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Výpis ze Souboru usnesení
z 133. – 134. zasedání rady města
Rada města:
− projednala žádost firmy
FIERA, a. s. o vyjádření
k návrhu a souhlasí s návrhem projektové dokumentace zpracovávané na stavbu VO v ulici Jindrlovská,
která je zpracovávána pro
investora Město Lomnice
nad Lužnicí a návrh byl
jím předkládán v rámci výběrového řízení pro výběr
zhotovitele projektu

− projednala protokol, výsledky a nabídku jednacího řízení
bez uveřejnění na akci „Úprava sociálního zařízení ZŠ WC
dívky“; schvaluje výsledky
jednacího řízení bez uveřejnění na akci „Úprava sociálního
zařízení ZŠ WC dívky
− projednala a souhlasí se zněním Výzvy občanům a majitelům nemovitostí města
Lomnice nad Lužnicí o třídění
odpadů a udržování pořádku
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− projednala prázdninový provoz mateřské školy a souhlasí s přerušením provozu
v době od 23.7. – 17.8.2018
(tj. 20 pracovních dnů)
− projednala návrh Vnitřní
směrnice č. 3/2018 o pohledávkách; ukládá ji předložit k posouzení právníkovi města
− projednala stanovení počtu
členů zastupitelstva města
Lomnice nad Lužnicí pro
volební období 2018 – 2022;
doporučuje zastupitelstvu
města stanovit pro volební období 2018 – 2022
počet členů zastupitelstva
na 15

− projednala žádost o provedení volby 1 přísedícího Okresního soudu v Jindřichově
Hradci pro funkční období
od června 2018 do června
2022; doporučuje zastupitelstvu města pro funkční
období od června 2018 do
června 2022 opětovně paní
Vlastu Kopřivovou
− projednala a schvaluje nabídku firmy Tomáš Hora,
s.r.o. na zhotovení barevného leteckého snímku s UV
fólií formát 150 x 100 cm na
Kapa podložce v rámu Nielsen
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Z MĚ STSKÉHO ÚŘ ADU

Vítání občánků v Lomnici nad Lužnicí
V sobotu 7. dubna 2018 se uskutečnilo
v kostele sv. Václava v letošním roce první
vítání nových občánků města Lomnice nad
Lužnicí. Přivítali jsme 6 občánků narozených v období od srpna do prosince 2017.
Po úvodním slovu následoval malý kulturní program, který si připravily děti z mateřské školky pod vedením paní učitelky Bc.
Kateřiny Dušákové a děti ze Základní umělecké školy v Lomnici nad Lužnicí pod vedením paní učitelky Mgr. Jitky Balcarové.
Děkujeme jim za krásné a milé vystoupení
a přispění k příjemné atmosféře.
Následoval proslov starosty města, podpisy
rodičů do pamětní knihy města, pro vítaná miminka byly připraveny malé dárečky, pro maminky kytička a blahopřání od starosty města.
Slavnostní dopoledne bylo zakončeno
společnou fotografií a několika památečními fotografiemi miminek v kolébce.
Našim malým občánkům a jejich rodičům přejeme pevné zdraví, jen radost
a hodně lásky.
Jana Šejdová, matrikářka

Přivítány byly tyto děti:
Tereza Nováková, Jakub Havel, Adéla Cikánková, Ladislav Kročák, Šárka Sládková a Aneta Prokešová

INFORMACE
Svoz odpadu
v měsíci červnu
Pá   1. 6.
Pá   15. 6.
Pá   29. 6.

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

duben – říjen
duben – říjen
duben – říjen

8.00 – 20.00
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00

Provozní doba Sběrného dvora
Úterý:
Pátek:
Sobota:

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

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

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

Závěrečná etapa soudní správy v Lomnici nad Lužnicí po roce 1949
/první část/

Okresní soud v Lomnici nad Lužnicí,
který fungoval od roku 1850, ukončil
činnost k 29. lednu 1949 na základě
zákona o zlidovění soudnictví, kdy byl
zrušen a jeho agendu převzal Okresní
soud v Třeboni. Do územní působnosti rozšířeného třeboňského soudního
okresu byly přiděleny obce z lomnického soudního okresu: Frahelž, Klec,
Kolence, Lomnice nad Lužnicí, Lužnice, Mazelov, Mláka, Novosedly
nad Nežárkou, Ponědraž, Ponědrážka,
Přeseka, Smržov, Ševětín, Val a Záblatí. Zbývající obce byly včleněny do
soudních okresů takto: Vitín do okresu České Budějovice, Dynín, Lhota
a Neplachovdo soběslavského okresu,
Drahotěšice a Radonice do okresu Týn
nad Vltavou. Podle vládního nařízení
o změnách hranic krajů, okresů a obcí
č. 199/1950 Sb., ze dne 19. prosince
1950, byla obec Val vyloučena z třeboňského okresu a připojena k soběslavskému okresu. Pozemkové knihy
katastrálního území Val s příslušnými
mapami byly dne 6. června 1951 převzaty Okresním soudem Soběslav –
pobočkou ve Veselí nad Lužnicí.
Třeboňský okresní soud převzal část
spisovny a potřebné vnitřní zařízení
lomnického okresního soudu. Zároveň
došlo k likvidaci peněžního hospodářství. Účet Okresního soudu v Lomnici
nad Lužnicí č. 40.819 byl převeden na
účet č. 40.472 Okresního soudu v Třeboni.
Podle věnovací smlouvy ze dne 3.
dubna 1856 byla budova čp. 130 na
dnešním náměstí 5. května v Lomnici nad Lužnicí propůjčena městem
Lomnice nad Lužnicí k bezplatnému
užívání státu za účelem umístění pů-

