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Slovo starosty

Vážení spoluobčané.
Léto se překlopilo do smutného
podzimního plačtivého nečasu
a nastal čas trocha bilancování
před koncem roku a plánování do
roku příštího.
Situace je komplikovaná koronavirovou epidemií, která zasáhla
i naše město a o které bych se zmínil v další části.
To, že se náš stát zmítá v epidemiologicky nepříznivé situaci, neznamená, že zůstane stát občanský
život a zastaví se práce ve městě.
Život jde dále, byť ve velmi svázané podobě.
Tak jako tradičně ke konci roku budeme bilancovat a hlavně začínáme pracovat
na rozpočtu na příští rok 2021 v souvislosti s investicemi většího charakteru.
Určitě si většina z Vás všimla, že dokončujeme práce v Nádražní ulici, jmenovitě místa pro parkování a poslední
úpravy zeleně. Zatím nám počasí přeje,
nemrzne, takže věřím, že vše stihneme
včas. Dokončeno je nové osvětlení vybraných ulic, zpoždění jsme nabrali ve
Floriánské ulici. Snažíme se instalovat
úsporné typy zářivek, což by se mělo
projevit v nákladech na provoz osvětlení. Stejně tak je osvětlení programováno tak, že v pokročilých nočních
hodinách bude svítit menší intenzitou.
Chceme v tomto trendu pokračovat jak
s ohledem na ekologii, tak ekonomickou stránku věci. Do jedné ulice jsme
nainstalovali nové typy solárních svítidel. Po roce budeme analyzovat provozní náklady a spolehlivost, otázku jak
budou spokojeni občané, atd… podle
toho bychom se pak chtěli rozhodnout,
jakým směrem pokračovat. Jednu solá-

rní lampu jsme dali i na dopravní hřiště
v Zámecké ulici, kde musím překvapivě
s radostí konstatovat, že toto hřiště je
hojně využíváno.
Do konce roku bychom chtěli nainstalovat do budovy Městského úřadu
Lomnice bankomat. Staronové téma,
ale volání občanů je stále častější. Ano,
dá se vybírat na pumpě, nebo v potravinových prodejnách, ale je zde limitace často výškou požadované částky
– ne vždy je na kase dostatečná hotovost a jen do 18. hodin. Také stále ne
všichni obchodníci mají terminály, protože provoz terminálu je také placen.
Jistě zde vyvstane okamžitě otázka,
kolik budou stát výběry. Žádný bankomat není provozován zdarma. Ale tuto
otázku pokládejte bankovnímu domu,
kde máte vedený účet. Tam totiž plyne
naprostá většina z poplatku. Platíte hodně? Změňte si banku. Dnes jsou banky,
které poplatky nevybírají. Složitým jednáním se mi podařilo dohodnout cenu
10 tisíc Kč /měsíc. Je to nejlevnější pro
město i pro občany. Ano, zrušit to šlo
snadno, ale dnes již banky spíše bankomaty ruší, než instalují a Lomnice je
malá destinace. Ale i my zde chceme
poskytovat služby na úrovni. Město bez
bankomatu není město.
Co se nepovedlo? Dosud se nám
nepodařilo domluvit se se „silnicemi“
stran opravy povrchu v Nádražní ulici.
Dále řešíme některé dílčí požadavky
osvětlení – aby nesvítilo lidem do oken.
Nebo naopak – delší vzdálenost od svítidla…. Ale to je život. Není na světe
člověk ten, který by se zavděčil lidem
všem.

Pokračují jednání o rekonstrukcích ulic – Sochorova, Sádecká,
Zámecké a Zahradní.
Snad neprozradím nic tajného,
když zveřejním informaci, že vedeme pokročilá jednání o možné
stavbě tělocvičny. Je to složité,
velmi složité, ale ne nereálné. Tajné také není, že nestojíme o žádnou
megalomanskou stavbu s tribunami a ochozem, barem, bowling
atd. Na to je Lomnice příliš malé
město. Chtěli bychom tělocvičnu,
která splní parametry pro většinu
míčových her plus základní zázemí, tak aby školní děti mohly
suchou nohou přejít na sportoviště ze
školy a zpět. V ostatních hodinách bude
sloužit pro naši veřejnost.
To jsou zatím ta optimistická sdělení.
Připravujeme investiční i neinvestiční
akce potažmo – rozpočet na příští rok
a musíme počítat s tím, že příjmy mohou reálně poklesnout. Narážím zde na
následky opatření v souvislosti s epidemií Covidu 19. A to může být velmi
nepříjemné.
Zde bych se nechtěl pouštět do nějakých hlubokých odborných úvah. To je
spíše práce pro doktora, ne pro starostu.
Nicméně.
Chtěl bych poprosit, požádat vás
všechny, spoluobčany, hosty, návštěvy. Prosím vás, nepodceňujte možnou
hrozbu. Chovejme se zodpovědně vůči
sobě i svému okolí. Chraňte svoje zdraví i zdraví svých dětí, rodiny a spoluobčanů. První vlna nás trochu minula,
ale dnes je tomu již jinak. Nepodceňme
riziko. V obci pracuje od jara krizový
štáb, který byl v posledních týdnech
znovu aktivován, a věřte, že sledujeme
situaci velmi bedlivě a rozvážně. Připravili jsme hned po první vlně řadu
opatření, která se dají okamžitě aktivovat, bude-li to nezbytné. Vytvořili jsme
zásoby ochranných pomůcek. O důležitých zásadních věcech budeme vás občany okamžitě informovat.
Prosím vás, vydržme to, je to velmi
nepříjemné, ale v současné situaci nutné.
Věřím ale, že to vše společně překonáme.
starosta Petr Baštýř

