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Město Lomnice nad Lužnicí

z radnice
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
ze 17. – 18. zasedání rady města
Rada města
−− schvaluje přijetí dotace od JčK ve výši
35.000,- Kč na akci ,,Zlepšení užívání
DPS v Lomnici nad Lužnicí“ s minimálním podílem města 40 % a schvaluje smlouvu o přidělení grantu s JčK
−− bere na vědomí výsledky následné kontroly SFŽP na místě projekt:
,,Zpracovna biologicky rozložitelných odpadů v Lomnici nad Lužnicí“
na konci udržitelnosti projektu
−− schvaluje pořadí firem vzešlé ze zasedání výběrové komise na akci ,,Zlepšení dopravní situace, ulice Nové Město,
Lomnice nad Lužnicí“ v pořadí:
1) K-BUILDING CB, a.s.
2) COLAS CZ, a.s.
3)	DŘEVOTVAR – ŘEMESLA
a STAVBY, s.r.o.
−− projednala schválení výjimky pro počet dětí třídy v MŠ; schvaluje zvýšení kapacity třídy MŠ v Lomnici nad
Lužnicí o nejvyšší možný počet dětí,
tj. o 4 děti, maximální celkový počet
dětí ve třídě tak bude 28
−− schvaluje uzavření nového znění nájemní smlouvy k nebytovému prostoru v přízemí budovy Mateřské školky,
ulice Nová čp. 494, o výměře 127 m2,
se spolkem Junák – český skaut, stře-

disko 13 klíčů Lomnice nad Lužnicí,
z. s., který využívá uvedené prostory pro skautskou klubovnu; souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na dobu neurčitou,
tj. od 1. 5. 2015, měsíční nájemné se
stanovuje ve výši Kč 0,–
−− vydává souhlasné stanovisko právnímu zástupci města – advokátní kanceláři Nádravský a syn, k zahájení
vymáhání pohledávek z nájemného
soudní cestou u dlužníků, kterým se
nedaří doručovat a nereagují na výzvy
−− vyhlašuje poptávkové řízení na stavební dozor a koordinátora BOZP na
stavební akci ,,Zlepšení dopravní situace ulice Nové Město, Lomnice nad
Lužnicí“ a navrhuje oslovit tyto firmy:
Ing. Petr Skutil; WINGS CZ, s.r.o.,
Jubilejní 43/77, České Budějovice 3;
Ing. Petr Pavelec, Husova tř. 640/33,
České Budějovice 22; Ing. Pavel Beran, Družstevní 337/II, 377 01 Jindřichův Hradec; VRV a.s., Zátkovo
nábřeží 7, 370 01 České Budějovice –
Ing. Petr Jerhot; Ing. Lukáš Kocábek,
Ločenice 191, 373 22 Ločenice
−− projednala a vzala na vědomí žádost
o úpravu povrchu a rozšíření VO
v ulici Třeboňská; tato lokalita je po-

třeba řešit komplexně spolu s ostatními majiteli pozemků a nemovitostí,
v souladu s platným územním plánem; RM provede místní šetření za
účelem zjištění současného skutečného stavu daného území
−− projednala zpracovanou objemovou
studii – zadání stavebních úprav a přístavby objektu bývalého kina parc. č.
343/2 v Nádražní ulici; souhlasí s předloženým návrhem řešení komplexní rekonstrukce a přístavby této budovy na
víceúčelový sál s nezbytným sociálním
a technickým zázemím, včetně potřebných venkovních objektů
−− projednala podklady připravené výběrovou komisí, do výběrového řízení na poskytovatele pečovatelské
služby v Lomnici nad Lužnicí se přihlásili 2 zájemci – Oblastní charita
Třeboň, Chelčického 2, 379 01 Třeboň; firma Ledax o.p.s., Riegrova 51,
370 01 České Budějovice; po projednání schvaluje zajištění poskytovatele pečovatelské služby v Lomnici
nad Lužnicí na dobu neurčitou firmě
Ledax o.p.s., Riegrova 51, 370 01
České Budějovice
Zápisy z jednání RM jsou dostupné na
www.lomnice-nl.cz

informace
Sportovní rybaření na Peřince
Povolenky je možno zakoupit na Informačním a kulturním středisku Lomnice
nad Lužnicí, náměstí 5. května 133, tel.:
724 157 968
Po, St:
8:00 – 17:00
Út, Čt, Pá
8:00 – 16:00

Po pracovní době IKS, v sobotu, v neděli a o svátcích lze povolenku zakoupit
na adrese: Luboš Němec, Nádražní ulice čp. 392, Lomnice nad Lužnicí (tel.:
775 449 729). Na stejné adrese je možno
odevzdat i vyplněnou povolenku.