vodně okresního hejtmanství, později
okresního soudu. Státní správa převzala povinnost udržovat budovu v řádném stavu a provádět všechny vnitřní
a vnější úpravy. Platnost smlouvy byla
vázána na dobu, pokud měl soud definitivní sídlo v Lomnici nad Lužnicí.
Původní smlouva doznala změny nájemní smlouvou mezi městem Lomnicí
a státní poštovní správou ze dne 30.
listopadu 1921. Poštovní správě byla
pronajata jedna místnost v přízemí
vpravo od vchodu z náměstí k umístění poštovního úřadu. Tento nájem byl
později rozšířen o dvě místnosti v zadní části hlavní budovy v přízemí vpravo od vchodu s okny do dvora. Jedna
místnost byla používána jako kancelář
a druhá jako skladiště poštovního úřadu. Tento stav trval i v roce 1949.
Podle výnosu prezídia bývalého
Vrchního soudu v Praze ze dne 3. listopadu 1939 upustila justiční správa
z věnovací smlouvy od užívání místností v druhém patře budovy, které jí
byly propůjčeny bezplatně jako byt
přednosty soudu. Tyto místnosti až do
května 1947 používalo město, které je
dalo k dispozici škole. Od roku 1947
byt obýval přednosta soudu.
Okresní soud v Lomnici nad Lužnicí protokolárně odevzdal k 31. lednu
1949 vlastníku budovy obci Lomnice
nad Lužnicí veškeré prostory užívané
soudem až na věznici a služební byt
dozorce vězňů. K tomuto datu soud
skutečně užíval v přízemí tři místnosti v řadě za sebou vlevo od vchodu
s okny na náměstí jako naturální byt
soudního zřízence Karla Šedivce spolu s přilehlou chodbou, dále čtyři cely
a skladiště umístěné v zadním traktu

přistavěném k hlavní budově do dvora jako věznici okresního soudu a dva
dřevníky umístěné v odděleném místě
vzadu na dvoře. V prvním patře budovy měl soud čtyři místnosti v řadě za
sebou s okny na náměstí (tři místnosti o dvou oknech -podatelna, kancelář
a jednací síň, čtvrtá rozlehlejší o třech
oknech, obývaná jako kancelář přednosty soudu). V traktu do dvora nad
věznicí byla velmi prostorná místnost
o čtyřech oknech používaná pro pozemkové knihy. Ve skutečnosti byly
místnosti z příkazu ministerstva spravedlnosti zajištěny uzamčením a nebyly předány MNV, který však 24. března 1949 proti příkazu okresního soudu
pronikl do místností v 1. patře a nechal
vytrhat dřevěné podlahy ve třech místnostech. Rada MNV poukázala na to,
že soud přestal mít definitivní sídlo ve
městě, tudíž bylo možno pokládat starou smlouvu za zrušenou. Rada MNV
nesouhlasila se zřízením odbočky
v bývalé soudní budově. MNV chtěl
přestěhovat vlastní úřadovnu ze staré
radnice, proto nabídl soudu prostory
ve staré radnici (24. března bez svolení
soudu přestěhovali kanceláře na starou
radnici, kde se úřadovalo do prosince
1949). Předseda MNV Hanus upozornil, že státní soudní správa neplnila
řádně závazky, které na sebe převzala
podle smlouvy z roku 1856, zejména
stran vnitřního a vnějšího udržování
budovy. V tomto směru poukázal na
zápis o prohlídce budovy technickým
kontrolorem Janem Škoulou z ONV
Jindřichův Hradec, který shledal na
budově vážné nedostatky.
PhDr. Helena Adamcová
Státní okresní archiv Jindřichův Hradec
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Druhý ročník fotosoutěže „Třeboňsko – krajina mého srdce“
právě startuje!
Turistická oblast Třeboňsko, z. s. vyhlašuje
2. ročník fotosoutěže s názvem „Třeboňsko
– krajina mého srdce“, tentokrát s podtitulem
POHODA. Fotosoutěž je organizována ve
spolupráci se členy a partnery destinačního
managementu – s Hotelem Sloup, Slatinnými
lázněmi Třeboň a Třeboní v marcipánu.

