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Nenechte si ujít
11. ledna
Šumava nejen
romantická – beseda
21. ledna
19. Městský
společenský ples
18. února
Masopust
18. února
Hasičský ples

Z RADNICE
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
z 82. – 85. zasedání rady města
Rada města:

− projednala koncept návrhu obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o stanovení

podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních
a kulturních podniků, včetně tanečních

zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění
veřejného pořádku; doporučuje
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předložit koncept OZV č. 3/2016 Ministerstvu vnitra ČR, odbor dozoru České
Budějovice, ke kontrole; doporučuje
postoupit obecné závaznou vyhlášku
3/2016, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték
a jiných kulturních podniků v rozsahu
nezbytném k zajištění veřejného pořádku, po projednání a konzultaci s MVČR
Zastupitelstvu města ke schválení
− projednala koncept návrhu obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, o nočním klidu; doporučuje postoupit obecně závaznou vyhlášku č. 2/016, o nočním klidu,
ZM ke schválení
− projednala znalecký posudek č. ZP
0412/2016 (č.z. 2016-020336-JiM)
revidující a doplňující závěry znaleckých posudků ZP 0409/2016 (č.z.
2016-015135-JiM) a ZP 0411/2016
(č.z. 2016-016236-JiM) z důvodu nově
zjištěných skutečností a měření; ukládá
předložit tento znalecký posudek práv-
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nímu zástupci města s cílem uplatnit reklamaci u dodavatelských firem
− projednala informaci o získání neinvestiční dotace z rozpočtu MV-GŘ HZS
ČR prostřednictvím JčK na výdaje
uskutečněné JSDHO Lomnice nad Lužnicí od 1.1.2016 – 31.12.2016; schvaluje přijetí neinvestiční dotace ve výši
33.377,– Kč na účely v tomto dělení:
odborná příprava 600,– Kč, výdaje na
uskutečněné zásahy mimo územní obvod obce 27.777,– Kč a věcné vybavení
5.000,–
− projednala návrh obecně závazné
vyhlášky č. 4/2016, kterou se mění
obecně závazná vyhláška č. 2/2016,
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na
území města Lomnice nad Lužnicí;
doporučuje obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2016, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o stanovení
systému shromažďování, sběru, pře-

pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města
Lomnice nad Lužnicí, postoupit ZM ke
schválení
− projednala Návrh rozpočtu města Lomnice nad Lužnicí na rok 2017 (včetně
návrhu rozpočtu sociálního fondu); doporučuje ZM schválit Návrh rozpočtu
města na rok 2017 (včetně návrhu rozpočtu sociálního fondu)
− projednala výpověď paní Mgr. Petry
Brychtové, předsedkyně Lomnického klubíčka, o.s., se sídlem Lomnice nad Lužnicí, Na Nábřeží čp. 552,
IČ: 22709479, z nájemní smlouvy k nebytovému prostoru v Tyršově ulici čp.
348, Lomnice nad Lužnicí, s termínem
ukončení k 31.12.2016; souhlasí s ukončením nájemní smlouvy k nebytovému
prostoru dohodou k 31.12.2016; souhlasí s prominutím nájemného za školní
rok 2016/2017
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Z programu 14. zasedání Zastupitelstva města
Lomnice nad Lužnicí konaného v pondělí 12. 12. 2016
Zastupitelstvo města:
− projednalo Návrh rozpočtového výhledu města Lomnice nad Lužnicí na roky
2017 až 2019 včetně přílohy Výpisu
dlouhodobých závazků města, který byl
pozměněn v průběhu jednání na základě
schváleného rozpočtu; schvaluje Návrh
rozpočtového výhledu města Lomnice
nad Lužnicí na roky 2017 až 2019 včetně přílohy Výpisu dlouhodobých závazků města
− schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.
2/2016, o nočním klidu

− schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.
3/2016, o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav, diskoték
a jiných kulturních podniků v rozsahu
nezbytném k zajištění veřejného pořádku
− ruší obecně závaznou vyhlášku Města
Lomnice nad Lužnicí č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města

Lomnice nad Lužnicí; schvaluje obecně
závaznou vyhlášku Města Lomnice nad
Lužnicí č. 4/2016, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Lomnice nad
Lužnicí
− bere na vědomí návrh ceny vodného
a stočného města Lomnice nad Lužnicí
pro rok 2017

Zápisy z jednání ZM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Z městského ÚŘADU
Místní poplatky pro rok 2017
Místní poplatky, jejich splatnost a sazby
jsou stejné jako v minulém roce, k žádné
změně nedošlo. V následujícím textu jsou
shrnuty nejpodstatnější informace o poplatcích „za odpady“ a ze psů, včetně doporučení jejich úhrad.
Poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
dopadů (poplatek „za odpady“)
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
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a odstraňování komunálních odpadů platí
fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, nebo osoba, která má ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není
k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba; a to ve výši, která odpovídá poplatku za jednu fyzickou osobu.

nebo el. energie za předcházející
rok (poslední vyúčtování).
− poplatníkům, kteří používají k vytápění
kotel na tuhá paliva (štěpky, ekobrikety, pelety, uhlí), které jsou spalovány
v kotlích, které splňují emisní třídu 4
a vyšší, pokud předloží atest a kolaudační rozhodnutí.

