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Nenechte si ujít
4. prosince
Přání Ježíškovi
5. prosince
Setkání s Mikulášem
6. prosince
Lakomá Barka
9. prosince
Pavlína Filipovská
seniorům
Česko zpívá koledy
13. prosince
Musica Dolce Vita
20. prosince
Adventní trhy,
adventní koncert
24. prosince
Betlémské světlo
26. prosince
Svatoštěpánský
koncert
27. prosince
Česká mše vánoční
J.J. Ryby
31. prosince
Silvestrovská
vycházka na Šaloun
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Město Lomnice nad Lužnicí

z radnice
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
z 38. – 40. zasedání rady města
Rada města:

− schvaluje uzavření dodatku o sazbě ve
Smlouvě o úvěru s Komerční bankou
− schvaluje udělení plné moci advokáta Mgr. Libora Nádravského, č. ČAK
8099, 370 05 České Budějovice, Husova tř. 1633/40. Tato plná moc zmocňuje Mgr. Libora Nádravského, aby
město Lomnice nad Lužnicí zastupoval
ve všech právních věcech, aby vykonával veškerá právní jednání, přijímal
doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry, uznával
uplatněné nároky, vzdával se nároků,
vymáhal nároky, plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, to vše
i tehdy, když je dle právních předpisů
zapotřebí zvláštní plné moci. Tato plná
moc se uděluje i v rozsahu práv a povinnosti podle občanského soudního
řádu, správního řádu a zákoníku práce,
a jako zvláštní plnou moc k soudnímu
vymáhání pohledávek, včetně jejich
přihlášení do insolvenčního a konkurzního řízení
− souhlasí jako zřizovatel ZŠ a MŠ se
zapojením ZŠ a MŠ do projektu zpracování Místního akčního plánu rozvoje
vzdělávání na území ORP Třeboň, čj.:
MSMT-24153/2015-3, jehož žadatelem je MAS Třeboňsko, o.p.s.
− schvaluje znění darovací smlouvy na nemovitost mezi TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí a Městem Lomnice nad Lužnicí
a pověřuje starostu jejím podpisem
− souhlasí s přerušením provozu MŠ
a školní jídelny v době vánočních prázdnin, to je od 23.12.2015 do 1.1.2016 včetně (6 pracovních dnů). Provoz bude za-

−
−

−

−

−

−

hájen v pondělí 4.1.2016; ukládá vedení
ZŠ a MŠ včas informovat rodiče dětí
souhlasí se zahájením příprav a podáním podkladů pro žádost do programu
obnovy venkova
souhlasí se zahájením příprav a podáním podkladů pro žádost do Integrovaného regionálního operačního programu, cílem žádosti je rekonstrukce
chodníku v ulici Nádražní, Tyršova,
výstavba nového chodníku v ulici Zahradní a Třeboňská
schvaluje nabídku firmy Atelier SIS na
zpracování projektové dokumentace stavební úpravy chodníku ulice Nádražní
a Tyršova k předpokládané dotační akci
ukládá R. Soukupovi písemně oslovit
bývalé vedení města, tj. bývalou starostku a oba místostarosty, aby podali informaci o tom, kdo a jakou podal
objednávku, a dále o tom, kdo rozhodl
a zajišťoval samotnou realizaci navážení a rozhrnování zeminy. Veškeré podniknuté kroky konzultovat s právním
zástupcem města. Prověřit vlastnická
práva dotčených pozemků, kterých se
problematika terénních úprav týká
byla seznámena zástupcem firmy Galileo corporation, se strukturou a obsahem navrhovaných webových stránek
města Lomnice nad Lužnicí. Zpracovatelská firma předloží na základě navrženého obsahu webových stránek
konečnou cenovou nabídku, včetně
návrhu smlouvy. Smlouva bude předložena k projednání do RM. Ing. arch.
Urbanec připraví fotodokumentaci
projednala předloženou nabídku výměny oken (Stav oken v bytovém domě

čp. 2, Tyršova ulice); ukládá Ing. arch.
Kordíkovi oslovit minimálně 3 firmy,
aby předložily návrh řešení a cenovou
nabídku (navrhnout vhodný materiál).
Opravu či výměnu konzultovat s architektem města Ing. arch. Urbancem;
ukládá Ing. arch. Kordíkovi předložit
návrh k projednání RM
− projednala návrh rozúčtování nákladů na
pořízení vodovodních a kanalizačních
přípojek dle předložené tabulky; ukládá R. Soukupovi a Ing. arch. Kordíkovi
připravit pro fakturaci podklady jednotlivým majitelům nemovitostí v položkovém členění včetně mapového zaměření: materiálové náklady, zemní práce,
délky výkopů, montáž, apod.; ukládá R.
Soukupovi a Ing. arch. Kordíkovi připravit podklady pro projednání v RM,
po schválení budou předány ekonomickému úseku k vyfakturování
− projednala cenovou kalkulaci zpracování studie prostorového řešení části Šalounské ulice a nesouhlasí s předloženou
cenovou kalkulací; požaduje zpracování
jednoduché dopravní studie ve výši nákladů 15.000,– Kč bez DPH, součástí
studie požaduje: vypracování koordinační situace, situace dopravního značení
a rozhledových poměrů – preferuje jednoduché řešení, vypracování technické
zprávy popisem stavu a návrhu včetně
problémové analýzy s fotodokumentací,
společné projednání studie se zástupci
města a PČR, zapracování závěrů projednávání do studie. Zaměření stávajícího
stavu zajistí město Lomnice nad Lužnicí
Zápisy z jednání RM jsou dostupné na
www.lomnice-nl.cz

Z městského ÚŘADU
Výzva občanům – nové číslo účtu
V současné době vzrůstá obecně požadavek na provádění bezhotovostních
plateb a omezování plateb v hotovosti.
Platby převodem na účet upřednostňujeme i na městském úřadě. Bezhotovostní platby jsou snadno dohledatelné
a kontrolovatelné. Občan má doma doklad o provedené platbě, nemusí vážit
cestu na úřad a není vázán na pracovní dobu úřadu. Oproti tomu nevýhodou
platby v hotovosti je obtížnější hlídání,
předávání a přepočítávání. Manipulace
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s hotovými penězi je nákladná, protože
vyžaduje bezpečnostní a jiná opatření.
Hledá se levnější, bezpečnější a rychlejší způsob placení.
Proto vyzýváme občany, aby platby
za místní poplatky a nájemné prováděli bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na účet města. Od 1. 12.
2015 používejte NOVÉ číslo účtu
272 534 460 / 0300. (nájemné z čp. 671
a 672 – Dr. Fr. Kuny na smlouvou určený účet 221 845 226 / 0300)

Poplatek za odpad – jako variabilní symbol se uvede číslo popisné a do
poznámky se vypíší jména osob, za které je placeno. Po obdržení platby bude
bezplatně do domovní schránky vložena
známka na popelnici.
Poplatek ze psů – variabilní symbol
je také číslo popisné.
Nájemné – jako variabilní symbol se
uvede číslo, které je složené z čísla popisného a čísla bytu.