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo
v období od 1. června do 31. srpna zašle maximálně 5 fotografií z oblasti Třeboňska, Veselska či Vitorazska (viz www.jiznicechy.cz/
fotosoutez) na email či poštou. Fotografům

Ceny pro vítěze jsou i letos více než lákavé:
1. cena – Víkendový pobyt s polopenzí a vířivkou pro 2 osoby v Hotelu Sloup (Řípec)
2. cena – Slatinná koupel + masáž vonnými
oleji Aurora (Lázně Aurora)
3. cena – Dárkový balíček od Třeboně v marcipánu + kombinovaná rodinná vstupenka
do Muzea čokolády a marcipánu v Táboře
a v Třeboni

se, co se focených objektů týče, meze nekladou. Může se jednat jak o přírodu a krajinu,
image, zvířata, osoby, památky a jiné zajíma-

vosti – avšak s tématem POHODY.
Soutěžní fotografie
budou od 4. září zveřejněny na facebookovém profilu „Turistická
oblast Třeboňsko, z. s.“ a zde proběhne také
hlasování o vítězném snímku. Hlasování bude
ukončeno 20. září 2018. Výherci cen budou
o své výhře informováni do 5 dní po tomto
datu.
Podrobná pravidla soutěže naleznete na
webu
https://www.jiznicechy.cz/kalendar/
detail?id=3276&title=fotosoutez-trebonsko-krajina-meho-srdce. Zde budeme průběžně
zveřejňovat zaslané soutěžní snímky.
Nezapomeňte, uzávěrka soutěže je 31. srpna 2018. Těšíme se na Vaše úlovky!
Ing. Monika Havlová, produktová manažerka
turistické oblasti Třeboňsko

Z E Š K O LY

„Čím budu“

Na začátku školního roku se žáci 8. ročníku
zúčastnili Burzy škol v Třeboni. Součástí
akce byla i prohlídka středních škol a učilišť v Třeboni. Získané informace by měly
žákům v budoucnu pomoci při rozhodování o volbě školy a jejich povolání.
V dubnu jsme navštívili Úřad práce
v Jindřichově Hradci, kde se žáci zúčastnili besedy k volbě povolání. Vzájemně
diskutovali o potřebných vlastnostech,
dovednostech, výhodách a nevýhodách
jednotlivých profesí. Paní Bc. Holá informovala žáky o situaci na našem pracovním
trhu a nezaměstnanosti v různých regionech. Pohovořila také o firmách v našem
regionu, jejich zaměření, počtech jejich zaměstnanců a žádaných profesích. Nakonec
se seznámili s profesiogramy a webovými
stránkami, kde mohou získat pro ně důležité informace k volbě povolání, vyzkoušeli si testy zájmů, prohlédli si Atlas školství
a formou videoukázek poznali méně známé
studijní obory.
Mgr. Petra Štěpánková

Jak vidí exkurzi žáci 8. ročníku:
V pátek 13. 4. 2018 jsme se vydali do Jindřichova Hradce. Šli jsme na Úřad práce,
kde jsme dostali pracovní listy, do nichž
jsme vypisovali naše vlastnosti, dovednosti
a zájmy. Paní Holá pro nás měla přednášku
o tom, jak bychom se měli rozhodovat při
výběru budoucího povolání a střední školy.
Přednášku doplnila i krátká práce ve skupině.
Cílem skupinové práce bylo na pár vlastností vymyslet co nejvíce povolání. V místnosti
byla spousta složek všech druhů povolání,
které obsahovaly nezbytné informace. Pokud
jsme chtěli, mohli jsme si udělat test na počítači o přibližně 60 otázkách. Poté počítač vyhodnotil, která povolání by se k nám nejvíce
hodila. Přednáška byla zajímavá a dozvěděla
jsem se spoustu nových informací.
Klára Egertová

