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Nenechte si ujít
5. března
Karneval
11. března
Zájezd na divadlo:
7 žen na krku
13. března
Pomlázkování
16. března
Čaje o páté
18. března
Mezi knihy
21. března
Den s pastelkou –
Hory a krajina
27. března
Velikonoční koncert

Z radnice
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
z 47. – 49. zasedání rady města
Rada města:

− bere na vědomí konání veřejného projednání o návrhu územního plánu Lomnice nad Lužnicí a vyhodnocení jeho
vlivů na udržitelný rozvoj území, které
se uskuteční dne 21.01.2016 od 16:00
hodin v DsPS
− projednala aktualizované přílohy č. 1
a č. 2 ke stávající Dohodě vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi městem Lomnice nad Lužnicí a Jihočeským
vodárenským svazem ze dne 2. 7. 2009,
kdy došlo ke změně rozsahu odběrných
míst; souhlasí s aktualizovanými přílohami č. 1 a č. 2 ke stávající Dohodě vlastníků
provozně souvisejících vodovodů mezi
městem Lomnice nad Lužnicí a Jihočeským vodárenským svazem
− bere na vědomí žádost o finanční dar
na činnost Destinace Třeboňsko o.p.s.

ve výši 6.000,– Kč; neschvaluje přidělení daru dle přiložené žádosti
− projednala žádost pana Petra Houzara,
studenta navazujícího Magisterského studia Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, obor Pomocné vědy historické
o souhlas s užitím znaku města pro vědecké účely; souhlasí s užitím znaku města
pro vědecké účely dle předložené žádosti
− projednala od SMS ČR nabídku vstupu
do tohoto sdružení. Vzhledem k tomu,
že je město plnohodnotným členem
Svazu měst a obcí ČR, nedoporučuje
ZM schválit vstup do tohoto sdružení
− projednala žádost o odepsání zboží
ze zásob Informačního a kulturního
střediska dle přílohy; souhlasí s odepsáním zboží ze zásob, které má Informační a kulturní středisko v inventárním
majetku

1. dubna
Noc s Andersenem
30. dubna
Stavění máje, Rej čarodějnic
− projednala předloženou žádost o kácení
dřevin na pozemku města p. č. 4171/5;
souhlasí s pokácením dřevin o celkovém počtu 7 kusů na pozemku
p. č. 4171/5
− projednala návrh předložené smlouvy
o právu provést stavbu na pozemcích
p.č. 4212/1, 3566/1 a 3566/5; souhlasí
se zněním návrhu předložených smluv;
a) schvaluje uzavření smlouvy o právu
stavby na pozemku p. č.4212/1 ve správě
SÚS Jihočeského kraje (ulice Nádražní)
b) schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce (právu stavby) na pozemcích
p. č. 3566/1, 3566/5 ve správě ŘSD
(ulice Třeboňská, křižovatka u bytového domu č. p. 403)
− projednala přiložené rozpočtové opatření
č. 16/2015; schvaluje rozpočtové opatření a předkládá ZM na vědomí
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− projednala postup prací při rekonstrukci
bytu č. 8 v domě č.p. 403; ukládá vedoucímu SÚMM koordinovat postup
prací s technickým dozorem města panem Ing. arch. Kordíkem
− projednala vyúčtování vodného a stočného v domě č.p. 133; ukládá vedoucímu SÚMM prověřit stav vodoměru
a vodovodní přípojky ve spolupráci
s ČEVAK. V případě zjištění poruchy
vodoměru zajistit reklamaci
− projednala návrh komise k vyřazení
majetku: lednice Afinox, lednice Slatinka – Š – 025/2 a dále 7 kusů židlí z evidence majetku města (viz. přiložené fotografie); souhlasí s vyřazením majetku
z evidence
− souhlasí s úpravou přílohy č. 4 nájemních smluv k bytům, která řeší drobné
opravy související s užíváním bytu,
s účinností od 01.01.2016. Ke změně dochází v důsledku Nařízení vlády
č. 308/2015 Sb., která vymezuje pojmy
běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu
− projednala Smlouvu o pronájmu sálu
v kulturním domě s obcí Klec na den
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−
−
−

