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První školní den patřil hlavně prvňáčkům a jejich rodičům

Z ÚŘADU

Nenechte si ujít
26. – 28. 9. Svatováclavské dny

Sloupek pro starostku
Paní starostko, blíží se volby, máte díky tomu více práce a starostí?
Stručně řečeno: NE.
Svou zápornou odpověď však přece jen trochu rozvinu. Vlastní práce starosty
města je obecně nekončící nepřetržitý proces organizace, starostí, náhodných
nepředvídaných situací, komunikace, jednání, pestré činnosti: od sportu přes
kulturu, večerní akce ve společenském oděvu, do terénu v holínkách, kontrola
stavebních prací, hlídání financí, součinnost při všech kontrolách…. Toho všeho
je někdy víc a jindy míň a nijak to nesouvisí s volbami.
Snad jen celkové klima ve městě není dobré, celé čtyři roky byla konfliktní
atmosféra, teď ještě houstne a to mě dost mrzí.
Na facebooku je profil „Lomnický Zpravodaj“. Kdo založil tento profil a řídí
tam diskuse?
O profilu Lomnický Zpravodaj vím, ale facebook není moje hobby, většinou mi
vezme moc času a nic mi nepřinese, chodím na něj velmi zřídka. Kdo tento profil
založil a provozuje, to opravdu nemám tušení.
Na facebooku i mimo něj se diskutuje o rozšíření MŠ. Cítíte to jako svou zásluhu, nebo radních, anebo ředitelky školy?
To je divně položená otázka. Měla bych poděkovat všem, kteří vybičovali své síly
i nad rámec svých povinností, o prázdninách v době dovolených. Ať již jde o pana
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26. – 28. 9. Výstavu místních
zahrádkářů a včelařů
6. – 10. 10. Týden knihoven
Pondělní Čítárnu

Uvnitř najdete...
Volby do zastupitelstva
Informace občanům
Zdravotnické okénko
Ze školy
Pozvánky za kulturou
Zajímavosti

Lomnické LISTY – Září 2014

Město Lomnice nad Lužnicí

Z ÚŘADU
 ZE STRANY 1

Milana Zákosteleckého, který „zedničil od nevidím do nevidím“ anebo junáky, kteří téměř ze
dne na den uvolnili prostory své klubovny, ačkoli nemuseli. Přišli o zázemí a bez naší pomoci
budou složitě budovat nové. Skauti jsou městu
velkými pomocníky, měli bychom si to uvědomit a začít s lepší podporou. Skautské středisko
13 klíčů nechybí při organizaci žádné městské
kulturní akce, udržuje čistotu naučné stezky, věnuje mnoho času všestranné výchově a využití volného
času školní mládeže…
Dík patří také paní učitelce Iloně Šafářové, nastoupila
nově do místní mateřské školky a organizaci oprav si vzala
za svou čestnou povinnost. V neposlední řadě patří dík též
paní ředitelce naší ZŠ a MŠ.
Spojenými silami jsme otevřeli 4. třídu mateřské školky, z 84 dětí jsme zvýšili kapacitu na 112 dětí. Měla bych
vlastně poděkovat také rodičům, kteří nám tu školku dětmi
naplnili – DĚKUJI.
Nebudu se chlubit, že je otevření 4. třídy MŠ moje zásluha, anebo zásluha radních, či zastupitelstva. Vždyť by to
byla nesmyslná a hloupá samochvála. Bez společné vůle by
to přece nešlo.
Mé starosti ještě otevřením školky neskončily, na opravu jsme totiž uvolnili 250 tis. Kč a ty jsme investovali do
stavebních prací a částečně do vybavení. Náš odhad byl
špatný, ještě nám chybí cca 100 tis. Kč na vybavení. Na
účtu město peníze má, ale jejich uvolnění na MŠ musí projít
schválením rady nebo zastupitelstva města. Věřím, že vedení města k tomuto problému přistoupí vstřícně a financování
bude vyřešeno ku spokojenosti těch nejmenších občanů našeho města a jejich rodičů.
Zlí jazykové tvrdí, že kašnu na náměstí nedokončíte, mnozí Vás kritizují za „vyhozené“ peníze. Proč jste raději nenechala opravit místní komunikace? Proč jste přednostně
nevyřešila zábradlí u drogerie?

Vyhozené peníze jsou de-facto všechny, které
neslouží přímo k zachování života. Již jsem
uvedla, že starosta se musí starat o velkou šíři
činností a všechno optimálně skloubit. Těžko
říct, zda byla přednější kašna anebo oprava
komunikací. Na všechno peníze nebyly. Rozhodnutí zrealizovat v roce 2014 kašnu na náměstí padlo na zastupitelstvu v prosinci 2013
při schvalování městského rozpočtu. Stavba se
chýlí ke konci a nebýt deštivého počasí, již mohla
být slavnostně otevřena. Zábrana v zatáčce u drogerie byla do rozpočtu na tento rok schválena také, ale může
být realizovaná až na základě stavebního povolení, takže
jsme nechali vypracovat projektovou dokumentaci a požádali o stavební povolení. Teď jen musíme získat kladná
stanoviska od Správy a údržby silnic, Ředitelství silnic
a dálnic, Policie ČR – se všemi bylo jednáno, ale ke konkrétnímu řešení mohou mít připomínky.
S financemi na větší opravy místních komunikací rozpočet ale nepočítal. Jako starostka proto nemám ze zákona dostatečné oprávnění v této věci konat. V rozpočtu jsme
vyčlenili peníze na „Opatření na zklidnění dopravy“ v ulici
Budějovické. Ostatní ulice, Nové Město, Sádecká, Bří Čapků, Sochorova… budou muset počkat do příštího roku.
K nadcházejícím komunálním volbám se nám vyjádřit nechcete?
NE. Lomnické listy by měly být nestranným radničním měsíčníkem. Já kandiduji na starostku města, a proto by zde
moje vyjádření nebylo vhodné.
Děkujeme Vám za Váš čas
Otázky mi položili místní občané, kteří nechtějí být jmenováni. Jejich přání respektuji.

Ing. Iva Nováková

Volby do ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Volby do ZASTUPITELSTVA MĚSTA se konají ve dnech
10. a 11. října 2014 (pátek a sobota) a uskuteční se v zasedací místnosti Domu s pečovatelskou službou, nám. 5.
května čp. 125, Lomnice nad Lužnicí.
V pátek 10. října 2014 bude otevřena volební místnost
a umožněno volit v době od 14:00 do 22:00 hodin.
V sobotu 11. října 2014 bude otevřena volební místnost
v době od 08:00 do 14:00 hodin.
Volební lístky volič obdrží do schránky v místě svého bydliště, nejpozději 3 dny před konáním voleb, popřípadě si
je volič může vyzvednout ve volební místnosti. Volit bude
umožněno voliči, který prokáže totožnost a státní občanství
ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním
pasem.
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Volič jiného státu s právem volit na území ČR musí prokázat totožnost a státní občanství daného státu.
Neprokáže-li volič svou totožnost, nebude mu hlasování
umožněno.
Voliči, kteří se ve dnech voleb, tj. 10. a 11. října 2014,
nebudou moci dostavit do volební místnosti – zasedací
místnosti Domu s pečovatelkou službou – zejména z vážných zdravotních, mohou tuto skutečnost oznámit na Městský úřad v Lomnici nad Lužnicí – kancelář matriky (tel.:
384 792 239, 384 792 201), nejpozději do 9. října 2014 –
a tito voliči budou navštíveni ve dnech voleb volební komisí
s přenosnou volební urnou.
MěÚ Lomnice nad Lužnicí

Město Lomnice nad Lužnicí
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Jaké bude nové zastupitelstvo? Rozhodnou říjnové volby
Demokratické volby jsou:
• všeobecné: každý svéprávný plnoletý občan smí volit
• rovné:		všechny hlasy jsou rovnocenné
• tajné:		volič nemusí zveřejnit, komu odevzdal hlas

Seznam kandidujících stran:
1.
2.
3.
4.
5.

