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Z ÚŘADU

Nenechte si ujít
16. 8.

Tak co naše kašna?
Věřím, že se už obyvatelé Lomnice nad Lužnicí moc těší na dokončení kašny na náměstí 5. května, která bude okrasou a oázou klidu v naší uspěchané
době.
V nejbližší době máme přislíbenou dodávku obvodu kašny, včetně obkladu
dna z umělého pískovce. Po osazení kašny budou provedeny veškeré izolace
a pokládka dna. Návazně proběhne zhotovení a dokončení osvětlení.

Festival dechových
hudeb
30. 8.

Kaprobraní
31. 8.

Pohádkový les

Uvnitř najdete...
Informace občanům
Zelená úsporám
Hospic sv. Kleofáše
Třeboň
Od našich
občanů
Ze školy
Na realizaci této akce se podílejí tyto firny: stavební firma ZVŠ stavitelství
Třeboň, s.r.o., Lentus agilis Břeclav, KLIPER elektro Lomnice nad Lužnicí,
KAMDEKOR Kroměříž a v neposlední řadě v roli objednatele figuruje Město
Lomnice nad Lužnicí zastoupené starostkou města Ing. Ivou Novákovou.
Poděkování patří všem radním a zastupitelům města, kteří tento projekt schválili a podpořili.
Těšíme se na začátek měsíce září, kdy by toto dílo mělo být už v plné kráse
a hlavně funkční.
Tak nám držte palce a přijďte se podívat. Doufám, že na naši kašnu s fontánou
budeme ve skrytu duše všichni hrdi!
Zdena Vaverová, stavební technik

Řidičák na počítač
Kultura
Kam za kulturou
Ze spolků
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Z ÚŘADU
VÝPIS Z USNESENÍ
z jednání Zastupitelstva města Lomnice nad Lužnicí
Jednání zastupitelstva města se konalo dne 3. 6. 2014. Na programu jednání byly projednány zejména tyto body: kontrola plnění
usnesení z minulého ZM, zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru, rozpočtová opatření, zpráva z jednání Rady města
a manipulace s majetkem města.
Kromě projednání výše uvedeného nový člen Zastupitelstva
města – Petr Doktor složil slib.
Jako přísedící voleb Okresního soudu v Jindřichově Hradci
byla zvolena pí. Vlasta Kopřivová.

Dále Zastupitelstvo města:

schválilo
−− účetní závěrku a závěrečný účet Města Lomnice nad Lužnicí
za rok 2013
−− Směrnici k poskytování cestovních náhrad
−− zprávu o stavu požární ochrany na území města Lomnice nad
Lužnicí
−− zařazení území a realizaci strategie MAS Třeboňsko
−− podání výpovědi právní kanceláři, která poskytuje právní služby městu
jednalo o pozemcích
−− schválilo prodej pozemku p.č. 3571/34 v kat. území Lomnice
nad Lužnicí a prodej části pozemku p.č. 1795/19 a pozemku
p.č. 4328
−− nesouhlasilo s prodejem pozemku p.č. 629/1
−− projednalo výzvu k výměně pozemků p.č. 3489/3, p.č. 3493/2
a dále p.č. 3493/1 – s výměnou uvedených pozemků nesouhlasilo
−− jednalo o možném prodeji domu čp. 17 v Lomnici nad Lužnicí
na Václavském náměstí
projednalo
−− žádost o prominutí a posunutí stanoveného závazku Petra
a Pavla Müllerových, který se týkal zahájení stavby ,,Zpracovny ryb“ u čističky odpadních vod. ZM souhlasilo s prominutím a posunutím stanoveného závazku do 31.12.2014

−− celkem čtyři starostkou pozastavená usnesení Rady města.
Z toho dvě usnesení RM ponechalo v platnosti, dvě usnesení
RM zrušilo a také doporučilo RM vydat jednací řád
vzalo na vědomí
−− přijetí dotace pro JSDH Lomnice nad Lužnicí na podporu
úhrad výdajů spojených se zásahy mimo územní obvod
−− poskytnutí grantu na akci 40 let od založení dětského pěveckého sboru v Lomnici nad Lužnicí
−− Mezi projednávané body patřilo například i sečení travnatého hřiště.

Usnesení č. 456/20/Z/2014

Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí:
1)	bere na vědomí dopis starostky města pro TJ Tatran Lomnice
nad Lužnicí – viz. Příloha č. 23
2)	ZM ukládá řediteli PO Služby města Lomnice nad Lužnicí zajistit sekání fotbalového hřiště v majetku TJ Tatran Lomnice
nad Lužnicí 2 x týdně, a to v termínech úterý a čtvrtek. Jako
náhradní termín za čtvrtek se stanovuje pátek.
3)	V případě nepříznivých klimatických podmínek bude sekání
koordinováno se správcem areálu TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí.
4)	Sekání hřiště je prováděno bezplatně.
5)	Zavlažování travnatého hřiště v majetku města Lomnice nad
Lužnicí bude prováděno především ve večerních hodinách –
od 19.30 hodin v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách a potřeb sportovního využití. Tato činnost, nebo změna bude rovněž koordinována se správcem sportovního areálu
TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí.
(Originály zápisů z jednání zastupitelstva jsou uloženy v sekretariátu starostky města a občané mají možnost do nich nahlédnout
- § 16, 17 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích)
MěÚ Lomnice nad Lužnicí