−

−

23.1.2016; schvaluje Smlouvu o pronájmu
projednala vzor darovací smlouvy;
schvaluje text předložené darovací
smlouvy
bere na vědomí vyžádání podkladů
od Ministerstvo vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
schvaluje znění smluv na sponzorský
dar u příležitosti konání městského společenského plesu v roce 2016
projednala záměr TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí, z.s. rekonstruovat a opravit objekt kabin a sociálního zařízení
v majetku TJ; souhlasí s tímto záměrem
zlepšení podmínek pro sportování jak
členů TJ, ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí a široké veřejnosti. Tento projekt je
plně v souladu s koncepcí a rozvojem
sportu města Lomnice nad Lužnicí
bere na vědomí výzvu k poskytnutí souhlasu se zastavením exekuce; doporučuje ZM schválení poskytnutí souhlasu
se zastavením exekuce
schvaluje zrušení současného zápisu
na webu www.zlatestranky.cz v plném
rozsahu

− bere na vědomí předloženou zprávu
o stavu likvidace komunálního odpadu
pro roky 2014 a 2015
− doporučuje realizovat projekt ,,Víceúčelový stroj pro údržbu sportovního areálu v Lomnici nad Lužnicí“;
souhlasí se zněním a podáním žádosti o státní podporu sportu pro rok
2016, PROGRAM 133510, MŠMT
ČR na pořízení víceúčelového stroje
na úpravu sportovního areálu; doporučuje ZM schválit spolufinancování
ve výši 35%
− schvaluje znění příkazní smlouvy
na zpracování žádosti o dotace u Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v rámci
programu EFEKT 2016 na akci ,,Veřejné osvětlení v ulicích Nádražní a Tyršova, Lomnice nad Lužnicí“
− projednala předložené smlouvy o připojení k dis. soustavě z napěťové hladiny
NN č. 12133469 a 12133510 (tepelné čerpadlo); souhlasí s předloženými
smlouvami a pověřuje starostu jejich
podpisem
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Z městského ÚŘADU
Demografické údaje za rok 2015
K 31. 12. 2015 činil počet obyvatel
v Lomnici nad Lužnicí: 1782

Demografické změny v roce 2015:
Narodilo se: 12
Zemřelo: 27
Přirozený úbytek za rok 2015 činí 15 osob.
Migrace obyvatelstva:
Přistěhovalo se: 42
Odstěhovalo se: 40
Stěhování v obci: 52
Migrační přírůstek činí 2 osoby.
Celkový úbytek za rok 2015 činí 13 osob.

Skladba obyvatelstva:
Počet žen: 902
Počet mužů: 880
Průměrný věk mužů (skutečný): 38,48
Průměrný věk žen (skutečný): 42,13
Průměrný věk občanů v Lomnici nad Lužnicí (skutečný): 40,33
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Strom života:
Rok narození
(rozmezí 5 let)

Věk

Muži
počet

Ženy
počet

1921
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95
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15
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5
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0
3
7
9
27
40
68
61
48
66
50
69
71
63
62
57
42
45
57
35

5
10
18
30
20
59
67
69
48
45
64
74
67
58
62
51
43
32
46
34
matrika, Jana Šejdová
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Obecně závazná vyhláška č. 3/2015,
o místních poplatcích – zkrácené znění – 2. část
ČÁST III.
poplatek za UŽÍVÁNÍ
VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Čl. 8
Předmět poplatku, poplatník
(1)	Poplatek za užívání veřejného prostranství ve vlastnictví města se vybírá
za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných
staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění
stavebních nebo reklamních zařízení,
zařízení cirkusů, lunaparků a jiných
obdobných atrakcí, umístění skládek,
vyhrazení trvalého parkovacího místa
a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo
potřeby tvorby filmových a televizních děl.
(2)	Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství
způsobem uvedeným v odstavci (1).

Čl. 9
Veřejné prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za
užívání veřejných prostranství, která jsou
uvedena jmenovitě v příloze č. 1. Tato příloha tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 10
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do
dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 11
Ohlašovací povinnost
(1)	Poplatník je povinen ohlásit správci
poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství
předpokládanou dobu, místo, způsob
a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší než 5 dní je
povinen splnit ohlašovací povinnost
nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den
připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
(2)	Poplatník je dále povinen ohlásit
správci poplatku některé další údaje
stanovené v čl. 30 této vyhlášky.
(3)	Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit

skutečný stav údajů uvedených v odst.
(1) nejpozději do 15 dnů.