Dne 13. 4. 2018 se 8. ročník jako každoročně vydal do Jindřichova Hradce na Úřad
práce. Přednášku jsme měli na téma volba

povolání, kterou vedla paní Holá. Tato
přednáška nám měla pomoci při výběru našeho budoucího povolání. Na začátku jsme
dostali pracovní listy, které jsme posupně
vyplňovali. Poté, co přednáška skončila,
jsme měli chvíli čas se tam porozhlédnout.
V místnosti měli na poličkách různé složky
s povoláními, které jsme si mohli prohlédnout. Také tam byl atlas středních škol, různá videa o volbě povolání a test, který nám
měl ukázat, na které povolání se hodíme.
Přednáška se mi líbila, jen jsme měli málo
času na to, aby si všichni vyzkoušeli test.
Žaneta Čápová
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Návštěva Vily dr. Edvarda Beneše
V letošním roce „osmičkových“ výročí si připomínáme jedno
z nejdůležitějších v dějinách našeho státu, a to sto let od vzniku
samostatného Československa. V průběhu kalendářního roku se
k němu budeme vracet i my ve škole v projektu, jehož součástí jsou jednotlivé akce. Tou první byla prohlídka Benešovy vily
v Sezimově Ústí.
Vila druhého československého prezidenta spadá pod Úřad
vlády ČR. Díky memorandu za účelem pravidelného návštěvnického provozu Benešovy vily se nyní může běžný návštěvník podívat do této úžasné stavby daleko častěji, než tomu bylo
doposud. Tento režim nabízí totiž v těchto měsících i páteční
komentované prohlídky školám zdarma. Přestože Sezimovo
Ústí je mimo náš okres, kilometrově je velice blízko. Nebylo
by jistě chytré takovou nabídku nevyužít a současně by bylo
ostudou neznat tak významné místo v našem okolí. Proto jsme
se se žáky osmého a devátého ročníku do nedalekého města vydali i my. Seznámili jsme se s příběhem Benešovy vily
a životním příběhem Hany a Edvarda Benešových. Dozvěděli
jsme se, jaký byl její osud po roce 1948, kdy zemřel Edvard
Beneš, a po smrti jeho ženy Hany v roce 1974. Zajímavá je
i zmínka o tom, co se změnilo po roce 1989 a že je možné sídlo
premiérů České republiky dnes navštívit. Komentované pro-

hlídka, jež vedla areálem Benešovy vily i uvnitř, je samotnou
ukázkou její role v životě manželů Benešových i příkladem
symbolické hodnoty, kterou s sebou nese od svého postavení
až do současnosti.
Mgr. Renata Fuchsová

Besídka ke Dni matek
Den matek je dnem, kdy si připomínáme význam mateřství, mateřských vazeb a vlivu matek napříč všemi oblastmi společnosti. Připadá vždy na druhou květnovou neděli a tento rok jsme si jej společně
připomněli 10. května. Naše školní družina již tradičně připravila
pro maminky a babičky besídku s pestrým programem, kterou jsme
i tentokrát pojali jako poděkování za jejich lásku a péči.
Společně s dětmi pěveckého sboru Zvoneček pod vedením
Mgr. Balcarové jsme připravili taneček, pásmo písniček a básniček. Muzikálek O dvanácti měsíčkách si prakticky ve své vlastní
režii nacvičily děti 4. třídy se svou paní učitelkou J. Schreibmeierovou. Všechny děti se na toto vystoupení připravovaly pilně několik týdnů dopředu – pečlivě se učily svou básničku, a také jsme
společně opět vyrobili pro maminky na památku drobný dáreček.
Besídku jsme si všichni užili a věříme, že i maminkám se vystoupení dětí líbilo.
Věra Bártů

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

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

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

Muzeum a galerie Třeboň
– výstava od 29. dubna do
15. srpna
(denně 10 – 12, 13 – 16 hodin)
Studovna, Stará radnice Lomnice nad Lužnicí – obnovena
expozice k 10. dubnu
(přístupná v rámci otevírací
doby IKS)
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Čarodějnice a stavění májky
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Folklorní festival
U Zlaté stoky 2018

Festival dechové hudby 11. srpna
na Farské louce

U Zlaté stoky se 9. června můžete setkat
s krojovanými, kteří k nám přijedou na další
ročník folklorního festivalu. V minulých číslech LL jsme vám přiblížili některé soubory
a tak už jen krátce.
Letos se máte opravdu na co těšit! Přivítá
vás známá kapela Třeboňská dvanáctka, kterou určitě není třeba představovat. Soubory
Úsvit a Čtyřlístek jsou stálicemi a většina
souborů často čerpá z jejich práce náměty
a motivaci pro svou práci. Naopak Pětilístek
je úplným nováčkem, ale určitě vás nadchne
chuť a zapálení malých tanečníků. Soubory z Břeclavi a ze Znojma jsou pozdravem
z Moravy, kterou máme všichni v povědomí,
jako klenotnici našich tradic a živé lidové
kultury. Z Dolního Rakouska přijede soubor
mladých lidí s programem, který vás určitě
nenechá chladnými. Naše soubory si připravily nové programy a koncert Lakomé Barky bude třešničkou našeho setkání. Akce je
spolufinancována v rámci projektu FMP
– KPF-01-009 – Rok partnerství.

Černovická dechovka byla založena, podle pamětníky upřesněného datování,
roku 1933.