Slovo místostarosty
Vážení občané Lomnice,
dovolte mi Vás pozdravit v dalším čísle
Lomnických listů v této nelehké podzimní
době. Rád bych Vám napsal pár slov o ak-

tuálním dění ve městě a zároveň popřál
všem pevné zdraví do následujících dní.
Na počátku října proběhla realizace
dodatečného zateplení střechy domu

s pečovatelskou službou, rozsah v celé
ploše půdy provedla odborná firma foukanou tepelnou izolací o celkovém objemu cca 60 m³. Věřím, že společně
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s instalací nové regulace kotelny, bude
docíleno opět o něco lepšího komfortu
bydlení našich seniorů.
V části Zámecké ulice elektroinstalační firma osadila veřejné osvětlení
s úspornou LED technologií (investice
proběhla v rozsahu snášky nadzemního
vedení spol. EON), ve Floriánské ulici
se práce opozdily z důvodu dodaných
poškozených sloupů. Stavební společnost dokončuje práce na podélných
parkovacích stáních v Nádražní ulici,
tímto bude městská investice v hlavní
větvi ulice dokončena. Bohužel je stále v řešení asfaltový povrch vozovky,
tento je krajským úřadem reklamován
u dodavatele. Jistě jste registrovali lešení u bytového domu čp 4, kde jsme
provedli částečnou opravu střechy, kvůli zatékání dešťových vod do bytu.
Z drobných akcí, pracovníci správy
a údržby města provedli prořezávku

keřů a stromů ve městě, zavezli výtluky v komunikacích a doplnili dopravní
značení. Opravili jsme vnitřní omítky
v kostele sv. Václava, které byly již narušeny od vzlínající zemní vlhkosti. Ti
z Vás, kteří navštívili v poslední době
budovu úřadu, určitě registrovali stavební ruch v přízemí budovy, kde připravujeme prostory pro archivaci dokumentů a zázemí k výstavní síni.
Opět máme k dispozici kompost
z naší kompostárny, pro zájemce kontakt viz níže, případně lze domluvit
osobně v budově MěÚ nebo na Sběrném dvoře.
Děkuji za Vaši pozornost, budu těšit
na počtenou v příštím čísle LL. Dotazy
a podněty mi můžete sdělit na telefonním čísle 797 979 379 nebo na emailu
mistostarosta@meu.lomnice-nl.cz.
místostarosta Ing. Vladimír Augsten

INFORMACE
Svoz odpadu v měsíci
LISTOPADU a PROSINCI
Svoz odpadu probíhá každý pátek.
6.11., 13.11., 20.11., 27.11.
4.12., 11.12., 18.12., 25.12.

Provozní doba Starého hřbitova, dětského
hřiště u Farské louky a u mateřské školy
listopad – březen
8.00 – 18.00
(31. října – 2. listopadu: 7.00 – 20.00)
Dětské a dopravní hřiště u Farské louky:
8.00 – 18.00
Dětské hřiště u mateřské školy:
8.00 – 18.00

Starý hřbitov:

Provozní doba Sběrného dvora
Úterý:
Pátek:
Sobota:

celoročně otevřeno:
14:00 – 17:00
08:00 – 12:00
12:30 – 17:00
08:00 – 12:00

Covid-19
Vážení spoluobčané.
Vím, že většina z vás má už plné zuby informací z televize, tisku, rádia o covidu
a všeho, co s tím souvisí.
Dlouho jsem zvažoval, jestli a co vlastně
napsat, abych vás zbytečně neděsil, nebo
naopak, abychom nebagatelizovali situaci.
Budu se snažit najít zlatý střed a být střízlivý a stručný. Ač je to nezvyklé, úvodem
pár rad, které považuji za důležité.
V poslední době se objevila hejna až mraky různých elitních vědců, stomatologů, superspecializovaných kolegů lékařů, odborníků z celostní i necelostní medicíny, šamanů
a rádoby prognostiků aj. hlav pomazaných.
Korunu tomu dávají novináři, kteří tyto
extremisty vyhledávají a sami, až na výjimky, nerozumí vůbec ničemu, a bez skrupulí
v honbě za ziskem, nákladem a sledovaností bezohledně motají fakta i lži, domněnky v sajrajt, jako když pekla kočička
s pejskem dort.

A teď čert se v tom vyznej.
RADA 1) píší-li výše uvedení pomatenci –
často aby zdůraznili a zvýraznili „důležitost“
svého sdělení opentlují šamana tituly „ elitní“
uznávaný“ celosvětově známý odborník“ atpod. Prof. MBA a NiC, pac puc... Většinou
jste o nich nikdy nečetli ani neslyšeli.
A naopak. O světově uznávaném odborníkovi, Prof., šachovému mistrovi atd. Dr.
Prymulovi, jehož vzdělanosti nesahají ani
po malíčkový nehet – píší degradujícím
způsobem jako o „plukovníkovi“ atd. jen
aby ho pošpinili, aby snížili jeho vážnost...
Prostě, kdo má v zadnici dírku, píše,
radí, kritizuje, nadává a popichuje. Nemohu se zbavit dojmu, a je to smutné, že často
v jejich negativních sděleních hraje zásadní
roli averze vůči AB potažmo Prezidentovi.
Hromosvod je Prymula ...a to je velmi špatné. Lidé pak neví, čemu mají věřit. Doufám, že věříte, že nejsem nikým placen za
svoje sdělení a nikomu nenadržuji.