Čl. 12
Sazba poplatku
(1)	Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a)	za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
služeb ................................... 5 Kč,
b)	za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje – restaurační zahrádky –
(tj. vymezené místo, na kterém se
poskytují služby v rámci živnosti
„hostinská činnost“, které je k této
činnosti vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou určenou k tomuto účelu podle zvláštních předpisů a má stejného provozovatele
jako uvedená provozovna) ............
......................................... 0,50 Kč,
c)	za umístění ostatních dočasných
staveb sloužících pro poskytování
prodeje ................................. 5 Kč,
d)	zařízení sloužících pro poskytování prodeje ........................... 20 Kč,
e)	za provádění výkopových prací .....
............................................. . 5 Kč,
f)	za umístění stavebního zařízení .....
.............................................. 5 Kč,
g)	za umístění reklamního zařízení
............................................ 20 Kč,
h)	za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí ..... 10 Kč,
i)	za umístění zařízení cirkusů ... 3 Kč,
j)	za umístění skládek .............. 5 Kč,
k)	za vyhrazení trvalého parkovacího
místa .................................... 5 Kč,
l)	za užívání veřejného prostranství
pro kulturní akce .................. 3 Kč,
m)	za užívání veřejného prostranství
pro sportovní akce ................ 3 Kč,
n)	za užívání veřejného prostranství
pro reklamní akce ................. 5 Kč,
o)	za užívání veřejného prostranství
pro potřeby tvorby filmových a televizních děl ......................... 5 Kč.
(2)	Obec stanovuje poplatek paušální
částkou takto:
a)	za umístění zařízení lunaparků a jiných podobných atrakcí ................
........................... 18 000 Kč/týden,
b)	za vyhrazení trvalého parkovacího
místa ....................... 1 500 Kč/rok,
c)	za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování
prodeje – restaurační zahrádky –
(tj. vymezené místo, na kterém se
poskytují služby v rámci živnosti
„hostinská činnost“, které je k této

činnosti vybaveno a funkčně souvisí s provozovnou určenou k tomuto účelu podle zvláštních předpisů a má stejného provozovatele
jako uvedená provozovna) ...........
................................. 1 000 Kč/rok.

Čl. 13
Splatnost poplatku
(1)	Poplatek ve výši stanovené podle čl.
12 odst. 1 je splatný:
a)	při užívání veřejného prostranství
po dobu kratší 5 dnů nejpozději
v den zahájení užívání veřejného
prostranství,
b)	při užívání veřejného prostranství
po dobu 5 dnů nebo delší nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství.
(2)	Poplatek ve výši stanovené podle čl.
12 odst. 2 je splatný do 30. 6. příslušného kalendářního roku.
(3)	Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu,
neděli nebo státem uznaný svátek, je
dnem, ve kterém je poplatník povinen
svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 14
Osvobození a úlevy
(1)	Poplatek se neplatí:
a)	za vyhrazení trvalého parkovacího
místa pro osobu zdravotně postiženou,
b)	z akcí pořádaných na veřejném
prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.
(2)	Od poplatku se dále osvobozují:
a)	užívání veřejného prostranství –
umístění skládek v délce trvání
3 dnů včetně,
b)	užití veřejného prostranství pro filmovou a televizní tvorbu propagující město Lomnice nad Lužnicí,
c)	umístění kolostavu,
d)	reklamní zařízení s plochou do 0,5 m2,
e)	užívání veřejného prostranství pro vystavení zboží před vlastní provozovnou s maximálním odstupem 0,4 m
od obvodové stěny provozovny,
f)	akce pořádané TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí, SDH Lomnice
nad Lužnicí, Junák – středisko 13
klíčů Lomnice nad Lužnicí, Obec
Baráčníků Lomnice nad Lužnicí,
DTJ Kondor Lomnice nad Lužnicí
a dalšími neziskovými organizacemi působícími na území města.
Celé znění na: www.lomnice-nl.cz
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OD NAŠICH OBČANŮ
Poděkování
Srdečně děkuji vedení města, zastupiteli města Martinu Chrtovi a dále panu
Ohrádkovi, vedoucímu SÚMM, kteří se
zasloužili o to, že plastová víčka nasbíra-

ná ve sběrném dvoře v Lomnici nad Lužnicí byla věnována do sbírky víček pro
mého vnuka Miloška Rešla z Horusic.
Sbírka byla vyhlášena Infocentrem města

