Křtitele, a to
v pátek 25. května ve 20 hodin. Přijďte a přiveďte s sebou hlavně své přátele
odjinud. Představíme vám nejen kostel,
ale v netradičním koncertu se představí
i jednotliví členové Kosu. Zavedeme vás

do sakristie, na kůr, můžete si zahrát na
varhany, dveře budou otevřené i na faru,
kde bude připraveno pohoštění.
Noc kostelů vznikla v roce 2001 v Německu a k nám přišla z Rakouska. Každý
rok se jeden páteční večer, obvykle na
sklonku května, otevřou kostely nejrůznějších církví i těm, kdo do kostela běž-

ně nechodí. V Čechách se akce poprvé
konala v roce 2009, v Lomnici jsme se
zapojili jako jedni z mála již v roce 2010.
Pak jsme ji několikrát opakovali, ale pro
chabý zájem veřejnosti jsme pak měli několik let přestávku. Letos bude lomnická
Noc kostelů opravdu živá.

Kateřina Orlová

Příběh jedné neobyčejné dívky, která svým rozhodnutím a příkladem svého
života změnila celý svět
Můžeme se i my v 21. století inspirovat
příkladem Panny Marie?
V dnešní době se většina populace zařazuje v duchovní rovině mezi hledající.
Ovšem při hledání je třeba mít hodně informací. Katolická církev se snaží být otevřená všem, i když má hranice, za které určitě
nepůjde. Chceme vám nabídnout široký pohled na Pannu Marii jako historickou ženu
a zároveň inspiraci pro zvládání běžných
těžkostí, které přináší každý den.

Srdečně vás zveme do Čítárny,
kde se na toto téma koná ve čtvrtek
17. května od 18 hodin přednáška
s diskusí. Pozvání přijala Mgr. Martina
Fürstová, vedoucí diecézního katechetického střediska v Českých Budějovicích. Má bohaté zkušenosti s prací
s dětmi a mládeží. Její vyprávění určitě
zaujme každého, byť netknutého křesťanstvím.
Michaela Šafářová

Rendezvous 2018
Naše skautské středisko také reprezentuje naše město na skautských
závodech v jindřichohradeckém okrese, ale i v Jihočeském kraji.
Každý druhý rok se setkávají skauti a skautky na Svojsíkově závodě
a každý sudý rok vlčata a světlušky na Závodech vlčat a světlušek.
Šestičlenné družiny soutěží na úrovni okresu a nejlepší pak v krajském kole bojují o postup do kola celorepublikového. Letošní rok
patří světluškám a vlčatům a tak se setkali a společně změřili své
dovednosti v Nové Včelnici 7. dubna, kde skautské středisko Fidelis et Fortis závody připravilo v duchu setkání indiánských kmenů
a traperů pod názvem Rendezvous 2018. Za naše středisko bojovaly
dvě družiny děvčat – Sněženky a Sedmikrásky a dvě družiny chlapců – Zelená a Žlutá šestka. V osmi disciplínách poměřili své znalosti
a dovednosti jako je první pomoc, šifrování, mrštnost, řešení krizové situace, logické myšlení, vyhledávání informací, komunikace,
orientace. Ze 17 soutěžících družin byly Sedmikrásky 3. v kategorii
děvčat a mezi chlapci Zelená šestka také na 3. místě.
Jana Rajnochová
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Kdo koupil, neprohloupil

Lomničtí baráčníci přijali nového člena

Při podzimní výstavě Ovoce a zeleniny
prodávali Zahrádkáři cibulky narcisů za
symbolickou cenu. Jak se říká, kdo koupil,
neprohloupil a již dnes tj. v polovině dubna
se může kochat krásnými květy. První 3,
kteří zašlou fotografii těchto květů na mail
info@iks.lomnice-nl.cz obdrží od Zahrádkářského spolku sladkou odměnu

V průběhu loňského roku občas mezi
nás baráčníky zavítal pan Gustav Fiala,
který se přistěhoval do pečovatelského
domu v Lomnici nad Lužnicí. Zaujala ho
společenská aktivita a na pozvání našich
tetiček, které již bydlí delší dobu ve zmíněném pečovatelském domě, nás začal
navštěvovat. Zalíbilo se mu mezi námi
a v letošním roce se rozhodl rozšířit naše
řady. V pátek, při našem pravidelném sezení, slavnostně složil slib na baráčnické
právo do rukou našeho rychtáře J. Titla.
Jsme rádi, že počet našich členů
neubývá. I když
někdo ze starších
členů nás opustí,
tak opět mezi nás
nějaký nový člen
přijde. Jsme rádi,
že někoho naše
činnost
zaujme
a přijde mezi nás.
Nezáleží na věku,
záleží na zálibách
a zájmu onoho člověka. Neznamená
to, že pokud by ně-

Zdeněk Zeman

INZERCE

kdo měl zájem přijít mezi nás kdykoli,
že musí vstoupit do našich řad. Může si
přijít třeba poslechnout pouze naši kapelu, kterou máme při našem sezení. Věřím
tomu, že lidé v pečovatelském domě mají
rádi společnost. Rádi uvítáme všechny,
kteří mezi nás rádi přijdou. Naše sezení
jsme přesunuli na páteční podvečer, každý třetí týden v měsíci, anebo po dohodě
s našimi tetičkami a sousedy.
Za Obec Baráčníků
napsala syndička Z. Kalianková

Květen 2018
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell-typu Arakauna.
Stáří 15 – 20 týdnů, cena 159 – 195,– Kč/ ks.
Prodej: 25. května 2018
Lomnice n. Luž. – u fotbal hřiště TJ Tatran – 9.50 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.     Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.; tel. 601 576 270, 728 605 840

Lomnické LISTY informují
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Kultura v Třeboni

LOMNICE NAD LUŽ. 699
AREÁL JIPRA
TEL. 724 076 845

1 strana A4
1/2 strany A4
1/4 strany A4

1

800,– Kč
500,– Kč
300,– Kč
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Při opakovaném podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
Zájemci o zveřejnění své firmy v interaktivní mapě
na webu města mohou zasílat své podklady na e-mail:
info@iks.lomnice-nl.cz. Službu nabízíme bezplatně.
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Přijďte na RODÁKY
a nenechte si ujít zajímavý program.
Představíme alespoň některé účinkující:

Skupina POP STARS nabídne průřez tvorbou světově
známých hitů od Abby, Boney M a The Beatles. Pokud
jste fanoušky tohoto hudebního žánru, určitě vás zaujme
provedení „revivalových“ umělců, kteří přijedou z Moravy a představí se během pouťové zábavy.

Na českou hudební scénu vstoupilo elektronické smyčcové trio Nobles v roce 2004. Tři zkušené profesionálky, ve
složení housle-Dagmar Sečkařová, viola-Michaela Němečková-Šafaříková, violoncello-Jana Matějková. významným
momentem jejich kariéry byla spolupráce s předním českým
hudebníkem Michalem Davidem, z níž vzniklo jejich první,
stejnojmenné CD, Nobles. Hlavní myšlenkou tria bylo a zůstává zahrát posluchačům především krásné filmové melodie, nejslavnější hity ve stylu 80. let ve stylu disco. Noblesky
se mohou pochlubit i vlastními úpravami skladeb a nezříkají se ani hudebních experimentů. Z mnoha míst, kde hrály,
samy rády vzpomínají na naši nejznámější jeskyni Macochu
a slavný londýnský most Tower Bridge. Zároveň byly pozvány do TV pořadů-Fotbalista roku, Zlatá mříž, Dlouhá noc
s Helenou, Deska roku, Go-go show a dalších.