ekonomický úsek
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Zateplení městského úřadu
Město Lomnice nad Lužnicí úspěšně dokončilo další investiční stavební
akci, zahrnující kompletní zateplení
fasády budovy městského úřadu. Cílem této akce bylo snížit energetickou
náročnost budovy a zredukovat tak její
každoroční náklady na provoz, především na vydané množství energie pro
vnitřní vytápění. Financování této investiční akce bylo z větší části hrazeno
z dotačního titulu „Snížení energetické
náročnosti objektu Městského úřadu
Lomnice nad Lužnicí“ a z části z městského rozpočtu.
Samotný program Evropské unie
pro snížení energetické náročnosti veřejných budov spadá do Operačního
programu životního prostředí pro roky
2014 – 2020. Tato aktivita je podporována v rámci určitého cíle, a to pro
snížení energetické náročnosti u budov
a zvýšení využití obnovitelných zdrojů
energie. Pojďme si tento dotační program trochu přiblížit. Jeho orientací je
podpora projektů zahrnující kompletní
zateplení obvodového pláště budovy, výměny a repasování otvorových
výplní, realizace systémů nuceného
vytápění, výměny zdrojů vytápění za
ekologicky šetrnější, instalaci solárně
– termických kolektorů a především
realizaci stavebních opatření majících
prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality
vnitřního prostoru.
Aby budova vyhovovala podmínkám pro snížení energetické náročnosti, musí vyhovovat určitým tepelně
technickým parametrům. Při zlepšování tepelně technických parametrů obalových konstrukcí budovy je podmín-

kou, aby hodnoty součinitele prostupu
tepla jednotlivých konstrukcí objektu
(na něž je žádána podpora) po realizaci splňovaly hodnotu tzv. součinitele
prostupu tepla UN. Součinitel prostupu tepla můžeme rozlišovat na doporučený a požadovaný, zároveň musíme
vycházet z toho, že tato výpočtová
hodnota je pro každou konstrukci jiná.
Např. u oken je požadavek splněn, pokud mají nová okna hodnotu součinitele prostupu tepla včetně rámu nejvýše
1,2 W/(m2K). Pokud tedy chceme dosáhnout vyššího standardu zateplení,
je nutné použít takové výplně otvorů,
jenž zbytečně danou obálku tepelně
neoslabují. U oken je nutné uvažovat
s dvojskle vyplněným argonem či lépe
trojskle. Samotné opatření je finančně
náročnější, ale z dlouhodobějšího hlediska výhodné.

Na základě dotačních podmínek byl
vytvořen projekt a následná realizace zateplení budovy Městského úřadu
v Lomnici nad Lužnicí. Byla zde vytvořena celistvá izolační obálka budovy zahrnujíc fasádní zateplení formou
kontaktního pláště z pěnového polystyrenu tloušťky 150 mm, zateplení půdy
(izolace nebyla vkládána pod střešní
plášť, ale na podlahu podkroví) minerální vlnou o tloušťce 200 mm, výměnu
okenních otvorů (stávající bílá plastová
okna s nevyhovujícími tepelně technickými parametry byla nahrazena novými
okny s trojsklem, splňující požadavky
na součinitel prostupu tepla) a výměna
dveřních otvorů. V návaznosti na tuto
důležitou investiční akci jsou připravovány stavební úpravy interiéru jednotlivých místností budovy (v duchu zateplení a programu energetické úspory),
mezi níž bude zahrnuta výměna otopných těles, umělé osvětlení odpovídající ČSN, nové rozvody EI apod.
Závěrem nutno ještě říci, že přínosem zateplení obvodového pláště
Městského úřadu Lomnice nad Lužnicí
nebylo jen využití peněž z evropských
fondů pro účely zlepšení stavebně
technického a provozního stavu budovy, ale i pro zkvalitnění architektonického rázu budovy v prostoru nedávno
rekonstruovaného náměstí 5. května.
Fasáda této veřejné budovy si už delší
dobu zasloužila, vzhledem ke svému
významu a funkčnímu využití kvalitnější a důstojnější stavební úpravu.
Z tohoto hlediska je dobré vidět další
přispění k postupné obnově městského
prostředí Lomnice nad Lužnicí.
Pavel Kordík
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OD NAŠICH OBČANŮ
Sbírka víček pro Miloška pokračuje
Milí přátelé,
chtěla bych nyní v době předvánoční
znovu co nejsrdečněji poděkovat všem,
kdo se podílejí na sbírání plastových
víček pro mého desetiletého vnuka Miloška Rešla, žáka soběslavské Rolničky, který je od svého narození postižen
dětskou mozkovou obrnou. Jak už jsem
psala minule. Milošek je velký bojovník
a umí se radovat ze svého života a rozdávat svou lásku na potkání. Je prostě
kamarád s každým dobrým člověkem.

A těch se v našem městě najde opravdu mnoho. A těm všem, kteří mi už dva
roky nosí občas, ale i pravidelně víčka,
ať už v igelitkách nebo jen v pytlíčkách
od rohlíků, z celého srdce děkuji. Každý i sebemenší pytlíček pověšený na
klice našich dveří je takovým velkým
pozdravem dobrého srdce a zároveň
i ujištěním, že lomničtí spoluobčané
nejsou lhostejní. Mezi takové patří mimochodem i děti ze skautského oddílu
třinácti klíčů pod vedením Jany Rajno-

chové. Sbírají od samého začátku a stále vytrvale pokračují. A tak bych mohla
v seznamu těch, co sbírají, ještě dlouho
pokračovat a nerada bych na někoho
zapomněla. Tak tedy přeji všem lidem
dobré vůle požehnané vánoční svátky
prožité v krásné pohodě se svými nejbližšími. A do nového roku 2016 přeji
všem hlavně pevné zdraví, hodně štěstí,
spoustu malých i velkých radostí, Boží
požehnání a spokojený život v míru.
Božena Hejlová

Ze školy
Střípky ze školní družiny
Nový školní rok byl ve znamení příchodu
nových prvňáčků do naší školní družiny.
Společně se staršími dětmi jsme je seznámili s budovou školy, vytvořili jsme si pravidla
školní družiny a i do všech činností se prvňáčci zapojili velice aktivně. Celý měsíc září
jsme věnovali především bezpečnému chování dětí ve školní družině a zároveň i bezpečné cestě do školy. Vysvětlili jsme si, jak se
máme chovat v silničním provozu – jak a kde
nejlépe přecházet vozovku a proč je důležité
použít vždy přechod pro chodce.
Děti z první třídy jsme naučily nové pohybové a míčové hry a celá družina bojovala

o titul Pexesového krále. Nejlepším hráčem
se stala Šárka Valentová.
V letošním školním roce také pokračujeme s pravidelnými návštěvami místní
knihovny. Děti vždy čeká příjemné povídání
o knížkách, četba pohádky a nakonec i úkol,
který musí do další návštěvy splnit.
Podzimní měsíce již tradičně věnujeme
vycházkám do přírody. Vydáváme se k rybníkům Koňský, Peřinka a Služebný. Děti
cestou odpovídají na otázky z přírody, které
prokládáme pohybovými soutěžemi (např.
slalomem mezi stromy, přeskoky a překonávání překážek).

Podzimní tvoření s rodiči v mateřské školce

V letošním školním roce byl opět otevřen výtvarný kroužek pro děti z první třídy
a pro velký zájem starších dětí i kroužek Dovedných rukou. Jejich první výtvarné práce
můžete vidět na výstavě v přízemí prvního
stupně.
V listopadu nás čeká již čtvrtý Pyžamový
bál, který si děti vždy pořádně užijí. Obléknou si své oblíbené pyžamo a celé odpoledne
budeme soutěžit a tančit. Letos poprvé jsme
pro děti připravily Kloboukový den, na který se velmi těšíme. V současné chvíli se věnujeme výtvarné soutěži na téma „Barevný
podzim“.