Veselí nad Lužnicí a stále pokračuje. Z celého srdce děkuji i všem, kteří mi stále nosí
víčka i k nám domů.

babička Božena Hejlová

Ze školy
Školní kolo
recitační
soutěže 2016
V pátek 12. 2. 2016 proběhlo na naší
škole školní kolo recitační soutěže, kde
byli vybráni žáci, kteří budou reprezentovat školu v okresním kole recitační
soutěže v Jindřichově Hradci. Při recitaci básní dle svého výběru, či výběru
vyučujících, se setkali společně žáci
prvních až pátých tříd. Prvňáčci měli
trochu trému před tolika staršími spolužáky, ale své premiéry se zhostili statečně. Ostatní žáci, kteří byli vybráni při
třídních kolech, přednášeli velice pěkné
básně. Doufejme, že se vítězům bude
dařit i v okresním kole.
Pavla Žáčková

Zápis dětí do 1. třídy
Zdá se to jako chvilka, co nastoupili noví
prvňáčci do školních lavic. Ti samí mají
své první pololetí za sebou a za dveřmi už
netrpělivě čekají jejich noví nástupci.
Dne 3. 2. 2016 proběhl zápis dětí do
1. třídy. Úkoly, které si tu pro ně při-
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chystali žáci 5. ročníku spolu s vyučujícími 1. stupně, zvládly děti bez větších
problémů a ukázaly, co všechno už umí
a ví. Za své snažení si předškoláci odnesli odměny, které pro ně přichystalo
vedení školy spolu s družinovými dětmi

a jejich vychovatelkami. Všem zmíněným děkuji za pomoc při přípravě a při
samém konání této akce a na budoucí
školáčky se těším při jarní předškoličce.
H. Nohavová,
vyučující 1. stupně ZŠ

Město Lomnice nad Lužnicí
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Karneval pro nejmenší
Mateřská škola spolu s lomnickým Klubíčkem uspořádali v neděli 7. února od
15 hodin v prostotách MŠ karneval pro
nejmenší děti. Účast byla velice hojná,
přišli rodiče s dětmi z Lomnice, ale také
přijely i děti z blízkého okolí. Masky
byly různorodé, například princezny,
Elsa, sněhulák Olaf, želva Ninja, sob,
kosmonaut, čarodějnice a další. Pro děti
byly připravené soutěže a tanečky pod
vedením paní učitelky Zuzany Školko-

vé. Nechyběly samozřejmě ani sladké
odměny. Občerstvení zajistily paní učitelky a maminky. Věříme, že se vám karneval líbil a těšíme se na příště .
Mgr. Zuzana Svatková

z kulturY
Fotostřípky z masopustního průvodu
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SOUTĚŽ PEKAŘSKÁ – BERÁNEK NA KOŠT
Upečte si zkušebně

VELIKONOČNÍHO
BERÁNKA
Vzorek do naší soutěže přineste
v neděli 13. března
mezi 10.00 a 12.00 hod
Kam? Do knihovny
Košt proběhne ve 14.30
Vyhodnocení v 15.00

Pokud nemáte svůj rodinný recept
Nabízíme pro inspiraci tento:
Velikonoční beránek farské kuchařky
(pro malou, až středně velkou formu)
180 g
polohrubé mouky
100 g
cukru krupice
80 g
másla
2 ks
vajec
1 lžička prášku do pečiva
vanilkový cukr
citrónová kůra, rozinky na ozdobu
tuk na vymazání formy
hrubá mouka na vysypání formy
moučkový cukr na pocukrování