Jsou to právě rádoby žurnalisté, kteří napáchali největší informační paseku mezi lidmi.
Lidé si stále neuvědomují, že novináři nejsou
už dávno zpravodajové, jsou to zbraně. Objektivita, až na výjimky je nezajímá. Novináři
jsou zbraň v honbě za ziskem, sledovaností,
politickými body, a často i osobně motivovanými pohnutkami. Přímo vytvářejí veřejné
mínění, a často i přímo štvou lidi proti sobě.
A politici se jich proto bojí. ...a proto
RADA 2) věřte jen těm, které znáte, třeba mně.
Začal bych shrnutím
ZÁKLADNÍ FAKTA O COVIDU A JAK
SE COVID PROJEVUJE
Nejčastější příznaky: horečka, suchý kašel,
únava, bolesti hlavy jsou kruté.
Méně obvyklé příznaky: bolesti, bolest
v krku, průjem, zánět spojivek, ztráta chuti
nebo čichu, vyrážka na těle nebo barevné
změny na prstech rukou nebo nohou u dětí
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Závažné příznaky: dýchací obtíže nebo
dušnost, bolest nebo tlak na hrudi, ztráta
řeči nebo schopnosti pohybu
Pokud se u vás projeví vážné příznaky,
neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
Před návštěvou lékaře nebo zdravotnického zařízení vždy nejdříve zavolejte.
Osoby s mírnými příznaky, které jsou
jinak zdravé, by se měly léčit doma.
U nakažené osoby se příznaky většinou
projeví po 5–6 dnech.
CO TO JE COVID 19
Covid 19 je virové onemocnění z řady
koronavirů, které mají schopnost mutovat
stejně jako ostatní viry. Na rozdíl od „obyčejné“ chřipky, ale vykazují určité odlišnosti. I chřipečka dokáže člověka nemilosrdně zabít, ale tyto mutované viry dokáží
velmi rychle, zejména pokud postihnou
plíce. Jinými slovy téze, že je to „taková
chřipečka“, je naprostá zhovadilost. Dnes
je mezi lidmi desítky mutací od benigních
forem – které neudělají člověku skoro nic,
až po maligní – které zabijí v řádech desítek hodin. Čili, je to také o štěstí.
KDO A JAK ONEMOCNÍ,
nebo NEONEMOCNÍ.
Jak jsem již výše předeslal, záleží, jakou
formu „chytíte“, trošku taková loterie. Velikou roli hraje potom věk, pohlaví, rasa,
prostě genetika a vnímavost jedince. Jeho
stav obranyschopnosti, odolnost, chcete-li
jinak, množství viru, které a v jak krátké
době absorboval pacient, souběh chorob,
kterými pacient trpí nebo netrpí, jaké léky
bere nebo bral…ROZHODNE KOMBINACE těchto faktorů. Sami vidíte, že není
pravda, že virus zabije jen nemocné nebo
staré lidi.
DÁ SE TOMU PŘEDEJÍT?
Ano, dá. Vyhněte se kontaktu s větším
množstvím osob, zejména v uzavřeném
prostředí, nebo pokud kašlou, zjevně jsou
nemocní. Noste roušky a myjte si ruce.
myjte myjte myjte… velmi to pomáhá.
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Virus to likviduje rychle a spolehlivě. Vyprdněte se na žvásty chytrolínů a plané debaty o účinnosti nebo neúčinnosti roušek.
Kdyby nebyly účinné nenosili by je chirurgové při operacích ani infekcionisti sto let
…....že? Věřte, že mi jako astmatikovi vadí
strašně, zvl. od operace plic. Ale nosím
roušku stále, protože vím, o čem to je.
Kloktejte často jakýmkoliv desinfekčními kloktadly.
Ze staré dobré klasiky – hodně přijímat
tekutiny, jezte hodně vitaminy zejména
A, B, C, ale i D.
CO DĚLAT KDYŽ…
Pokud se u vás objeví některé symptomy
– příznaky – kašel, bolesti hlavy, teplota, bolesti kloubů, zchvácenost, atd. atd.,
a máte-li podezření na covid volejte na můj
telefon. Beru vše, když mohu, nebo volám
zpátky. Jasné, že v nedělí ráno v 7hodin vás
pošlu někam, ale většina z vás má rozum.
Poradíme, zařídíme.
Dnes tiskneme elektronicky neschopenky i žádanky na vyšetření, takže, pokud
nejste nemocní těžce, nemusíte do ordinace
vůbec fyzicky dorazit.
U nekomplikovaných stavů izolovaná
rýma, štípání v krku …při prosté asymptomatické bezpříznakové positivitě covid l9
slouží i kromě medicinských prostředků
OSCILLOCOCCINUM, homeopatikum…
funguje prakticky na všechny virosy. Ale je
to na principu dobrovolnosti.
Na srážení teplot je vhodný prostý aspirin, acylpyrin, Anopyrin, godasal… lépe,
než paralen. Protože tlumí také záněty, brání srážení krve a tlumí bolest. Nebo kombinovat s brufenem, ibalginem, novalgin aj.
nesteroidními antiflogistiky.
Pokud se stav horší, neváhejte, volejte
nebo jeďte. Většina lidí bude mít průběh
lehký. Ale bohužel už máme i úmrtí na covid.
A NA ZÁVĚR?
Věřím, že společnými silami vše zvládneme a ustojíme.
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Nebojte se neukázněné jedince, “hrdiny“ bez roušek umravnit. Je to jen otázka
slušnosti a osobní statečnosti. Ano, každý
má právo na svobodu atd. Ale také každý
má právo na ochranu svého zdraví, života
a zdraví svých nejbližších. Naopak – nikdo
nemá právo ohrožovat druhé.
Režim ordinace:
pracujeme v normálním režimu, tzn. Pondělí až pátek / středa je 30 let odpolední
ordinace, ráno ve středu jen objednaní diabetici. /
Denně, krom středy – 6.30 – 7.30 odběry – pak Nemocní do 10.00 hodin.
Od 10.00 hod. až 10.20 hodin provádíme denně desinfekci ordinace a čekáren.
Od 10.20 hod. do 12.30 hodin budou
odbaveni jen objednaní pacienti, prohlídky periodické, preventivní, nebo těhotné,
předoperační atd. – řidičáky, zbrojní průkazy, lázně – sepsání návrhů, posudky, pojistky atd...
Po desinfekci prostor nebudou infekční
pacienti vpuštěni mezi ostatní objednané
klienty.
To snad chápe každý gramotný člověk.
Samozřejmě i po 10té hodině výjimky
existují, život je pestrý a vše je o domluvě.
Ale – nemocný musí počkat venku.
A na úplný závěr seznam odběrových míst:
Nemocnice a k.s., České Budějovice
Nemocnice Strakonice, a.s.
Nemocnice Prachatice a.s.
Nemocnice Jindřichův Hradec a.s. – odběrové místo
Nemocnice Písek, a.s. – Odběrové místo
Nemocnice Tábor, a.s.
Synlab czech s.r.o. Český Krumlov
Synlab czech s.r.o. České Budějovice Vrbenská
Synlab czech s.r.o. České Budějovice,
U Tří Lvů
Citylab s.r.o. – Poliklinika Medicentrum MÁJ
Nemocnice Český Krumlov
Nemocnice České Budějovice
Nextclinics České Budějovice
MUDr. Roman Bílek

Pro odlehčení Pro odlehčení Pro odlehčení Pro odlehčení Pro odlehčení
SLOUPEK K POBAVENÍ, aneb distanční výuka v praxi.
Nemusíme jen sledovat TV, třást se strachy, nadávat na politiky.
Jak je to vážné, tak jsou chvilky, kdy se musíme trošku zasmát i na
vrub covidu.
Výuka začíná. Ve složení paní učitelka, Anežka, Tomík, Kuba,
Tung, Vojta, Klárka, Lui, Péťa a můj synátor Mareček. V plánu je
čeština, matematika a prvouka.
Paní učitelka: Dobré ráno děti, začínáme, jste šikovní a všichni
připojeni.
Na monitoru deset oken a všechny děti v pozoru a natěšené.
Paní učitelka: Otevřeme si sešit Živá abeceda, strana 30.
Anežka: Já vás neslyším paní učitelko.
Paní učitelka: Slyšíš mě?
Anežka: Mami, mně to nefunguje.