INFORMACE OBČANŮM
Informace pro majitele rodinných domků
o možnosti čerpat dotace
Ušetřit až přes polovinu nákladů budou moci majitelé rodinných
domů díky programu Nová zelená úsporám (NZÚ).
Program je zaměřen na zateplování rodinných domů, na výměnu oken a dveří, na výstavbu takzvaných pasivních domů, na
výměnu starých neekologických kotlů za nové kotle na biomasu,
plyn, tepelná čerpadla a na instalaci solárních panelů.
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Majitelé rodinných domů mohou získat až 55% podporu na zateplení rodinného domu. Na nové ekologické zdroje mohou dostat dokonce 75% dotaci. Čím více způsobů úspory energie žadatel provede,
tím vyšší podporu získá. Zároveň může dosáhnout i na jednorázový
finanční bonus, a to kombinací vybraných opatření. Nově lze získat
také příspěvek na pořízení solárního systému pro rodinné domy.

Město Lomnice nad Lužnicí
Žádosti jsou přijímány od 1. dubna
2014, ukončení nastane buď vyčerpáním
alokace, nebo nejpozději 31. října 2014.
Veškeré informace najdou zájemci na
www.novazelenausporam.cz, kde zároveň podají žádost.
Pro žadatele budou fungovat také krajská pracoviště Státního fondu životního
prostředí a call centrum, kde na zelené lince dostanou vyčerpávající odpovědi na své
dotazy.
Program Nová zelená úsporám je nastaven pro období 2014 –
2020 a plynule navazuje na program Nová zelená úsporám 2013,
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u nějž byl příjem žádostí ukončen k 20. 12.
2013. Kompletní informace o programu najde zájemce na webových stránkách NZÚ.
Konkrétní dotazy mohou zájemci klást na
bezplatné Zelené lince 800 260 500 nebo
prostřednictvím e-mailové adresy info@
sfzp.cz
Za pomoc se sestavením článku děkuji našemu občanovi a bývalému místostarostovi JUDr. Jaroslavu Bednářovi.
Ing. Iva Nováková, starostka

Naše obec recyklací starých spotřebičů výrazně přispěla
k ochraně životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 189 televizí, 77 monitorů
a 1 278 kg drobného elektra
Občané naší obce již několik lze zodpovědně třídí elektroodpad.
Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, uhlí,
primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu
prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových
plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Naše obec získala certifikát
vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů,
počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich
sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro
každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise
do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla
pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve
všech aspektech.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní do-

pad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky
mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní
úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní
automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo dojde k úspoře 392
litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30
cyklech nádobí.
„Z Certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 189
televizí, 77 monitorů a 1 278,00 kg drobných spotřebičů. Tím
jsme uspořili 1,31 MWh elektřiny, 2 982,58 litrů ropy, 326,70
m3 vody, a 3,23 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise
skleníkových plynů o 16,49 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 63,99 tun. “
Když asi uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná
domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně
třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.
ASEKOL, MěÚ Lomnice nad Lužnicí,
Služby města Lomnice nad Lužnicí

Co se děje v třeboňském domácím hospici?
Milí přátele a příznivci hospicové služby v jižních Čechách. Dovolte mi Vás
krátce informovat o tom, co proběhlo
v uplynulých měsících:
Na samém konci května se náš hospicový tým vydal do hospice v Hořicích v Podkrkonoší na setkání
domácích hospiců s panem kardinálem Miloslavem Vlkem. Ten se
živě zajímá a podporuje dílo domácích hospiců. Vzhledem k jeho
úzkému vztahu k Třeboni nám opakovaně vyslovil osobní podporu a povzbuzení do naší práce. Předáváme tedy i Vám všem touto
cestou jeho pozdravy.
Záhy jsme v prvním červnovém týdnu pořádali „Týden pro
hospic“, druhý ročník kulturně – benefičních a vzdělávacích
akcí. V rámci těchto různorodých akcí jsme se měli možnost
setkat i s některými z našich hospicových rodin, které jsme během prvního roku našeho působení doprovázeli při péči o těžce
nemocného v domácím prostředí. Tato setkání byla velice intenzivní a radostná – „…vždyť ty vaše sestřičky, to jsou jako naše
děvčata, už jsme si na ně zvykli jako na rodinu…“, a pozůstalá
pokračuje „…manžel se na ně vždycky tak těšil, i když měl