Postup:
Utřeme žloutky, cukr a změklé máslo
Přidáme mouku smíchanou s práškem
do pečiva, vanilkový cukr, citrónovou kůru.
Nakonec zlehka vmícháme tuhý sníh z bílků
Těsto vlijeme do dobře tukem vymazané
vysypané formy a pečeme v předehřáté
troubě nejdříve 15 minut na 200 °C,
dopékáme asi 30 minut na 180 °C
Po upečení necháme formu chvilku stát,
pak beránka opatrně vyklopíme
Dvě rozinky – místo očí, jedna – čumáček
Vydatně pocukrujeme moučkovým cukrem.
Můžete polévat čokoládou J
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Mlynowska Sarah:
Co by kdyby…Popelka neobula
střevíček
A je to tu zas! Kouzelné zrcadlo nás zaneslo do pohádky o Popelce. A vemte
na to jed, že tentokrát si fakt dáme bacha, abychom tuhle pohádku nepopletli. V žádném případě. Popelka si vezme
svého prince a budou spolu šťastni až
do smrti. Jenže… ouha! Jak se to mohlo stát? Popelce spadla těžká skleněná
bota na nohu tak nešťastně, že ji má
celou oteklou a černou. Až přijde princ
zkoušet střevíček, Popelka ho rozhodně neobuje. A princ nepozná, že je to ta
PRAVÁ, a nebudou spolu žít šťastně až
do smrti. A zase za to můžeme my. To
se musí napravit. A musíme to stihnout
dřív, než hodiny odbijí dvanáct, jinak
šance, že všechno skončí happy endem,
bude pryč … navždy!
www.kosmas.cz/knihy/183857/
co-by-kdyby-popelka-neobula-strevicek/
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Oswald James:
Přirozené příčiny
Edinburg zasáhne vlna křiklavých krvavých vražd – každá další je nápadně
podobná té předchozí – a začíná se objevovat stále totéž jméno. Čím hlouběji
se McLean noří do případu, tím častěji
se musí ptát, kolik náhod se může sejít,
a uvědomuje si, že ta nejabsurdnější odpověď je možná ta jediná správná...
www.kosmas.cz/knihy/186441/
prirozene-priciny/

Šrut Pavel:
Kde zvedají nožku psi aneb
v Pantáticích na návsi
Český básník, překladatel, fejetonista
a autor knih pro děti a mládež Pavel Šrut
je známý svou hravostí a smyslem pro
humor. To ostatně dokazuje i roztomilá
sbírka krátkých epických básniček, jejichž humor je založen na překvapivém

spojení věcí, které spolu nesouvisejí.
Vychází nově ilustrováno Terezou Skoupilovou.
http://www.databazeknih.cz/knihy/
kde-zvedaji-nozku-psi-anebv-pantaticich-na-navsi-85644

Černý Dan: Tryskošnek
Jedná se o klasické komiksové album,
jehož hrdinou nejsou jako obvykle čtyři
kamarádi ze Čtyřlístku, ale šnek nadaný velkou rychlostí. Díky této vlastnosti
se z něj stal superhrdina, který pomáhá
všude, kde je to třeba.
Příběh jako šestistránkový seriál vychází už několik let jako součást časopisu Čtyřlístek, odkud je přejato prvních
devět dílů. V případě úspěchu tohoto
titulu počítáme s pokračováním série,
eventuelně i s dalšími hrdiny v nové edici kamarádi Čtyřlístku.
http://knihy.abz.cz/prodej/
tryskosnek

ZE SPORTU
Rozhovor s olympijskou reprezentantkou
1. Šárko, ve dnech 12.-21.2.2016
se účastníš II. zimních olympijských her mládeže v norském
Lillehammeru. Jak jsi se na tuto
akci dostala a v jakém sportu
budeš Českou republiku reprezentovat?
Budu reprezentovat v ledním hokeji.
Dostala jsem se k tomu díky turnaji
v Maďarsku, kdy mi trenér řekl, že se
mi tento turnaj povedl a že mne bere
na olympiádu.
2. Z
 a jaký klub momentálně hraješ, kde trénuješ a řekni nám,
jak je těžké skloubit všechno se
školou a studijními povinnostmi?
Momentálně hraji ligu žen za Kladno
a trénuji na Motoru v Českých Budějovicích, kde také studuji střední
zdravotnickou školu. Musím říct, že
to pro mne není lehké skloubit všechno dohromady. Střední škola už není
základní. Je to těžší a těžší…
3. Víme, že se nezabýváš jen jedním sportem, ale jsi i nadále
členkou Tělovýchovné jednoty TATRAN, kde Tě již dlouho vídáme nastupovat po boku
chlapců (i děvčat) ve fotbalo-