Boj o titul Pexesového krále

Co nám hudba sděluje
V tomto školním roce jsme opět navázali na tradici z předešlých let a uspořádali
pro naše žáky zajímavý hudební pořad. Zavítali mezi nás akordeonistka Petra Vlčkostrana 4

vá, pedagožka a sólová interpretka, a Petr
Přibyl, koncertní mistr violové skupiny
orchestru Národního divadla, současně
i úspěšný autor rockové hudby, například

velmi známého hitu P. Jandy Nějak se vytrácíš, má lásko. Koncertu, jenž se odehrál
v kostele sv. Václava, se letos poprvé společně se žáky základní školy účastni-

Město Lomnice nad Lužnicí
ly i děti z mateřské školky. Proto byl program podle věku posluchačů rozdělen na
dvě samostatná představení.
Děti z mateřské školy a žáci prvního
stupně zhlédli pořad s názvem Do pohádky
z pohádky, který byl inspirován pohádkami
skladatele Ilji Hurníka a minioperami tvůrců
J. Uhlíře a Z. Svěráka. Děti si za doprovodu
nástrojového složení akordeonu a violy nejen
zazpívaly, ale i plnily různé úkoly, na kterých
si osvěžily základní pojmy z hudební teorie.
Koncert pro žáky 5. – 9. ročníku s názvem Dialog s akordeonem měl za cíl
představit akordeon jako svébytný hu-
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dební nástroj, schopný hry nejrůznějších
stylů a žánrů. A to v sólových skladbách
i v kombinaci s violou.
Komentované skladby nás zavedly
nejdříve do doby baroka a klasicismu.
Vyslechli jsme například barokní chorál,
který představil akordeon jako nástroj napodobující zvuk kostelních varhan. Písně
lidové nás pak přenesly do různých částí
Evropy – do Španělska, Irska i Maďarska.
Jaký název byste dali této skladbě? Co
se v ní děje? …. to byly úkoly, které žáky
nejen bavily, ale rozšířily jim i obzory
směrem k vážné hudbě 20. století. V tomto

Jak je to se školním stravováním?
Školní jídelna se řídí vyhláškou č.
107/2005 Sb. o školním stravování. Ta
obsahuje finanční limity na nákup potravin a výživové normy. Ty se rozdělují
podle věkových skupin strávníků.
Vyhláška určuje velikost porce masa
v syrovém stavu podle věku strávníka:
3 – 6 let 0,05 dkg
7 – 10 let 0,07 dkg
11 – 14 let 0,08 dkg
15 – 18 let 0,10 dkg
Dále sledujeme Spotřební koš – tzn.
sledování doporučených denních dávek
potravin (maso, ryby,
mléko, mléčné výrobky, tuky, cukry,
zelenina, ovoce, brambory a luštěniny).
V roce 2015 došlo k určitým změnám
ve školním stravování. Školní jídelny
mají nové Nutriční doporučení, které se
zabývá sestavováním jídelních lístků.
Doporučená složky oběda:

Martina Prášková

případě zněla náročná skladba pro sólovou
violu Paula Hindemitha.
Před samotným závěrem pestrého hodinového koncertu jsme vyslechli chronicky
známý Montiho čardáš ve virtuózním provedení Petry Vlčkové. Při něm se v publiku ozvala otázka: „Jak to, že jí ty prsty tak
rychle běhají?“ Což mluví o kvalitě obou
sólistů určitě samo za sebe.
Pestré hudební putování pak skončilo
v rytmu blues a rock’n’rollu. Oběma interpretům se žáci odvděčili výrazným potleskem.
Renáta Fuchsová

Cassiopeia
v lomnické škole
V rámci environmentální výchovy a vzdělávání zajišťujeme každý rok pro žáky naší školy několik programů s ekologickou, multikulturní či sociální tematikou.
I pro tentokrát jsme využili osvědčené spolupráce
se střediskem ekologické výchovy Cassiopeia České
Budějovice a pod vedením odborných lektorů proběhly výukové programy pro žáky celého 1. stupně.
Pro prvňáčky jsme aktuálně zvolili téma budování vztahů v dětském kolektivu a třídní sounáležitosti.
Žáci druhého ročníku formou hry prožili vývoj motýla
od vajíčka k dospělému jedinci a program zakončili
výtvarnou dílnou. Třeťáci se zabývali pohybem vody
v přírodě a sledovali její proměny v programu Vodní
koloběhy. Děti ze čtvrté třídy putovaly přírodou České republiky a prohloubily si tak aktuální vlastivědné
učivo.
O tom, že všechno v přírodě má svůj přiměřený
čas, a ten se liší, od několika minut života bakterie po
nekonečný čas vesmíru, diskutovali ve svém programu Tajemství času žáci pátého ročníku.
Věříme, že jsme opět zajímavou a hravou formou
přispěli rozvoji ekologického cítění našich žáků.
J. Schreibmeierová
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Město Lomnice nad Lužnicí

z kulturY
Na svatého Martina
Jednou za měsíc se stali středeční čaje
o páté naší tradicí. Ani v listopadu na svatého Martina nás od toho nic neodradilo.
V hojném počtu jsme se sešli výjimečně
už v 16.00 hodin v prostorách knihovny.
Společně jsme se navnadili na blížící se
datum 9. prosince, kdy se nám představí ve školení jídelně na Lomničanu herečka, zpěvačka a moderátorka Pavlína
Filipovská. My jsme si řekli něco málo
o jejím životě, přečetli úryvky z knihy
od Vítka Chadima s názvem Pavlína
Filipovská a nechyběly ani zpěvaččiny
známé i méně známé písně, které jsme
si poslechli z přehrávače. Když radniční
hodiny odbíjely 17.00 hodin, postupně
jsme se přesunuli na Václavské náměstí,
kde se za účasti lomnického kostelního
sboru KOS konal příjezd svatého Martistrana 6

sv. Martin na bílém koni

na na bílém koni. Poté se kůň se svatým
Martinem vypravil v doprovodu s dětmi
a jejich svítícími lampiónky směrem ke
kostelu sv. Jana Křtitele.

Edita Leštinová

svatého Martina doprovázel průvod až ke kostelu
sv. Jana Křtitele

Město Lomnice nad Lužnicí
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Město Lomnice nad Lužnicí

Z knihovnY
Kubátová Marie:
Kolednický uzlíček

Příběhy čerpané ze spisovatelčina života
a vzpomínek ze života předků, prokládáné
krátkými pohádkami, které se váží k jarnímu
období a Velikonocům.; Velikonoční příběhy
pro dospělé a pohádky pro děti s tematikou
Krkonoš na jaře a v předjaří, jsou doprovázeny celostránkovými ilustracemi E. Sopka.
http://www.katalogspk.cz/
documents/140886?locale=cs

O autorovi:
Marie Kubátová, rozená Kutinová, byla prozaička a dramatička těžící z krkonošského
floklóru i ze současného života. Vyrůstala
v intelektuálské rodině. Matka, PhDr. Amálie Kutinová byla folkloristka a spisovatelka, autorka dětských knížek, zejména
cyklu Gabra a Málinka. Otec byl inženýr.
Marie Kubátová maturovala na dívčím reálném gymnáziu ve Vodičkově ulici v Praze.
Poté absolvovala lékárnickou praxi v Křinci
u Nymburka. V roce 1943 se provdala za PhDr.
Jaroslava Kubáta, rodem z Benecka v Krkonoších. Po tirocionální zkoušce v roce 1943
pracovala Marie Kubátová v lékárně v Křinci.
Po osvobození v roce 1945 vystudovala Marie Kubátová farmacii na přírodovědecké
fakultě UK. Dálkově pokračovala ve studiu
přírodních věd na farmaceutické fakultě
v Hradci Králové. Jako magistra pracovala v lékárnách na různých místech, nakonec jako vedoucí skladu léčiv ve Vrchlabí.