Základní sazba pro rok 2017: 400 Kč.
Lze poskytnout úlevu ve výši 200 Kč:
− poplatníkům, kteří k vytápění používají plyn nebo elektrickou energii,
pokud předloží vyúčtování plynu

Občané, u kterých se způsob vytápění
od loňského roku nezměnil a vyúčtování předložili již minulý kalendářní
rok, tento dokument předkládat nemusí. Pokud by ale došlo ke změně způsobu
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vytápění, který by zapříčinil změnu sazby
(např. přechod na el. energii nebo plyn, tepelné čerpadlo, solární panely apod.), jsou
poplatníci povinni tuto změnu při platbě
poplatku nahlásit a doložit patřičným dokladem. Nahlásit změnu sazby jsou povinni i ti poplatníci, kteří by se rozhodli, že
oproti loňskému roku nechtějí uplatňovat
úlevu, a chtěli by platit plnou sazbu.
Splatnost poplatku je 31. 5. 2017.
Poplatek, prosím, hraďte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na bankovní účet města č. 272 534 460/0300.
Jako variabilní symbol slouží číslo popisné nemovitosti a do poznámky, prosím, uveďte počet, popř. jména, osob,
za které je poplatek placen.
Po obdržení platby bude bezplatně
vhozena do domovní schránky známka
na odpadovou nádobu.
Poplatek ze psů
Poplatková povinnost vzniká držiteli psa, kdy pes dovršil stáří tří měsíců,
nebo v den, kdy se stal držitelem psa
staršího tří měsíců.
Poplatková povinnost zaniká dnem,
kdy přestala být fyzická nebo právnická
osoba držitelem psa (např. úhynem psa,
jeho ztrátou, darováním nebo prodejem). Poplatek se pak platí za poměrnou
část roku včetně započatého kalendářního měsíce, kdy poplatková povinnost
zanikla.
Ohlásit správci poplatku vznik nebo
zánik poplatkové povinnosti má poplatník (držitel psa) do 15 dnů, kdy skutečnost nastala.
Sazby poplatků zůstávají pro rok 2017
nezměněny.
Pokud držitel psa bydlí v bytovém
domě, který má čtyři a více bytů, činí poplatek
− za prvního psa .......................... 350 Kč,
− za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele ..................................... 500 Kč.
Pokud je držitel psa poživatelem invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, činí poplatek
− za prvního psa .......................... 150 Kč,
− za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele ..................................... 250 Kč.
Pro ostatní držitele psů (nebydlí v domě
se čtyřmi a více byty a nejsou poživateli
žádného důchodu) činí poplatek
− za prvního psa .......................... 250 Kč,
− za druhého a každého dalšího psa ..........
.................................................. 350 Kč.
Splatnost poplatku je 31. 5. 2017.
Poplatek, prosím, hraďte bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na bankovní účet města č. 272 534 460/0300.
Variabilní symbol je číslo popisné, kde

Lomnické LISTY informují – Leden 2017
se držitel psa zdržuje. Do poznámky,
prosím, uveďte „poplatek ze psů“ +
počet, pokud máte psů více.
Nakládání se stavebním odpadem
Upozorňujeme občany, že dne 12. 12.
2016 schválilo Zastupitelstvo města
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016,
o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Lomnice nad Lužnicí. Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. 1. 2017.
Mění se čl. 7 Nakládání se stavebním
odpadem, odst. 3, kdy se původní znění
50 kg stavebního odpadu za osobu a měsíc mění na 50 kg stavebního odpadu za
nemovitost a měsíc. Prosíme občany,
aby tuto skutečnost vzali na vědomí.
Podmínky pro pořádání veřejnosti
přístupných akcí
Dne 12. 12. 2016 byla Zastupitelstvem
města schválena Obecně závazná vyhláška č. 3, o stanovení podmínek pro
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti
přístupných sportovních a kulturních
podniků, včetně tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku. Tato vyhláška nabývá účinnosti
1. 1. 2017.
Vyhláška stanovuje podmínky pro
pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků na území
města Lomnice nad Lužnicí. Soukromé
akce se těmito pravidly neřídí.
Veřejně přístupným kulturním podnikem je pořádání veřejnosti přístupných
tanečních zábav, plesů, diskoték apod.
s živou nebo reprodukovanou hudbou.
Veřejnosti přístupným sportovním podnikem je pořádání veřejnosti přístupných sportovních akcí uskutečňovaných
ve veřejnosti přístupných provozovnách
k tomu určených a na veřejných prostranstvích.
Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav
lze provozovat:
− ve vnitřním prostoru budov (restaurace tančírny, sportovní prostory apod.)
v době od 09:00 hodin do 24:00 hodin,
− v otevřeném prostoru (venkovním)
v době od 09:00 hodin do 22:00 hodin, v pátek a v sobotu do 23:00 hodin.
Pokud by pořadatel předpokládal, že
bude podnik trvat déle, může požádat
Radu města o udělení výjimky, která
musí být podána minimálně 15 dní před
konáním podniku.
Každý, kdo bude pořádat veřejnosti přístupný podnik, je povinen ozná-