VOLBA PRO MĚSTO Lomnice nad Lužnicí, v čele s Ing. Ivou Novákovou
Občanská demokratická strana, v čele s MUDr. Jiřím Šteflem
Česká strana sociálně demokratická, v čele s Ing. Hanou Bickovou
Lomnický klub nezávislých kandidátů, v čele s Karlem Zvánovcem
„Hasiči Lomnice“, v čele s Vladimírem Váchou

Kandidátní listina: VOLBA PRO MĚSTO Lomnice nad Lužnicí
Kandidát
poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání

Bydliště

Nováková Iva Ing.
Sklenář Stanislav Bc.
Šedivec Karel
Slipková Marcela Bc.
Bumbová Zita
Cibulka Luděk
Krejčí Michal
Chmelík Jiří
Kabelová Alena Mgr.
Sejk Pavel Ing.
Matějka Jan
Hes Karel Mgr.
Melmerová Ida
Zvánovcová Alena
Titlová Marie

52
32
54
41
37
43
45
23
41
67
44
66
39
60
67

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

starostka
strážník městské policie
živnostník - elektrotechnik
sociální pracovnice
vedoucí odd. kalkulace a příprava staveb
šéfkuchař
provozní technik
technik elektrotechnických zařízení
archivářka
technik živočišné výroby
soukromý podnikatel, majitel restaurace
pedagog, trenér
vedoucí prodejny potravin
kuchařka ve školní jídelně
důchodkyně - listonoška

Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.

Kandidátní listina: Občanská demokratická strana
Kandidát
poř.
číslo
1
2
3
4
5

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání

Bydliště

Šteffl Jiří MUDr.
Šafář Petr PhDr.
Milaberský Jan
Orlová Kateřina MUDr.
Brychtová Petra Mgr.

64
47
47
54
31

ODS
ODS
ODS
ODS
ODS

BEZPP
BEZPP
ODS
BEZPP
BEZPP

lékař
pracovník DTP
OSVČ v dopravě
překladatelka
na rodičovské dovolené

Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.

Kandidátní listina: Česká strana sociálně demokratická
Kandidát
poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání

Bydliště

Bicková Hana Ing.
Řepa Miroslav
Baštýř Petr
Bílek Roman MUDr.
Dědič Petr
Klečka Vojtěch
Kročák Ludvík
Bäumlová Lenka
Pobříslová Alena
Bína Miroslav Mgr.
Lamač Jaroslav
Forst Václav Ing.
Sklenář Stanislav
Titl Jiří
Doktor Zdeněk

51
43
47
52
47
35
54
45
70
28
60
56
60
67
26

ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD
ČSSD

BEZPP
ČSSD
BEZPP
ČSSD
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ČSSD
ČSSD
BEZPP
BEZPP
ČSSD
ČSSD
BEZPP

manažer sortimentu PRIOR
ředitel příspěvkové organizace
soukromý podnikatel
praktický lékař
státní zaměstnanec
soukromý podnikatel
soukromý podnikatel
ekonom - účetní
účetní
právník
důchodce
soukromý podnikatel
hlídací služba - ostraha
důchodce
řidič - rybářský dělník

Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
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Kandidátní listina: Lomnický klub nezávislých kandidátů
Kandidát
poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání

Bydliště

Zvánovec Karel
Pumprová Jaroslava MUDr.
Krejník Petr
Najdr Michal
Urbanec Zdeněk Ing. arch.
Chrt Martin
Kroupová Denisa
Bicek Radek
Bernard Jan
Kubešová Eva Ing.
Nohava Václav
Brom David
Volf Karel
Klička Milan
Velich Josef

63
61
43
41
61
40
25
39
49
44
38
39
36
56
48

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

důchodce
zubní lékařka
organizační pracovník
technik
architekt
řidič záchranné služby Jč. kraje
studentka VŠ
policista
manager
daňová poradkyně
učitel odborného výcviku
obchodní zástupce
soustružník CNC
OSVČ
vedoucí posunu

Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.

Kandidátní listina: „Hasiči Lomnice“
Kandidát
poř.
číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

příjmení, jméno, tituly

věk

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

Povolání

Bydliště

Vácha Vladimír
Holič Jiří
Čáp Michal
Svoboda Vojtěch
Šafářová Vendula
Čečka Jiří
Pollak Ondřej
Slipka Jan
Boušková Zdeňka
Hřebíková Martina
Najdr Ondřej
Šimánek Miroslav
Vácha Vladimír
Richter Aleš
Kropík Petr

48
29
38
37
21
19
29
40
22
20
21
20
21
19
19

NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK
NK

BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
ANO 2011
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP
BEZPP

policista
manažer
hasič
řidič
studentka
IT technik
policista
řidič
dělnice
prodavačka
elektromechanik
řidič
student
student
student

Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.
Lomnice n. L.

INFORMACE OBČANŮM
Srdečně zveme na „CYKLUS PEČUJ DOMA“,
který bude zdarma probíhat 17. 9. - 15. 10. 2014 v Třeboni
„Pečujete o své blízké?“
„Chtěli byste pečovat o své blízké?“

Každou středu od 13.00 do 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Třeboni pořádá Diakonie ČCE ve
spolupráci s Hospicovou péčí sv. Kleofáše Třeboň cyklus kurzů
„Pečuj doma“, který je určený laickým pečujícím z rodin, starajícím se zejména o seniory. Je zaměřen na předání informací, rad
a zkušeností ze všech oblastí péče i na praktický nácvik ošetřovatelských technik.
Kurzy:
17. 9. Sociálně právní minimum (přednáška)
24. 9. Ošetřovatelské a rehabilitační minimum (přednáška)
1. 10. Psychologické minimum (podpůrná skupina)
8. 10. Základní nácvikový kurz
15. 10. Nástavbový nácvikový kurz
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Je možné účastnit se pouze některého
setkání, není nutné se hlásit na celý
kurz. Hlásit se můžete v hospici v Třeboni (tel.: 731 435 187, e-mail: info@
kleofas.cz).
Cyklus je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR v rámci projektu „Pomáháme pečovat“, pro účastníky je zdarma.
Rádi zodpovíme i Vaše dotazy
(tel.: 731 435 187, e-mail: info@kleofas.cz).
Za pořadatele se na setkání s Vámi těší
a za Vaši službu blízkým již nyní děkují
Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.
a Diakonie ČCE Písek
Za podporu děkujeme Městu Třeboň.
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Změna dopravního značení na Palackého náměstí
Na posledním zastupitelstvu města Lomnice nad Lužnicí jsem se dozvěděl, že
po odstranění dopravních značek upravujících přednost na Palackého náměstí
hrozí zvýšené nebezpečí dopravních nehod, nedej bože dojde ke smrtelnému
úrazu dětských cyklistů.
Pokusil jsem se okolnosti této úpravy vysvětlit již na zastupitelstvu, ale
atmosféra v sále mi neumožnila plně celou věc objasnit.
Odstraňování značek na Palackého náměstí nebylo prvním odstraněním
dopravních značek za poslední čtyři roky. Již dříve byly odstraněny značky
upravující přednost v jízdě na Třeboňském předměstí. Byla také odstraněna
značka „Dej přednost v jízdě“ na křižovatce Školní a Kostelní, nebo na křižovatce – výjezd od zdravotního střediska. Přitom nikoho netrápilo, že na těchto
křižovatkách chyběla značka „Hlavní pozemní komunikace“. Jak tedy dříve
řidiči řešili přednost na těchto křižovatkách. Z jedné strany dal řidič přednost
zprava a z druhé strany druhý řidič dal přednost dle dopravní značky.
A teď to hlavní, proč zde došlo k odstranění značek. Cílem bylo, aby došlo
k omezení maximální rychlosti vozidel na Palackého náměstí, aby řidiči byli
ohleduplnější vůči ostatním účastníkům silničního provozu. Jedním z důvodů
byla i úspora nákladů na údržbu a nákup značek. Odstraněné značky se totiž
použijí na jiných místech, kde jsou zastaralé dopravní značky.
Zavedení přednosti zprava vede ke zklidnění dopravy díky nutnosti snížení rychlostí. Snížená rychlost znamená zvýšení bezpečnosti chodců, cyklistů
a dětí. Přednost zprava vynucuje větší pozornost řidičů.
Jistota, že jsem na hlavní komunikaci podvědomě vede ke zvyšování
rychlosti, a tím zvýšenému nebezpečí pro všechny. Naopak nejistota, zda
budu moci na příští křižovatce pokračovat, nebo budu muset zastavit, vede
k podvědomému snížení rychlosti a výrazně vyšší pozornosti a opatrnosti.
Odpůrci zavedení přednosti zprava argumentují, že řidiči nebudou pravidlo dodržovat a bude docházet k dopravním nehodám. Jenže riziko nedodržování přednosti zprava je naprosto stejné jako riziko nerespektování
dopravních značek. Nebo je snad dopravní značka „Dej přednost v jízdě“ respektována vždy a jedná se o zeď, přes kterou například cyklisté nepřejedou.
Má snad být obava před lhostejnými řidiči, nebo řidiči neznajícími pravidla silničního provozu řešena formou „do očí bijícího“ dopravního značení.
Velká část řidičů má možná pocit, že kdo jede rovně nebo po širší silnici, má
automaticky přednost. Ale ono jde hlavně o to ovládat pravidla silničního provozu a pokud je někdo neovládá, ať nejezdí autem a ani na kole.
Shodou okolností se jedna dopravní nehoda mezi malých chlapcem na
kole a řidičem osobního automobilu stala krátce po zastupitelstvu. A stala se
na křižovatce ulice Za Chmelnicí, kde také není přednost upravena dopravními značkami. Proti tomu nikdo zatím neprotestoval a přitom je zde větší
množství dětí než v Kostelní ulici. Ale ani značky by této nehodě nezabránily,
protože chlapec jedoucí zprava si zkrátil cestu kolmo a narazil do auta, které
ani nebylo na hranici křižovatky.
Nyní bych chtěl osvěžit znalosti pravidel silničního provozu, protože je
mnoho účastníků silničního provozu, kteří si neuvědomují, že se dopravní
předpisy časem mění.