Miroslav Vlk – kardinál
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při Vašem vstupu do rodiny
z počátku velké obavy z neznámých lidí…“ Je to jen
útržek jednoho svědectví
pečující, která dopřála svému opravdu těžce nemocnému manželovi důstojný
odchod ze života v domácím prostředí. My jí za tuto
službu velice děkujeme
a nejen jí, ale i Vám všem,
které jsme již mohli osobně
doprovodit. Kéž jsou tato
slova i povzbuzením pro
všechny pečující rodiny –
víme, že Vás není na Třeboňsku málo! Také na Vás
se v týdenním hospicovém
harmonogramu našlo důležité místo a to při představení nového projektu „Pečuj doma“,
který bude zdarma probíhat během září a října v Třeboni. Je to
od nás velice konkrétní pomoc Vám všem, kteří jakkoli a o kohokoli doma pečujete či pečování zvažujete. Prosím informujte
se o průběhu tohoto kurzu (na webu hospice či místních periodikách během léta), děkujeme! V rámci „Týdne pro hospic“ pro-

běhlo ještě mnoho zajímavých akcí – fotografie i zážitky z nich
můžete shlédnout na našem webu www.kleofas.cz. Touto cestou
děkujeme všem účinkujícím a přednášejícím a v neposlední řadě
Vám štědrým dárcům a sponzorům!
Za Hospicovou péči sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s.
Mgr. Petra Brychtová, ředitelka

OD NAŠICH OBČANŮ
Léto
Je horké léto, slunce žhne,
nad polem zpívá skřivánek.
Odbíjí právě poledne
a omamně voní heřmánek.

V ohradě pase se stádo koní,
mateřídouška roste u cesty.
Ráda jsem, že jdu zrovna po ní
a nechybí mi nic ke štěstí.

„Potůčku, osvěž moje nohy,“
už vyzouvám se rychle z bot
a dlaní mokrou z jeho vody,
utřu si z čela chladný pot.

Obilí se v žáru vlní
v náruči chrp a vlčích máků,
už brzy se z něho bude zrní
sypat do prázdných náklaďáků.

K obloze modré zvedám hlavu
k plujícím bílým oblakům,
v ruce mnu jen tak suchou trávu
a vyhýbám se bodlákům.

Je horké léto, slunce žhne,
vyprahlá je celá zem.
Do polí jedou s kombajnem.
Je horké léto, jsou tu žně.

Louka je čerstvě pokosena,
kohoutci, zvonky, kopretiny…
nejlepší parfém s vůní sena,
voní jak vlasy maminčiny.

Motýli horkem unaveni
s námahou křídly mávají,
nektarem sladkým opojeni
na zvadlé květy sedají.
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Na zemi, ve vzduchu a na vodě.
Že naši záchranáři jsou na výši, o tom není pochyb. Vybavením,
vzděláváním, erudicí a chutí. Stát nakoupil vrtulníky, kraje daly
motorové čluny hasičům, stříkačky obcím…. Každý jistě četl,
nebo slyšel o horské službě, o vodních záchranářích a letecké záchranné službě. Jsou to atraktivní náměty pro jinak ploché zprávy
a mlácení prázdné slámy našich komentátorů večerního zpravodajství. Všichni si živě dokážeme představit, jak muži a emancipované ženy visí na lanech z hlučících vrtulníků nad vodní hladinou nebo nad plameny šlehajícími do výše poschoďových domů
a zachraňují batolata a starce ze střech ještě stojících nemovitostí a my trneme hrůzou, zdali se to podaří. Horská služba již tak
atraktivní není, neboť představovat si upachtěného oranžového
mravenečka na úbočí horského masivu v minus třiceti stupních
a fujavici, to se věru u televizoru nikomu ani nechce.
Realita je ale o hodně střízlivější. Pominu hasičskou záchrannou službou. Ta je založena
na entusiasmu a ochotě hlavně dobrovolníků, kteří ve svém volném čase cvičí nebo
chrání naše domovy. Profíků je málo
a jsou nejvíce zaměstnáni zajištěním
a pomocí při autonehodách a kalamitách. Požárů proti minulosti hodně
ubylo.
Nejvíce profíky ale vytěžují kraviny typu odstraňování hnízd s vosami,
nebo roje včel nebo odmykání zamčených dveří. V horším případě zachraňují holuba nebo kočku na stromě
za asistence kamer a foťáků reportérů.
U hašení požárů, pokud se nejedná
o úmyslně zapálené skládky, se profíci
bez pomoci našich dobrovolných hasičů neobejdou. Tady je role dobrovolníků nezastupitelná. Ale to je jiný šálek kávy.
Vraťme se teď k naší záchrance. My se setkáváme
s hasiči hlavně u nehod dopravních, nebo kalamitních. Často nám
pomáhají s transportem pacientů v neschůdném prostředí, nebo
nám otvírají byty. Mnohdy bychom se bez jejich pomoci neobešli
a patří jim za to neskonalý dík.
Raritní události stojí za to zaznamenat a jedna taková se stala
nedávno.
Po všech těch letech na záchrance si často člověk myslí, že ho
již nic nedokáže překvapit. Většinou pak následuje darda. Přesně
odtud, odkud to nikdo nečeká. Často nehezká, někdy ale překvapí
příjemně, někdy srandovní.
Že je Pánbůh velký humorista, to jsem již psal. Ale takovou
raritku musel hodně dobře připravit.
Zase jedna z běžných letních služeb, kterých jsem absolvoval
již tisíce. Lepkavé horko, dusno, všichni u vody a já musím po náročné ordinaci jet do Třeboně. Jedu o trochu dříve. Doktor Smrčka
bude mít radost. Dnes hodně jezdili a musí být unavený. Určitě se
vidí už ve sprše.
Přijíždím k záchrance a nikde nikdo. Jsou na dalším výjezdu, to
je jasné. Rychle se převlékám a jdu vyčkávat na střídání. Osobně
nemám rád takové zahájení. To nikdy nevěstí nic dobrého. Trochu
mě mrzí, že jsem nemusel tak chvátat, ale to je už život.
Už přijíždějí. Přicházím vstříc vozu a vidím, že se Vladimír
mračí. To taky nevěstí nic dobrého.
Co vezeme? Otravu nezletilce nějakou neznámou látkou. Kde
jsou rodiče? Někam jeli, doprovod dělá jeho starší sestra. Rychle
přehlédnu sanitu. Pacient si drží sáček na zvracení, dýchá a částečně komunikuje. Je obluzen, ale ne kriticky. Rychle prohlédnu
zvratky. Plavou zde nějaké tablety a není zde krev. To je dobré
znamení. Rychle kontroluji přístroje na monitorování vitálních