3 dny
1 týden
2 týdny
1 měsíc
sezónní
děti do 15 let věku*

Ve všech dnech je tato doba přerušena
polední přestávkou v době 12:00 – 12:30
hodin.

Ceny povolenek:
1 den
2 dny

*Mládeži do věku 15 let povoleno pouze
chytání na 1 prut.

Kč
Kč

150,–
200,–

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

300,–
500,–
800,–
1 100,–
1 500,–
300,–

Platby za připojení do lomnické metropolitní internetové sítě
Upozorňujeme uživatele lomnického internetu, kteří si doposud nezměnili nastavení trvalých platebních příkazů za tuto
službu, aby tak učinili nejpozději do 30. 6. 2015.
Platby se uskutečňují dle smlouvy – čtvrtletně ve výši 810,– Kč na účet města Lomnice n. L. – Česká spořitelna, a. s. –
603 145 399/0800, jako VS uvádějte číslo smlouvy.
Zároveň Vás upozorňujeme, že platby mají být realizovány bezhotovostně vždy v prvním měsíci daného čtvrtletí.
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Mezinárodní den podpory obětem
násilí (mučení) – 26. červen

PODĚKOVÁNÍ

Už sama skutečnost, že si musíme připomínat tu netemnější vlastnost lidské bytosti – potřebu někomu ubližovat, ponižovat
a týrat, je důkazem selhání lidské společnosti. Na každý měsíc v kalendářním roce
připadne řada mezinárodních dní a svátků.
Podstatné však je, aby nezůstalo jen u připomínky nebo účasti na některé z oslav
nebo manifestací. Je sice přínosné podpořit akce, kterými přispějeme organizacím
pomáhajícím odstranit neduhy naší společ-

nosti, ale základem by mělo být vnímání
nepravostí v našem nebližším okolí. Zamysleme se, třeba zrovna 26. června, zda
jsme ochotni a schopni podat pomocnou
ruku, když budeme sami bezprostředními
svědky nepřístojností nebo dokonce násilí.
Víme vůbec na koho se obrátit, komu zavolat v nouzi? Pokud si nevíte rady se svým
trápením a nechcete se svěřovat nikomu ve
svém okolí, zkuste zavolat třeba linku bezpečí. Sdílené starosti jsou poloviční!

Pracovníci Hospicové péče sv. Kleofáše
Třeboň. o.p.s. srdečně děkují kostelnímu
sboru KoS za krásné provedení benefičního koncertu a všem dárcům za štědrý finanční dar pro naši neziskovou organizaci.
DĚKUJEME!
I díky Vám může na Třeboňsku, tedy
i v Lomnici nad Lužnicí, zase další čas pracovat domácí hospicová péče, která komplexně
doprovází a prakticky pomáhá rodinám, které
pečují o své těžce nemocné blízké.
Mgr. Petra Brychtová, ředitelka o.p.s
Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň

Pro seniory:
SENIOR TELEFON – KRIZOVÁ A PORADENSKÁ LINKA POMOCI SENIORŮM 800 157 157,
VOLEJTE 24 HODIN DENNĚ ZDARMA, E-mail: seniortelefon@zivot90.cz, www.zivot90.cz
Krizová linka bezpečí pro děti i dospělé – týrání a zneužívání, NON-STOP Linka důvěry DKC, 241 484 149
nebo mobil 777 715 215