Zákon číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích (zákon o silničním provozu)
§ 2 Vymezení základních pojmů
Pro účely tohoto zákona
a) účastník provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým
způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích,
d) řidič je účastník provozu na pozemních komunikacích, který řídí motorové nebo nemotorové vozidlo anebo tramvaj; řidičem je i jezdec na
zvířeti,
f) vozidlo je motorové vozidlo, nemotorové vozidlo nebo tramvaj,
g) motorové vozidlo je nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus,
h) nemotorové vozidlo je vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo,
l) nesmět ohrozit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí,
m) nesmět omezit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku
provozu na pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo,
q) dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní
úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě,
musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy,
w) křižovatka je místo, v němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují; za křižovatku se nepovažuje vyústění polní nebo lesní cesty nebo jiné
účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci,
x) hranice křižovatky je místo vyznačené vodorovnou dopravní značkou
„Příčná čára souvislá“, „Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost

v jízdě!“ nebo „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“; kde taková dopravní
značka není, tvoří hranici křižovatky kolmice k ose vozovky v místě, kde pro
křižovatku začíná zakřivení okraje vozovky,
§ 3 Základní podmínky účasti na provozu na pozemních komunikacích
(1) Provozu na pozemních komunikacích se nesmí účastnit osoba,
která by vzhledem k věku nebo ke sníženým tělesným nebo duševním
schopnostem mohla ohrozit bezpečnost tohoto provozu. To neplatí, pokud osoba sama nebo jiná osoba učinila taková opatření, aby k ohrožení
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích nedošlo.
(2) Řídit vozidlo nebo jet na zvířeti může pouze osoba, která je dostatečně tělesně a duševně způsobilá k řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti
a v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla nebo jízdu na zvířeti a předpisy o provozu na pozemních komunikacích.
§ 4 Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích
Při účasti na provozu na pozemních komunikacích je každý povinen
a) chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život,
zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit
zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace,
povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích,
svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu,
b) řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích upravenými tímto
zákonem, pokyny policisty, pokyny osob oprávněných k řízení provozu na pozemních komunikacích podle § 75 odst. 5, 8 a 9 a zastavování vozidel podle §
79 odst. 1 a pokyny osob, o nichž to stanoví zvláštní právní předpis,5) vydanými k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
c) řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.
§ 5 Povinnosti řidiče
(1) Řidič je kromě povinností uvedených v § 4 dále povinen
b) věnovat se plně řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a sledovat situaci
v provozu na pozemních komunikacích,
c) přizpůsobit jízdu technickým vlastnostem vozidla nebo fyzickým vlastnostem zvířete,
d) dbát zvýšené opatrnosti zejména vůči dětem, osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, osobám těžce zdravotně postiženým a zvířatům,
brát ohled na vozidlo přepravující děti, řidiče začátečníka nebo osobu těžce
zdravotně postiženou označené podle prováděcího právního předpisu a na výcvikové vozidlo označené podle zvláštního právního předpisu,
§ 18 Rychlost jízdy
(1) Rychlost jízdy musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem,
vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat; smí
jet jen takovou rychlostí, aby byl schopen zastavit vozidlo na vzdálenost,
na kterou má rozhled.
§ 21 Odbočování
(1) Při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní
komunikaci musí řidič dávat znamení o změně směru jízdy; při odbočování
nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním a musí dbát zvýšené opatrnosti.
(2) Vyžadují-li to okolnosti, například při přepravě dlouhého nákladu,
musí řidič zajistit bezpečné odbočení pomocí způsobilé a náležitě poučené
osoby.
(3) Před odbočováním vpravo se musí řidič zařadit co nejblíže k pravému
okraji vozovky; musí-li přitom s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu
vybočit ze směru své jízdy vlevo, dává vždy jen znamení o změně směru jízdy
vpravo. Před odbočováním vlevo se musí zařadit co nejdále vlevo v části vozovky určené pro jeho směr jízdy s ohledem na rozměry vozidla nebo nákladu
a šířku vozovky. Odbočují-li řidiči protijedoucích vozidel vlevo, vyhýbají se
vlevo.
(4) Řidič, který při odbočování opouští průběžný pruh, musí co nejdříve
vjet na odbočovací pruh, je-li vyznačen.
(5) Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným útvarům chodců a průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím
jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.
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(6) Řidič odbočující vpravo musí dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.
Tam, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo, musí dát přednost v jízdě
i tramvaji.
§ 22 Jízda křižovatkou
(1) Řidič přijíždějící na křižovatku po vedlejší pozemní komunikaci
označené dopravní značkou „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost
v jízdě!“ musí dát přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím po hlavní pozemní komunikaci nebo organizované skupině chodců
nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím po hlavní pozemní
komunikaci.
(2) Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, musí dát
řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím
zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných
zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

Město Lomnice nad Lužnicí
§ 58
(1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přílbu
schváleného typu podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou
a řádně připevněnou na hlavě.
(2) Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15
let; to neplatí pro jízdu na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.
Pokud jste dočetli až na konec, tak si sami za sebe odpovězte několik kontrolních otázek. Například jestli děti používají vždy přilbu, nebo zda děti
mladší 10 let vždy jezdí pod dozorem atd. Pokud si odpovíte, že Vy a Vaše
děti dodržují všechna výše uvedená pravidla, tak můžeme osobně diskutovat nad touto věcí a rád vyslechnu Vaše argumenty. Možná se nechám
přesvědčit o opaku i když jsem asi postižen svým zaměstnáním, když se
na celou věc dívám i z pozice policisty.

Vladimír Vácha starší

ZDRAVOTNICKÉ OKÉNKO
Změna dětského lékaře
Dobrý den, ráda bych se Vám touto cestou představila. Jmenuji se Karla Filípková a od 1.9.2014 jsem převzala ordinaci Dr. Libora
Válka pro děti a dorost.v Lomnici. Vzhledem k tomu, že již ordinuji v Třeboni, došlo ke změnám v ordinačních hodinách:

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

Ordinace praktického lékaře informuje
A je to tady zase. Další číslo Lomnických listů, uzávěrka a neúprosné termíny. Periodicky se opakující maratón. Opět nedostatek materiálů a příspěvků.
Nedá mi to a dovolím si využít prostoru a ohřát si svojí polívčičku. Jednak
bych také chtěl upozornit na stále častěji se opakující problémy v ordinaci.

Ve středu je možné se objednávat výjimečně od l6. hodin do l8. hodin individuálně.
Jinak pracovní doba zůstává beze změn, tzn. od 6.30hod. pro akutní pacienty
a odběry laboratoře.