funkcí a nasedám. Na dětskou JIPku a rychle. Karel je opravdu
profík a letíme. Bravurně se s ječící sirénou proplétá Budějovicemi a dojíždíme v pořádku na dětské. Přijetí velmi příjemné, personál je perfektní a profesionální.
Vracíme se. Vítá nás vrchní s dobrou zprávou. Dostali jste nové
boty!! Možná nechápete, proč to tak zdůrazňuji. Staré boty jsem
dostal kdysi od ředitele darem a na nové jsem čekal 5 let. Rychle
si je zkouším. Paráda. Sedí, mají membránu, jsou lehké, protiskluzové. Netlačí, pohodlné. Hlavou mi bleskne myšlenka, jestli bych
je neměl šetřit, abych si je nenamočil a jestli bych si neměl raději
vzít staré, které jsem ještě vyspravil silikonem. Proč nenamočit?
Nevím, proč mě to napadlo, ale odpověď přišla záhy. Vždycky
žertem říkám, že si jednou otevřu předpovědní kancelář, až
budu v penzi. Další výjezd. Vysílačka nepříjemně chrčí, z počítače vyjíždí sjetina. Honem, někdo se
topí na Staňkově.
Kdo ví, co a kde je Staňkov, tak tomu
musí v tu chvíli tuhnout krev v těle. Daleko, rybník obrovský, kolem nějdesítky lesních cestiček a chatiček. Dříve
hraniční pásmo, málokdo to tam zná.
Vyjíždíme. Máme výhodu. Karel
tam sloužil jako psovod. Po celou
tu dlouhou cestou se snažíme zjistit
přesnější lokalizaci. Teď se ukazuje,
jak je důležitá přes všechny satelitní a počítačové vymoženosti znalost
místopisu. Navigace je pasé. Ukazuje
jen les a vodu. Po cestě předjíždíme
hasiče ze Suchdola a Chlumu. Čluny
za nimi poskakují a vlají na přívěsu jako
směšné hračky.
Karel jede jako blázen. Jsme u rybníka. Nikde nikdo. Na místě, udaném jako bod, kde nás
bude čekat oznamovatel, je pusto a ticho. Jen datel klepe do stromu. Mobil bez signálu. Voláme vysílačkou dispečink.
Oznamovatel prý jede k nám. Je nedaleko. Postupně najíždí hasiči z Chlumu a Suchdola. Stojíme jak čulibrci na lesní křižovatce
vedle bývalé roty pohraniční stráže a bezmocně čekáme. Cesta
se roztrojuje. Kam? Najednou se vynořila oktávka a poznávám
policistu v civilu. Jeďte za mnou! Rychle nasedáme a vyrážíme.
Hasiči to pojali jako svérázné závody. Kdo tam bude první? Hlavně, abychom se nepobili navzájem.
Na hrázi rybníka vesluje nějaký maník na pramici a volá na
nás, že nás tam zavede. Začíná nové kolo zvláštního závodu. Lodě
na vodu a hasiči startují krásné silné motory. Chlapík v zelené pramičce vesluje pomalu, ale rázně a jistě. Z rákosí rybníka vyráží
hasičské nafukovací lodě a kovová pramice Třeboňských. Motory
řvou a lodě rychle směřují k protějšímu břehu, kam již dojela pramice s vesly. Kdyby nešlo o život, tak bych se musel smát. Hasiči
jedou sami, nás nechali na břehu u loďky, kterou se nepodařilo nastartovat. Karel se zaraženě ptá, co tam budou bez nás dělat? Nic.
Uklidňuji ho. Neboj. Jestli to dobře cítím, tak ten utopenec není
vůbec utopenec. Muž na protějším břehu je mrtvý už delší dobu.
Jinak by ten chlap na pramici nejel tak klidně zpět. Vždyť musel
být na našem břehu, když volal toho policistu na pomoc. Kdyby
se někdo topil, tak by vyváděli jinak.
„Asi je mrtvej,“ volají z protějšího břehu hasiči. Teď zjistili, že
nás nechali na druhém břehu. Rychle pro nás posílají člun. Smutně se dívám na svoje nové boty a děkuji Bohu, že mě napadlo je
aspoň naimpregnovat. V klidu nasedáme a jedeme. Karel nás informuje o každém stromu, o každém mezníku. Je vidět, že i po letech se orientuje dobře. Komáři žerou, motor vrčí a v mžiku jsme
na rakouské straně.
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Relativně mladý člověk. Je mrtev pěknou chvilku. Svlékáme
ho. Mlčky ho prohlížím. Všichni se od nás odtahují. To je zajímavé, bleskne mi hlavou, že najednou nám nikdo nic nezávidí.
Aspoň máme klid na práci.
Nic. Žádné stopy násilí apod. Přirozená srdeční smrt. Bohužel,
myslím, že byl bez šance. Jedeme zpátky. Nasedáme do lodě, nakládáme defibrilátor, kufr s léky, ventilátor, odsávačku.... Motor,
který tak krásně bzučel, mlčí. Mladý hasič se potí v kabátu a přilbě
a tahá za startér a tahá a tahá.....
Je mi ho líto. V duchu si myslím něco o volech, kteří nařídili
hasičům i na hladině nosit těžké přílby a kabáty. Kdyby spadl
do vody, utopí se během pár vteřin. Asi to mají jako prevenci úrazu, kdyby jim něco náhodou spadlo na hlavu na lodi.….
Motor stále ne a ne naskočit. Karle, obracím se na řidiče. Karel pochopil bleskově. Odpovídá: „bratře, jako Vinnetou a Old