vém oddíle. Věnuješ se fotbalu
i v této chvíli? Uvidíme Tě na
hřišti i v jarních utkáních?
Ano, fotbal mám jako doplňkový
sport pro hokej. Měla bych se na
trávníku ukázat po hokejové sezóně,
kdy to bude vlastně moje suchá příprava na další sezónu.
4. M
 yslíš, že Ti fotbalová průprava v Lomnici pomohla ve Tvém
sportování jako takovém?
Ano, pomohla mi jak fyzicky, tak
psychicky. Ráda se vracím do tohoto
oddílu.
5. Vzpomeneš si ještě, kdo všechno
Tě tu trénoval a co všechno Tě
trenéři naučili?
Ano, trénoval mě tu pan Hrubý, Vrána, Špale a také (bohužel) můj otec…
J Myslím si, že mne naučili spoustu
důležitých věcí jak do sportu, tak do
života. J
6. A co spoluhráči? Je někdo s kým
hraješ nejraději a naopak někdo
s kým hraješ nebo jsi hrála nerada? Jaká vůbec byla a je atmosféra v týmech, kterými jsi
zatím v Lomnici od přípravek
prošla?

Ano, například ráda hraji se svojí sestřenicí Nikolou Krejčovou. Ale tak,
hraje se mi dobře s kýmkoliv, když si
rozumíme a pomáháme si. Atmosféra
je tu opravdu dobrá, i když někdy tu
je někdo, kdo ji kazí.
7. Jak dlouho ještě budeš tuto
sportovní „obojživelnost“ zvládat?
Já doufám, že to vydržím co nejdéle.
8. Pokud od Tebe dostane hokej
v budoucnu přednost, budeš
i nadále spoluhráče v Lomnici
sledovat a povzbuzovat?

Šárka Krejníková
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Chodíš se dívat třeba na zápasy
mužů i v současné době?
Ano, pokud by se našel čas, moc ráda
bych se šla podívat. Nejraději se chodím dívat na mé spoluhráče nebo také
na bývalé spolužáky, jak se zase za tu
dobu, co jsem tady nebyla, zlepšili.
9. Jak se Ti líbí jejich výkony?
Tak určitě někdy se nedaří, jako
v každém sportu, ale myslím si, že

Město Lomnice nad Lužnicí

předvádějí dobré výkony. Hlavně ta
jejich týmovost se mi líbí.
Přejeme Ti mnoho nejen sportovních
úspěchů.
Rozhovor byl pořízen před zahájením II. Olympijských zimních her
mládeže odkud přivezly mladé hokejistky stříbrné medaile. O zážitky
a zkušenosti z této jedinečné události
se s námi Šárka podělí v dalším čísle.

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
MŽ – turnaj Rudolfov –
výsledky
neděle 14. 2. 2016
Turnaj mladších žáků hraný v tělocvičně
v Rudolfově, 1x15 min. Mladší žáci obsadili 3. místo
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Rudolfov 1:0
střelci: Jedlička
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Lišov 2:0
střelci: Prášek M. 2
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Dobrá Voda 0:3
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Třeboň „Red“ 3:2
střelci: Prášek M. 2, Havel
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Třeboň „Blue“ 0:1

MP – zimní turnaj Týn n. Vlt. –
výsledky
Mladší přípravka se účastní zimního turnaje v Týně nad Vltavou. Turnaj je vypsán

jako pětikolový s počtem deseti týmů, kdy
během prvních tří kol budou sehrána utkání
v základní hrací skupině, stylem každý s každým. Následně se tabulka rozdělí na dvě
poloviny, kde se mužstva utkají opět stylem
každý s každým ve dvou hracích dnech.
Výsledky 1. nadstavbového kola – sobota
13. 3. 2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Hradiště 7:0
střelci: Poturnay 5, Prášková, Hrubý T.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MUŽSTVO
TJ LOKOMOTIVA Veselí n. Luž.
TJ TATRAN Lomnice n. Luž.
TJ Hradiště
FK Protivín
FK Rašelina Soběslav
FK OLYMPIE Týn
SK DYNAMO ČB
TJ SLAVOJ Temelín
TJ Sedlec
FK Vodňany

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Veselí nad Lužnicí 1:5
střelci: Poturnay
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Protivín 7:2
střelci: Prášková 4, Poturnay 2,
Babický D.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Soběslav 7:3
střelci: Poturnay 6, Prášková