V Lomnici nad Lužnicí probíhá výstavba
chráněného bydlení
Obyvatelé sociální služby Domov Pístina se nejpozději v lednu 2016 nastěhují do domů chráněného bydlení, které právě rostou v Lomnici nad Lužnicí,
ale i v Jindřichově Hradci, Třeboni
a v Lišově. Pro 58 lidí s mentálním,
případně kombinovaným postižením,
kteří aktuálně žijí v Domově Pístina,
tak začíná zcela nová etapa.
V chráněném bydlení budou současní klienti sociální služby Domov
Pístina bydlet v pouze šestičlenných
domácnostech, což je velká změna
oproti dosavadnímu životu ve velkém
zařízení. V domácnostech jim budou
i nadále pomáhat asistenti, a to v oblastech každodenního života, zejména
pak v situacích, ve kterých si sami nedokáží poradit. Výstavba chráněného
bydlení je součástí tzv. transformace
Domova Pístina. Co přesně tento proces zahrnuje?
Transformace sociální služby znamená změnu v celkovém nastavení
způsobu poskytování služby. Tedy
nejen rozmělnění velké pobytové
služby do menších domků ve více
městech, ale především její přizpůsobení individuálním potřebám samotných obyvatel. Smyslem je, aby
nebyli obyvatelé chráněného bydlení odtrženi od běžného života a žili

vlastně velmi podobné životy těm našim. Budou mít možnost lépe a častěji využívat veřejné služby, navazovat
přirozené vztahy se sousedy, více se
podílet na rozhodování o svém životě
apod.
„Je to veliký krok nejen pro naši sociální službu, ale zejména pro klientky
Domova Pístina“, říká vedoucí Domova Pístina, Mgr. Aleš Adamec.
Vybavení jednotlivých domácností bude velmi podobné, jako v jiném
běžném domě nebo bytě, jen zde bude
o něco více pokojů – pro každého
klienta samostatný pokoj. Obývací
pokoj, kuchyně, sociální i technické
zázemí bude společné. Samozřejmostí
je co největší bezbariérovost nových
domácností tak, aby se zde mohl pohybovat například člověk na invalidním vozíku.
„Pevně věříme, že obyvatelé i představitelé měst nám k úspěchu projektu
pomohou svým pozitivním přístupem.
Lidé, kteří dnes žijí v Domově Pístina, mohou být dobrými sousedy a my
uděláme vše proto, abychom toho ve
městech, kde budou stát domy chráněného bydlení, dostáli,“ uzavírá Aleš
Adamec.
Podrobnější informace je možné
sledovat na www.domovpistina.cz.

O Domově Pístina
Domov Pístina je jedním ze zařízení
Centra sociálních služeb Jindřichův
Hradec, které zřizuje Jihočeský kraj.
Jeho současným úkolem je poskytování pobytové sociální služby “domov
pro osoby se zdravotním postižením”
dospělým lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením, kteří
potřebují každodenní podporu jiných
lidí. Služba se nachází v malé vesnici
Pístina nedaleko Stráže nad Nežárkou.
V Domově žije trvale 58 lidí, aktuálně
pouze žen.
Domov Pístina je zařazen do projektu MPSV Podpora transformace sociálních služeb, jehož cílem je změna
poskytování služeb ústavního typu na
služby komunitní.
Výstavba domů pro chráněné bydlení probíhá v rámci projektů:
−− Transformace sociálních služeb
v Jihočeském kraji I. č. projektu
CZ.1.06/3.1.00/07.08394 (J. Hradec a Třeboň)
−− Transformace sociálních služeb
v Jihočeském kraji II. č. projektu
CZ.1.06/3.1.00/07.08451 (Lišov,
Lomnice n. L 20/1 a Lomnice n. L.
21/1)
Aleš Adamec

strana 3

Lomnické LISTY informují – Červen 2015

Město Lomnice nad Lužnicí

Ze školy
Besídka ke Dni matek
Den matek je den, kdy se vzdává pocta
maminkám a mateřství. Připadá vždy na
druhou květnovou neděli. Letos jsme si
tento den společně připomněli 10. května. Naše školní družina již tradičně připravila pro maminky a babičky besídku,
kterou jsme i tentokrát pojali jako poděkování za jejich lásku a péči.
Společně s dětmi ze Základní umělecké školy pod vedením Mgr. Balcarové
jsme připravili pásmo písniček, básniček, tanečků a operetky O Budulínkovi.
Všechny děti se na toto vystoupení připravovaly pilně několik týdnů dopředu

Dopravní soutěž
Čtveřice žáků naší školy ve složení Karolína Řezáčová, Nela Vondrášková,
Pavel Prášek a Jakub Kodel se ve čtvrtek zúčastnila Oblastního kola dopravní
soutěže v Třeboni. Vyhlašovatelem této
soutěže je Besip ve spolupráci s městem,
dopravní policií, oblastním spolkem
Českého červeného kříže a městskou
policií. Cílem soutěže je získání znalostí
a dovedností, které jsou potřeba v běžném silničním provozu a které přispívají
ke snížení dopravní nehodovosti dětí.