Od roku 1979 se Marie Kubátová věnovala
pouze spisovatelství.
http://www.spisovatele.cz/
marie-kubatova#cv

Hilliges Ilona Maria:
Dcera Afriky

Lékařka Amélie se konečně může ujmout vedení nemocnice, kterou její bratr vybudoval
v africké divočině. Odvážnou a houževnatou
ženu však nečeká jen nekonečné zápolení
s exotickými chorobami chudých domorodců, ale také tvrdý boj s koloniálními předsudky. Nejtěžší bitvu bude muset svést s vlastním otcem, který nesnese pomyšlení, že se
jeho děti sblíží s někým pod jejich úroveň.
http://knihy.abz.cz/prodej/dcera-afriky

O autorovi:
Německá autorka velmi podmanivě vypráví
příběh vlastního života, ukazuje na omyly
pramenící z naivity mládí i z neznalosti jiného kulturního prostředí a afrických zvyklostí.
Autorka je poznala na vlastní kůži, seznámila
se s rituály, věštěním, zaříkáváním, navštívila
dokonce vesnici čarodějnic, zasvěceně píše
o ženské obřízce i o mnohoženství.
http://www.databazeknih.cz/autori/
ilona-maria-hilliges-3494

Bešťáková Eva:
Ovečka Kudrlinka

Veselá dobrodružství bábrlinky a její ovečky
Kudrlinky potěší všechny, kteří rádi poslou-

chají pohádky. Text knihy je vysázen velkými
tiskacími písmeny, což je jeden z principů tzv.
genetické metody, kdy se děti nejdříve učí
číst a psát velká písmena, skládat je do slov
a poznávat jejich významy.
http://knihy.abz.cz/prodej/
ovecka-kudrlinka-1

O autorovi:
Nar. 12.9.1932 v Kolíně. Po ukončení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy působila od r. 1963 jako středoškolská profesorka
a později redaktorka nakladatelství Kruh.
Z politických důvodů musela toto místo
opustit, v letech 1974–88 pracuje jako knihovnice v podniku Vodovody a kanalizace
v Hradci Králové. Knižně debutovala psychologickým románem Myší válka (1986)

http://www.databazeknih.cz/
zivotopis/eva-bestakova-1992

Kernová Katarína:
Nevšední příběhy

V tomto dílu trojdílné série se děti naučí, že
křivda bolí a je třeba ji vždy napravit. Zjistí,
že více zmůžou laskavým jednáním než hádkami a bojem a že rodinu tvoří ti, kdo se mají
rádi, ať už se do ní narodili, nebo se jejími
členy stali později. Pochopí také, že je rodiče
vychovávají pro jejich dobro a že je lepší se
vzájemně chválit než se na sebe hněvat. Ať
vás příběhy pobaví, potěší i poučí.
http://www.advent-orion.cz/
knihy/-nevsedni-pribehy-3

Jak to bylo pohádko?
Reflexí na návštěvy knihovny jsou práce
dětí inspirované programem konkrétní lekce.
Obrázky a texty jsou vystaveny v knihovně.
Pro ty, kteří se k nám nedostanou, přinášíme
ochutnávku – pokračování pohádky O Zlatovlásce.

Zlatovláska

Zlatovláska a Jiří měli velikou svatbu. Když
svatba skončila, hledali nějaké svatební dary,
protože museli druhý den jet na svatbu Růženky a Zbyňka. Když byl druhý den, vypravili se a jeli. Na té svatbě bylo moc jídla
a pití a všeho možného. Pak Jiří povídá Zlatovlásce, dáme jim ten dárek. Ano odpověděla
mu. Svatba se slavila, až bylo 12 hodin večer,
musíme jít, povídá Zlatovláska Jiřímu. Odjeli
a v půlce cesty uviděli hodně starou paní a ta
na ně volá, počkejte prosím, mám hlad a žízeň
a Zlatovláska řekla, pojeďte s námi, my Vám
dáme jídlo i pití. Děkuji Vám moc. Řekla ta
stará paní, jmenuji se Kristin, odpověděla. Já
Jiří a ona Zlatovláska. Když byli v zámku,
dali Kristin jídlo i pití. Moc jim za to poděkovala. Tak já nebudu ručit, řekla. Můžete
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u nás bydlet, je tu místa dost. Dobrá, děkuji,
jste moc hodný. A tak tam bydleli všichni.
Po čase se jim narodila malá holčička. Pojmenovali jí Ágnes. Byla krásná a tak hodná.
Když ale vyrostla, zlobila jako čert, ale oni
ji měli pořád rádi. Kristin jim poradila-dejte
ji ven, ať to prozkoumá. Dobrá, řekla Zlatovláska a hned ji oblékla a řekla jí, budeš
venku sama. Dobrá řekla a šla. Po 3 hodinách
přišla a byla hodná jako anděl. Jenomže byla
čím dál starší a starší až ji bylo 16 let a to už
se zajímá o trošku jiné věci. Jestli se líbí klukům atd. Byla škola a Ágnes si oblékala svoji
uniformu a vzala si na záda svůj modrý batoh. Ahoj mami, ahoj tati zavolala a šla. Cesta
byla dlouhá a tak jezdila kočárem. Dneska
má naše Ágnes narozeniny, je jí 17 let, volala
nadšeně Zlatovláska a zavolala taky Kristin.
Milá Kristin, dneska má naše Ágnes narozeniny, prosím, upečeš jí třípatrový dort? Ano,
řekla Kristin vesele, já zatím pojedu nakoupit
s Jiřím dárek, řekla Zlatovláska a jeli. Koupili
2 knihy a předělali ji také pokoj, který si přála od svých 11 let. Když to bylo připravené,
přišla Ágnes a byla strašně nadšená, až začala

brečet. Děkuji Vám moc, jste moje nejlepší
rodiče. Oslava proběhla a byli všichni spokojení až do smrti.

Nela Hešíková, 4. třída

Zlatovláska, Eliška Vitoňová

Město Lomnice nad Lužnicí
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ZE SPORTU
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
hodnocení fotbalové sezóny 2015/2016 – družstvo mužů
Sezonu 2015/2016 začal náš tým pod
taktovkou nového trenéra. Trénování se
ujal Vladimír Vrána, který k týmu mužů
přišel od dorosteneckého družstva, kde
působil 6 let. Velkou pomocí jsou mu
jeho „pravé ruce“ asistenti Petr Šafář,
Václav Nohava a Ladislav Prášek, stejně
tak jako vedoucí Denisa Kroupová. Letní
příprava začala nadějně. Na trénincích,
které probíhaly 3x týdně, se pravidelně
scházel velký počet hráčů. Celkem jsme
v letní přípravě absolvovali 3 přátelská
utkání – s Veselím nad Lužnicí, s Trhovými Sviny a s Kamenným Újezdem a 1
fotbalový turnaj v Nové Vsi, který jsme
vyhráli.
Mistrovská utkání jsme zahájili na
půdě v Třeběticích. Podařilo se nám vyloupit místní Moták arénu a domů jsme si
přivezli výhru 2:0. O další body jsme se
poprali v Olešnici. Utkání nebylo nijak
lehké, čelili jsme nejednomu hrubému
faulu. Ačkoliv jsme vyhráli 2:1, zápas
pro nás byl smolný, jelikož došlo ke zranění Kaštánka, který se od tohoto utkání
léčil až do začátku listopadu. Následovalo první domácí utkání, kdy jsme hostili
tým z Chlumu nad Lužnicí. Nehrál se
příliš pohledný fotbal, obzvlášť v první
půli. Do druhé půle už však nastoupil nestárnoucí kanonýr Václav Nohava, který
hostům vstřelil hned dvě branky. Zápas
pro nás skončil vítězně 3:0. Na další
zápas jsme vyrazili do Borovan. Tam
jsme suverénně vyhráli 4:0 a zasloužili
jsme si tak pochvalu i od asistenta trenéra borovanského týmu pana Zemana.
Následující týden jsme na domácí půdě
sehráli utkání s týmem Kardašovy Řečice. Tento zápas byl víc než o fotbale
o tom pomyslném fotbalovém štěstíčku,
které se tentokrát naklonilo k naší straně.
Ze zápasu jsme vyšli vítězně v poměru
branek 2:1. Poté přišel zápas v Horní