Výpisy ze zdravotnické dokumentace

Očkování

V souladu se změnou legislativy jsou stále častější žádosti o výpisy ze zdravotnické dokumentace pro potřeby závodní preventivní péče.
Poprosím žadatele – volejte do ordinace na pevnou linku 384 792 446
a požádejte sestru o výpis.
Zadejte prosím jméno, rok narození a název firmy. Nemusíte tak nesmyslně čekat v čekárně a výpis budete mít připravený.
Uvědomte si prosím, že pořídit takový výpis trvá určitou dobu. U někoho
pět minut, u starších a více nemocných až hodinu. Není možné tedy napasovat
tyto složité žádosti do běžného chodu ordinace. Je přece daleko pohodlnější
zavolat, požádat a přijít si v domluveném čase pro hotový výpis, že? Většinou
víte všichni dopředu dostatečně dlouho, že ho budete potřebovat.

Objednávání pacientů
Dovolím si opět připomenout, že je možné využít další vymoženosti moderních ordinací, a to je objednávání pacientů na přesný čas. Čas je drahý, tolerance zaměstnavatelů čím dál tím menší.
Každý den, krom středy, je možnost se objednat od 10 hodin na přesné
časy. Tito pacienti mají přednost před ostatními s výjimkou případů hodných
zvláštního zřetele, nebo ohrožení života.
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Jako každoročně, tak i letos chystáme očkování proti chřipce. Dosud nebyl
stanoven termín očkování a není k dispozici vakcína. Objednávky na toto
očkování budeme shromažďovat v říjnu na telefonu 384792446. Předpokládáme, že cena i podmínky pro úhradu VZP budou stejné, jako vloni.
Jen na okraj, účinnost očkování vloni byla perfektní. Pár výjimek dostalo
chřipku i přes očkování, ale průběh nemoci byl hladký, rozhodně méně komplikovaný, než roky předtím.
Očkování proti klíšťovce běží dál. Očkovat je možno celý rok a doporučuji vzhledem k nárůstu počtu klíšťat v přírodě na vrub mírné zimy a nárůstu počtu klíšťat, která jsou infikována, je očkování nanejvýše vhodné. Jen
do srpna 2014 onemocnělo klíšťovou encephalitidou v ČR 181 lidí, nejvíce
z jihu Čech.
Optimální dobou na očkování jsou zimní měsíce.
Jen poznámka- je možné již nechat vyšetřit klíště, zda-li je infikované na
boreliosu nebo klíšťovku v Českých Budějovicích. Informace je možné získat
například na čísle 724 731 832 .
Očkování proti tetanu je rovněž beze změn. Platí termíny podle metodického pokynu hygienika l5 až 20 let účinnosti s výjimkou vyjmenovaných
případů.
Vakcína proti boreliose lidí není dosud vyvinuta. Léčí se jen antibiotiky.

Město Lomnice nad Lužnicí
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Odstranění klíštěte
Existuje mnoho metod, názorů a doporučení, jak vyjmout klíště tak, aby nezůstaly zbytky jeho tkání (zejména klepítka, kusadla) v ráně.
Z našich zkušeností preferujeme jednoznačně vyjmutí pomocí prosté SIRKY.
Klíště nesnese pach síry, která je v hlavičce sirky a proto při prostém hlazení, nebo kruhovitém šimrání tohoto členovce hlavičkou sirky se toto samo
pustí. Stačí jen vydržet, ničím nemazat, nezabít ho a klíště se pustí samo.
Desinfekce se provede po jeho odstranění z kůže. Poznámka- nepalte klíšťata!
Když k němu pomstychtivě přiložíte hořící sirku,, klíště praskne a infikované
šťávy vás mohou zasáhnout do oka a infikovat Vás!! Takže nechte pudy mstít
se mimo a prostě ho spláchněte do WC nebo umyvadla. Stačí i mýdlová voda
a je po něm. Jistě si totiž umyjete ruce.

Novinky ve zdravotnictví na jihu Čech
Jak jste mnozí zaznamenali z tisku, byl otevřen v nemocnici v Jindřichově
Hradci pavilon akutní medicíny tzv. URGENTNI PŘÍJEM.
Informace hezká, ale co si pod tím přestavit? Jedná se o ambulantní část,
příjem pacientů tak, jak jste to viděli v mnoha seriálech se zdravotnickou
tématikou z Ameriky, nejznámější asi seriál Pohotovost. Tedy ambulance,
kde je stále sloužící lékař a personál, vybavený i expektačními lůžky, který
si přivolává specialisty podle charakteru onemocnění pacienta. Provoz je 24
hodin denně.
Je to určitá, kvalitativně lepší, náhrada pohotovosti.
A slíbený článek ze života záchranářů? Kupodivu při nákupu v Třeboni mě
překvapila paní prodavačka, když mě začala plísnit, že články nevychází pravidelně. Musím říci, že mě zaskočila.
Nečekal jsem, že to bude až tak žádané. Je jasné, že je to atraktivní téma,
ale tolik?
Slíbil jsem, že se polepším a slib plním.

Humor na záchrance je řídký, ale někdy se i zasmějeme
Kromě běžného stresového, nebo chcete-li, adrenalinového života na záchrance jsou i dny, kdy prakticky nevyjedeme, nebo jsme voláni k hloupostem
až banalitám. Někdy to hraniční až s trestuhodným zneužíváním záchranky.
Uvědomte si, že ve službě od Č. Velenic po Soběslav na sever a od JH na západ po Č.Budějovice, slouží většinou jen jeden lékař! Odvoláte ho k banalitě,
může chybět jinde, kde rozhodují minuty nebo desítky vteřin.
Často se jedná o zkratkovité řešení problému tzv. cestou nejmenšího odporu - zavoláme 155 a oni to vyřeší. Aspoň nemusíme maminku, bratra, souseda
nikam vozit a ušetříme poplatek za pohotovost, nebo svůj sobecký čas.
Ano i také věci se stávají. Proč volat záchranku, když má pacient jen teplotu 37,8 pár hodin? Normální člověk zkusí paralen nebo brufen, ulehne a vyčká. Logicky, pokud se pacient horší , voláme, nebo se odveze na pohotovost
nebo na urgentní příjem do nemocnice. Pouze při ohrožení života se volá zcela logicky záchranka.
Divili byste se, kolik takových volajících spekulantů je. Naprosto většinou
chtějí ušetřit peníze nebo svůj čas. Obdobně je tomu, když volají opilci nebo
příznivci jiných návykových látek.
Ale to je samostatná kapitola.

Příhoda první: Mrtvola
Již je tomu mnoho let. Roky, kdy začínala první městská policie, doba dřevního kapitalismu v Česku, jak se nyní havlovsky nazývají Čechy a Morava.
Měšťáci, jak je familiárně nazýváme, sbírali první zkušenosti a někdy peprně,
někdy perně. Tehdy jsme měli ještě dispečink v Třeboni. Z těchto let je tato
příhoda.

Telefon na dispečinku, dispečerka Blanka skáče po aparátu. Chlapi, výjezd. Mrtvola v B-é.
Je časné letní ráno, první sluneční paprsky se těžce prodírají mlhou a potírají ranní šero.
Skáčeme do sanity a vyrážíme směrem k Stavcentu a směrem k obci B.
Během minut jsme na místě. První vidíme auto městské policie a za ním přešlapují dva strážníci. „Co je chlapi?“
Krčí rameny a ukazují za hospodu. „Tam leží. Čekáme na státní a kriminálku.“
Jdu naznačeným směrem a směji se.
Strážnici se mračí. Taková vážná událost. Možná mord, a on se cynicky
směje! Ale oni nevidí to, co já. Ležící chlapík má normální barvu, není opocený, žádná krev.. a při prvním pohledu vidím znatelný pohyb hrudníku. Je mi
to vcelku jasné. Nejspíš přebral a nyní vyspává. Venku je teplo... Není to nic
nezvyklého. Špičkou boty píchám do spáče a nahlas ho vyzývám, aby vstal.
Reaguje jako gumový čert. Vyskakuje, okamžitě se zorientoval a křičí:
„Já vás nevolal! Já nic platit nebudu.“ A utekl. Zkoprnělí strážníci se nezmohli
ani na pohyb. Solné sloupy.
Srdečně jsme se zasmáli a odvolali jsme policajty a strážníkům slíbili, že
nikomu nic neřekneme (o psaní nebyla řeč).