mit nejméně 5 dnů před jeho konáním
Městskému úřadu v Lomnici nad Lužnicí údaje o konkrétním podniku. Toto
oznámení lze učinit prostřednictvím
formuláře, (k dispozici na webových
stránkách města Lomnice nad Lužnicí). V oznámení se uvede, zda se jedná
o jednorázový podnik, nebo o podnik
opakující se. Pokud by se jednalo o opakující se podnik (sportovní zápasy, taneční zábavy, tématické večery, tančírny
apod.), lze toto oznámení předložit pouze jedenkrát vždy před konáním prvního
podniku, toto oznámení je pak platné po
celou dobu kalendářního roku.
V oznámení se kromě údajů o pořadateli, druhu podniku a místa konání
uvede i předpokládaný počet účastníků, údaje o pořadatelské službě, údaje
o osobě, která je pověřena pořadatelem
podniku k osobní spolupráci s orgány
veřejné moci, pokud byla taková osoba
pořadatelem určena, údaje o osobách,
které poskytly k užívání pozemek nebo
stavbu, kde se má podnik konat, lhůtu
a způsob úklidu, pokud se jedná o místa,
která nejsou určena a zřízena pro pořádání podniků.
Oznámení se doručí podepsané, případně i orazítkované buď fyzicky, nebo
lze i v kopii elektronicky na Městský
úřad Lomnice nad Lužnicí.
Noční klid
Na základě obecně závazné vyhlášky
č. 2/2016, o nočním klidu, která byla
Zastupitelstvem města schválena 12.
12. 2016, byly stanoveny výjimečné
případy, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou
než stanoví zákon. Tato vyhláška nabyla
účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení, tedy 28. 12. 2016.
Důvody zavedení této obecně závazné vyhlášky vychází z nálezu Ústavního
soudu a z novely přestupkového zákona.
Ústavní soud jasně judikoval, jak mají
být výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, stanoveny,
a to buď konkrétním datem, datovatelným obdobím nebo událostí, jejíž datum
je vzhledem k místním tradicím předvídatelné. Kratší nebo žádná doba nočního klidu by měla být stanovena jen
a pouze ve výjimečných případech,
a to tak, aby byl počet těchto nocí pro
lidi žijící v obci předvídatelný a aby se
mohli obyvatelé na tyto výjimečné případy předem připravit. Zákonem chráněný zájem na ochraně nočního klidu
má proto přednost před konáním akcí či
oslav, při kterých by doba nočního klidu
byla kratší nebo žádná.
Dobou nočního klidu se dle zákona
o přestupcích rozumí doba od 22. hodiny do 6. hodiny. Stanovením výstrana 3

Lomnické LISTY informují – Leden 2017

Město Lomnice nad Lužnicí

jimečných případů se na celém území
města omezuje doba nočního klidu na
dobu kratší nebo žádnou.
Těmito výjimečnými případy jsou
noc z 31. prosince na 1. ledna, kdy doba
nočního klidu není stanovena, společenská událost Pálení čarodějnic, které
se koná v noci z 30. dubna na 1. května,
pouťová zábava, která se koná v měsíci červnu o lomnické pouti, a sportovní událost hasičská soutěž v požárním
útoku „O pohár starosty města“, která
se koná zpravidla v měsíci červnu, kdy
v průběhu těchto společenských a sportovních událostí je doba nočního klidu
stanovena na dobu od 03:00 do 06:00.
Informace o konkrétním termínu
konání společenských událostí (pálení
čarodějnic, pouťová zábava) bude zveřejněna městským úřadem na úřední
desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Základní povinnosti původců odpadů

INFORMACE
Svoz odpadu
v měsíci lednu
Pá    6. 1.
Pá   13. 1.
Pá   27. 1.