Shaterhand?“ Bereme do ruky vesla. „Jen sestřička ať proseká
dno,“ přizvukuji. Hasič ztuhnul. Jaké sekání? Jaké dno? Nechápe. Asi je moc mladý a neviděl klasiku indiánek. Smějeme
se. Než se ostatní vzpamatovali, jsme uprostřed rybníka. Naštěstí napadlo hasiče, kteří opravují první člun rozsvítit rampu. Slouží nám jako krásný maják a my zuřivě veslujeme. Za
chvíli již píši dokumentaci v bezpečí sanitního vozu. Komáři
zůstali venku. Kopie zpráv dáváme za stěrač policejního vozu.
Vracíme se.
Byť smutná událost, přesto to pro nás bylo vytržení z obvyklé rutiny. Do rána jsme ještě vyjížděli 4x a dopoledne znovu 2x.
Hutná služba. Předávám ve 12 hodin kolegovi a jedu do svého
zaměstnání v Lomnici.
MUDr. Roman Bílek

ZE ŠKOLY
Večerníčkova předškolička

Den Slabikáře

16. 6. proběhlo v prostorách lomnické základní školy již druhé setkání s budoucími prvňáčky. Pro děti byly připraveny jednoduché
úkoly z oblasti matematiky, prvouky a psaní, na kterých nám uká-

Pasování prvňáčků na čtenáře je součástí malé školní slavnosti
Den Slabikáře. Na konci školního roku prezentují prvňáčci svou
celoroční čtenářskou práci před svými rodiči, prarodiči, spolužáky, předškoláky a dalšími hosty.
Na počátku příprav si společně vyberou písničky, básničky
a povídání, které nahlas a srozumitelně přečtou a přednesou.
V letošním roce prvňáčci provedli hosty celým svým školním

zaly, jak jsou připraveny na vstup do první třídy. Za pomoci kamarádů z 5. třídy a učitelek 1. stupně všechny úkoly hravě zvládly.
A tak už zbývá jen říci: „V září nashledanou.“