ZAP.
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

V
4
3
2
1
0
3
2
2
1
0

R
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1

P
0
1
2
3
4
0
1
2
2
0

SKÓRE BODY
27:1
12
22:10
9
6:25
6
9:15
3
3:16
0
11:4
10
15:4
7
9:10
6
4:8
4
5:18
1

ze spolků
Z babiččina kapsáře
Velikonoční svátky máme všichni
spojeny především s malováním vajíček, pletením pomlázek a dobrotami, které patří na naše stoly právě
v tomto období. Po čtyřicetidenním
půstu se lidé v dřívějších dobách odměnili různými druhy pečiva a dobře
připravenou pečení. Vše však mělo
svá pravidla a zákonitosti. Pokud vás
zajímá, co, kdy a jak se má dle tradic
a zvyků připravovat v čase velikonočních svátků přijďte na další dílnu
strana 12

připravenou naším souborem. Tentokrát naše setkání v pondělí 7. března
doplní vystoupení dětí z Javoráčku.
Pro ty, kteří se k nám připojí také
na smrtnou neděli, až budeme vynášet Smrtku, uvádíme pár říkanek,
které k tomuto zvyku patří. Těšíme
se na další milé setkání se všemi zájemci o naše tradice.
„Smrt chodí po vsi, má velký fousy,
už nemůže choditi, musíme ji nositi,

od města k městu nesem nevěstu;
jestli nám nic nedáte, tak vám ji tu
necháme!“
„Smrt jede po vodě, nový léto
k nám jede,
s červenejma vejci, žlutejma mazanci.
Jakej je to mazanec, bez koření,
bez vajec.
Paní mámo krásná zakrojte kus másla,
dejte drobet mouky napečeme vdolky,
pro ty vaše pacholky.

Město Lomnice nad Lužnicí
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A ty svatá Markyto,
dej nám pozor na žito,
na pšenici na zelí, ať nám Pán Bůh nadělí.“
„Zimo, ty jsi bílá paní končí tvoje
kralování,
sundej bílou korunu a sesedni ze trůnu.
Už je na tě čas, za rok přijdeš zas!
Tak plav zimo, plav, víc se nezastav!“
„Vrby se nám zelenají, na vše strany
proplétají, radujme se, veselme se.
Žežulička v háji zpívá,
zlatohlávek se ozývá,
radujme se, veselme se.
Jaro už je mezi námi, zima už je
za horami, radujme se.“

Marcela Božovská

INFORMACE
Výzva pro místní podnikatele

Prodej

Chcete, aby Vaše firma byla evidována na oficiálních internetových stránkách města?
Jednak Vás zaregistrujeme do složky Firmy a služby, a dále zařadíme do interaktivní
mapy, aby si mohl každý najít na mapě města, kde přesně Váš podnik sídlí.
Stačí se s námi spojit přes e-mail: info@iks.lomnice-nl.cz či se za námi zastavit na
Informačním a kulturním středisku.

Město Lomnice nad Lužnicí vyhlašuje záměr
prodeje pozemku p.č. St. 19 o výměře 1275 m2
s budovou č.p. 17 určenou k bydlení (budova
bývalého SVAZARMU). Více informací na
městském úřadě, úřední desce nebo na internetových stránkách www.lomnice-nl.cz.

POZVÁNKA

Vážení, dovolujeme si Vás pozvat k projednání jízdních řádů 2016/2017, které se uskuteční:
● dne 23. března 2016 od 13.00 hod. v Českých Budějovicích v zasedací místnosti
číslo D615 (5. patro) v budově VŠTE v Českých Budějovicích, Okružní 517/10
● dne 22. března 2016 od 9.30 hod. v Táboře, v zasedací místnosti Městského úřadu, na Matrice, v 1. patře naproti oddělení krizového řízení, Žižkovo náměstí 7
● dne 21. března 2016 od 9.30 hod. v Jindřichově Hradci, v zasedací místnosti
„krizového řízení“ oddělení krizového řízení, v 1. patře, náměstí Masarykovo
168/II (boční vchod do „Kaštánku“ od parku-vodotrysku)
Předmětem jednání bude návrh železničního jízdního řádu 2016/2017, který vstoupí
v platnost dne 11. prosince 2016 a požadavky na změny JŘ 2015/2016 od 12. 06. 2016.
Současně budou projednány připomínky k návazné autobusové dopravě.
www.jikord.cz; info@jikord.cz
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Za ropu ušetřenou sběrem mobilů
bychom čtyřikrát objeli zeměkouli
Dalším podpořenou organizací je díky
projektu Věnuj mobil Charita Zábřeh.
Díky aktivitě společnosti Siemens, kdy její
zaměstnanci během Týdne země vybrali
neuvěřitelných 399 vysloužilých přístrojů,
získala nezisková organizace nový mobilní
telefon pro své zaměstnance.
Třídění mobilních telefonů výrazně šetří životní prostředí
Díky tomu, že zaměstnanci sebrali a nechali ekologicky zlikvidovat 399 mobilů, výrazně přispěli ke snížení dopadu na životní