Příhoda druhá: Zmatený cyklista aneb jak jsme zabránili mezinárodnímu incidentu
Výjezd na silnici směrem na České Budějovice poblíž Kančíkova, jak se přezdívá Trhovým Svinům. Proč tam nejedou trhovosvinenští? „Jsou na výjezdu“ zachrochtá vysílačka.
Je to dost daleko, neodporujeme a jedeme.
Když jsem a přijeli namísto, nevěděli jsme chvíli, co se vlastně stalo. Kolo
na zemi, bratru za pěkných pár tisíc, ale v západní měně, otrhaný cyklista
a občané malé vesničky, kteří ho drželi.
„Co se stalo? Kde jsou policajti?“
„Nevíme, volali jsme 155 a 158. Prý přijedou.“ informuje nás tlouštík,
zjevně vedoucí tlupy. Utíkám k pacientovi, který je zjevně v šoku, škube sebou a nesrozumitelně něco mumlá. No, to je dobrý...Agresivní, úraz hlavy
nejspíše ..no potěš koště.
Takové případy nemá nikdo z nás rád. Ale vesničané ho drží pevně. Letmo
kouknu na kolo, ale nevidím žádné hrubé deformity.
Co je vám? Žádná odpověď, jen další pokus o vytržení laickým záchranářům.,
Přistupuji blíž, prohlížím oděv, boty, hlavu, krk...žádná krev. Jen odřené koleno
a ruka. Žádna boule. Zaujaly mne boty. Další pohled na kolo a začíná mi být jasno.
Was ist los? Was fehlt ihnen? Lidi i saniťák na mě koukají jak z Marsu.
Ale chlapík si zjevně oddechl a začíná překotně drmolit. Německy s krásným
rakouským dialektem vysvětluje, že mu podklouzlo přední kolo a sjel na stranu.
Když se zvednul, zůstala druhá noha zaklesnutá v profi cyklistické klipsně a on
znovu upadl. V tu chvíli mu začali „pomáhat“ čumilové, kteří to sledovali. Snad
z obavy, že má otřes mozku a je „zmatený“, snad jen byli příliš zblblí sledováním
„naučných pořadů“ z naší televize o šokovaných lidech z nehod a jak postupovat, snad to měla na svědomí tehdy vypjatá atmosféra „omluvy“ odsunovaným
němcům po válce...a určitými protiněmeckými náladami... Kdo ví. V každém
případě Hans Joachim (cyklista) dostal z těch Čechů strach a začal utíkat. Ti si to
vysvětlili po svém a začali ho honit, aby ho zachránili před šokem a chytili ho.
Křik, hon na návsi, strach. Docela si to dokážu představit. Musela to být
pěkná sranda. Ale asi jak pro koho.
Tak jsme ho zachránili. Vzal kolo, podepsal revers a odjel směrem západním...
Inu, někdy se zasmějeme i my, ale bývá to dost zřídka.

RB

ZE ŠKOLY
Na prahu nového školního roku
Prázdnin neznamenají, že se škola či školka uzamknou klíčem, protože v nich nejsou žáci. Jsou to dva měsíce, během nichž
se nejen z gruntu uklízí, ale i rekonstruuje. Chceme, aby tak 1. září děti přicházely do prostor, v nichž se jim bude líbit
a budou se v nich cítit bezpečně.

Z mateřské školy
S narůstajícím zájmem o pobyt dětí ve školce byla během prázdnin
zrekonstruována další, tedy čtvrtá třída. Bylo modernizováno sociální zařízení, vyměněny podlahové krytiny, nakoupen nábytek a le-

hátka s peřinkami. Proběhla revize elektrických rozvodů, vyměněno
osvětlení a vše nově vybíleno a natřeno. Všem, kteří přispěli k otevření čtvrté třídy MŠ, děkujeme za dobře odvedenou práci.
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Nový školní rok doznala v MŠ i personálních změn. Vedoucí
učitelkou je paní Ilona Šafářová. Nově nastoupily paní učitelky V.
Bartošová, K. Dušáková, Z. Svatková. Pracovní poměr ukončila paní
učitelka J. Gruberová a na mateřskou dovolenou odešla A. Urbanová.
Pro školní rok 2014-15 je zatím v mateřské škole zapsáno 100
dětí. Máme třídu kytiček, kterou navštěvují děti od dvou let, třídu
sluníček pro děti tříleté a třídy motýlků a berušek, kde jsou děti
čtyřleté a předškolní. Spolu se sedmi učitelkami na děti čeká deset
měsíců plných her, divadel, písniček, básniček, akcí a výletů. Novinkou bude screeningové vyšetření očí, které pomůže včas odhalit některé oční vady. Školku také navštíví lesní pedagog a přímo
v lese dětem zajímavou formou přiblíží jeho význam.
Po celý rok bude probíhat akce „Celé Česko čte dětem“. Do
školky během dne mohou chodit číst maminky, tatínkové, prarodiče
i sourozenci. Všichni jste zváni! Přijďte se bez ostychu zapojit. Pro
děti bude akce zpestřením. Pravidelně budou probíhat tvořivá odpoledne. Při nich si děti se svými rodiči mohou vyzkoušet výtvarnou
a pracovní zručnost a poté si svůj výrobek odnést domů pro radost.
Hlavním cílem naší práce je vytvoření bezpečného prostředí
plného pohody a radosti. Věřím, že společně s vámi, rodiči, se
nám to podaří.

Nová třída v mateřské škole

Ze základní školy
V období prázdnin proběhla v prostorách školy běžná údržba a renovace – malbou a naddveřními okny se prosvětlily chodby II. stupně.
Na prvňáčky čeká vybílená třída s novou podlahovou krytinou. U posilovny bylo rekonstruováno sociální zařízení a šatna. Školní hřiště
dostalo nový antukový povrch, opraveno je i oplocení.

Do nového školního roku nastoupilo celkem 198 žáků, z toho
24 prvňáčků. Vyučování zajišťuje 18 pedagogů. Na mateřskou
dovolenou odešla Mgr. K. Bumbová, po MD se vrátila Mgr. K.
Jelínková. Nově nastupují paní učitelky Mgr. Š. Petrásková a Bc.
Z. Šimánková. Ve školním roce bude pokračovat realizace projekPrvňáčky čeká dlouhá cesta

První seznámení s učebnicemi

Do lavice zasedly dokonce dvojčátka
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Naposledy přišli deváťáci

tu OPVK Škola pro život v 21. století.
Získané prostředky z EU umožní realizovat nepovinné předměty pro rozvoj
jazykových a přírodovědných znalostí a dovedností žáků, exkurze a kurzy.
Nově se zapojíme jako partner do projektů Zdravý moderní styl na kolečkách
a Moderní technologie ve výuce přináší
užitek a radost.
V ranních a odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat školní družinu, která má tři oddělení, v jejichž rámci otvírá
kroužek výtvarný, pohybový a pro dovedné ruce. Provoz ŠD je zajištěn od 5.45 h
do 16.30 h.

Ze školní jídelny
Stravování žáků probíhá ve školní jídelně. Vybírat lze z nabídky tří druhů jídel. Obědy se nemusí
přihlašovat ani odhlašovat. Nutný je finanční zůstatek na účtu žáka vedeného ve školní jídelně.
Novinkou je výdej jídla na čipy. Jeho cena je 115
Kč. Ten si žák ponechá na celé období školní
docházky. Pokud po ukončení školní docházky
bude odevzdán, bude mu vrácena i záloha.