Stropnici a společně s ním i naše první
zaváhání. Pro nás to byl velice nepodařený zápas. Několikrát jsme nastřelili tyč,
podařilo se nám minout prázdnou branku
a neproměnit penaltu. K tomu všemu byl
ještě po dvou žlutých kartách vyloučen
Jakub Čuta. Zápas skončil nerozhodně
1:1. O týden později jsme svou reputaci napravili v zápase se Suchdolem nad
Lužnicí. Ačkoliv to hlavně v prvním
poločase z naší strany nevypadalo moc
nadějně, dokázali jsme zabojovat a zvítězit 2:1. Další body jsme si nenechali
sebrat ani o týden později v Nové Bystřici. Tady byla rozhodující hlavně druhá
půle, kdy se od 70. minuty hrálo prakticky na jednu branku, a to na bystřickou.
Zvítězili jsme zde 4:1. V dalším zápase
jsme hostili tým z Břilic. K vidění bylo
bojovné derby, a ačkoliv jsme hlavně
v druhém poločase byli lepším týmem,
utkání skončilo nerozhodně 2:2. Pak
přišel smutný zápas v Dolním Bukovsku. Doplatili jsme na nepokoru a osobní
nezodpovědnost některých našich hráčů
a zápas jsme prohráli 0:4. Naše fanoušky se nám bohužel nepodařilo potěšit
ani v dalším utkání. Do Lomnice přijela
Nové Včelnice a hrálo se utkání o první místo. My jsme se hned v první půli
ujali vedení a jednogólový náskok jsme
si drželi až do 77. minuty. Pak dostal
Patrik Němec velice přísnou červenou
kartu a hosté z nařízeného pokutového
kopu srovnali na 1:1. Ve chvíli, kdy se
měl pískat konec utkání, však Včelnice
vstřelila vítězný gól a my jsme tak doma
hostům podlehli 1:2. Týden na to se jelo
do Lišova. Utkání bylo velice vyrovnané a z obou stran pohledné. My jsme
opět neproměnili nařízený pokutový kop
a dvě minuty na to jsme nechali domácí
celek skórovat. Bojovali jsme, ale branku se nám nepodařilo vstřelit, a tak jsme

prohráli 0:1. Po sérii třech proher přišlo
druhý týden v listopadu vítězné utkání
s Českými Velenicemi. Konečně jsme
potěšili domácí publikum a zvítězili jsme
4:0. Poslední zápas (předehrávku jarního
kola) jsme sehráli s týmem Olešnice. Zápas, který nenabídl pěknou podívanou,
skončil nerozhodně 0:0.
Nejlepšími střelci se stali s celkovým
počtem 4 vstřelených gólu Patrik Němec
a Vlastimil Mikuláštík.
Zvláštní ocenění patří Jakubovi Čutovi
a Patrikovi Němcovi, kteří dokázali zvítězit
v ideálních sestavách I.B třídy skupiny D
zveřejněných na portálu www.fotbalunas.
cz a stali se tak hráči kola.
V počtu obdržených žlutých karet se
o první místo dělí Patrik Němec s Michalem Šachlem, kteří mají na svém
kontě shodně po 4 žlutých kartách.
Od poloviny sezony nás nejvíce tlačí
bota v tréninkových účastech, kdy krom
šestice Krejník, Šachl, Zákostelecký, Šálený, Řehoř a Němec zbytek týmu výrazně zaostává. Jestli si chceme vydobyté
pozice udržet, tak bez tréninků to prostě
nepůjde.
Velmi nám pomáhá perfektní spolupráce s dorosteneckým týmem a jejich
trenéry, kdy postupně začleňujeme do
kádru stále větší počet mladých hráčů
a pokračujeme tak v cestě nastoupené již
v předchozím období.
Následujících pár týdnů nás čeká
odpočinek a pak se 11.1.2016 vrhneme do zimní přípravy. Již v této chvíli
máme naplánováno 5 přátelských utkání a 1 halový turnaj. Kvalitu zimní přípravy můžete přijet zhodnotit v sobotu
2.4.2016 do Chlumu u Třeboně, kde se
odehraje první zápas jarní části sezony
2015/2016.
Kroupová Denisa (vedoucí mužstva),
Vrána Vladimír (trenér týmu)

Přehled prozatímních výsledků fotbalových družstev
TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí v sezoně 2015/2016
Fair Credit I.B tř. mužů – sk. “D“
Sobota 24. 10. 2015
Lomnice/Luž. – N. Včelnice 1:2 (1:0)
Branky: 20. Krejník Petr – 77. Bednář David (pen.), 90. Bednář David

Neděle 1. 11. 2015
Lišov – Lomnice/Luž. 1:0 (1:0)
Branky: 21. Kandl Petr
Sobota 7. 11. 2015
Lomnice/Luž. – Č. Velenice 4:0 (3:0)

Branky: 29. Pancíř Petr, 7. Šachl Michal, 44. Mikuláštík Vlastimil, 53. Krejník Petr
Sobota 14. 11. 2015 13:30
Lomnice/Luž. – Olešnice 0:0 (0:0)
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ČEZ – I.A dorostu sk. „A“

Město Lomnice nad Lužnicí
Neděle 8. 11. 2015
T. Sviny. – Lomnice/L. 2:1 (2:1)
Branky: 32. Šemro Jiří, 44. Šemro Jiří –
25. Šedivý Pavel

Neděle 25. 10. 2015
spol. Borovany/N.Hrady – Lomnice/L.
0:3 (0:2)

Neděle 15. 11. 2015 10:00
Lomnice/L. – Lišov 9:0 (5:0)
Branky: 6. Hrubý Patrik, 15. Velich
Matěj, 20. Pancíř Petr, 30. Pancíř Petr,
40. Dušák Martin, 57. Sedlák Tadeáš,
70. Čáp Lukáš, 80. Pancíř Petr, 89. Pancíř Petr

Branky: 16. Lisko Tomáš, 22. Lisko Tomáš, 77. Kos Václav
Středa 28. 10. 2015
Lomnice/L. – H. Stropnice 2:2 (1:0) Pen: 4:5
Branky: 43. Velich Matěj, 70. Burda
Jiří – 50. Staněk Zdeněk, 85. Lavička
Patrik
Sobota 31. 10. 2015
Lomnice/L. – Větřní 6:0 (4:0)
Branky: 4. Trachta Rostislav, 16. Trachta Rostislav, 21. Burda Jiří, 28. Burda
Jiří, 70. Trachta Rostislav, 89. Nehoda
Marek

Neděle 1. 11. 2015
Č. Velenice – Lomnice/L. 2:4 (1:2)
Branky: 15. Šupák Jakub, 50. Koranda
Jan – 30. Špale Martin, 34. Sedlák Tadeáš,
42. Sedlák Tadeáš, 62. Prášek Martin

I. A tř. mladších žáků sk. “A“

I. A tř. starších žáků sk. “A“

Neděle 25. 10. 2015
Lomnice/L. – spol. Kunžak/Studená 6:2 (3:1)
Branky: 15. Ouda Jan, 25. Prášek Pavel,
29. Stoklasa René, 33. Nosek David, 36.
Nosek David, 51. Mucha Filip – 22. Přikryl Adam, 44. Přikryl Adam

Neděle 25. 10. 2015
Lomnice/L. – spol. Kunžak/Studená 1:3
(1:2)
Branky: 35. Sedlák Tadeáš – 25. Maška
Patrik, 29. Bursík Jan, 70. Moučka Vít

Neděle 1. 11. 2015
Č. Velenice – Lomnice/L. 2:4 (0:1)
Branky: 40. Koranda Jan, 46. Koranda Jan
– 15. Petřík David, 33. Fiktus Dominik,
37. Fiktus Dominik, 58. Prášek Martin