prostředí. Ušetřili tím energii, vodu, emise
CO2 a řadu dalších komodit. Jen ušetřených
12 539 litrů vody by vystačilo na sprchování
čtyřčlenné rodině na víc než 8,5 roku. Za sběr
telefonů získal český Siemens od Asekolu
certifikaci “Ekologická firma“.
Poděkování ředitele Charity Zábřeh
Darovaný mobilní telefon Samsung bude
sloužit vedoucí Mgr. Jitce Šrůtkové. V Zábřehu vede denní stacionář pro mladé lidi
s mentálním postižením a psychickým onemocněním OÁZA. V tomto zařízení nachá-

INZERCE
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zejí užitečný kontakt se svými vrstevníky,
učí se a poznávají nové věci. Smartphone nahradí její stávající dosluhující běžný
tlačítkový telefon a bude jí sloužit ke každodennímu kontaktu s uživateli i jejich
rodinnými příslušníky. S chytrými funkcemi navíc k efektivnějšímu a rychlejšímu
plnění si manažerských povinností a pracovních úkolů. Velmi děkujeme společnosti
Siemens Elektromotory Mohelnice a firmě
Asekol za poskytnutí tohoto věcného daru,“
říká ředitel Charity Zábřeh Jiří Karger.
www.asekol.cz

Město Lomnice nad Lužnicí
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GEODETICKÉ
PRÁCE
Ing. PETR SEDLÁČEK
Tel.: +420 605 163 108
Fr. Sochora 561
378 16 Lomnice nad Lužnicí
www.geodeziejih.cz
info@geodeziejih.cz

Ceník inzerce
v Lomnických listech
1 strana A4

800,– Kč

1/2 strany A4

500,– Kč

1/4 strany A4

300,– Kč

6 x 9 cm

200,– Kč

Řádková inzerce

100,– Kč

Při opakovaném
podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na andrese:
lomnickelisty@gmail.com

Již 16. ročník
tradiční úspěšné
mezinárodní soutěže
o nejlepší kalendáře

16

Přihlašte svůj kalendář!
Přihlášené originální nástěnné a stolní kalendáře v 8 kategoriích opět
ohodnotí odborná porota. Podmínky mezinárodní soutěže s přihláškou
najdete na www.typografiacz.cz/soutez.html. Ceny budou vyhlášeny
a předány na závěrečném mítinku. Reprodukce všech přihlášených
kalendářů budou opět otištěny v barevném katalogu Kalendář roku 2016.
Vítězné kalendáře budou předvedeny na výstavě v Praze.
Kdo bude letos nejlepší?
Požadujte zaslání přihlášky s podmínkami soutěže!
Přihlášky a informace: marsova.typografia@tercie.cz, tel.: 776 664 427

Lomnické LISTY informují – periodický tisk územního samosprávného celku města Lomnice nad Lužnicí. Vydává město Lomnice nad Lužnicí, číslo 3 / 2016,
ročník XVI. Redakce: Informační a kulturní středisko, náměstí 5. května, 378 16 Lomnice nad Lužnicí, e-mail: lomnickelisty@gmail.com. Redakcí nevyžádané
z90a2x60B.indd 1
11:04
příspěvky se nevracejí, názor redakce nemusí být totožný s názorem autora.24.2.16
Za správnost
příspěvků ručí autor. Za všechny zaslané příspěvky předem děkujeme.
Uzávěrka příštího čísla: 11. 3. 2016. Tištěné vydání je k prodeji v Drogerii Hartman, Papírnictví Kostelecká, MěK a IKS, Pekařství MPM, Školní jídelna Lomničan.
Grafické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky.

strana 16