Kultura v Třeboni
2. 6.	  9:00
6. 6.
19:30
9. 6.
20:00
13. 6.
18:00

Dračí Svět – závody dračích lodí
Recitál Ireny Budweiserové a J. Racka (společenský sál Lázní Aurora)
Michal David Open Air – nádvoří pivovaru
O povodních na Lužnici – přednáší P. Matlas (Dům Štěpánka Netolického)

Lomnické LISTY informují
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15. 6.
19:00
16. 6.
20:30
21. 6.
19:30
28. 6. – 2. 7.
30. 6.		

Concertino Praga (Schwarzenberská hrobka)
Richard III. – Divadlo v Celetné (velké nádvoří zámku)
Bez předsudků – divadelní představení (Divadlo JK Tyla)
Okolo Třeboně – hudební multižánrový festival (www.okolotrebone.cz)
Cykloorientační závod (areál bývalých Technických služeb – www.itrebon.cz)

Výstavy:
9. 6. – 18. 9.
16. 6. – 15. 8.

Příběh Zlaté stoky – 500 let jedinečného díla Štěpánka Netolického (Dům Štěpánka Netolického)
Třeboňská jubilea – výstava dokumentů a fotografií (muzeum a galerie Třeboň)

Kol kolem Lomnice
Krásnou slunečnou neděli 6. května
jsme prožili společně s návštěvou z naší
partnerské obce Bad Großpertholz. Prošli jsme si naučnou stezku s výkladem
p. Neuderta z CHKO Třeboňsko (s odborným překladem). Na kolech jsme
objeli zhruba 40km trasu přes Bošilec,
Mazelov a další malebná místa. Aktivity
vystřídalo přátelské posezení, při kterém
jsme se nejen občerstvili, ale procvičili
si své jazykové schopnosti.
Akce byla spolufinancována v rámci
projektu FMP – KPF-01-009 – Rok partnerství.

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

6. června od 09°° do 11°°
Kniha ti sluší
V rámci akce Kniha ti sluší se lomničtí žáci
z 1. až 4. tříd setkali s autorkou zajímavých
dětských knih, paní Danielou Krolupperovou.
Poptejte se svých dětí, možná by se jim
některá z jejích publikací líbila. Některé si
můžete půjčit u nás v knihovně.
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Z E S P O RT U

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
MUŽI „A“

STARŠÍ DOROST

sobota 21.4.2018
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „A“
– Třebětice 0:0 (0:0)
střelci: –

neděle 22.4.2018
mistrovské utkání staršího dorostu
hrané na trávě v S. Ústí
Sokol Sezimovo Ústí – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 3:3 (2:2),
PK 0:3
střelci: Burda Jan 3

sobota 28.4.2018
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na
trávě v D. Bukovsku
Dolní Bukovsko – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí „A“ 0:1 (0:0)
střelci: Pancíř
sobota 5.5.2018
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „A“
– Jiskra Nová Bystřice 2:0 (0:0)
střelci: Dušák V. 2
sobota 12.5.2018
mistrovské utkání mužů „A“ hrané na
trávě v K. Řečici
Kardašova Řečice – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí „A“ 0:0 (0:0)
střelci: –

MUŽI „B“
neděle 22.4.2018
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „B“
– Plavsko 1:6 (1:1)
střelci: Šedivý
sobota 28.4.2018
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na
trávě v Nové Vsi
Nová Ves – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí „B“ 6:2 (4:0)
střelci: Němec R. 2
neděle 6.5.2018
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „B“
– Lodhéřov 3:2 (2:0)
střelci: Šedivý, Němec R., Nohava V.
neděle 13.5.2018
mistrovské utkání mužů „B“ hrané na
trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „B“
– Horní Žďár 1:1 (1:0)
střelci: Němec J.

středa 25.4.2018
semifinále Českého poháru dorostu
hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
SKP ČB 6:2 (2:2)
střelci: Kabele 2, Burda Jan, Dušák
V., Malec, Strouha

Roudné – TJ
TATRAN
Lomnice nad
Lužnicí 4:0
(3:0)
střelci: –
neděle 13.5.2018
mistrovské utkání mladšího dorostu
hrané na trávě v Ševětíně
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Vodňany/Dříteň 5:3 (5:0),
střelci: Šnorek 2, Hegr, Prášek M.,
Špale M.