Do obrazu přiběhne matka, zapne hlas a mikrofon.
Anežka: Jo už to jde, ahoj Kubajs, ahoj Tomíku.
Všechny děti začnou řvát Ahoj Anežko!
Paní učitelka: Tak se zklidníme děti a jdeme se učit.
Paní učitelka: Vojto, kde jsi? Nevidím tě.
Vojta se odpojil.
Paní učitelka: Vojto, Vojtíšku, kde jsi, asi sis to omylem vypnul.
Vojto, zavolej maminku, ať ti pomůže.
Vojta se objevil.
Vojta se zase vypnul.
Čas 8:09
Paní učitelka: Děti buďte v klidu, počkáme na Vojtíška.
Vojta se opět připojil. Sláva.
Paní učitelka: Tak třeba Tung, přečti nám to nahoře na stránce.
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Paní učitelka: Tungu, slyšíme se?
Tung: Ano.
Paní učitelka: Tak prosím začni číst.
V sešitě je napsáno MÁ a MA.
Tung: Lá….
Paní učitelka: Ne, Tungu, je tam napsáno něco jiného.
Tung: Pá…
Paní učitelka: Správně, Má… a dál?
Tung: Na!
Paní učitelka: Výborně a dohromady to je?
Tung: Pána.
Paní učitelka. Ano, je to máma. Jdeme dál. Teď Kuba.
Kuba: E…la, Ela paní učitelko.
Paní učitelka: Výborný!
Čas 8:16
Paní učitelka. Tak třeba Péťa. Péťo zapni si prosím mikrofon.
Paní učitelka: Péťo vypni si prosím mikrofon, strašně to píská.
Bude číst Mareček.
Mareček: My máme doma ještěrku.
Paní učitelka: To je hezké, ale teď budeš číst, ano?
Mareček: Počkejte, já Vám ji ukážu.
Děti sborově, ukaž nám ji prosím.
Paní učitelka: Ne, děti klid. Teď se učíme, hrát si budete potom.
Mareček: SA….MA, SAMA.
Paní učitelka: Výborně.
Čas 8:22
Paní učitelka: Tomíku, čti prosím další řádek.
K Tomíkovi přišla do obrazu mladší sestřička a něco mu říká.
Tomík: Nech mě bejt, já se učím, jsi blbá! Mamííííí, ať odejde.
Rychle zakročí maminka a odvleče malou cácorku.
Paní učitelka: Tak Tomíku, soustřeď se a čti.
Tomík se odpojil.
Paní učitelka: Tome, jsi tu. Tome, haló? Slyšíš nás?
Paní učitelka: Děti, dnes nám to moc nejde. Představovala jsem si
to jinak. Klárko, nespíš tam?
Klárka: Ne, hraju si s panenkou.
Paní učitelka: Tak si nehraj a čti další slovo.
Klárka: Paní učitelko, můžu na záchod? Moc se mi chce.
Paní učitelka: Tak běž.
Péťa: Já chci taky.
Anežka: Já taky.
Mareček: Já taky potřebuji.
Paní učitelka: Děti dobře, kdo chce na záchod, tak můžete, ale honem.
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Odešli všichni až na Vojtu a Tunga.
Paní učitelka: Jsme tu skoro všichni. Paráda. Pokračujeme. Klárko
jsi tu?
Klárka se už ze záchodu nevrátila.
Paní učitelka. Bože, za co mě trestáš!
Čas 8:35
Paní učitelka: Otevřeme si sešit matematika str. 23
Paní učitelka: Děti kolik vidíte kočiček?
Mareček: Tři.
Anežka: Tři.
Vojta: Dvě.
Lui: Já mám jinou stránku.
Tung: Pála.
Paní učitelka: Správně, jsou tam čtyři kočičky, jste všichni moc
šikovní.
Tung se odpojil.
K Anežce do obrazu přiběhl velký pes.
Mareček: Jééé, tati to je krásný pes.
Všechny děti, ten je krásný, já ho chci domů. Já si ho chci pohladit.
Anežka: To je můj Bertík.
Paní učitelka: Máš moc pěkného pejska, ale teď se učíme matematiku. Prosím pošli ho pryč.
Paní učitelka: Pět mínus dva?
Skoro všechny děti: Tři!
Paní učitelka: Kubo, co říkáš? Já tě neslyším, zapni si mikrofon.
Kuba se odpojil.
Čas 8:48
Paní učitelka: Tak děti, dnes jsme se krásně naučili číst a počítat. Prvouku jsme bohužel nestihli. Ale to s Vámi udělají rodiče.
A radši ať s Vámi projedou i češtinu a matematiku. Vše jim pošlu
na Bakaláře. Ahoj, děti mám Vás všechny moc ráda, jste velcí šikulové!
Konec výuky, děti se odpojují
Paní učitelka: Ty vole, mě z toho jebne, jdu si dát panáka!
Já: Ještě jste zapnutá J
Paní učitelka: Ježišmarja, pardon se omlouvám.
Vypnuto.
Mareček: Tati, paní učitelka si jde hrát s panáčkem?
Já: To se jí ani nedivím.
Zážitek skvělý, vůbec jí to nezávidím, udržet děti v první třídě při
pozornosti v domácím prostředí. A zítra zase znova J
Autor: Anonymní tatínek (převzato z Facebook)

Z E Š K O LY

Základní škola informuje
V loňské školním roce jsme pro přehlednější vedení evidence finančních prostředků začali využívat online
program školní elektronické poklady. Zálohu zákonný zástupce složí na podúčet školy, ze kterého je každá
částka strhávána. Rodiče mají následně online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu.
Od letošního školního roku jsme začali využívat školský informační webový systém Bakalář, který
je přes internet přístupný učitelům, žákům a zákonným zástupcům. Usnadňuje komunikaci mezi školou
a rodinou. Do svých mobilních zařízeních s operačním systémem Android nebo IOS (tablet, mobilní telefon) se systém zdarma stáhne. Je určen k zveřejňování informací a slouží pro celkovou administrativu
školy. Systém Bakalář nabízí sledovat průběžnou klasifikaci žáků (papírové ŽK ještě dočasně využíváme). Zákonný zástupce vidí rozvrh dítěte a jeho změny. Modul Komens umožňuje komunikaci se školou, jeho prostřednictvím můžeme
pohodlně rozesílat a číst zprávy či si domluvit schůzku s učitelem. Lze zaslat i omluvenku. Ze tříd zmizela klasická třídní kniha, zápis
obsahu výuky má elektronickou podobu. Věříme, že budete s modernizací naší školy spokojeni a v dnešní zrychlené době tím usnadníme komunikaci mezi školou a rodiči.

vedení školy

Lesní království
V rámci projektového dne mimo školu
jsme se staršími dětmi navštívili Losí blato
u Mirochova.