– pečlivě se učily svou básničku a také
vyrobily pro maminky na památku drobný dáreček.

Besídku jsme si všichni užili a věříme, že i maminkám se vystoupení líbilo.
Napsala: V. Bártů

Krajské kolo přehlídky dětských
recitátorů
Krajské kolo přehlídky dětských recitátorů
proběhlo v sálech Vlašského dvora v centru Českého Krumlova 23. dubna 2015.
V době od 10.00 do 13.30 se porotě představilo 26 recitátorů, kteří přijeli ze všech
oblastí Jihočeského kraje. Mezi nimi přednášel báseň Miroslava Kratochvíla Tlumočnice Mici i žák III. třídy naší školy,
Karel Randl. Všichni účastníci si odnesli
na památku kovaný přívěsek a příjemné
zážitky nejen z vlastní soutěže a doprovodné dramatické dílny, ale také krátké
prohlídky historického centra města.
Pavla Žáčková

Bezpečnostní olympiáda v Rakousku

Žáci soutěžili celkem ve čtyřech disciplínách. V písemných testech z dopravní
problematiky, jízdě po dopravním hřišti,
jízdě zručnosti, zásadách poskytnutí první pomoci a mimo soutěž se také hodnotila práce s mapou. V každé disciplíně je
potřeba dostat co nejméně trestných bodů.
Našim dětem se to ve velké konkurenci
ostatních škol povedlo a umístnili se na
krásném třetím místě. Díky tomuto umístění zároveň postupují do okresního kola
soutěže, které se uskuteční 26. května ve
Studené. Tak jim všichni držme palce, ať
si úspěch opět zopakují.
Napsala: V. Bártů
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Již několik let se účastní žáci čtvrtých
tříd v doprovodu se svými o rok staršími spolužáky Bezpečnostní olympiády
v sousedním Rakousku. Tentokrát jsme
jeli trochu dále za naše hranice do města Infritz-Messern. Proto jsme ve středu
29. 4. 2015 vyrazili již po šesté hodině
ráno, abychom včas dorazili na místo.

Cesta tam i zpět proběhla bez problémů. Čtvrtáci si svými výkony ostudu
rozhodně neudělali, jazykovou bariéru
jim pomáhal překonat pan učitel Rudolf
Petržela. Páťáci s paní učitelkou Petrou
Padrtovou si dopoledne užili nejen fanděním, ale i doprovodným programem.
Pavla Žáčková
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Workshop v Jindřichově Hradci
Žáci šesté třídy se v květnu vydali do okresního města. Navštívili Muzeum fotografie, v němž proběhl celodenní workshop.
V krásných prostorách bývalého jezuitského
kláštera si děti prohlédly vystavované fotografie, uviděly exponáty nejrůznějšího stáří
související s prací fotografa, včetně camery

obscury. Během prezentace sledovaly vývoj
fotografie a učily se poznávat a pojmenovat
nástrahy spjaté s touto činností. Pak před
nimi již byla praktická část. Každý si zvolil
téma a vydal se na „lov“ těch nejúžasnějších
snímků. Nutno podotknout, že k nám bylo
přívětivé počasí, proto i práce byla radost-

nější a tím přinesla překvapivé výsledky. Jejich úroveň zhodnotil, tak jako celý seminář
i vedl, fotograf S. Maxa, s nímž spolupracujeme již několik let. Pro pokročilejší zájemce se v měsíci červnu uskuteční pokračování
tohoto workshopu ve škole.
Renáta Fuchsová

Děti z mateřské školy potěšily rodiče i prarodiče
programem, který si připravily pod vedením svých učitelek
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z kulturY
Bylo...
Sedmdesát let v míru