Naše město
– co o něm vím a nevím?
Aby děti 1. třídy mohly ve svých pracovních listech snáze odpovídat
na otázky o Lomnici nad Lužnicí, chodily v červnu po různých místech obce, seznámily se s památkami, historickými budovami a také
s troškou historie města. Absolvovaly prohlídky Městského úřadu,
pošty, požární zbrojnice a Staré radnice s obřadní síní a knihovnou.
Za milé povídání o své práci a chodu těchto úřadů a budov a za odpovědi na zvídavé dětské otázky děkuji paní Janě Šejdové, Marcele
Božovské a panu M. Čápovi. Děti také zjistily, že na lomnických rybnících se líbí labutím, které zde vyvedly hodně mláďat. A co dětem
v Lomnici nad Lužnicí nejčastěji chybí? Není divu, že v nadcházejícím letním období je to bazén. Přejme jim splnění jejich přání.
za děti 1. třídy třídní učitelka Hana Malechová
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rokem. Zazpívali písničky a o každém měsíci přednesli básničku a přečetli krátké povídání, které společně s učitelkou sestavili při hodinách českého jazyka. Děti nacvičovaly s velkým
elánem a těšily se, až ukáží a předvedou, co se všechno dokázaly naučit. Den Slabikáře vyvrcholil pasováním na čtenáře
a prvňáčci se stali skutečnými čtenáři. Od paní knihovnice dostali dárek, knihu plnou příběhů. Přeji jim, ať je pěkná kniha
provází nejen zaslouženými prvními prázdninami, ale celým
životem.
třídní učitelka Hana Malechová
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Co bych si přál ve své obci?
Jednou z kapitol závěrečné práce žáků 5. ročníku bylo zamyslet se
nad tím, co by se dalo v jejich obci zlepšit, či co jim zde, jako lomnickým obyvatelům, chybí. Bylo velmi zajímavé pročítat si dětská přání.
Některá byla úsměvná, jiná velkorysá. Všichni žáci popisovali svoji
obec jako to nejlepší místo, kde by chtěli žít, přesto se však našlo
několik věcí, které by rádi změnili prozatím alespoň ve svých představách. Protože všechny děti si rády hrají a sportují, na prvním místě
žebříčku se objevovala nová sportovní hala, kde by nechyběla horolezecká stěna a posilovna. Hned na druhém místě se umístil plavecký
bazén nebo alespoň koupaliště. Děvčata by zase uvítala více obchodů
s oblečením divadlo nebo kino. Milovníci domácích mazlíčků postrádají zverimex s chovatelskými potřebami, mlsouni sní o prodejně
s hamburgery a koktejly. Přání to byla opravdu rozmanitá, a tak jen
nezbývá věřit, že se možná některá z nich splní.
Mgr. J. Schreibmeierová

Cesta do země bludiček
Žáci 6. a 7. ročníku se zúčastnili terénního výukového programu EVVO pod názvem „Cesta do země bludiček“. Akce proběhla 26. 5. 2014 v přírodní rezervaci Červené blato a připravila ji organizace Cassiopeia. Žáci se naučili poznávat druhy
rostlin a živočichů, které jsou závislé na rašeliništích. Naučili
se určovat stáří stromů a rozeznávat hospodářský a přírodní les.

Sami si odvodili význam rašelinišť pro člověka a formou her se
seznámili s principem vzniku rašelinišť, schopností zadržovat
vodu a následně ovlivnit klima. Na závěr si vyzkoušeli hledání
pokladu.
Mgr. Petra Štěpánková

Řeka Vltava
z paluby lodi
Realizace projektu Škola pro život v 21. století
umožnila dětem z naší školy uskutečnit v tomto školním roce mnoho zajímavých akcí. Jednou z nich byl i celoškolní zájezd na Orlickou
přehradu pod názvem Řeka Vltava z paluby
lodi. Akce byla rozdělena do 2 dní.
4. června vyjeli žáci 2. stupně. Výlet zahájili návštěvou zámku Orlík a poté absolvovali
vyhlídkovou jízdu parníkem po Orlické přehradě. Z paluby lodi tak mohli obdivovat krásy okolní přírody. Mladší žáci vyrazili o týden
později a před plavbou navštívili státní hrad
Zvíkov. Pěkné počasí nám umožnilo si zajímavý výlet opravdu užít.
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Řidičák na počítač
Možná už jste o tom slyšeli. Dnes je možné vlastnit nejen „řidičák“ na auto, ale též na počítač. Oficiální název tohoto oprávnění
je Europian Computer Driving Licence, zkráceně ECDL. Jedná
se o soubor testových otázek z 19 možných oblastí (tzv. modulů)
ze světa počítačů. Získání toho certifikátu přináší výhody např.
uchazečům o zaměstnání k doložení úředně ověřené úrovně informační gramotnosti, a to nejen v České republice – zkouška je
mezinárodně uznávaná.
Ani my na základní škole v Lomnici nad Lužnicí jsme neodolali této výzvě a během školního roku jsme se poctivě připravovali
v kroužku Zájmová informatika na získání tohoto certifikátu.
Den D pro nás nastal ve středu 21. května, kdy jsme se vydali
do akreditované testovacího střediska Jintes v Českých Budějovicích.

Testu se zúčastnilo 6 žáků 9. ročníku. K testování si předem
zvolili jeden z nabízených modulů. Požadovaný limit 75 % správných odpovědí splnili 4 ze 6 žáků.

Podrobnější výsledky jsou:
Lukáš Bicek
Jan Slipka
Martin Mikeš
Marek Baštýř
Jiří Milaberský
Lukáš Cypris

96,8 %
94,4 %
93,8 %
83,3 %
72,2 %
63,8 %

– uspěl
– uspěl
– uspěl
– uspěl
– neuspěl (chyběla jedna správná odpověď)
– neuspěl, ale i tak velmi pěkný výsledek

Velká gratulace všem úspěšných „řidičům“, neboť jak jsem se
dozvěděla, byli jsme vůbec nejmladší uchazeči v historii skládání
zkoušky v Českých Budějovicích.
Výuka kroužku Zájmová informatika probíhala v rámci projektu Škola pro život v 21. století a byla po celý rok hrazena z prostředků EU.
Mgr. Kamila Bumbová
učitelka informatiky

Rybník jako dům
Pod názvem „Rybník jako dům“ pro nás 16. 5. 2014 připravila
Cassiopeia terénní výukový program EVVO, ve kterém seznámila
8. a 9. ročník naší ZŠ s přírodní rezervací Vrbenské rybníky. Žáci
formou her získali indicie k tajence o vzniku této rezervace, naučili se poznávat různé druhy ptáků, vodních živočichů a rostlin. Dozvěděli se zajímavosti z jejich životní strategie – jak uspět v kon-

kurenci o areál a jak nejlépe přežít. Navštívili jsme i mokřadní
olšiny typické také pro naše okolí. Na závěr sami odvodili pravidla chování v přírodní rezervaci a seznámili se s rákosníčkem
– zástupcem brouků.