Cestu autobusem si děti krátily pozorováním okolí a různými hádankami a kvízy
na téma zvířata v lese a pozorovaly okolí.

V lese se děti setkaly s paní průvodkyní
z CHKO. Přivítala je, a protože stály na cestě,
upozornila je na odlišnost lesů a krajů vozov-
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ky. Na jedné straně byl klasický smrkový les,
na straně druhé se rozkládala blata. Děti si povšimly, že blata jsou více prosvětlená, mokrá,
jakoby nahodile osázená a půda tmavá. Paní
průvodkyně jim osvětlila odlišné stáří lesů, odlišnou skladbu flóry, rozlišné rozmnožování.
Děti přešly přes můstek a ocitly se v jiném světě. Musely jít v řadě za sebou a překonávat překážky. Na malém prostranství
dostali paní učitelky za úkol na místě poskočit, poté skákaly děti. Aktivita měla dětem pomoci vnímat otřesy. Dostalo se jim
odůvodnění, že nestojí na pevné zemi, ale
na rašelině. Protože na blatech není pevná
zem, stromy dorůstají jen do určité výšky

Lomnické LISTY informují
a hmotnosti. Postupně se do rašeliny propadají a vytrhnou se z kořenů. Děti si měly
takových stromů všimnout a odpovědět na
otázku, zda jsou tyto stromy opravdu mrtvé. Dozvěděly se, že tyto zdánlivě neživé
stromy jsou plné života, slouží jako paneláky pro hmyz, houby a další organismy. Děti
si prohlédly původní druh borovice blatky
a keřík rojovník bahenní. Paní průvodkyně
dětem vysvětlila jeho název, nechala je přivonět. Cestou zpátky se děti prošly stezkou
odvahy až k hajnici. V areálu hájovny se
děti nasvačily kolem ohniště. Poté měly ve
skupinách úkol postavit domečky pro skřítky z nasbíraných přírodnin.

Listopad – Prosinec 2020
Projektový den se vydařil. Přálo nám
počasí a prostředí rašeliniště bylo pro děti
jako pohádka z mechu a kapradí. Překvapené byly z padlých stromů, vůně rojovníku
bahenního a houpající se půdy pod nohama. Navštívily místa, kam se s rodiči nepodívají. Vznik rašeliny je pro děti úplně
novým poznatkem, znají jenom zeminu na
zahrádce.
Překvapené byly, když viděly rozdíl
mezi lesem přírodním a blaty.
Paní učitelky byly nadšené z výkladu
paní průvodkyně, která sdělování všech
poznatků přizpůsobila věku dětí.
Bc. Ilona Šafářová

První školní den
Letní prázdniny nám zamávaly z odjíždějícího
vlaku a před námi se po dvou, pro někoho po
více měsících, znovu otevřely dveře školy. Pro
většinu už známý úkaz prvních zářijových dnů,
ale pro někoho to byl opravdu ten „První den“,
kdy vstupují do jiného světa. Do světa radostí,
ale také povinností, do světa, ve kterém se budou teprve učit orientovat, kde je čeká spousta
nových věcí, dovedností, které budou získávat.
Těmi nováčky jsou žáci a žákyně první třídy,
kteří se tímto dnem vydávají na cestu novou
etapou svých životů.
Pro děti je nástup do školy něčím, co dosud nezažily. Musí si zvykat na nové prostředí
a nové požadavky. Zvykají si na sezení v lavicích i délku vyučovacích hodin. Učí se hlídat
své pusy a nechat povídání s kamarádem na
přestávku. Trénují svou pozornost, postřeh
a pilují své dovednosti. Učí se využívat své
zkušenosti a získávají nové znalosti. Navíc
místo známých paní učitelek ze školky jsou
tady nové paní učitelky, které ještě neznají.

Toho nového a neznámého je ve škole pro děti
opravdu hodně a chvíli trvá, než se s tím vyrovnají.
Určitě velkou a důležitou pomocí v těchto
začátcích bude podpora ze strany rodičů. Pro
děti je velmi důležité vědět, že mají někoho,
kdo jim takzvaně kryje záda. A tím někým jsou
právě maminka s tatínkem.
I pro rodiče je nástup dítěte do školy zlomovým bodem rodinného života, ať se jedná
o první, druhé či třetí dítě. Rodinný cyklus se
totiž najednou začne odvíjet od dodržování
pravidelného režimu, školních úkolů a prázdnin. A rodiče by rozhodně neměli šetřit slovy
chvály, když se dětem něco povede a naopak
povzbuzení, když něco nejde tak, jak by si děti
přály.
Chybou by také bylo se domnívat, že úderem 1. září se z dítěte stane vzorný školáček se
vzorně připravenou taškou, ořezanými tužkami
a pastelkami a vždy včas skvěle vypracovanými úkoly. To je pro každého z nás téměř nespl-

nitelný sen. Každé dítě, stejně jako dospělý, má
svůj rytmus, podle kterého je schopno fungovat. Proto radím rodičům, aby se obrnili trpělivostí a svému prvňáčkovi dopřáli klid a čas. Ne
vždy je úplně jednoduché se takovými radami
řídit, ale i to chce cvik a učí se nejenom děti, ale
i my dospělí, celý život.
Jsem moc ráda, že jsem 26 nových prvňáčků mohla přivítat 1. září klasicky v jejich nové
třídě naší lomnické školy, bez roušek a v doprovodu svých rodičů. A přála bych jim, a stejně tak všem dalším ročníkům, aby ten nový
školní rok 2020 – 2021 probíhal co nejpohodověji, bez většího narušování či dokonce přerušování, protože ten osobní kontakt při výuce
nenahradí žádná mobilní aplikace ani webová
kamera.
Přeji všem hodně štěstí a pevné zdraví i nervy!
třídní učitelka 1. třídy Mgr. Helena Nohavová
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Plavecký výcvik
V druhém týdnu měsíce září zahájili žáci 2.
a 3. ročníku plavecký kurz, jenž je součástí
předmětu tělesná výchova. Pro třeťáky byl
kurzem zdokonalovacím, v němž navázali
na loňský 20 hodinový výcvik, pro druháky kurzem začátečnickým. Tak jako v minulých letech jsme využili osvědčené spo-

lupráce s plaveckou školou KOH-I-NOOR
v Českých Budějovicích. Pod vedením zkušených lektorek zahájily děti výcvik, kde se
učí základům plaveckých stylů, bezpečnému pohybu ve vodě, posilování a otužování.
Podle svých schopností byli žáci rozděleni
do družstev a poctivě pracovali na rozvíjení

svých schopností. Odměnou jim mělo být
mokré vysvědčení, vydávané vždy na konci kurzu. Bohužel výuka byla po 5 lekcích
z důvodu epidemiologické situace přerušena. Věříme, že brzy budeme moci plavecký
výcvik úspěšně dokončit.
Mgr. Jitka Schreibmeierová