STARŠÍ ŽÁCI

neděle 29.4.2018
mistrovské utkání staršího dorostu
hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Milevsko 2:2 (0:2), PK 4:5
střelci: Prášek M., Trachta
penaltu proměnili: Kabele, Hrubý P.,
Dlouhý, Trachta

pondělí 16.4.2018
přátelské utkání starších žáků hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/
SK Ševětín – Hluboká nad Vltavou
7:1 (4:0)
střelci: Vrána 2, Fiktus, Kyrián,
Prášek M., Pánkow, Hejduk

neděle 6.5.2018
mistrovské utkání staršího dorostu
hrané na trávě v Roudném
Roudné – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 1:0 (1:0)
střelci: –

sobota 21.4.2018
mistrovské utkání starších žáků hrané
na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/
SK Ševětín – Kunžak/Strmilov 13:0
(7:0)
střelci: Fiktus 4, Prášek M. 3, Kyrian
3, Vrána 2, Stoklasa

neděle 13.5.2018
mistrovské utkání staršího dorostu
hrané na trávě v Ševětíně
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Vodňany/Dříteň 6:1 (2:0),
střelci: Burda Jan 3, Hrubý P. 2,
Kabele

MLADŠÍ DOROST
neděle 22.4.2018
mistrovské utkání mladšího dorostu
hrané na trávě v S. Ústí
Sokol Sezimovo Ústí – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 1:6 (0:4)
střelci: Dušák V. 2, Hegr, Prášek M.,
Šnorek, Janda (PK)
neděle 29.4.2018
mistrovské utkání mladšího dorostu
hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Milevsko 1:2 (1:2)
střelci: Šnorek
neděle 6.5.2018
mistrovské utkání mladšího dorostu
hrané na trávě v Roudném

čtvrtek 26.4.2018
přátelské utkání starších žáků hrané
na trávě ve Štěpánovicích
Lišov – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí/SK Ševětín 2:4 (1:3)
střelci: Prášek M. 3, Fiktus
sobota 28.4.2018
mistrovské utkání starších žáků hrané
na trávě v Chlumu u Tř.
N. Bystřice/Chlum u Tř. – TJ
TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK
Ševětín 0:14 (0:8)
střelci: Vrána 4, Prášek M. 2, Fiktus 2,
Stoklasa 2, Kyrian, Beznoska, Prášek
P., Hajný
neděle 6.5.2018
mistrovské utkání starších žáků hrané
na trávě v Ševětíně
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/
SK Ševětín – Slavonice/St. Město p.
L. 7:0 (4:0)
střelci: Fiktus 3, Prášek M. 2, Vrána,
Ouda
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sobota 12.5.2018
mistrovské utkání starších žáků hrané
na trávě v Kaplici
Kaplice – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí/SK Ševětín 0:4 (0:3)
střelci: Fiktus 2, Prášek M., Ouda

MLADŠÍ ŽÁCI
sobota 21.4.2018
mistrovské utkání mladších žáků
hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/
SK Ševětín – Kunžak/Strmilov 8:2
(4:0)
střelci: Prášek P. 3, Prášková, Hrubý
T., Němec, Beznoska, Hajný
sobota 28.4.2018
mistrovské utkání mladších žáků
hrané na trávě v Chlumu u Tř.
N. Bystřice/Chlum u Tř. – TJ
TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK
Ševětín 0:9 (0:6)
střelci: Maňas 3, Němec 2, Hrubý K.,
Kolář, Prášek P., Hajný
neděle 6.5.2018
mistrovské utkání mladších žáků
hrané na trávě v Ševětíně
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/
SK Ševětín – Slavonice/St. Město p.
L. 6:1 (2:1)
střelci: Hrubý K. 2, John, Maňas,
Novák O., Kolář
sobota 12.5.2018
mistrovské utkání mladších žáků
hrané na trávě v Kaplici
Kaplice – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí/SK Ševětín 0:4 (0:1)
střelci: Kuneš 2, Němec, Prášková

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
středa 18.4.2018
mistrovské utkání starší přípravky
hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Kardašova Řečice 13:2 (4:0)
střelci: Hrubý T. 7, Babický D. 2,
Prášková, Hrubý K., Prášek T., Bicenc
středa 25.4.2018
mistrovské utkání starší přípravky
hrané na trávě ve Stráži
Novosedly n. N./Stráž n. N. – TJ
TATRAN Lomnice nad Lužnicí 2:12
(2:6)
střelci: Hrubý T. 5, Hrubý K. 2,
Prášek T. 2, Babický D. 2, Prášková

Lomnické LISTY informují

úterý 1.5.2018
mistrovské utkání starší přípravky
hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Dačice „A“ 0:17 (0:7)
střelci: –
pátek 4.5.2018
mistrovské utkání starší přípravky
hrané na trávě v Třeboni
Třeboň „B“ – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 9:5 (4:4)
střelci: Prášková 3, Hrubý K.,
Babický D.
pátek 11.5.2018
mistrovské utkání starší přípravky
hrané na trávě v J. Hradci
Jindřichův Hradec „B“ – TJ
TATRAN Lomnice nad Lužnicí 4:12
(2:4)
střelci: Hrubý K. 3, Prášková 2, Papež
2, Prášek T. 2, Babický D., Hrubý K.,
Bicenc