I ve ŠJ došlo k personálním změnám. Do
starobního důchodu odešla paní A. Zvánovcová.
Děkujeme za její práci a přejeme jí pevné zdraví.
Vedoucí kuchařkou se stala paní J. Bártová.
Proměna školy je proces. Jeho výsledky
nejsou patrny ze dne na den. Každý školní rok
však umožňuje udělat veliký krok kupředu.
Přáním všech zaměstnanců příspěvkové organi-

zace je, aby rodiče, široká veřejnost, ale hlavně
žáci ocenili snahu naší školy jít stále dopředu.
Aktuální informace naleznete na školním
webu www.lomnicenl.net
Vedení školy

KULTURA
Ze setkání dechovkářů
Sobotu 16. srpna si užívali v našem městečku všichni milovníci lidové písničky a dechové hudby na devátém ročníku Festivalu dechových hudeb. Letní počasí je tento rok spíše aprílové a tak nám i při festivalu střídavě pršelo
a svítilo sluníčko, teplo také zrovna nebylo, ale příznivci tohoto hudebního žánru se nedali zastrašit. Dorazili vybaveni deštníky i teplým oblečením
a díky dvěma stanům a slunečníkům připraveným službami města se měli
kde schovat. Helenka Hýnová prováděla celým programem a nechyběly ani
zajímavé soutěže a rozhovory s muzikanty a diváky. Již tradičně vyhrávaly
Babouci, Jihočeští Rodáci, Šumavská osmička. Nově se představila Veselá
muzika z Nových Hradů a po delší pauze zahrála omlazená Keramička. Závěrečný koncert patři Valdaufince Ády Školky, který se chopil taktovky, aby
současná kapelnice Helena Hýnová mohla orchestr doprovázet zpěvem spolu
se svou dcerou Andulkou a známým zpěvákem Jiřím Vondrákem. Téměř celé
odpoledne se tančilo a zpívalo. Diváci, kterých přišlo na dvě stovky vydrželi
až do konce a poslední skladby festivalu podpořili zpěvem a potleskem.
Na příjemném setkání měli velký podíl návštěvníci, interpreti, obsluha kiosku, ale také pomocníci z řad našich spolků a zaměstnanci
Služeb města, kteří se postarali přípravu a úklid technického zázemí.
Zvučení koncertů se velmi dobře zhostil Jan Vichta.
Festival byl uskutečněn za finančního příspěvku Jihočeského kraje
v rámci projektu Řemesla a zábava u Zlaté stoky včera a dnes.

Zpěvácké trio Valdaufinky

Těšíme se na setkání při jubilejním 10. ročníku.
Šumavská osmička

Dechovkáře nevyhnalo ani malé krupobití.
Hned byli zpět na parketu
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Svatováclavské dny v Lomnici nad Lužnicí
Pátek 26. září
Tvůrčí dílna Svatováclavské symboly – mezi10:00 – 16:00 (knihovna)
Čtení o svatém Václavu – výstava textů (knihovna)
Vernisáž výstav – od 18:00 na Staré radnici
Lomnicko v obrazech Petra Ettlera
Poselství – obrazy Renáty Drábkové
Svatováclavský koncert – 19:00 Chrámový sbor Ševětín, kostel sv. Václava

V sobotu 27. a v neděli 28. září
navštivte výstavy
v kostele sv. Václava a na Straré radnici v čase od 15 do 18 hodin

Petr Ettler
narozen 1947 v Praze. V dětství veden akad. malířem P. Kameníčkem, později akad. malířem J. Karlínským. Vyšel z tvorby francouzských impresionistů, inspirací mu jsou díla Chramosty a Líbala. Členem Sdružení výtvarníků.
Když bych měl vyjádřit postoj k svému výtvarnému snažení, musím se
vrátit do doby svého mládí, kdy jsem jako student střední školy v Praze-Karlíně obdivoval a kopíroval díla Antonína Slavíčka a Antonína Chitussiho. Těžko říci proč. Podvědomě rezonovali s mojí vlnovou délkou
vidění světa, české krajiny a citlivostí jejího zpracování. Jako studentovi
v letech politické oblevy, při toulkách kulturní Evropou, mě učaroval obraz Jean-Baptiste Camille Corota – drobná olejomalba umístěná nenápadně na jedné boční stěně v pařížském Louvru – nazvaná Vzpomínka
na Mortefontaine. Kdykoliv jsem se pak do Paříže mohl vrátit, zašel jsem
obraz „zkontrolovat“ . Nasával jsem ho všemi smysly a říkal si s povzdechem, kdyby se mě něco takového podařilo někdy namalovat! Obdivoval
jsem zvláště důležitost způsobu vyjádření světla. Žádná reprodukce ho

nemůže věrně zachytit v porovnání s originálem! Ale čas nelze zastavit, kulturní prostředí se od roku 1864 výrazně změnilo a s ním i způsob
a prostředky vyjádření našich postojů a tužeb. Také velkých vzorů přibylo
a kdybych je všechny chtěl vyjmenovat, jistě bych někoho opomenul.
Pak nastalo dlouhé období, kdy jsme nesměli vytáhnout paty. Období
naplněné vyhledáváním vzácných podnětů přicházejících zvenčí a hledáním vlastních výrazových cest. S otevřením hranic samozřejmě podnětů přibylo, ale hledání vlastního způsobu vyjádřování trvá. Přiznávám
se, hledám krásu. Hledání je usilovnější i proto, že lidský život je přece jen úsečka. Jako hledač se někdy cítím být úplně na začátku, jindy
kdesi uprostřed cesty poutníka. Monumentalita, osudovost a zasněnost
jsou prvky, které hledám a nacházím především v naší krajině jihočeské.
Přál bych si, abyste – přes mojí nedokonalost – měli chuť se do mých
krajinomaleb rozběhnout.
Petr Ettler, červenec 2006

Renáta Drábková – výstava v kostele sv. Václava
narozena 14. 3. 1969 v Olomouci
1994 –2000	AMU, fakulta damu, katedra scénografie - prof. Albert Pražák, prof. Jan Dušek
1996 –1999	DAMU, katedra autorské tvorby a pedagogiky - prof. Ivan
Vyskočil
1996 –1998 VŠUP, figurální kresba, prof. Boris Jirků
1997
stáž TNS, Strasbourg, Francie
1998
stáž VŠUP, atelier sochařství, prof. Kurt Gebauer
1998
workshop – Bělorusko, Itálie
meditačně - tvůrčí pobyty po Čechách, Indii, Indonésii, Thajsku,
Filipínách a Řecku.

Renáta Drábková: intuitivní tvůrce

…Renáta Drábková studovala scénografii na pražské DAMU. Impulsem
k volnému výtvarnému projevu se jí stal ale až pobyt v Indii, kde se za-
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čala věnovat meditaci. Byť se příklon k východním filosofiím může jevit
jako poněkud módní a často povrchní záležitost, pro Drábkovou je přirozeným intimním prožitkem, který jí otevírá cestu k sebeobjevování.
Původní abstraktní zachycení elementárních energií se v jejím díle
postupně formuje do konkrétních organických tvarů. Umělkyně pracuje
s rozličnými formáty a podklady, od drobných papírů až po rozměrná
plátna. Její výrazová škála se rozpíná od jednoduchých linií přes multiplikaci čar až po hutnou hmotu barvy. K malbě často používá prsty, někdy
si pomáhá i jinými částmi těla – například obtiskuje do mokré malby své
prsy. Bytostný kontakt s materií je pro ni esenciální.
Umělecký vývoj Drábkové je podmíněn neustálým zkoumáním duchovních i organických rozměrů existence. Práce s energiemi v posledním
období vykrystalizovala do kresebných znaků postihujících intenzitu symbolu. Papír v tomto případě není pro Drábkovou pouhým podkladem, ale
stává se plnohodnotnou součástí díla, často jeho samotným východiskem.
Autorka akcentuje transparentnost a delikátní strukturu ručních papírů
dovezených z Indie a organicky je propojuje s kresbou. Nikdy neskicuje.
Základem je pro ni spontánní gesto – často kreslí zároveň oběma rukama.

Město Lomnice nad Lužnicí
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Navzdory všemu výše řečenému se Drábková vnějším vlivům brání.
Spíše než o vědomé inspiraci můžeme tedy hovořit o společných principech či matrici, která, přestože v osobitých pojetích získává rozličné konkrétní podoby, obsahuje memento primární lidské kreativity, jež je vlastní
všem skutečným umělcům od maleb v jeskyni Lascaux po současnost.
Terezie Zemánková (Autorka je kulturoložka se specializací na art
brut)

2002 Praha, studio brik, růžové sny

Samostatné výstavy

2008 Praha, galerie peron, hosté

2003 Olomouc, městská knihovna, vnímání
2003 Olomouc, galerie primavesi, nekonečný příběh
2006 Praha, galerie havelka, renáta brut, znovuzrození
2007 Praha, nová síň, ta, která ví
2008 Olomouc, galerie caesar, bestiář
2009 Čáslav, městské divadlo, homoidi

2002 Neratovice, společenský dům, ta, která tančí
2002 Prostějov, galerie atrium

2011 Mladá Boleslav, galerie templ, levitující

Pozvání za kulturou k sousedům
Kulturní dům Veselí nad Lužnicí nabízí
Pátek 19.9. – FRANTIŠEK KOP QUARTET

Jazzový koncert. Účinkují František Kop – saxofon, Petr Malásek
– piano, Martin Lehký – baskytara, Pavel Bady Zbořil – bicí. Více
o kvartetu na www.kopjazz.cz
Sál KD od 20 hodin, vstupné 200 Kč.