Hledání bludného kamene a Invisible Man
Dne 7. října 2020, i v rámci zpřísněných epidemiologických nařízení, žáci 9. ročníku naší
základní školy vycestovali do Českých Budějovic. Hlavním cílem byla návštěva krásného
nového představení Jihočeského divadla.
Ovšem jelikož čas umožňoval ještě i další
aktivity, tak si děti ráno na náměstí Přemysla Otakara II. zasoutěžily ve hře Putování

od bludného kamene. V pěti týmech zde plnily úkoly související s českobudějovickým
náměstím, jeho historií a zejména s pověstí
o bludném kameni.
Od 10 hodin jsme pak zhlédli divadelní
představení Invisible Man – neviditelnost
existuje. Tato originální inscenace většinu
diváků uchvátila. Jednalo se o příběh s ne-

viditelným hercem v hlavní roli, vyprávěný
formou live-cinema (živým kinem, ve kterém
sledujete film, který filmový štáb v reálném
čase natáčí přímo pod plátnem).
Věřím, že žáky tento den naplněný kulturou obohatil a přinesl jim nové zážitky a zkušenosti.
Mgr. Klára Jelínková

Z K U LT U R Y
UPOZORŇUJEME!!! KONÁNÍ PLÁNOVANÝCH KULTURNÍCH AKCÍ ZÁVISÍ
NA PLATNÝCH OPATŘENÍCH A NAŘÍZENÍCH.
BUDEME VÁS VČAS INFORMOVAT.SLEDUJTE WEB MĚSTA A FACEBOOK.
Folklorní festival a Kaprobraní zakončily letní sezónu na Farské
Poslední prázdninový víkend patřil folkloru. Celkem 11 folklorních souborů, víc jak 250 účinkujících, řemeslníci a milovníci lidového umění se sešli na 15. ročníku festivalu U Zlaté stoky. Ani
deštivému počasí se nepodařilo pokazit atmosféru pohody, veselí
a soudržnosti.

Dobrá nálada nechyběla ani při dalším ročníku Kaprobraní,
které nabídlo nejen kulinářský program pro dospěláky, ale také
zábavu a show pro naše děti. Nechyběly dětské rybářské závody
a Běh o lomnického kapra.
Tak se na vás těšíme příští rok zase na Farské louce na viděnou.
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A DVENTNÍ
KONCERTY
29.listopadu
JAVOR
JAVORÁČEK

6.prosince
Komorní
orchestr H.H.

13.prosince
Akordeonový
soubor a CHRS
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Nyní jména autorů těch nejlepších prací:
Kategorie A: 1. Břendová M., 2. Klímová Z., 3. Švejdová N.
Kategorie B: 1. Mareček H., 2. Čiperová E., 3. Štěpán A.
Kategorie C: 1. Pazderníková E., 2. Geregová K., 3. Černý J.
Kategorie D: 1. Kostková K., 2. Bunešová V.
Kategorie E: Švecová E.

20.prosince
PS NOVITA
Soběslav
Kostková K.

Pazderníková E.
Švecová E.

Černý J.

LOMNICE NAD LUŽNICÍ kostel sv. Václava od 17.00 Vstupné 50,-Kč

Navštivte výstavy v Lomnici
Výstava Mgr. Antonína F. Hanzala na Staré radnici
Studovna, Stará radnice Lomnice nad Lužnicí – stálá expozice.
(přístupná v rámci otevírací doby IKS)

Z KNIHOVNY

Městská knihovna ruší listopadové přednášky
Podzimní dny vybízejí k návštěvám besed a přednášek. Měli jsme připravena
zajímavá témata. Řeku Stropnici by nám představil Milan Koželuh a poprvé
bychom se u nás setkali s Františkem Šestákem, který chtěl hovořit o cestě
z Čech až na konec světa. Pokud to bude možné obě přednášky se uskuteční příští rok na jaře. Něco málo o přednášejících najdete na jejich webových
stránkách: http://www.milankozeluh.cz/ a https://sestak-frantisek.webnode.cz

IKS A KNIHOVNA VYHLAŠUJÍ SOUTĚŽ
O LOMNICKÝ PERNÍKOVÝ BETLÉM
Pečete perníčky? A umíte je nazdobit? Pokud ano,
nebo si to chcete vyzkoušet, přihlaste se do naší
soutěže O lomnický perníkový betlém.
Pravidla:
Nejmenší rozměr 10 x 10 cm, největší 50 x 50 cm.
Samostatně stojící
Termín odevzdání 27.11. v knihovně
Dárek v hodnotě 500,-Kč
Betlémy budou vystaveny na Staré radnici nebo v kostele sv. Václava do 6. ledna příštího roku.

Pro kreativní ženy, pletařky
Začíná podzim a tak většina žen vymění práci na zahradě za práce ruční. Pustí se do vyšívání, háčkování, malování a nevím do čeho všeho. Možností je
spousta. Jedna naše čtenářka posílá všem kreativkám návod na ponožky pletené na dvou jehlicích. Tak dámy, s chutí do toho.
Ponožky pletené na 2 jehlicích:
Nahodit 22 ok a plést lem ponožky vzorem:
Líc: 1 oko hladce, 1 obrace
Rub: jak se oka jeví
Tímto způsobem pleteme do výšky podle toho, jak vysoký lem chceme mít po kotníky.
Dále pleteme líc hladce rub obrace (asi 5cm)
Nyní začne tvarování paty:
V každé lícové řadě ujmeme 2 oka a to 1 na začátku a 1 na konci
Rub pleteme jak se jeví
Ujímáme tak dlouho, až na jehlici zůstane jen 10 ok
Nyní v každé lícové řadě přidáváme 2 oka (jedno na začátku a jedno na konci) až máme
opět 22 ok
Nyní pleteme vzorem líc hladce, rub obrace, do délky chodidla mínus asi 3cm na špičku
Nyní začneme tvarovat špičku:
V každé lícové řadě ujmeme na začátku a na konci 1 oko, až nám zůstane 8 ok, potom
začneme přidávat na začátku i na konci po 1 oku až máme zase 22 ok a pleteme 1 oko
obrace, 1 oko hladce a rub jak se nám jeví.
Tímto vzorem pleteme až po lem, přeložte si ponožku v místě špičky, aby se vám ukázalo, do jaké výšky máte plést a pokračujete 1 hladce, 1 obrace do výšky lemu, kterým
jste začínali, uzavřít.
Ponožky je možné od špičky, kdy pleteme zpět zrovna splétat, vypadá to lépe a přesně
ukáže výšku jednotlivé části, do které máme plést, ale kdo nechce, nemusí, ponožka se
nakonec může jen sešít nebo spojit háčkem.