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

neděle 22.4.2018
mistrovská utkání mladší přípravky
hraná na trávě v Kunžaku
Novosedly nad Nežárkou – TJ
TATRAN Lomnice nad Lužnicí 3:6
(2:5)
střelci: Hrubý K. 4, Julák, Pršanec T.
Kunžak – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 1:4 (0:2)
střelci: Hrubý K. 2, Novák O., Špongr
středa 25.4.2018
přátelské utkání mladší přípravky
hrané na trávě ve Stráži
Stráž n. N. – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 0:2
střelci: Špongr, Cipín
neděle 29.4.2018
mistrovská utkání mladší přípravky
hraná na trávě v K. Řečici
Kardašova Řečice – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 0:22 (0:13)
střelci: Cipín 8, Hrubý K. 6, Špongr 4,
Pršanec T. 3, Šachl J.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Třeboň „B“ 1:13 (1:5)
střelci: Hrubý K.
sobota 5.5.2018
mistrovská utkání mladší přípravky
hraná na trávě v Třeboni
Třeboň „B“ – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 0:0 (0:0)
střelci: –

Červen 2018

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Novosedly n. N. 3:2 (0:1)
střelci: Hrubý K. 3
neděle 13.5.2018
mistrovská utkání mladší přípravky
hraná na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Dačice „A“ 4:6 (2:2)
střelci: Hrubý K. 3, Cipín
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Třeboň „B“ 0:16 (0:7)
střelci: –
V úterý 8.5.2018 se v našem
areálu v Lomnici odehrálo finále
Českého poháru starších žáků. Naše
mužstvo po dvou remízách neuspělo
v pokutových kopech a obsadilo tak
konečné 4. místo.
Výsledky:
SK Čtyři Dvory – TJ Lokomotiva
ČB 0:8 (0:3)
střelci: Novák F. 4, Šmacl 2, Tomandl,
Holomel
TJ Blatná – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 3:3 (1:3), PK 5:4
střelci: Šejvar, Říha, Outlý – Prášek
M. 3 (penaltu proměnili: Prášek M.,
Kyrian, Vrána, Beznoska)
Utkání o 3. místo:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
SK Čtyři Dvory 2:2 (2:1), PK 5:6
střelci: Stoklasa, Fiktus (penaltu
proměnili: Prášek M., Fiktus, Kyrian,
Vrána, Soklasa) – Musil, Skupník
Finále:
TJ Lokomotiva ČB – TJ Blatná 8:0
(2:0)
střelci: Novák F. 2, Macák 2,
Tomandl, Hanetšlégr, Martínek,
Holomel
Celkové pořadí:
1. TJ Lokomotiva ČB
2. TJ Blatná
3. SK Čtyři Dvory
4. TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
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Z E S P O lk ů

Kos zve na pouťový víkend
Letošní pouť v Lomnici připadá přímo na svátek místního patrona
svatého Jana Křtitele v neděli 24. června. A v sobotu se k pouti
příhodně pojí Setkání rodáků.
Kostelní sbor Kos vás zve na tento víkend do kostela, který se
nachází v bezprostřední blízkosti Farské louky a jenž bude prakticky celý víkend otevřený a volně přístupný. V sobotu bude otevřený od 13 do 19 hodin a v neděli od 9:30 do 18 hodin. Navíc
nabízí program. V sobotu se v 13:30 a v 18:00 Kos návštěvníkům
představí několika písničkami, v neděli se koná od 10 hodin poutní mše svatá. Při ní zahrajeme a zazpíváme svižnou Truvérskou
mši od Petra Ebena a zajímavou Karpatskou mši od současníka
Ladislava Moravetze, Čecha z Banátu, který dnes žije na Moravě.

Zavítejte tedy cestou za zábavou na Farské louce nebo cestou
z ní do chládku, klidu a ticha v kostele.

Kateřina Orlová

Úklid kostela před poutí
Zveme dobrovolníky a dobrovolnice na úklid kostela
sv. Jana Křtitele před poutí, který vykonáme
v sobotu 9. června od 8 hodin ráno.
Jménem farnosti Kateřina Orlová