Mgr. Petra Štěpánková

KULTURA
Rok hudby v Lomnici
První červnový pátek byl v našem městečku zasvěcen hudbě.
V kostele svatého Václava se sešli teprve začínající zpěváci, tanečníci se známými hudebními hvězdami. Příjemný podvečer
zahájilo Hudební mládí, koncert lomnických dětských pěveckých sborů Zvoneček a Racek, sólistů z Javoráčku a jako host
zatančila děvčata z třeboňské ZUŠ. Děti vystřídalo dámské trio
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Musica Dolce Vita, které představilo hudební díla složená výhradně ženami královnami. Své party přednesly bravurně pěvkyně Daniela Demuthová a flétnistka Žofie Vokálková, Zbyňka
Šolcová.
Všichni jsme prožili velmi příjemné setkání s hudbou, které
opět podtrhla úžasná akustika našeho kostela.
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Musica Dolce Vita

Lomničtí zpěváčci Racek, Zvoneček, Javoráček

Zvoneček

Racek

Lomnická pouť, jako připomínka dvaceti let
od navrácení městských práv
Poslední červnový víkend byl v našem městě opět zasvěcen
hudbě. Lomnice si v tyto dny připomněla dvacáté výročí od
navrácení městských práv bohatým kulturním programem.
V pátek se uskutečnil koncert místních souborů Javor a Javoráček v kostele sv. Václava. Sice za menší návštěvnosti, přesto

Malí Javoráčci

za velmi příjemné atmosféry, zazněly skladby lidové i komorní
a k účinkujícím se připojili i dobře naladění posluchači.
V sobotu byla v jednu hodinu otevřena výstava Lomnice
včera a dnes – košíkářství. Pozvání starostky města Ing. Ivy
Novákové na vernisáž výstavy přijali oficiální hosté mezi

Starostka města s oficiálními hosty
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Šumavská osmička

nimiž nechyběla poslankyně Alena Nohavová, vikář P. Josef Stolařík, býv. starosta města Veselí nad Lužnicí p.Novák
s chotí, ředitelka naší školy Mgr. Jana Mlnaříková, zástupci
místních složek a rodiny, které zapůjčily exponáty na výstavu.
Další host, Michal Doktor, zasvěceně hovořil o košíkářském
družstvu Jipro, ve kterém sám pracoval.
Sobotní kulturní program pokračoval ve dvě hodiny krojovaným průvodem z Palackého náměstí na Farskou louku, kde
diváci až do osmnácti hodin sledovali vystoupení jihočeských
folklorních souborů Lučiny z Úsilného, Soumraku z Koutů,
Soběslavské chasy mladé, Dudácké muziky Duha a domácích
souborů Javor a Javoráček. Folklorní program vystřídala večerní taneční zábava s českokrumlovskou skupinou Situace,
která však byla předčasně ukončena bouřkou a deštěm. V neděli odpoledne sice opět poprchalo, ale příznivci dechovky si
nenechali ujít promenádní koncert na Farské louce. Zatímco
si děti užívaly pouťové atrakce, dospělí se zaposlouchali do
skladeb Šumavské osmičky a Dechového orchestru Temelín.
Lomnickou pouť se podařilo uskutečnit za finační podpory
Jihočeského kraje v rámci projektu Setkání s hudbou v jihočeské Lomnici a Města Lomnice nad Lužnicí. Svým dílem přispě-

Košíkářství na Staré radnici

lo Jihočeské folklorní sdružení, ArdeaPharma Ševětín, Firma
Dušák s.r.o. Třeboň, Color Studio CB České Budějovice.
Za pomoc při zajištění organizace letošní pouti děkujeme
zaměstnancům Služeb města Lomnice, místním složkám a rodinám ze souborů Javor a Javoráček.