Provozní doba Starého hřbitova
a dětského hřiště u Farské louky
LISTOPAD – BŘEZEN od 8:00 – 17:00 hodin
Vážení klienti,
pondělí 19. prosince 2016 bylo posledním dnem, kdy jste se mohli v Lomnici nad Lužnicí obrátit
na naši mobilní bankéřku, paní Janu Frýblovou (tel. 735 194 670).
Kompletní obsluhu klientských účtů a dalších bankovních produktů zajistí kterákoli naše pobočka,
nejbližší najdete v Třeboni.
Pokud budete potřebovat informace týkající se vašich účtů u České spořitelny, můžete využít naši
bezplatnou infolinku 800 207 207, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Děkujeme.
Česká spořitelna
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Ze školy
Advent v mateřské škole
Poslední měsíc v roce si chce každý užít
v klidu a bez poklusu. Chceme, aby adventní čas byl kouzlem pro děti i dospělé.
Na sněhové radovánky si zatím musíme
počkat, o to víc se proto těšíme na Ježíška.
V pondělí 5. 12. nás navštívil Mikuláš, anděl a čerti. Přinesli každému
balíček dobrot. Děti slíbily, že napraví
své malé chybičky, předvedly čertovské
básničky, tanečky i písničky. Některé se
nebály zatahat čerta za rohy, nebo ho pohladit. Děti ze třídy sluníček se během
čertovského týdne proměnily v malé
čertíky a pochutnaly si na čertovské
hostině.
V úterý 6. 12. jsme se všichni sešli
u divadelního představení Putování za Ježíškem.
Ve čtvrtek 8. 12. jsme opět po roce udělali radost našim seniorům, pro které si
naši předškoláci připravili vánoční pásmo.
V pátek 9. 12. odpoledne jsme se na
zahradě mateřské školy sešli i s rodiči,
abychom již třetí rok vypustili balonky
s přáním Ježíškovi. Díky rodičům, kteří přišli se svými dětmi, hasičům a panu
Pavlu Součkovi se vše podařilo a balonky včas vzlétly. Přispěli jsme tím k pokusu o překonání rekordu, ale hlavně
jsme si společně užili kousek adventního odpoledne.
Nemůžeme se dočkat, kdy ve školce zazvoní zvoneček a rozsvítí se stromeček. Men-

ší děti se snaží vyrobit jednoduché ozdoby,
vánoční řetězy a zpívají koledy. Starší děti
nacvičují živý betlém, připravují se na vánoční besídky pro rodiče, tvoří svícny a přáníčka.
Díky panu Štěpánovi si děti v každé
třídě ozdobí živý vánoční stromeček, pod

kterým najdou dárky, z kterých se společně
potěší a odnesou si je domů.
Přejeme vám krásné Vánoce, které budete mít možnost prožít s lidmi, které máte
rádi a hlavně si užijte tu úžasnou radost
v dětských očích.

Mikulášská nadílka

Čertovská hostina ve třídě Sluníček

Vystoupení předškoláků na vánočním
posezení pro seniory

Vypouštění balónků s dopisem Ježíškovi
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Předškoláci a odklad školní docházky
Novela školského zákona přináší změnu
termínu konání zápisů do prvních tříd
a podání žádosti o odklad školní docházky. Termín zápisu musí být od 1. do
30. dubna. Podání žádosti o odklad musí
být do konce dubna.
Vzhledem k této změně doporučujeme všem rodičům, kteří uvažují u svého
dítěte o odkladu školní docházky, aby se
na vyšetření školní zralosti v pedagogicko – psychologické poradně objedna-

li nejlépe do konce ledna. Doporučení
a závěry poradny a lékaře jsou povinnou
součástí žádosti o odklad.
V těchto případech by měli zákonní
zástupci přicházet k zápisu do první
třídy již s doporučujícím vyjádřením školského poradenského zařízení
a s vyjádřením odborného lékaře.
Vhodnost odkladu je dobré konzultovat v mateřské škole.
Bc. Ilona Šafářová

Moderní československé dějiny ve škole
V loňském roce proběhl již dvanáctý
ročník Měsíc filmu na školách, během
kterého se na stovkách českých základních a středních škol konají filmové projekce a besedy s pamětníky, historiky
a filmaři. I žáci naší školy se letos opět
seznámili s dalším obdobím moderních
československých dějin, a to s příběhy
lidí, kteří v průběhu minulého století
z různých důvodů opustili své domovy.
K besedě jsme pozvali dr. Jiřího
Petráše z Jihočeského muzea, který
společně se žáky 8. a 9. ročníku v první hodině zhlédl vybraný film režiséra
Davida Vondráčka Zabíjení po česku.
Mapuje události na dvou zcela odlišný
místa, což bylo i důležitým bodem popisovaným dr. Petrášem. První část filmu vypráví o osudech lidí z Vitorazska
(Niederösterreich), tedy ne příliš vzdálené oblasti od Lomnice. Příslušnost
obcí k ČSR v tomto hraničním území
byla vyřešena po první světové válce až

v roce 1920. Není tedy divu, že historické události následujících necelých dvou
desetiletí je neoslovovaly všechny jako
československé občany. Kromě tzv. Benešových dekretů byl výsledek 2. světové války prováděn někdy nekontrolovaně, živelně. Takové místo popravy se
nachází i v Tušti, u silnice směřující na
Halámky. Druhá část filmu zachycuje
dění na Žatecku, tedy ve zcela odlišné
oblasti, ve vnitrozemí. Po skončení války byli ze severočeského Žatce vyhnáni
čeští Němci včetně starousedlíků a členů
smíšených rodin. Část z nich se v době
tzv. divokého odsunu nedostala dále než
do sousedních Postoloprt. Smrt zde nalezlo nejméně 763 civilních osob. Odsuny doprovázené hromadnými popravami, mučením a drancováním majetku se
děly i v dalších částech Československa,
a jejich pachatelé nebyli nikdy potrestáni. Autor v tomto televizním dokumentu
divákům přibližuje a formou rozhovorů

s přímými účastníky rekonstruuje události temného období našich novodobých dějin.
Po besedě deváťáci formou metod
kritického myšlení popisovali a vyjadřovali syntézu historických faktů a dojmů.
Od podobných projektů si slibujeme, že
více ukotví v mladé generaci faktickou
představu a časovou osu o proběhlých
dějinných událostí.
R. Fuchsová