Středa 15.10. – DOBŘE ROZEHRANÁ PARTIE

Divadelní hra Divadla ABC Praha
Současná komedie Stefana Vögela o tom, jak žít sám a nezpustnout. Je to nesnesitelný chlap. O tom vědí své všechny jeho hospodyně, z nichž žádná nevydrží déle než pár dní, i jeho zoufalý syn,
který je pro tohoto nerudného válečného veterána musí shánět.
Jediný, kdo smí do jeho hájemství vkročit bez obav, je jeho přítel šachista, který s ním nikdy nevyhrál žádnou partii… Uvedeno
v české premiéře. Režie Lída Englová.
Hrají: Fred Kowinski – Jan Vlasák, Leonard – Lukáš Jurek, Walt
– Petr Štěpánek, Rosalinda – Jitka Smutná, Nová hospodyně –
Kateřina Veckerová
Velký sál KD od 19,30.
Vstupné mimo předplatné 270, 250 a 230 Kč.

Čtvrtek 23.10. – VŠECHNOPARTIČKA

Improvizovaný pořad vycházející z principu Všechnopárty pořad
s Karlem Šípem a tentokrát jediným hostem Josefem Aloisem Náh-

lovským. Ve volném dialogu proberou jeho umělecké začátky, zážitky ze studentských let, společně pohovoří o svých sportovních
aktivitách i cestách do zahraničí, opředených veselými historkami. Prostor bude i na dotazy diváků. Délka pořadu – 120 minut
bez přestávky.
Velký sál KD od 19 hodin. Vstupné 250 Kč. Předprodej vstupenek od 1. 6. 2014.
Rezervace možné pouze pět pracovních dní, poté rezervace propadá. Možnost bezhotovostního prodeje.

Komorní scéna Kulturního centra
PANORAMA Hluboká nad Vltavou nabízí
Pá, 19. září 2014 19:00 Maribel – Divadelní soubor KŘÍŽžáci;
Divadelní představení – komedie; PREMIÉRA
So, 20. září 2014 19:00 Maribel Divadelní soubor KŘÍŽžáci;
Divadelní představení – komedie; PREMIÉRA
St, 24. září 2014 18:00 Vlastimil VONDRUŠKA – Beseda;
historik a spisovatel; Sál KC Panorama
Kontakt pro zájemce: agentura@sinfonie.cz,
+420 387 966 170, +420 774 457 269

Z KNIHOVNY
Prázdninový čas znamená většinou klidový režim v našich knihovnách. V té naší, díky propojení s infocentrem, dochází spíše ke
změně v návštěvnosti – školní mládež nahradí turisté a návštěvníci
našeho města. Stejně tomu tak bylo i tento rok. Řada tuzemských

Malý čtenář má vytříbený vkus

Ani zlomená ruka není překážkou při práci nadějné výtvarnice
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i zahraničních návštěvníků si vyžádala různé informace o našem
regionu, památkách, dostupnosti ubytování a pěších či cyklo trasách. Prostor však dostaly také děti a užily si společně celý červencový týden vyrábění a čtení. Začali jsme obrázky z mouky,
které vystřídalo kašírování a úžasné výtvory z obyčejných kamínku a valounů.Trochu jsme zápolili s plastelínou při „pečení“
dortů, ale velmi se nám osvědčila při tvorbě houbové parku. Posledním bylo zhotovení vlastního herního plánu pro Člověče, nezlob se. Když už naše prázdninové návštěvníky nebavilo tvoření
odreagovali se veselými tanečky nebo jsme si chvilku předčítali.
Prázdniny v knihovně si užily jak místní děti od těch nejmenších
po zkušené školáky a stranou nezůstaly ani maminky a dokonce
se přidal i jeden tatínek, který vytvořil úžasný dort! Jedna naše
šikovná výtvarnice si nenechala zábavu v knihovně ujít ani přes
zlomenou ruku. Prázdniny v knihovně utekly rychle a doufáme, že
se stejným zájmem se k nám děti vrátí i ve školním roce.

Poslední společná práce, a její autoři

Máme pro ně hned na začátek
jednu soutěž:

NAKRESLETE HOUBIČKU
A VYMYSLETE O NÍ BÁSNIČKU
Čekáme na vaše práce, na výstavu si je dáme
Ať jsou velké na A3 – odevzdat 20. září

TÝDEN KNIHOVEN V LOMNICI
6. – 10. ŘÍJNA

Po celý týden odpuštění sankčních poplatků, registrace nových čtenářů zdarma
PONDĚLÍ, STŘEDA od 15:00 do 17:00 Výtvarné odpoledne s pohádkou
PÁTEK od 18:00 KRAJÁNCI Vladimíra Jandy – Povídání a zpívání z našich mlýnů

ZE SPOLKŮ
Léto - čas pořádání festivalů, slavností a setkávání
Jedním z letních folklorních festivalů, na kterém vystupoval náš
soubor byly Krušnohorské viktoriánské slavnosti v horském areálu Lesná v Krušných horách v sobotu 26. července.
V rámci dne folkloru bylo zakončeno výběrem a vyhlášením
vítězného díla již 3. Mezinárodní sochařské sympozium. Letos se
mistři sochaři a řezbáři drželi zadaného tématu Betlém v životní
velikosti. Nejvíce soutěžních hlasů a vítězství patřilo soše Panny
Marie zhotovené Davidem Fialou.Po průvodu krásnou krajinou
se během slunečného odpoledne a podvečera představily soubory
Skejušan, Stázka, Heimatgruppe Waldhäuser, Hořeňák a náš Jastrana 12

vor. Při „prostojích“ došlo na společný tanec i společné muzicírování a zpívání.
Pořadatelům se podařilo připravit velmi zajímavé a přátelské
setkání, které si užili účinkující i návštěvníci této zajímavé kulturní akce.
Lesnou budou znát spíše milovníci zimních sportů – patří mezi
lyžařská centra, ale pro turisty má pestrou nabídku i v čase letních
prázdnin. Velmi pěkně mají řešené dětské hřiště, kterému neodolali ani naši dospělí souboráci. Takže můžeme toto turistické středisko vřele doporučit rodinám s dětmi.
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Krásný sluncem prozářený den je snem většiny nevěst. A právě
v sobotu druhého srpna řekla v třeboňském zámeckém parku za
největšího vedra v pravé poledne své ano jedna z našich tanečnic.
Při tak důležitém životním rozhodnutí jsme my nemohli chybět!
Zazpívali jsme jí pár písniček a nechybělo ani pár slziček. Ale
stálo to za to. Naše nevěstinka se jen „skvíla“ a ženich také nebyl
k zahození. Snad bude i jejich další společný život plný radosti
a „slunce“.
Hned další víkend jsme bez novomanželů, ale s rodinami malých
Javoráčků i dospělými Bavoráky vyrazili do bavorského Diessenu, kde se nám po tři dny (9. – 11. 8.) věnovali partneři z tamního
Dětské hřiště na Lesné

souboru. Tématem našeho pobytu bylo heslo „Diessenem od rohu
k rohu“. Dá se říct, že jsme toto zajímavé městečko prošli opravdu křížem krážem – od radnice přes řemeslné a umělecké dílny,
naučnou stezku, jezero, rodinná hospodářství, pekárnu, cukrárnu
na souborovou chatu, kde jsme se sešli každý večer ke společným
radovánkám. Ochutnali jsme snad všechny bavorské speciality, zahráli si spoustu her a nechyběla vzájemná výuka tradičních tanců
– jejich i našich. Byli jsme ubytováni v rodinách, ale jednu noc,
právě tu deštivou, jsme spali různě namíchaní ve stanech. Poslední
den jsme prožili společně s našimi přáteli v krajském historickém
městě Landsberg, kde mají úžasnou naučnou stezku kolem
Javoráček v kanceláři starosty města Diessen