Namaluj hrad Lomnice má své vítěze
Do výtvarné soutěže se přihlásilo celkem 49 prací. Velmi nás potěšil zájem ze
vzdálenějších míst.
Celkem jsme hodnotili pět věkových kategorií a všechny práce budou k vidění
ve vestibulu na Staré radnici až do 6. ledna. Přijďte se podívat.

Z našeho knižního fondu
Čornej Petr: Jan Žižka
Žižkův nový životopis vychází u příležitosti 600. výročí výbuchu husitské revoluce
a napravuje bilanci české historiografie, jež po husitské tetralogii Františka Šmahela nepřišla s fundovaným vědeckým dílem na toto vzrušující téma již čtvrt století.
Čtenář dostává do rukou druhou nejrozsáhlejší práci o Žižkovi, navazující na téměř
devadesát let staré monumentální dílo Josefa Pekaře, jehož výsledky s využitím
nejnovějších badatelských poznatků doplňuje, koriguje i překonává. Velká Žižkova
biografie z dílny respektovaného znalce husitské doby představuje nepřemoženého
hejtmana v netradičním světle.
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/jan-zizka-125543043

Vrba Michal: Kolem Jakuba
Pozoruhodná povídková sbírka je svérázným autorským příspěvkem k věčnému
literárnímu tématu malého člověka ve víru velkých dějin, příběhy konkrétních jednotlivců na pozadí dějinných zlomů a společenských přeměn, které zásadně zasáhnou do jejich života. Spojujícím prvkem je bod v krajině, rybník Jakub, který se
každého z nich dotkne. Poklidné místo v lesích, kolem něhož kráčí dějiny. Vydání
knihy podpořila Nadace Český literární fond.
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/kolem-jakuba-181340735

Bendová Veronika: Vytěženej kraj
České středohoří, Litvínov, Most, Libkovice, Krušné hory, Ústí nad Labem, Hrob...
Dvojice protagonistů hledá filmové lokace v kraji, ze kterého si každý urval, co
mohl. Ale někdy přijíždíte hledat pochmurná místa, a potkáte místo toho nečekanou krásu. Stopy v čase, které k vám stále mluví, staré křivdy, staré vzpomínky,
starou lásku. Netradiční road movie o tom, že v životě to málokdy chodí jako ve
filmu. V hlavní roli severní Čechy.
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/vytezenej-kraj-255588747

Kamila Hladká: Hornické vdovy
Víte, jaký je to pocit, když vám ze dne na den nepřijde domů manžel? Představte
si, že vám odejde do práce zdravý člověk, že už nikdy nepřijde, že vás nikdy ne-

Lomnické LISTY informují

10
pohladí, že se nikdy nepomilujete, že vás nechytne za
ruku… Nejde říct: chlapů je milion. Ten váš je jeden.
Kniha Hornické vdovy přináší autentické autorizované příběhy hornických vdov od nejstarších až po
nejmladší na pozadí historických proměn Československa a České republiky.
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/
hornicke-vdovy-180634365
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Stoličný Peter: Nové pohádky o dopravních
značkách
Zábava a poučení pro školáky i předškoláky!
Svět kolem nás je plný aut. Nevyhneme se jim,
ať v nich jezdíme, nebo ne. Auta nám pomáhají
zkracovat vzdálenosti a pohodlně se přepravit
z místa na místo. Ale zároveň nás i ohrožují.
Největší nebezpečí představují auta, motorky

a další motorová vozidla pro děti, a proto je
třeba začít s dopravní výchovou co nejdříve.
Pomocnou ruku nám podává Peter Stoličný ve
své knize Nové pohádky o dopravních značkách.
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/
nove-pohadky-o-dopravnich-znackach-87787

Z E S P O RT U

Tatran report

Dne 5.září 2020 se ve sportovním areálu TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí
uskutečnil 1. ročník fotbalového turnaje pro mladší a starší přípravky – Tatran cup Ladislava Práška 2020. Tento turnaj je vzpomínkou na Ladislava
Práška, který byl od mládí člen TATRANU, byl to výborný hráč, skvělý
kamarád, oddaný a obětavý funkcionář, trenér a hlavně velký srdcař, obrovská lomnická osobnost. Turnaje se zúčastnilo pět fotbalových týmů ve
dvou kategoriích, a to kategorie „Ročník 2011 a mladší“ a kategorie „Ročník 2013 a mladší“, a to TJ Sokol Dubné, TJ Lokomotiva Veselí nad Lužnicí, JFA, SK Ševětín a samozřejmě domácí TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí.
Jeden z pozvaných týmů se bohužel nemohl dostavit, proto domácí postavili
v každé kategorii dvě mužstva „A“ a „B“. Od brzkých ranních hodin se
připravoval celý areál na příjezd mnoha malých sportovců a jejich trenérů,
rodičů a příznivců. Vyrostl zde stánek s ovocem pro všechny hráče, stánek
se sladkým občerstvením, které napekly maminky a babičky našich domácích fotbalistů, další stánek s tekutým občerstvením a i grilované klobásky
byly na pořadu dne, pro fotbalisty byla připravena teplá polévka. Pro pobavení a zabavení menších dětí byl nafouknut skákací hrad se skluzavkou, pro
zrovna nehrající hráče a všechny ostatní sportuchtivé děti byla k dispozici
nafukovací fotbalová aréna. Na pořízení vzpomínek jsme zde měli i fotografa, který během pár minut zvěčnil fotbalový den skvělou fotografií. Pro
všechny malé i velké byla možnost malování na obličej.
V 9:00 hodin začaly na dvou hřištích líté boje o co nejlepší umístění
v tabulce. Všechny fotbalové výkony byly obdivuhodné, fotbalisté a fotbalistky se rvali, jak jen to šlo. Počasí nám přálo, sluníčko se usmívalo a kluci
a holky se tak „koupali pouze ve vlastním potu“. Obdiv a klobouk dolů si
zaslouží zejména bojovníci v mladší kategorii, někteří teprve čtyřletí se prali
o míč jako ligoví hráči a z každého vstřeleného gólu měli zaslouženou a obrovskou radost. Pravdu říci, trenéři je museli trochu víc pobízet a obracet
jejich pozornost k míči, ale to je u těchto malých sportovců ještě normální.
V kategorii starších už byla více patrná fotbalová rivalita, nadšení ze vstřelených branek, počítání skóre a velké fandění. V základních tabulkách se sehrálo v každé kategorii 15 zápasů systémem každý s každým. Zápas se hrál 20
minut a na hřištích se týmy rychle střídaly. Po vyhodnocení základních kol se
přešlo na poslední tři finálové zápasy. A zde už přicházel čas na velkou radost
i na velký smutek a mnohdy i slzy, ale i to ke sportu patří. Nemůžou v turnaji
vyhrát dva týmy, vždy musí být někdo druhý. A jak ke sportu, tak i k životu
prohry patří a je na každém, jak se s nimi srovná. Finálové boje byly opravdu
rovné těm ligovým, fanouškovské základny se pustily do bubnování, rodiče
drželi palečky a trenérům vyskakovaly nervózní vrásky na čele. Bylo dobojováno. V mladší kategorii se na prvním místě umístili hráči TJ Sokol Dubné,
na druhém domácí hráči TJ Tatran Lomnice „A“, třetí JFA, čtvrtí SK Ševětín,
pátí TJ Lokomotiva Veselí a šestí domácí TJ Tatran Lomnice „B“. V kategorii
starších se na prvním místě umístili opět hráči TJ Sokol Dubné, na druhém
TJ Lokomotiva Veselí, třetí JFA, čtvrté a páté místo obsadili domácí TJ TA-