Po stopách Karla IV.
Ve dnech 24. a 25. října 2016 proběhl na
naší škole na 2. stupni dvoudenní projekt věnovaný jedné z nejvýznamnějších postav českých dějin – Karlu IV.,
jehož 700. výročí narození jsme oslavili
v květnu loňského školního roku.
Již minulý školní rok jsme si s žáky
připomínali v hodinách výtvarné výchovy a českého jazyka nejen panovníka
samotného, ale i dobu, ve které žil a kterou jsme se ve své práci nechali inspirovat. Zabývali jsme se např. gotickým
uměleckým slohem, životním stylem ve
středověku nebo literárními díly inspirovanými osobností Karla IV.
Letos v říjnu jsme na tyto informace
navázali zmíněným dvoudenním projektovým vyučováním, které započalo
motivačním životopisným dokumentem
o Karlu IV., poté následovala interaktivní přednáška a samotná práce žáků
v jednotlivých pracovních dílnách, ktestrana 6

rá pokračovala následující den a byla
ukončena závěrečnou prezentací jednotlivých výstupů v tělocvičně školy. Prezentace byla určena mladším spolužákům z 1. stupně.
Celkem se pracovalo v 5 dílnách, do
kterých se žáci zapsali dle vlastního výběru. V každé dílně se zabývali jiným
tématem, týkajícím se všestranné osobnosti Karla IV. Ještě před samotným
zahájením projektu si žáci museli vyhledat a roztřídit jednotlivé informace,
se kterými poté v jednotlivých dílnách
pracovali.
V jedné z dílen žáci zpracovávali Karlův rodokmen, v němž dokládali jeho
české kořeny jako potomka starobylého
královského rodu Přemyslovců, v další dílně vytvářeli panovníkův životopis
formou ilustrovaných výjevů z nejdůležitějších momentů Karlova života doplněných popisky, dalším tématem byla

samotná Praha a to, jak Karel IV. významně zasáhl do její tehdejší rozlohy
i rozkvětu a vtiskl jí charakteristickou
tvář patrnou dodnes, samotnou kapitolu
tvořilo téma Karlova mostu, asi nejznámější Karlovy stavby, kdy žáci vytvářeli
maketu mostu, a protože Karel IV. byl
nejenom český král, ale také římský císař, zabývali se i jeho stopami, které zanechal v Evropě. Poslední dílna pak byla
věnována umění jeho doby, protože se
jedná o jedno z mála období, kdy české
umění dosahuje světové úrovně – nejen
gotická architektura, ale i malířství a sochařství patří dodnes mezi klenoty světového středověkého umění.
Cílem projektu bylo představit žákům
Karla IV. nejen po stránce panovnické
a diplomatické, ale také duchovní a lidské, se slabostí pro Čechy – jako skutečného Otce vlasti.
Mgr. Šárka Lahodná

Město Lomnice nad Lužnicí
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„Holky jsou z Venuše a kluci z Marsu“ – projekt ZŠ
V termínu od 22. 11. do 1. 12. 2016 na
2. stupni ZŠ probíhal projekt zaměřený
na témata dospívání, sexuality a rizik
s tím spojených. Zúčastnili se ho žáci 8.
a 9. tříd.
Projekt byl započat 4 hodinami odborných přednášek DiS. Aleny Paroubkové z cyklu o správném fyzickém,
psychickém a sociálním vývoji v období
dospívání. Tématy byly např. funkce pohlavních orgánů, puberta jako komplex
změn, zdravý životní styl, prevence rakoviny, antikoncepce – její druhy a použití, pohlavně přenosná onemocnění,
riziko HIV a AIDS.
Přednášky byly doplněny o diskusi
a zakončeny pracovními listy, v nichž
si žáci mohli ověřit své znalosti. Po té
následovala skupinová výuka. 4 skupiny
plnily rozdílná zadání formou skupinové práce a výsledkem byly velké pla-