Tabulka I.B tř. mužů – sk. ,,D“ po skončené podzimní části

Tabulka I.A dorostu sk. ,,A“ po skončené podzimní části

# Klub

Z

V

R

P

S

B

# Klub

Z

V

R

P

S

B

1. N. Včelnice

14

11

3

0

56:15

36

1. T. Sviny.

14

14

0

0

96:9

42

2. N. Bystřice

14

9

3

2

36:21

30

2. spol. Hluboká/Olešník

14

12

0

2

79:19

35

3. Lomnice/Luž.

14

8

3

3

27:14

27

3. Lomnice/L.

14

11

0

3

59:15

34

13

10

0

3

54:19

31

4. Lišov

14

8

2

4

42:21

26

4. Rudolfov

5. Třebětice

14

7

2

5

34:26

23

5. H. Stropnice

14

9

0

5

62:36

26

6. Suchdol/Luž.

13

6

3

4

24:19

21

6. K. Újezd

14

7

0

7

44:45

21

7. D. Bukovsko

13

6

3

4

24:21

21

7. Hrdějovice

14

5

0

9

23:43

16

8. K. Řečice

14

5

3

6

23:25

18

8. Mladé

14

5

0

9

27:49

15

9. Břilice

14

4

4

6

22:22

16

9. Velešín

14

5

0

9

27:55

15

10. Č. Velenice

14

4

1

9

26:37

13

10. Větřní

14

5

0

9

22:55

13

11. Chlum u Tř.

14

4

1

9

21:42

13

11. spol. Borovany/N.Hrady

14

4

0

10

27:73

13

12. Olešnice

14

3

2

9

22:28

11

12. Suchdol/L

14

4

0

10

23:43

12

13. H. Stropnice

14

3

1

10

21:45

10

13. Lišov

13

4

0

9

18:55

11

14. Borovany

14

3

1

10

16:58

10

14. Jankov

14

2

0

12

27:72

7

Tabulka I. A tř. starších žáků sk. „A“ po skončené podzimní části
# Klub

Z

V

R

P

S

Tabulka I. A tř. mladších žáků sk. „A“ po skončené podzimní části

B

# Klub

Z

V

R

P

S

B

1. spol.Kunžak/Studená

11

10

0

1

57:10

30

1. Čt. Dvory

11

11

0

0

69:21

33

2. Lomnice/L.

11

10

0

1

47:17

29

2. Lomnice/L.

11

10

0

1

61:28

30

3. Čt. Dvory

11

9

0

2

31:7

27

3. Kaplice

11

9

0

2

71:24

27

4. Rudolfov

11

7

0

4

39:18

21

4. Borovany

11

7

0

4

63:27

21

11

6

0

5

44:34

18

5. spol.N.Bystřice/JH“B

11

5

0

6

57:19

18

5. spol.Kunžak/Studená

6. spol.Dačice/St.Hobzí

11

6

0

5

30:14

17

6. Slavia ČB

11

6

0

5

36:15

17

7. Kaplice

11

5

0

6

56:24

14

7. Rudolfov

11

5

0

6

43:34

15

8. Č. Velenice

11

5

0

6

43:27

14

8. spol. Hrdějovice/Nemanice

11

4

0

7

46:44

13

9. Slavia ČB

11

5

0

6

33:37

14

9. spol.Dačice/St.Hobzí

11

4

0

7

53:48

12

10. Borovany

11

2

0

9

20:36

8

10. Č. Velenice

11

3

0

8

41:62

9

11. spol. Hrdějovice/Nemanice

11

2

0

9

21:54

6

11. spol.N.Bystřice/JH“B

11

1

0

10 17:116

3

12. Suchdol

11

0

0

11

2:173

0

12. Suchdol

11

0

0

11 13:104

0
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Rozhovory se sportovními nadějemi
Tentokrát jsme oslovili Lukáše Čápa –
jednoho z nejmladších hráčů v celé historii lomnické kopané, který kdy nastoupil
k soutěžnímu utkání v „A“ týmu mužů.
1. Lukáši, pamatuješ si ještě, kolik Ti
bylo let, když jsi začal chodit na fotbalové tréninky?
Bylo mi celých šest let.
2. Proč myslíš, že jsi u fotbalu zůstal?
Přece jen se mu věnuješ už pár let?!
Je to můj koníček. Baví mě to už 10 let, tak
nevidím důvod přestat.
3. Co tě vlastně na fotbale baví a co bys
nejraději vypustil?
Baví mě všechno a nevypustil bych nic.
4. Uměl bys vyjmenovat trenéry, kterým
jsi prošel rukama?
Samozřejmě – Petr Krejník, Míra Šachl,
Jan Němec, Antonín Beck, Pavel Šedi-

vý, Sláva Marsa, Karel Hrubý, Vladimír
Vrána
5. Dnes patříš věkem do kategorie mladšího dorostu, přesto Tě můžeme sledovat jako platného hráče mezi muži?
Co pro Tebe tato možnost znamená?
Velmi si cením toho, že hraji za muže. Sbírám zde velice cenné a užitečné zkušenosti
do budoucna.
6. V současnosti jsi studentem prvního
ročníku střední školy, dá se to skloubit s tréninky a zápasy?
Není to nic lehkého, ale zvládnout se to dá.
7. Máš představu o tom, čeho bys chtěl
ve fotbale dosáhnout? Pochopitelně
s ohledem na možné úrazy a jiné překážky.
Nemám žádnou představu, co chci dosáhnout. Jsem soustředěný jen na současnost.

Lukáš Čáp

Děkujeme za rozhovor a přejeme Lukášovi
hodně fotbalových i osobních úspěchů.

DTJ KONDOR není jen stolní tenis
DTJ v Lomnici nad Lužnicí působí již
skoro 5 let. Za krátkou dobu své existence zažilo již řadu úspěchů.
Je pravda, že ty největší úspěchy
v současnosti přináší oddíl stolního

tenisu, kdy se podařilo s A týmem
z 1. místa postoupit do OP II, zároveň
v OP III postavit tým B. Stolní tenisté také zaznamenávají řadu krásných
umístění na jednotlivých turnajích.
Ale věřte, že DTJ není jen stolní tenis.
Svou, i když trochu očím veřejnosti
skrytou činnost vykonávají oddíly posilování a střelby.
V letošním roce nabídku sportů DTJ
rozšířilo o oddíl ledního hokeje a oddíl atletický. V příštím období bychom
rádi založili oddíl mající v Lomnici
nad Lužnicí bohatou historii, totiž oddíl turistický.

Děkujeme všem členům za činnost
a reprezentaci v roce 2015 a těšíme se
na sportovně úspěšný rok 2016.
Richard Soukup – starosta DTJ Kondor

ze spolků
Když nám bylo pětadvacet
Tuto větu mohou používat členové našeho souboru, protože poslední říjnový den
patřil oslavám právě tohoto souborového
jubilea.
V ponědražském sále jsme od rána připravovali a dolaďovali, abychom s radostí
přivítali naše milé hosty. Jako první dorazil
předseda Jihočeského folklorního sdružení
Milan Škoch s manželkou Pavlou. Vzápětí také přátelé z Dieesenu am Ammersee,
kteří sledovali poslední zkoušky a dolaďování techniky.
Náš koncert byl pestrou skládačkou
ze života javorácké rodiny. Folklor nám
otevřel cestu k hudbě, tanci a zábavě růz-

ných forem. Protože se v Javoru prolínají
nejen všechny věkové kategorie, ale také
různorodost našich zájmů, mohli jsme připravit opravdu pestrý program folklorních
pásem, ale také králíků z klobouku, loupežníků nebo třeba čertíků. Máme velkou
radost, že se Javor rozrůstá o rodiny Javoráčku. Rodiče našich folklorních nadějí se
aktivně zapojili – zatancovali si se svými
ratolestmi a dokonce sehráli krátké divadelní představení.
Javor se po pětadvaceti letech představil jako jedna velká rodina lidí, kteří si
mají co říct, lidí, kteří se vzájemně tolerují
a respektují, lidí, kteří se umí na chvilku

zastavit a předat kousek radosti tomu, kdo
naslouchá.
Děkujeme vám za projevenou přízeň
a čas, který jste s námi prožili. Bez posluchačů by naše snažení bylo zbytečné a tak
si vážíme každého jednoho z vás.
Mezi diváky nechyběli zástupci souborů Kovářovan, Krojová družina Jarošov
a Soběslavská chasa mladá. Přijela také
Mirka Dürnfelderová z Doudlebanu. Velmi nás svou přítomností potěšila etnografka a folkloristka PhDr. Marcela Macková.
Mezi gratulanty nechyběl starosta města
Lomnice nad Lužnicí Karel Zvánovec ani
lomničtí baráčníci.
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Povzbudit nás a zavzpomínat si přišli
také bývalí a zakládající členové v čele
s naším prvním vedoucím Františkem
Bambasem. Naše vzpomínka patřila všem,
kteří se vydali na cestu bez zpáteční jízdenky – manželům Kojanovým, Františkům Krátkému, Horníkovi a Bícovi, Magdě Janichové a Zdenku Vítkovi.
Život letí někdy snad rychleji než voda
a tak jsme se společně prozpívali a protancovali pětadvaceti lety ani nevíme jak. Za
ty roky jsme se toho hodně naučili, ale základem je stejně jako na začátku parta lidí,
kterou pojí lidové písničky a jejich moudrost, která je nepřekonatelná.
Vedoucí souboru už jsem nějaký pátek
a vím, že bez lidí, kteří jsou kolem mě by
Javor už dávno nebyl. Za přípravu výročí