Snídali jsme
v trávě

Krásné májové dny podtrhly důstojné okamžiky připomínky slavných dnů
osvobození a konce druhé světové války také v našem městě. Díky vstřícnosti Státního oblastního archivu Třeboň
a Státního okresního archivu a především zájmu Mgr. Hany Železné, se podařilo připravit výstavu Druhá světová,
která byla ve vestibulu Staré radnice
otevřena v pátek 8. května právě v rámci oslav připravených městem Lomnice
nad Lužnicí. Program zahájil promenádní koncert Velkého dechového orchestru

Jarní sluneční paprsky nás stále více
a více lákají k procházkám, výletům
nebo třeba piknikům. Jeden takový se
uskutečnil i v Lomnici a to přímo na
Palackého náměstí. Musím říct, že počasí nám na sobotu 16. května skutečně
přálo a nejen díky tomu se akce velmi
vydařila.
Každý, kdo na náměstí s dekou dorazil, měl možnost si s námi příjemně
popovídat, zaposlouchat se do nádherných rytmů klarinetu či flétny, začíst se
do některé z nachystaných knih, jen tak
si užívat pohody a v neposlední řadě samozřejmě také ochutnat nějaké ty dobrůtky, které každý na piknik připravil.
Myšlenkou bylo podpořit především lokální a domácí produkty nebo produkty
značky fair trade.

města České Budějovice na Václavském
náměstí, kde se konal také samotný pietní akt. Čest památce hrdinům a padlým
jsme vzdali spolu se zástupci místních
spolků a našich občanů.
Výstavu do 22. května navštívili
nejen pamětníci, ale také žáci naší základní školy. Druhá světová válka měla
nedozírné následky. Odkryla nejtemnější část lidské podstaty. Neměli bychom
zapomenout čeho je ČLOVĚK schopen!
Přejme si, abychom se nemuseli scházet
u nových památníků.

Corpus Dominy prošlo Lomnicí
Pondělní dopoledne 25. května se náměstí 5. května zaplnilo dětmi z naší
školy a školky, které čekaly na účastníky pochodu Corpus Dominy. Hlavní
pořadatel Vladimír Drábek i ostatní byli
mile překvapeni účastí i „zdravou svačinkou“připravenou dětmi. Po rozdání
triček a upomínkových předmětů vyrazili účastníci spolu s osmáky a deváťáky do kostela sv. Václava a pak směr
Šaloun. Pochod Corpus Dominy začíná
vždy v Praze a vede až do italského Orvieta, kam by měl letos dorazit 7. června.
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Proč právě fair trade produkty? Protože právě zakoupením takovýchto
výrobků podporujeme takzvaný spravedlivý obchod, který zajišťuje, že lidé
především ze zemí Afriky, Asie a Latinské Ameriky získají možnost uživit se
vlastní prací a za důstojných podmínek.
Za to, že dostanou spravedlivě zaplaceno, pěstují s ohledem na životní prostředí a zachovávají kvalitu. Tato myšlenka
však nebyla podmínkou a každý mohl
přijít naprosto s čímkoli. Na našem piknikovém stole se objevil například skvělý chia puding, domácí zelňáky, vynikající kozí sýry z Šalouna, několik druhů
muffinů, jablečný koláč, domácí mošt,
šťávy a samozřejmě také fair trade jasmínový čaj nebo káva.
Protože jsme si atmosféru velkého
dopoledního společného snídání velice
užili, věříme, že tento piknik nebyl první ani poslední a doufáme, že se na něm
příště potkáme třeba i s Vámi.
Petra Viktorová
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CESTY K SOBĚ
V pátek 26. června, krátce po svatém Janu, bude v kostele sv.
Václava v Lomnici nad Lužnicí zahájena výstava obrazů českobudějovického výtvarníka Zbyňka Pražáka „Cesty k sobě“.
Zbyněk Pražák, narozen r. 1958 v Chomutově žije a tvoří
v Českých Budějovicích. Jeho současná výtvarná tvorba zahrnuje rozměrná plátna a smalty na oceli. Vystavuje doma i v zahraničí, je zastoupen v soukromých sbírkách, galerii Miro,
veřejných budovách, aj. Maluje od dětství a během života se
několikrát stěhoval. Do svých patnácti let žil v Mostě v severních Čechách. Střední školu absolvoval v Mělníku, kde maloval především krajiny technikou olejomalby, akvarelu a grafiky. V tomto období často maloval v atelierech středočeských
výtvarníků.
Ve svých 27 letech se přestěhoval se svojí ženou do Českých Budějovic. Maluje větší plátna olejem a akrylem a tvoří
objekty ze smaltu na oceli. V období roku 1989 zakládá firmu
vyrábějící umělecké potřeby, ta po několika letech končí svoji činnost. V porevolučním období se jeho tvorba několikrát
mění od pastózních barevných pláten ke strukturálním obrazům, které budou představeny v kostele sv.Václava.
Kromě vlastní tvorby se věnuje ve svém atelieru také výuce
malování.