káty, které shrnovaly jejich vědomosti.
Dva plakáty byly zpracované formou
myšlenkových map a dva kombinovaly
fotky, grafy, definice a pojmy s vlastním
hodnocením žáků. Skupiny si na závěr
své práce mezi sebou odprezentovaly,
čímž věřím, že se jim alespoň ta nejdůležitější fakta dobře „vryla pod kůži“.
Důkazem úspěšnosti projektu byly i výsledky shrnujícího testu zadaného v rámci
VOZ (Výchovy k občanství a zdraví), který skončil průměrem 1,5. V dotazníku pak
žáci subjektivně posuzovali také přínos
odborných přednášek. Hodnotili je pozitivně a například napsali toto: „Přednáška
se mi líbila i kvůli tomu, že jste uváděla
příklady ze života a byla to sranda.“ „Prezentace byla velmi poučná. Dozvěděla
jsem se spoustu nových věcí a věcí, na které si mám dávat pozor.“ „Lepší než se učit,
…ale naučný a zábavný.“ Bylo to docela

dobré, měla byste pokračovat i nadále.“
„… příště více diskuse.“ „Ujasnila jsem se
věci….“ „…. líbilo se mi, jak jste s námi
jednala, ne jako s dětmi, ale jako opravdu
už skoro dospělými.“
Děkuji tímto za spolupráci všem zúčastněným a žákům za to, že k tomuto ožehavému tématu přistoupili odpovědně.

Mgr. Klára Jelínková,
organizátorka projektu

S Mikulášem na trhy
Na naší škole se stalo dobrým zvykem vítat adventní čas mikulášskou burzou, přehlídkou tvořivosti dětských i dospělých rukou. Nejinak tomu bylo i v letošním roce.

V pátek 2. 12. 2016 se za zvuků vánočních koled a přítomnosti Mikuláše,
anděla i skupinky čertů otevřely dveře
naší lomnické základní školy, aby se

mohla široká veřejnost, nejenom z našeho města, předvánočně naladit a pokochat šikovností dětí i jejich rodičů, kteří se každoročně zapojují do této
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akce a kterým patří velký dík za to, že
i v tomto nabitém období si najdou čas,
aby spolu se svými dětmi vyráběli nepřeberné množství vánočních dekorací
a sladkých dobrot a pak se stali prvními
zákazníky, kteří malé i větší obchodníky
navštíví a potěší je koupí jejich výrobků.
Radost se v tento den násobí, neboť
nemají radost jen děti ze svého prodeje, rodiče z jejich rozzářených tváří, ale
i úspěšní nakupující, kterých je každoročně opravdu velmi mnoho. Navíc se
po všechny roky trvání těchto mikulášských trhů vybírá část peněz z prodeje na dobročinné charitativní projekty
a dělá se tak radost i tam, kde je nejvíce
potřeba pomoci, a to je v tomto předvánočním čase snad ten největší dar.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili
této akce a přejeme vám co nejklidnější prožití adventního času, pohodové
vánoční svátky a v novém roce pevné
zdraví a veselou mysl.
H. Nohavová

z kulturY
Poslední týdny v roce 2016 jsme se průběžně potkávali na adventních akcích, které nás postupně naladily na vánoční čas.
Pevně věříme, že svátky jste si užili každý
strana 8

podle svých představ a přání a v roce 2017
se opět setkáme. Jako malou inspiraci přinášíme předběžný přehled koncertů, pořadů a programů, které bychom chtěli během

roku uspořádat pro vás všechny. V přiloženém kalendáři si nezapomeňte označit
termíny, které vás zajímají, a přijďte se
pobavit.

Město Lomnice nad Lužnicí

Lomnické LISTY informují – Leden 2017

Kalendář akcí na rok 2017
Připravujeme na rok 2017 (změna programu vyhrazena)
21.1.

Městský ples

18.2.

Masopust

10.3.

Setkání s Uršulou Klukovou

2.4.

Pomlázkování

16.4.

Velikonoční koncert

30.4.

Stavění máje, Rej čarodějnic – hraje FACE

5.5.

Ležáky – beseda v knihovně

8.5.

Pietní akt s koncertem Velkého dechového orchestru

28.5.

Dětský den

29.5.

„LomAZ – Sport dětem“ – ATLETICKÉ ZÁVODY

23.-25.6.

Pouť, Folklorní festival, koncert JANANAS

22.7.

Amatérské divadlo na Farské

12.8.

Festival dechových hudeb

9.9.

Kaprobraní

28.9.

155 let od znovuobnovení kostela sv. Václava

14.10.

Odpoledne s heligonkou

28.10.

Pietní akt – Oslavy vzniku Československa

27.11.

Koncert Jaroslav Svěcený a Julie Svěcená

3.12.

1. adventní koncert, adventní trhy
Andělé divadla Kvelb, Javor a Javoráček

10.12.

2. Adventní koncert, Cimbálová muzika

13.12.

Setkání seniorů

17.12.

3. Adventní koncert, adventní trhy
Irena Budweiserová

31.12.