Společné foto s našimi domácím před odjezdem z Landsbergu
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řeky Lech. Z radovánek na stezce nás však
vyhnal pořádný liják.
Cílem naší návštěvy bylo sblížení se,
protože v našich dětských souborech přibily nové rodiny. Cíl byl splněn – cestu
s námi podnikli i nejmladší tříletí Javoráčci. Prošli tak zkouškou odolnosti a my
máme velkou naději, že jsou připraveni
na členství ve folklorním souboru!!!
Inspirací pro některé naše místní samosprávy – po celou dobu naší návštěvy
se nám věnovali nejen souboráci a jejich
rodiny, ale také starostové a radní. Byli
nejen našimi průvodci, vařili pro nás
a s úsměvem nás obsluhovali.
Jen bych ještě ráda zmínila naši cestu.
Poprvé za dlouhé roky našich výletů do
Diessenu jsme chytli zácpu. Zůstali jsme
stát plné tři hodiny v koloně na dálnici
20 km před Mnichovem. Posádky našich
čtyř aut naštěstí přežily bez úhony, ale
jen díky pletení gumičkových náramků,
omalovánkám a celkově dobré náladě.
Nerozčilili nás ani „předbíhači“ ve frontě. Cesta domů byla naštěstí bez záludností a překvapení.
Na mlsanou jsme se dostali hned další neděli sedmnáctého srpna také u nás a sice do Mini mlékárny Mláka, kde jsme byli za
vystoupení Javoráčku i Javoru odměněni ochutnávkou výborných
sýrů a děti si pochutnaly na domácí zmrzlině. A nejen to – zajezdili jsme si na hřbetu velblouda nebo koně, prohlédli si moto-veterány, zasoutěžili a poslechli pěknou muziku Jirky Vondráka.

Město Lomnice nad Lužnicí
V Mláce jsme se vyfotili s předsedou senátu M. Štěchem

Letní počasí nám sice moc nepřeje, ale to naše souborové léto
se nám zatím docela vydařilo.
Posledními srpnovými vystoupeními byly Země Živitelka
a Vyšší Brod.
Marcela Božovská

Župní věneček
Baráčníci z Lomnice nad Lužnicí si vylosovali pro letošní rok zajištění Župního věnečku, který se pořádal jako každý rok v kulturním domě v Halámkách. Je to slavnost, kde se setkávají Baráčníci
z Lomnice/Luž., Třeboně, Suchdola / Luž., Halámek a Č. Velenic. Všichni byli slavnostně oblečeni ve svérázu. To je u tetiček
vyšívaná halenka a černá sukně a sousedé měli vyšívanou košiLomnické tetičky u tomboly

li, černé kalhoty a modrou vestu. Všem to moc slušelo. Tetičky
a sousedé z Lomnice/Luž. přijeli do Halámek s časovým předstihem, aby si vše v klidu připravili. Všechny ostatní přivítali, jak je
zvykem mezi baráčníky, chlebem a solí. Každá Obec Baráčníků
přivezla s sebou drobné dárky do tomboly, aby bylo více zábastrana 14

vy a překvapení. Župní věneček zahájil župní rychtář s. J. Harák
nástupem všech tetiček a sousedů ze župy na parket kulturního
domu za doprovodu kapely Flamendři a skladby Kolíne, Kolíne.
Přivítal všechny přítomné a popřál jim příjemnou zábavu. Přijelo
30 tetiček a sousedů a 23 hostů nás podpořilo z Č.Velenic. Sál
byl zaplněn tanečníky od samého začátku až do pozdního večera.
Ze setkání Baráčníků v Halámkách

S tombolou byli všichni spokojeni. Pěkné odpoledne rychle uběhlo a některým se ani domů nechtělo. Všichni nám děkovali za to,
jak jsme se zhostili pořadatelské činnosti i přesto, že jsme přijeli
v omezeném počtu.

Vzdělavatelka t. Zdeňka Kalianková

Město Lomnice nad Lužnicí
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Základní organizace
Českého svazu včelařů a Českého svazu zahrádkářů
zvou všechny občany města na

2. společnou výstavu, která se koná ve dnech

26. až 28. ZÁŘ
ZÁŘÍ 2014
v sále restaurace RYCHTA
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Skauti
Nejhlavnější prázdninovou akcí našeho střediska je SKAUTSKÝ TÁBOR. Zatím nabízíme foto pro inspiraci
k článku, který vyjde v příštím čísle.

Oběd (nejoblíbenější část dne)

Bytelné stany jsou základ

Poslední nástup, a tím i konec
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ZAJÍMAVOSTI

VYKLIĎTE
PŮDY,
GARÁŽE
A SKLEPY
Odevzdejte vysloužilé
kompletní spotřebiče
na sběrné dvory nebo
na jiná určená místa
zpětného odběru.
Recyklujte elektrospotřebiče ve Vašem městě

A ZOCELTE SE
V RECYKLACI

www.elektrowin.cz
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Ekolamp učí děti třídit odpad
Prostřednictvím ekologické a environmentální výchovy se děti ve školách učí
odpovědnému chování vůči přírodě i sobě
navzájem. Proč je ochrana životního prostředí důležitá, pomáhá dětem pochopit
i školní recyklační program RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět, který
pořádají kolektivní systémy EKOLAMP,
ASEKOL, ECOBAT a ELEKTROWIN.
Program, do kterého se zapojilo již více
než 3200 škol po celé České republice, vysvětluje dětem důvody, proč je třeba třídit
a recyklovat odpady – vysloužilé zářivky,
malá i velká elektrozařízení, baterie i jiné
druhy odpadu.
Výchově k ekologii a ochraně životního prostředí se učily děti ve školách již za
první republiky, dnešní žáčci se navíc dovídají, jak šetřit energii a přírodní zdroje, jak
pečovat o krajinu a zvířata v ní. K dětem se
tak dostane nepřeberné množství nových
informací a zajímavých poznatků. Je ale
vůbec možné se v tom všem jednoduše vyznat? Vezměme si například odpady – sbírá
se vše od papíru, plastů, baterií, zátek až po

lednice a bioodpad. Které z dětí a jejich rodičů například ví, jak
správně naložit s nefunkční zářivkou?

Na ekologii hravě

Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku
2005 zabývá kolektivní systém EKOLAMP, který také vytvořil
naučně zábavný portál EKOLAMPOV. Ve virtuálním ekoměstečku si mohou návštěvníci vybudovat šetrné bydlení a vyzkoušet si
své znalosti z ekologie. Portál pomáhá nejen dětem pochopit, jaký
vliv má naše chování na budoucnost planety. Obyvatelé Ekolampova plní úkoly, vzdělávají se, sdílejí své zkušenosti, diskutují se
svými sousedy a při tom všem se hlavně dobře baví. Zastavte se
u nich na návštěvu, nudit se nebudete.
Cílem kolektivního systému EKOLAMP je začlenit problematiku zpětného odběru zářivek do komplexní mozaiky ekologické
výchovy. Zářivky šetří elektrickou energii, ale jelikož obsahují
rtuť, nesmějí končit v běžném směsném odpadu. Sbírají se odděleně do speciálních sběrných nádob, které jsou umístěny ve
sběrných dvorech, v obchodech s elektrem, na městských úřadech
a institucích, ale i v řadě firem. Díky recyklaci se daří použít více
než 95 % materiálu z úsporných zářivek znovu ve výrobě.

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.

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

Ceník inzerce v Lomnických listech
1 strana A4
1/2 strany A4
1/4 strany A4
strana 18

800,– Kč
500,– Kč
300,– Kč

6 x 9 cm
200,– Kč
Řádková inzerce 100,– Kč

Při opakovaném podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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E-shop tisku

123x87.indd 1
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Help Finance

Půjčka – rychle a výhodně!
• Nejlevnější rychlá půjčka v ČR
• Půjčka bez ručitele a bez zajištění
• I pro OSVČ, důchodce, matky na MD
• Půjčujeme na cokoli,
peníze na ruku
• Vyřízení do 48 hodin u Vás doma
• tel.: 606 652 755

Půjčka – rychle a výhodně!

Help Finance
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