strana 7

Lomnické LISTY informují – Červen 2015

Město Lomnice nad Lužnicí

Z knihovnY
Nechte se inspirovat
oblíbenými tituly a autory
našich čtenářů:

rozmanitost i další autorovy přednosti, včetně
ironie, nadsázky i melancholické grotesknosti. Stručně řečeno: náš nejpopulárnější spisovatel je zpátky ve hře!

Jeff Kinney: Deník malého poseroutky Výlet za všechny peníze

Graham Masterton: Rozbití
andělé

Rodinný výlet by měla být veliká legrace… pokud samozřejmě nejste Heffleyovi.
Cesta začala slibně, ale pak přišlo hned
několik špatných odboček. Záchody na
benzínce, vyšinutí racci, pomačkaný nárazník a prase na útěku – nic z toho úplně
nesplňuje Gregovu představu o pěkně stráveném čase. Ale i ten sebehorší výlet se
může proměnit v dobrodružství – a na tohle Heffleyovi fakt jen tak nezapomenou.
Malý poseroutka už podeváté!

Hradba mlčení skrývá tajemství, jemuž se
nechce věřit. Jednoho chladného jarního rána
najdou dva rybáři ranec hadrů plovoucích na
řece Blackwater v Corku. Jde o mrtvolu otce
Heaneyho, bývalého učitele hudby na místní chlapecké škole. Má svázané ruce a nohy
a na krku stopy po škrcení drátem. A co hůř,
je vykastrovaný. Případ místní komunitu hluboce zasáhne a inspektorka Katie Maguirová
se ocitne pod velkým tlakem, aby ho co nejrychleji vyřešila. Jenže pak je nalezen další
zavražděný kněz…
Katie objeví důkazy, že v sirotčinci Sv.
Josefa došlo ke zlověstnému spiknutí, pokud však ve vyšetřování zajde příliš daleko, přivolá na sebe hněv katolické diecéze.
Jestliže chce chytit vraha dřív, než znovu
udeří, bude muset čelit církevní hierarchii
a prolomit hradbu mlčení, která už desetiletí skrývá strašlivé tajemství.
Druhá kniha ze série o komisařce Katie
Maguirové.

Michal Viewegh: Zpátky ve hře
Nová próza Michala Viewegha se jmenuje
podle jedné ze třinácti povídek, která knihu
také uzavírá. Autor svou oblíbenou postavu
– Oskara – vystavuje kritickým životním momentům: manželskému stereotypu, nevěrám
či jisté smrti, kterou sice Oskar přežije, ale
s těžkými následky. Jedním z nich je rozvod.
V povídkách si vychutnáme jejich literární

Večerníčkův pohádkový špalíček
Před PADESÁTI LETY se na obrazovce Československé televize poprvé objevily pohádky na dobrou noc v pořadu
nazvaném VEČERNÍČEK. Ve stejném
roce se k pořadu přidal klučina v papírové čepici, který přilétne odněkud
z hvězdné oblohy, ukloní se, mile pozdraví DOBRÝ VEČER a očička mu
také září jako hvězdy. Čiperně vyběhne
po schodech, skočí na houpacího koně,
přeskočí do autíčka a vyhoupne se na
jednokolku. A pořád rozhazuje psaníčka
s nápisem VEČERNÍČEK. Po skončení
večerní pohádky se zase pěkně ukloní,
popřeje dětem DOBROU NOC a odlétá
do dálav vesmíru, možná do říše snů.
PADESÁT OBRÁZKOVÝCH PŘÍBĚHŮ obsažených v tomto POHÁDKOVÉM ŠPALÍČKU je spíše symbolickým
výběrem z nejoblíbenějších večerníčků.
Všechny úspěšné pohádky z Večerníčka
by vydaly na mnohem objemnější knihu,
nebo na knih několik. Prozatím ale postačí, když se tento svazek pohádek, podobně jako televizní Večerníček, stane
dětem dobrým průvodcem při usínání.
Zdroj: www.knihcentrum.cz