Silvestrovská procházka na Šaloun
Duben, květen, září, říjen – vycházky nejen se seniory
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Ohlédnutí za adventem
Malé adventní trhy

Andílci nás chrání v kostele sv. Václava

Školní sbor

Andělské pohlazení a české betlémy

Děti z Javoráčku

strana 10

1. adventní koncert – Pěvecký sbor Racek
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2. adventní koncert – Javor a Javoráček

Javoráčci

Školní divadlo pro seniory

Setkání seniorů

Andělé z Kvelbu

3. adventní koncert – Záviš z Hluboké n. Vlt.
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Z knihovnY
Městská knihovna Lomnice nad Lužnicí
si vás dovoluje pozvat na přednášku

ŠUMAVA NEJEN ROMANTICKÁ
Mgr. Ladislav Janáček
11. ledna od 17.00 ve studovně
STARÁ RADNICE

ZE SPORTU
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
Starší přípravka

Starší přípravka se účastní Krajské halové zimní ligy v Třeboni. Turnaj je
vypsán jako pětikolový s počtem desíti
týmů, kdy během prvních třech 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.
1. kolo – neděle 27.11.2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Třeboň 1:6
střelci: Poturnay
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Táborsko 3:6
střelci: Prášková 2, Kumnacký
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
SKP ČB 6:5
střelci: Poturnay 3, Hrubý T. 2, Kumnacký
2. kolo – neděle 11.12.2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Český Krumlov 6:0
střelci: Poturnay 2, Bicenc 2, Prášková,
Hrubý T.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Dačice 3:2
střelci: Prášková 2, Hrubý T.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Křemže 5:6
strana 12

střelci: Poturnay 2, Hrubý T., Bicenc,
Babický D.
Mikulášský turnaj starší přípravky hraný
v hale v Nové Včelnici. Starší přípravka
obsadila 1. místo.
sobota 3.12.2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Nová Bystřice 8:0
střelci: Prášková 3, Poturnay 3, Hrubý
T., Procházka
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Strmilov 10:2
střelci: Poturnay 4, Farka 2, Hrubý T. 2,
Prášková 2
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Nová Včelnice 6:1
střelci: Poturnay 2, Prášková 2, Hrubý
T., Novák O.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Slavonice 3:3
střelci: Poturnay 2, Hrubý T.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Kardašova Řečice 2:0
střelci: Prášková 2

Mladší přípravka

Mladší přípravka se také účastní zimního turnaje v nafukovací hale na SKP
v Č. Budějovicích. Turnaj se hraje stejným systémem jako u starší přípravky.

1. kolo – sobota 12.11.2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Český Krumlov 0:4
střelci: –
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Lokomotiva ČB 1:7
střelci: Hrubý K.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
SKP ČB 1:12
střelci: Papež

Mikulášský turnaj mladší přípravky hraný v hale v Nové Včelnici. Mladší přípravka obsadila 1. místo.
sobota 26.11.2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Kardašova Řečice 5:0
střelci: Prášková 4, Hrubý K.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Kamenice nad Lipou 4:2
střelci: Prášek T. 2, Prášková, Papež

Město Lomnice nad Lužnicí
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Nová Včelnice 8:5
střelci: Prášek T. 5, Prášková 3
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TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Nová Bystřice 4:0
střelci: Prášková 3, Hrubý K.

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Stráž nad Nežárkou 9:0
střelci: Prášková 4, Prášek T. 4, Hrubý K.

DTJ Kondor Lomnice nad Lužnicí – oddíl stolního tenisu
Okresní přebory v J. Hradci
V sobotu 3. 12. 2016 se konaly v J. Hradci okresní přebory ve
stolním tenise. V kategorii jednotlivců starších žáků obsadil 3. místo
David Nosek a společně pak s Jo-

sefem Bendou obsadili 3. místo ve
čtyřhře. V kategorii dorostu obsadil
2. místo Martin Špale. Ve čtyřhrách
dorostu obsadili 2. místo Martin
Špale a Aleš Visčur, 3. místo David

Nosek a Josef Benda. Na závěr naše
tříčlenné družstvo v kategorii starších žáků ve složení David Nosek,
Josef Benda a Aleš Visčur vyhrálo
OP družstev.

Vánoční turnaj ve stolním tenise pro děti ZŠ
V neděli 4. 12. 2016 pořádala naše
DTJ Vánoční turnaj ve stolním tenise
pro děti ZŠ. V kategorii starších žáků
obsadil 1. místo Tadeáš Švec, 2. místo
Pavel Prášek, 3. místo Dominik Fiktus. V kategorii mladších žáků obsadil 1. místo Tomáš Prášek a 2. místo
Kryštof Lahodný. V kategorii mladších žákyň obsadila 1. místo Eliška
Petrásková a 2. místo Johanka Lahodná. Všichni si dostatečně zahráli, každý dostal nějakou drobnost a závěrem
byla i sladká odměna od Pekařství
MPM. Všem děkujeme za účast a těšíme se na další turnaj …