DOVOLENÁ V KNIHOVNĚ
25. a 28. července
6. – 13. a 29. srpna
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Kam za kulturou

sobota 16. srpna
Farská louka

14.00
16.00
18.00

Babouci

15.00
Veselá muzika
Šumavská osmička
17.00
Jihočeští Rodáci
Keramička
19.00
Valdaufinka

Mažoretky Terezy Kadlecové Hlubocké princezny
Průvodní slovo Helena Hýnová

Vstupné: 100,-Kč, děti zdarma

Změna programu vyhrazena

Pořádá Město Lomnice nad Lužnicí za finanční
podpory Jihočeského kraje v rámci projektu
Řemesla a zábava u Zlaté stoky včera a dnes
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8.00 – 11.30

Rybářské závody dětí
(registrace od 7.30)

11.45

Vyhodnocení závodů

14.00-17.00

Závody KOLOBĚŽEK
Soutěžní klání
Diskopárty vodníků, víl,
bludiček, hejkalů

Nezapomeňte na kostýmy! Pro každého vodníka, bludičku
a vílu je připravena malá odměna.
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ZAPIŠTE SI DO DIÁŘŮ:

neděle 31. 8. odpoledne

POHÁDKOV Ý LES
Sledujte web www.klubicko.net + plakáty

Prázdniny v knihovně
Ve dnech 14. – 15. srpna
vždy od 9:00 do 11:30 a od 13:00 do 16:00

budou připraveny čtenářské a výtvarné dílny pro děti všech věkových kategorií.
Svačinu, pití, nůžky a dobrou náladu s sebou.

ZE SPOLKŮ
Skautky v divadle
a Holašovicích
Oddíl skautek se v uplynulých týdnech
vydal na dvě výpravy. Hlavním cílem té
první bylo divadelní představení Holka
nebo kluk, které se konalo v Jihočeském divadle. Sešli jsme se již v dopoledních hodinách v klubovně a věnovali jsme se několika
programům, které se týkali stereotypů a předsudků. Například jsme kreslili naší představu typického Čecha nebo
se zabývali tím, kdo nebo co nás ovlivňuje v utváření si
názorů na různé věci. Tyto aktivity vedly k několika velmi
zajímavým diskusím. Také jsme se naučili základům etikety nejen v divadle. Pak jsme shodili tepláky a tenisky,
společensky se oblékli a vyrazili do Budějovic. V sedm
hodin jsme již seděli v divadle a odbíjel začátek představení. V komedii, kterou jsme shlédli, se hodně zpívalo a stepovalo, a dokonce v příběhu vystupovaly také dvě skautky.
Odcházeli jsme velmi nadšené a byl to pro nás velmi zajímavý kulturní zážitek.
Druhá výprava byla od této o něco odlišnější. Tentokrát
jsme si sbalili spacáky a vydali se do Křemže, odkud jsme

Cesta do divadla
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Holašovický Stonehenge

putovali dále do Nové Vsi, která se stala naším nocležištěm,
a také do Holašovic, které jsou součástí kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Celou cestu nás doprovázeli
tři keltští druidové, kteří se ztratili v místě i čase. Naším
úkolem bylo pomoci jim dostat se zpět. Dostávali jsme od
nich různé dopisy plné úkolů. Když byli přivedeni do středu

megalitických kamenů Stonehenge, které se v Holašovicích
nachází, proměnili se a přenesli se zpět do dnešní doby. Po
celou dobu nás ohromovaly krásy tamní krajiny. V přírodě
jsme si také vařili a trénovali orientační smysl. Užili jsme si
spoustu legrace a i tahle výprava se velmi podařila.
Petra Viktorová

Pod Zvičinou tančili
blaťáci z Javoru
Folklorní soubor Javor prožil příjemný, ale náročná víkend plný
folkloru z celého světa na jubilejním festivalu Pod Zvičinou
v Lázních Bělohrad.
Dorazili jsme na místo v sobotu krátce po osmé ráno, abychom
se rychle ubytovali, ustrojili a po desáté začalo naše první vystoupení v krásném zámeckém parku, kdy byla umístěna dvě pódia na
nichž se vystřídaly postupně a několikrát za den všechny soubory.
Publiku se představil soubor z Kostariky, Indonésie, Bulharska, Polska, Slovenska, Jižní Moravy a od nás z jihu Čech náš
Javor. Celkem jsme vystupovali sedmkrát a mezi tím se ještě porůznu muzicírovalo a zpívalo. Atmosféra byla výborná a prožili
jsme společně úžasný víkend. Dokonce jsme byli jedním ze tří
souborů, který získal cenu festivalu. Krom nás byl oceněn soubor
z Kostariky a Pálava.
V červenci nás čeká další festival a to v Lesné u Chomutova
a návštěva u našich přátel v Diessenu.
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E-shop tisku
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Ceník inzerce v Lomnických listech
1 strana A4
1/2 strany A4
1/4 strany A4

800,– Kč
500,– Kč
300,– Kč

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

4/28/14 8:53:15 AM

Při opakovaném podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com

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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Odkládejte
vysloužilé elektrospotřebiče
na místa zpětného odběru!

• Můžete je odevzdat prodejci
při koupi nového spotřebiče
• Odevzdejte je na sběrný dvůr
• Využijte mobilních sběrných míst
– informujte se na obecních úřadech
• Další možnosti pro odevzdání
naleznete na www.elektrowin.cz

Víte, že díky recyklaci elektroodpadu se do přírody nedostává
velké množství nebezpečných látek, zejména freonů?
Víte, že spotřebiče nejčastěji obsahují kovy, plasty a jiné materiály
(sklo či beton), které se díky recyklaci dají znovu využít?

www.elektrowin.cz
EW-bydleni-A4-tisk.indd 1
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