Závod 13 klíčů
Jako každý rok tak i letos naše skautské
středisko připravilo pro děti z Lomnice
Závod 13 klíčů. 21.4. jsme se sešli na dětském hřišti u Farské louky. Bylo nás přes
padesát a všichni čekali, co se bude letos
dít. Nejprve jsme se rozdělili do několika
družstev podle věku, těm co chodili do
páté třídy a výše byli předané mapy s vyznačením míst, na kterých najdou klíč
a po splnění úkolu dostanou část tajenky. V průběhu celého dopoledne museli
poznat několik druhů rostlin, ověřit svojí
mušku u střelby ze vzduchovky i luku,
vyluštit několik šifer a poradit si i na překážkové dráze. Všichni to zvládli a první
družstvo i ve velice pěkném čase.
Na malé účastníky čekal na hřišti děd
Vševěd, který jim přečetl svůj příběh
o tom, jak přišel o tři zlaté vlasy a taky
o něco, co často již potřebuje a pořád to
ztrácí. Děti měly zjistit, co to děd pořád
hledá a aby na to přišly, musely najít 13
slov, z kterých pak vyšel název předmětu. Každá družinka dostala mapu s vyznačenými místy, kde byla slova z příběhu o třech zlatých vlasech schovaná.
Všichni se rozběhli svorně na druhou
stranu, než měli a tak jim ještě děd Vševěd poradil, kde najdou klíč první. No
a pak už to běželo. Děd se ještě několikrát objevil ve městě, aby mohl poradit
případně pomoci těm, co se ztratili a pak
unavený usnul na dětském hřišti. Každá

družinka ho po vyluštění tajenky tedy
probudila a řekla mu, co to pořád hledá.
Byli to brýle, co měl na hlavě a jak sám
děd říkal, hledejte brýle bez brýlí. No,
celé dopoledne se nám vydařilo moc
a děti si odnesli za své výkony i několik
pěkných cen.
A my skauti jsme se ještě sešli večer na našem pravidelném slavnostním

ohni sv. Jiří patrona všech skautů na
celém světě na našem ostrově a celý
den tam zakončili slavnostním udělením lipových lístků za další rok, který
je za námi a přečtením několika stránek z naší kroniky Old skautů, z roku
1945 kdy ještě v Lomnici byla válka
a skauti už spřádali plány, na první
schůzky a budování klubovny.

Budování klubovny na Jipru
Jak už většina z vás ví, naše středisko
již druhým rokem opravuje objekt bývalé administrativní budovy Jipra. No,
a abyste věděli, že se neflákáme, chtěl
bych napsat pár řádků o tom, jak jsme
daleko. V průběhu „letního jara“ se nám
podařilo kompletně vybudovat rozvody
vody a odpadů v celém objektu. Zároveň se podařila vyměnit elektroinstalace,

upravit příčky a narovnat schody. Také již
máme skoro ve všech místnostech nové
omítky a chystáme se betonovat podlahy.
Díky pomoci několika tatínků se podařilo vyklidit i celou půdu a pan Bartoš
nám dodělává střechu na nové přístavbě.
V nejbližších dnech přijedou řemeslníci
celý objekt zateplit a udělat novou fasádu. Nám pak bude zbývat ještě ve vnitř-

ku udělat obklady a osadit umyvadla
a další sanitu a pomalu se zabydlovat.
No s tím zabydlováním to nebude tak
rychlé, ale už se nám to blíží. Co se nám
také podařilo, tak oslovit s naším projektem Jihočeský kraj a získat i významnou částku na realizaci vlastního podílu,
který je opravdu nemalý. Podpořilo nás
letos i město Lomnice, které nám věno-
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valo částku 100tis. právě jako příspěvek
na vlastní podíl k námi získané dotaci
na opravu. Za to všem patří naše díky.
Ozvala se nám také nadace Jaroslava
Foglara, že se o naší klubovně dozvěděli
a rádi by naše malé středisko také podpořili. O to bych chtěl požádat i všechny
z vás, kteří čtete tyto řádky, protože abychom dokázali celý projekt dodělat, mu-

síme do konce září sehnat ještě 300tis
korun a to je úkol pro nás nemalý. Přesto
věříme, že se nám podaří najít 300 lidí,
kteří pošlou aspoň 1000korun na náš veřejný účet (čú: 200 007 143 / 7940 https://www.13klicu.cz/nova-klubovna/)
a v září budeme moci všechny pozvat
na otevření našeho skautského domu
Jipro. Budeme se na všechny těšit a ur-

Červen 2018
čitě dáme vědět, kdy budete moci přijít s námi sdílet radost z toho, že skauti
budou mít v Lomnici svojí klubovnu.
A o tom věřte, toužili již od roku 1945.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem
těm, kteří když potřebujeme, vždycky
přijdou a přiloží ruku k dílu, bez vás bychom se nepohnuly ani o kousek. Tatínci díky.

INZERCE

http://www.ekolamp.cz/data/web/ekokoutek/ekokoutek-osmismerka-a5-sirka.pdf
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LOMNICE NAD LUŽ. 699
AREÁL JIPRA
TEL. 724 076 845
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Koupím rodinný dům v osobním vlastnictví, může být i před
rekonstrukcí, prosím nabídněte.... volejte 728 637 119.

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
Řádková inzerce

200,– Kč
100,– Kč

Při opakovaném podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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