DTJ Kondor – Vánoční turnaj pro děti ze ZŠ

za DTJ Kondor Lomnice nad Lužnicí Špale Martin
http://www.dtjlomnice-nl.cz
http://stis.ping-pong.cz (kraj C , region JH)
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ze spolků
Klub žen a jejich
výstava ručních
prací
Klub žen uspořádal o první adventní neděli 27. listopadu jako součást
adventních trhů výstavu ručních prací. Ve společenské místnosti Domu
s pečovatelskou službou si mohli
návštěvníci koupit výrobky našich
šikovných žen – adventní věnce,
svícny, ozdoby ručně malované
i háčkované, hračky, náušnice, ubrusy, polštářky a mnoho dalších.
Výbor Klubu žen

Koledování souboru Javor a Javoráček
„Zpívám, zpívám koledu,
nejhezčí co dovedu.
Nemám housku ani chleba
a venku je tuze zima.
Za koledu děkuju,
snad se doma ohřeju.“
Pokud jste se vydali na některé z našich
vystoupení, určitě jste slyšeli i tuto kole-

du. Ráda bych poděkovala všem našim
příznivcům a divákům, kteří přišli na naše
koledování v adventním čase.
Koledy jsou specifické a hlavně je to
pásmo, které předvádíme pouze v krátkém adventním čase. Přípravy zaberou
sice dost času, ale stojí to za to. Velmi
si vážíme zájmu našich nejdražších diváků, seniorů z Třeboně a od Hvízdala,

kteří si s námi broukají koledy už pěkných pár let, a nebylo tomu jinak ani tentokrát. Poděkování za pozvání a hlavně
pozornost patří také všem ostatním, se
kterými jsme se potkali. Dnes už máme
Vánoce za sebou, a než se otočíme, budeme společně vynášet Smrtku a vítat
jaro. Tak zase příště na viděnou.
Marcela Božovská

JSDH Lomnice nad Lužnicí
SDH Lomnice nad Lužnicí se zúčastnila soutěže Anketa Dobrovolní hasiči roku 2016.
Odborná porota, složená ze zástupců profesionálních a dobrovolných hasičů a zástupců
partnerů ankety, po náročném prostudování
a posouzení 143 platných přihlášek vybrala na svém zasedání pět jednotek a pět sborů z každé soutěžní oblasti (sever Moravy,
jih Moravy, východ Čech, střed-sever Čech
a jih-západ Čech), kteří postupují do finále.
A mezi nimi vybrali i Lomnici nad Lužnicí se
zásahem hořící chaty na Dvořišti.
Stručný popis, který byl poslán do soutěže:
Dne 30. 6. 2016 ve 20:19 začala houkat
siréna. Všichni, co jsme mohli, jsme se rychle sešli na hasičárně. Oblékli jsme se a po
vyrozumění s operačním vyrazili ke Smržovu na Dvořiště. Cesta byla velmi úzká a plná
pařezů. Bylo velmi těžké se tam dostat. Při
příjezdu k hořící chatě jsme najeli na pařez.
Prasklo nám kolo. Na místě běžel hned velitel obhlédnout rozsah ohně a ostatní nebezpečí. Vytvořili jsme dopravní vedení třemi
proudy C a rozdělovačem z Tatry CAS 32
a lokalizovali oheň. Po zjištění od majitele,
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že v chatě se nachází dvě propanbutanové
lahve, velitel rozhodl o nasazení jednoho
proudu C k ochlazování. Po ochlazení byly
lahve vyneseny ven. Na místo přijeli i ostatní jednotky včetně profesionálních hasičů
z Třeboně s termokamerou. Požár chaty byl
velice rozsáhlý, oheň zasáhl celý objekt. Po
částečném uhašení se mohl velitel dostat do
spodní části chaty, kde nalezl tři psy, kteří
nejevili známky života. Podlaha půdy byla
částečně prohořelá a hrozilo propadnutí,
proto jsme rozřezali zadní štít, abychom se
dostali vodou dovnitř. Zalila se i půda. Termokamerou se zkontrolovaly teploty celé
chaty. Vše bylo v optimálním stavu. My se
tedy vrhli do výměny kola na tatře. Naštěstí
jsou mezi námi tak zdatní hasiči, že i přes
špatné podmínky kolo vyměnili. Před odjezdem jsme znova ještě zkontrolovali požářiště. Po rozkazu velitele zásahu jsme vše
uklidili a vyrazili domů na základny, kde nás
čekal veliký úklid. Na základnu jsme se vrátili krátce před půl 1 ráno.
Ve finále o umístění se hlasovalo pomocí internetu a sms zpráv. A jen díky
Vám, lomnickým občanům, jsme to

dokázali. Umístili jsme se na krásném
3. místě a tím získali 40 000 Kč, Radiostanici Hytera PD605-40 VHF v hodnotě 12 584 Kč a sadu nástrojů Rescop-W
v hodnotě 2 900 Kč.
Tímto bych chtěla všem moc poděkovat
za Vaši podporu při hlasování. Díky Vám
jsme získali finanční a věcné prostředky,
díky nimž posílíme a zmodernizujeme své
hasičské vybavení.
Děkujeme.

Vendula Šafářová,
SDH Lomnice nad Lužnicí

Město Lomnice nad Lužnicí
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Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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