ČAJE O PÁTÉ
Těšíme se na další setkání
tentokrát na

Téma: Páni herci
ve středu 10. června od v 17.00 hodin
v atriu nebo v přízemí Staré radnice
Kouzlo textů Fráni Šrámka při minulém setkání podtrhlo krásné májové počasí

PŘIPRAVUJEME PRÁZDNINY V KNIHOVNĚ PRO VŠECHNY DĚTI
Opět po roce nabízíme dětem všech věkových kategorií prožití jednoho týdne v čase
letních prázdnin v naší městské knihovně.
Bližší informace o týdnu, od 13. do 17. července, plném her, vyrábění, pohádek
a soutěží získáte v knihovně nebo v IKS.
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ZE SPORTU

Výsledky dosud odehraných mistrovských
utkání starších žáků:

Výsledky dosud odehraných mistrovských
utkání mladších žáků:

neděle 12.4.2015
Týn nad Vltavou – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – 0:12 (0:5)
střelci: Trachta 3, Sedlák 2, Hrubý 2, Burda 2, Polách 2, Božovský

neděle 12.4.2015
Týn nad Vltavou – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – 0:4 (0:1)
střelci: Šnorek, Nosek, Malec, Visčur

sobota 18.4.2015
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Suchdol nad Lužnicí 15:1 (11:0)
střelci: Pfeifer 4, Trachta 3, Marsa 3, Polách 2, Božovský 2, Hrubý

sobota 18.4.2015
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Suchdol nad Lužnicí 22:1 (9:1)
střelci: Špale 6, Prášek 4, Sedláčková 3, Janda 3, Šnorek 2, Kříž 2, Malec, Fiktus

neděle 26.4.2015
Borovany/Ledenice - TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – 0:8 (0:5)
střelci: Polách 2, Hrubý 2, Božovský, Trachta, Pfeifer, Sedlák

neděle 26.4.2015
Borovany/Ledenice - TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – 4:3 (1:1)
střelci: Šnorek, Špale, Malec

pátek 1.5.2015
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Dačice 6:0 (1:0)
střelci: Sedlák 4x, Božovský, Trachta

pátek 1.5.2015
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Dačice 8:0 (4:0)
střelci: Špale 3, Šnorek 2, Prášek M., Visčur, Janda

neděle 3.5.2015
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Rudolfov 3:1 (1:1)
střelci: Sedlák, Krejníková, Polách

neděle 3.5.2015
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Rudolfov 11:2 (4:1)
střelci: Špale 5, Prášek M. 2, Malec, Šnorek, Visčur, Vrána

neděle 10.5.2015
Čtyři Dvory – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 2:4 (2:3)
střelci: Sedlák 2, Hrubý, Božovský

neděle 10.5.2015
Čtyři Dvory – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 2:3 (2:1)
střelci: Janda, Špale, Fiktus

sobota 16.5.2015
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Soběslav/Veselí n. Luž. 6:0 (4:0)
střelci: Sedlák 3x, Božovský 2x (1xPK), Polách