Havelková, Frídů a Božovských – každý
z nich měl svůj velký podíl na přípravě našich oslav. Automaticky, tak jako vždy, přiložili ruku k dílu a to dílo se jim podařilo.
Děkujeme obci Ponědraž za zapůjčení
sálu. Gratulantům díky za přání i dárky,
které nás moc potěšily. Hlavně dárek od
Šumavské osmičky, která nám věnovala
hodinový koncert. Večer pokračoval degustací dobrot, které donesli naši šikovní Javoráci a Javoráčci a hlavně zábavou
s B Quintetem.
Pokud jste neměli čas přijít se na nás
podívat do Ponědraže určitě se s vámi rádi
uvidíme třeba na některém z adventních
vystoupení (29.11. Lomnice nad lužnicí,
19.12. Chotýčany)

Tanec s rodiči

Zahráli jsme si i Čechomory

Marcela Božovská

Vedoucí tanečníků Miroslav Fríd

patří velký dík Mírovi Frídů, který archivuje všechno, co se dá, má na starosti web
a připravil celou projekci a vede tanečníky. Kristý Božovská si vzala na starost
a připravila program s Javoráčkem. Babi
Javor v plné sestavě

Javorácký strom darovala autorka obrazu babi Havelků

Od Kovářovanu Javoru

Kurz pečení a zdobení medových perníků
V sobotu 7. listopadu uspořádal Klub žen
spolu se základní organizací Českého svazu včelařů Kurz pečení a zdobení medových perníčků s videoprojekcí historie perníku. Sešlo se nás téměř 40 – ženy, děti, ale
i několik mužů. Lektorka pí. Scherlingová
před zraky všech přítomných zadělala těsto, vykrájela a upekla perníčky. Připravila
bílkovou polevu a naučila nás udělat kor-
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nouty na zdobení. Každý si ozdobil své
perníčky, které si pak odnesl domů. Paní
Scherlingová přivezla své hotové, krásně
nazdobené výrobky, které si zde bylo možno zakoupit.
Strávili jsme společně příjemné odpoledne. Něco jsme se naučili, pobavili se a už
i trochu předvánočně naladili.

Výbor Klubu žen
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INFORMACE
Sběrný dvůr – Lomnice nad Lužnicí
Provozní doba SD:
26. 12. – do 12.00 hodin a 31. 12. – do 12.00 hodin
V tyto dny bude zajištěn odvoz vytříděného odpadu sběrných míst.

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či
úsporné zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci.
Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další
osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze
dvou důvodů. Tím prvním je ochrana životního
prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto
výrobcích v malém množství obsažena. V jedné
úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může tato jedovatá
látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše
zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje 95–100
%. Využitím recyklovaných materiálů při další
výrobě se šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací
osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá
neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který
tyto služby zajišťuje i pro naše město. Obyvatelé
naší našeho města mohou nefunkční zářivky zdar-

ma odevzdávat ve sběrném dvoře v Nádražní ulici
nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky
do specializovaných recyklačních firem, kde jsou
z nich pro opětovné použití získávány především
kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy
se mohou znovu použít v kovovýrobě, například
pro součástky jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové
dílce. Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický materiál nebo i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2014
recyklovalo téměř 5 milionů zářivek a výbojek.
To představuje 26 kg rtuti, která se díky zpětnému
odběru nedostala do přírody. Bohužel stále téměř
60 % českých domácností nerecykluje a úsporné
zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy
můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními
zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Hypoteční dům informuje
V minulém čísle jsme si zodpověděli odpovědi na otázky:
Co je to hypotéka?
Kdo může žádat o hypoteční úvěr?
Jak lze nastavit splatnost u hypotéky?
Co je to fixace úrokové sazby, nebo např.
co je to LTV?
Nyní se budeme zabývat PŘÍJMY a VÝDAJI.
PŘÍJMY
„Čím déle – tím lépe“. I takto by se dal
charakterizovat náhled banky na příjmy
klienta. Jak dlouho pracujete na tomto místě/pozici? Kdo je váš zaměstnavatel? Jak
dlouho máte aktivní živnostenský list? Na
tyto a další otázky bude chtít banka znát
odpověď. Ale vezměme to od začátku.
Pokud žádáte o hypotéku, musíte bance
doložit své příjmy. „Dlouhodobost a stabilita“ – i takto by se daly popsat požadavky
banky na žadatelovy příjmy. Příjem z jednorázové brigády tedy není tím pravým
příjmem, který by banky akceptovaly.
Nejběžnější typy příjmů jsou:
1) Příjem ze zaměstnání – neboli ze „závislé činnosti“ je nejběžněji dokládaný
příjem. V takovém případě žadatel dokládá zpravidla příjmy za poslední 3
měsíce, přičemž nesmí být ve zkušební
době ani ve výpovědní lhůtě.

2) P
 říjem z podnikání – dokládá žadatel na
základě jednoho, popř. dvou daňových
přiznání. Z hodnot v daňovém přiznání
banka vypočte průměrný měsíční příjem.
Co ale dělat, když příjem vypočtený z daňového přiznání je nedostačující? To si
vysvětlíme v některém z dalších článků.
Dále banky akceptují např. příjmy
z pronájmu, příjem ze zahraničí, výživné,
vdovský, sirotčí, invalidní nebo starobní důchod, výsluhový příspěvek, cestovní
náhrady a jiné. Vypsané příjmy nemusí
akceptovat všechny banky, popř. budou
akceptovat jen část příjmu. Proto je dobré
zjistit nabídky většího množství bank.
Probrali jsme základní příjmy, které banky mohou akceptovat. Je dobré si
uvědomit, že požadavky banky na doložení příjmů nechrání jenom banku, ale
i žadatele.

jen aby vám poskytla hypotéku? Banka na
to přijde. Jak? Díky registrům.
Co se výdajů týče, banku zajímají hlavně:
a) Splátky stávající hypotéky.
b) Splátky spotřebitelských úvěrů.
c) Splátky úvěrů ze stavebního spoření
a jiné úvěry.
d) Limity kreditních karet.
e) Výše kontokorentů.
f) Ručitelské závazky.
g) Životní minimum – je výdaj, který vám
banka automaticky započítá na základě
počtu osob žijících v domácnosti. Tento
„výdaj“ tedy stoupá s počtem vyživovaných dětí a dalších osob v domácnosti.
h) Mezi výdaje musíme započítat ještě splátky nájemného, splátky pojištění, penzijní
připojištění, alimenty atd. Každá banka
může mít jiný náhled na výdaje, proto je
dobré vše konzultovat se specialistou.