sobota 16.5.2015
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Soběslav/Veselí n. Luž. 6:2 (3:1)
střelci: Šnorek 2x, Špale 2x (1xPK), Prášek M., Fiktus (PK)
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ze spolků
Předávání filmových Oscarů v Lomnici!
O víkendu po čarodějnicích proběhla v Lomnici velká skautská akce. Lomnické středisko 13
klíčů totiž pořádalo základní kolo Svojsíkova
závodu, a to ve stylu hvězdného Hollywoodu.
Sjelo se sem okolo 130 skautů. Kromě místních
to byli skauti a skautky z Kamenice nad Lipou,
Nové Včelnice, Třeboně a Jindřichova Hradce.
Každá ze 13 zúčastněných družin musela před
akcí natočit a sestříhat 5 minutový film a v sobotu 2. 5. absolvovat náročnou 5 km dlouhou
trasu od začátku naučné stezky, podél Zlaté
stoky až na náves v Záblatí. Závod prověřil,
jak moc zručnými celebritami jsou – podstoupily casting v cizím jazyce, ošetřily popáleniny a bezvědomí, poradily si v krizové situaci,
postavily stan, vyhledaly nejbližší autobusový spoj na zmeškaný casting a prošly dalšími
úkoly, které ukázaly, které družiny jsou nejlépe
sehrané a připravené na různé životní situace.
Pokud jste v sobotu odpoledne zaslechli
v blízkosti benzinové pumpy křik, byla to

bitevní vřava z nového filmu, který jsme
všichni společně točili a u kterého jsme
se pěkně vyšťavili. Večer jsme strávili už
v klidu promítáním filmu, hraním her z Partičky a zpíváním u ohně. V neděli jsme se
dozvěděli výsledky celého závodu – naše
dvě družiny dívek skončily na 4. a 6. místě
a chlapecká družina Racků se umístila na
3. místě. Celý pobyt v Hollywoodu jsme si
moc užili.
Na závěr titulků patří vždy poděkování,
takže tímto bychom rádi poděkovali: ZŠ
a MŠ Lomnice nad Lužnicí za zapůjčení
jídelny, kde jsme si promítali vytvořené filmy a paní Martině Práškové za zprostředkování, panu Baštýřovi za poskytnutí Farské louky, personálu v záblatské hospůdce
Na návsi za výborný oběd a dokonalou
obsluhu, městu Lomnice nad Lužnicí za zapůjčení stanu a MŠMT za finanční podporu.
Lenka Rajnochová

Okénko z dění v Javoru
Folklor je dědictvím našich předků.
Folklorní soubory jsou jeho nositeli. Javor
se o to pokouší už celých 25 let. V tomto jubilejním roce se vedle příprav na náš
podzimní galakoncert účastníme vystoupení nejen v našem nejbližším okolí, ale
také na některých festivalech a slavnostech. Se svým programem jsme se představili na 20. Jihočeském festivalu v Kovářově, těšíme se do Tvrdonic na Moravu
i do Holašovic. No a tím nejdůležitějším
je již desátý ročník Folklorního festivalu

U Zlaté stoky, který spolupořádáme s Městem Lomnice nad Lužnicí na Farské louce.
Tam se představí krom našich domácích,
ještě další jihočeské soubory – Krojová
družina Jarošov, Malý Furiant České Budějovice a Doudleban. Nebudou však chybět ani hosté zdáli:
Pomněnka Tvrdonice – základnu souboru tvoří děti z Tvrdonic, Kostic a Lanžhota. Náměty pro svá vystoupení čerpá
soubor především v těchto „domovských“
obcích, dále pak v nejbližším okolí na Podluží. Soustředí se především na dětské hry,
říkadla, písně a tance. Soubor je spolupořadatelem 2. nejstaršího folklorního festivalu u nás „Podluží v písni a tanci“, kde
se letos druhou červnovou neděli představí
také naše soubory Javor a Javoráček.
HEIMAT- UND TRACHTEVEREIN
D´AMMERTALER DIESSEN – ST.
GEORGEN – Soubor působící v našem
partnerském bavorském městečku Diessen
na břehu jezera Ammersee představuje
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a uchovává tradice svého kraje – původní tance, písně a hru na hudební nástroje
u nás nevídané. V letošním roce je to celých dvacet let od první spolupráce se soubory Javor a Javoráček. Za ty roky se ze
souborů stali nejen dobří partneři, ale skuteční přátelé. V Diessenu dobře znají naše
malé jihočeské městečko a vždy nás vřele
přivítají. Letos je přivítáme na břehu Zlaté
stoky.
Přijďte se podívat a potěšit se třeba
vzpomínkou na písničky, které jste slýchávali od své babičky.
Marcela Božovská
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Při opakovaném podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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