VÝDAJE
Se stejným zájmem, se kterým banka
zkoumala vaše příjmy, bude zkoumat
i vaše výdaje. A možná ještě detailněji.
Banku zajímá, jestli jste schopni nyní, ale
i v budoucnu splácet hypoteční úvěr. Proto
zjišťuje pracovní historii v oblasti příjmů
a zároveň veškeré současné výdaje. Myslíte si, že bance neřeknete o nějakém úvěru,

Pokud máte zájem o sjednání hypotéky,
budete muset bance na začátku podepsat
souhlas s nahlédnutím do registrů. Díky registrům se banka dozví o Vašich současných
splátkách, ale i o Vaší platební morálce.
A jaké registry vůbec existují? Ukážeme si ty, které se běžně využívají.
• Bankovní registr klientských informací
(BRKI).
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• Nebankovní registr klientských informací (NRKI).
• SOLUS.
• + další registry.
Bonita neboli „Jste schopni platit své závazky?“ – Pokud zohledníme
příjmy domácnosti, celkové výdaje, přidáme výsledky z jednotlivých registrů,
parametry úvěru a osobní údaje (věk,
vzdělání, zaměstnání aj.), dostaneme
hodnocení bonity. V případě příjmů a do-

Město Lomnice nad Lužnicí
saženého vzdělání platí poučka: „čím
více, tím lépe“. Naopak je to například
u věku žadatele. Na základě celkového
obrazu posuzuje banka schválení úvěru.
Je naprosto nezbytné, aby klienti sami
zhodnotili vlastní situaci a zjistili, zda
jsou schopni dlouhodobě splácet danou
splátku hypotéky. Je dobré počítat ale
s růstem sazeb a s tím, že úrokové sazby
nebudou vždy na úrovni kolem 2%. Když
skončí fixace u hypotéky, banka přijde

s novou (aktuální) sazbou, a pokud již dnes
jdou domácnosti na hranici svých možností, nastává otázka, co se stane, až skončí fixace u úvěru a splátka úvěru se zvýší? Prvním krokem, tj. ještě před podáním žádosti
o hypotéku, by mělo být reálné posouzení
rozpočtu domácnosti a zohlednění případných rizik. Pokud si nevíte rady, požádejte
o pomoc odborníky.
Hypoteční dům Třeboň
www.hypotecnidomy.cz

Komunitní plán ORP Třeboň – Představujeme
sociální služby
Hospicová péče sv. Kleofáše o.p.s. – mobilní
hospic na Třeboňsku a Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna Prachatice
Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň o.p.s.
funguje od roku 2012. Smyslem je odborně
pečovat o těžce nemocného člověka, který
čelí problémům spojeným s nevyléčitelným
onemocněním v poslední etapě svého života. Služba mobilního hospice je poskytována
v přirozeném domácím prostředí klienta. Cílem
je zajistit komplexní službu od tlumení fyzické
bolesti a jiných příznaků provázejících nemoc
až po sociální, psychologickou i duchovní pomoc. Služba je dostupná 24 hodin denně, 7 dní
v týdnu v Třeboni a v okruhu 30 km od Třeboně. V ostatních obcích dle individuální domluvy. V Třeboni současně funguje odborné sociální poradenství a půjčovna kompenzačních
pomůcek.
Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna
v Prachaticích je zařízením, které poskytuje
paliativní lékařskou péči těm, u nichž medicína vyčerpala všechny své možnosti. Pacientům
je garantováno, že nebudou trpět nesnesitelnou
bolestí, že v posledních chvílích života nezůstanou osamoceni a že za každých okolností
zůstane zachována jejich lidská důstojnost.
Hospic není nemocnicí, ani léčebnou dlouhodobě nemocných. Prachatický hospic disponuje
30 odborně specializovanými lůžky.
Otázky jsme pokládali ředitelce Hospicové péče sv. Kleofáše Mgr. Petře Brychtové a řediteli Hospice sv. Jana N. Neumanna
PhDr. Robertu Hunešovi:
Co bylo podnětem pro vznik hospicové
služby?
Petra Brychtová: Podnětem byly vlastní
zkušenosti zakladatelů a iniciátorů s obdobnou
službou v jiném městě a dále s nedůstojným
umíráním v nemocnicích a v neposlední řadě
také zkušenost doprovázení blízkých umíra-
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jících, o které mnozí z nás pečovali společně
s rodinou doma.
Robert Huneš: Parta naivních nadšenců,
která myšlenku přetavila ve skutek.
S jakými reakcemi jste se v počátku svého
působení setkali a jaký vývoj v tomto ohledu
zaznamenáváte v průběhu času?
Petra Brychtová: Nemohu jednoznačně
říci, že jsou reakce pouze dobré nebo pouze
špatné... Jsme si vědomi toho, že téma smrti
a umírání je téma těžké, dlouho v naší společnosti vytěsňované. Týká se ale každého z nás.
A tak bychom byli rádi, aby byl hospic a náš tým
bezpečným prostředí pro všechny, kdo si o tématu smrti a umírání chtějí třeba jen povídat,
stejně jako pro ty, kdo aktuálně s obrovským
nasazením pečují o své těžce nemocné blízké.
Pozorujeme, že právě tato zkušenost velice
zásadně mění i odmítavé reakce na pochopení
a přijetí toho, že důstojné umírání v domácím
prostředí je možné a může život každého z nás
velmi obohatit.
Robert Huneš: Na počátku trochu škarohlídů, něco nepřejícníků, hodně neználků. Po
deseti letech působení je u veřejnosti zřetelná
proměna k souznění s působením hospice.
S jakými problémy se při své činnosti potýkáte? Jakou podporu byste kromě financí
uvítali?
Petra Brychtová: Určitě nás velmi trápí,
když nemá rodina, která k nám přijde požádat
o pomoc či radu, dostatek času rozhodnout se
a mnohdy nemá ani čas se se svým blízkým rozloučit... Rodiny a nemocní často nejsou zcela
dobře informováni o možnostech paliativní léčby. Nemáme to jakkoli lékařům za zlé, protože
chápeme obtížnost sdělování závažné diagnózy,
na druhou stranu jsou tak lidé okrádáni o tolik
vzácný čas – čas, kdy mohou být ještě společně doma. Nejedna rodina se nám po setkání
v našem hospici svěřila: „A proč nám to do teď

nikdo tak jasně neřekl?“. A tak bychom opravdu velice uvítali větší podporu od praktických
lékařů i od lékařů v nemocnicích – podporu takovou, která k nám včas přivede rodinu, která
by domácí hospic mohla potřebovat.
Robert Huneš: Kromě ekonomických nejistot vidím dva problémy. Neodvaha včas oslovit
hospic těmi, kteří by takovou péči mohli potřebovat. Druhým je přetrvávání předsudků u části zdravotnické veřejnosti.
Práce v sociálních službách je většinou
psychicky značně zatěžující. O to náročnější
je, pokud jde o konec života. Co Vám osobně
vyvažuje náročnost této práce?
Petra Brychtová: Není to něco za něco.
Jako jednotlivci i jako tým o sebe musíme neustále pečovat, už nestačí jen nadšení a odhodlání pro věc... Je třeba kvalitní duchovní zázemí
– modlitební společenství přátel hospice, které
máme tiše v zádech a ve chvílích těžkých i radostných je nám velikou oporou. Je třeba kvalitní supervize, kterou podstupujeme s profesionálem každý čtvrt rok a nyní se chystáme i toto
zintenzivnit. Samozřejmě největší odměnou pro
nás je, když se pozůstalá rodina s námi setká
s odstupem času a děkuje za naši službu a oceňuje výjimečnost posledních společných dnů...
My jim za to stále a upřímně děkujeme a nezapomínáme na ně ani na jejich zemřelé blízké.
Robert Huneš: Její smysl. Mám čest a vzácnou výsadu pomáhat druhým. To má skutečný
smysl a přináší to užitek. Co je víc? Čím mne
práce v hospici obohacuje? Přece kdo dává,
dostává. V blízkosti smrti nejvíce porozumíme
životu.
Hospicová péče sv. Kleofáše, o.p.s., Na
Nábřeží 552, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
tel.: 731 435 187, www.kleofas.cz
Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna, Neumannova 142, 383 01 Prachatice
tel.: 388 311 726, www.hospicpt.cz
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