TRAN Lomnice „A“ a „B“ a šestí skončili SK
Ševětín. Při slavnostním zakončení byli všichni
hráči a hráčky odměněni medailemi a odměnami,
týmy pak obdržely výborný koláč, pohár, diplom
a týmovou fotografii. Oceněni byli i nejlepší střelci, brankáři, hráči a rváči. Zvláštního ocenění se
dostalo i děvčatům – fotbalistkám, které, jak řekl
moderátor, byly ozdobou celého turnaje. Nutno
ještě zmínit, že veškeré ceny a veškerá ocenění předával malým fotbalistům
a fotbalistkám bývalý hráč Dynama, Slavie Praha a reprezentace Martin Latka
spolu se členy rodiny Prášků. Fotbalový den se povedl a doufám, že všichni
si ho užili. Závěrem je třeba poděkovat všem fotbalistům, trenérům, rodičům,
příznivcům, pořadatelům a samozřejmě všem sponzorům.
Stanislava Bicková

Oddíl stolního tenisu DTJ KONDOR
Lomnice nad Lužnicí, z.s.

Pozvánka

Oddíl stolního tenisu DTJ Kondor Lomnice nad Lužnicí, z.s.
pořádá
turnaj spolků ve stolním tenisu pod záštitou starosty města

Pořadatel:

DTJ Kondor Lomnice nad Lužnicí, z.s. – oddíl stolního tenisu

Datum:

sobota 14.11.2020

Místo:

Herna stolního tenisu – nám.5.května 107, Lomnice nad Lužnicí (nad prodejnou
FLOP)

Časový pořad:

8.00 – 8.30 hod.: prezentace
8.30 – 9.00 hod.: losování
9.00 hod.:
nástup a zahájení turnaje

Přihlášky:

Jmenovité přihlášky za jednotlivé hráče spolků zašlete emailem nejpozději do
pátku 13.11.2020 do 18:00 hod. na adresu stolni.tenis@lomnice-nl.cz. Přihlášky
budou zpětně potvrzeny.

Soutěžní disciplíny:

Dvouhra dvojic systémem první z prvním, druhý z druhým podle pořadí na
přihlášce, v případě nerozhodného výsledku se hraje čtyrhra.

Systém soutěže:

Hraje se ve skupinách, z nichž první dva postupují do vyřazovacích bojů, kde už se
hraje systémem k.o. Nepostupující ze skupin budou hrát útěchu, která se hraje
rovněž systémem k.o.

Předpis:

Hraje se na čtyřech stolech podle Pravidel stolního tenisu a podle ustanovení
tohoto turnaje.

Občerstvení:

Bude zajištěno po celou dobu konání turnaje.

Ceny:

Hráči umístění na 1. až 3. místě a vítězové útěchy obdrží věcné ceny.
Celkový vítězný spolek obdrží putovní pohár.
V Lomnici nad Lužnicí 12.10.2020

Za DTJ Kondor Lomnice n.L. – Martin Špale
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Z E S P O lk ů

Třicítku Javor oslaví spolu s Javoráčkem
v příštím roce
Těšili jsme se na koncert k našim třicátinám, na setkání se všemi bývalými členy, přáteli, našimi rodinami a příznivci. Situace nám nepřeje,
a tak jsme se rozhodli pro přesunutí a spojení s „třicítkou“ našeho dorostu
Javoráčku. Asi to tak má být!
Ovšem, podařilo se nám darovat si jeden velký dárek. Uskutečnil se
15. ročník našeho folklorního festivalu a letos to bylo opravdu vydařené. Pozvání přijaly soubory, které se do Lomnice těšily, Lomnice se jim
moc líbila a přes minimální možnost trénovat a nacvičovat podali všichni tanečníci, muzikanti a zpěváci úžasné výkony. Krása krojů a lidového
umění rozzářila na tři dny naše město a na chvíli jsme se mohli společně
radovat. Lidová písnička umí vyprávět o radostech i starostech našeho
života a my věříme, že se tady u Zlaté stoky zase sejdeme a zazpíváme
vám ty nejkrásnější.
Možná se na dalším festivalu představí i naši noví Javoráčci, kteří začali chodit na zkoušky. Současná situace přerušila naše počínání, a tak
můžeme jen doufat v odhodlání jejich i rodičů. A nejen u nováčků!

Milí rodiče,
Skautské středisko 13 klíčů Lomnice nad Lužnicí
i v letošním roce nabízí možnost objednat na
sobotu

5.12.2020

v podvečeních hodinách

pro Vaše děti Mikuláše, anděla

i čerta k Vám domů.

____________________

OBJEDNÁVKY @ INFORM@CE O POCHV@LÁCH @ PROHŘEŠCÍCH V@ŠICH DĚTÍ PŘIJÍMÁ
MIKULÁŠSKÁ K@NCELÁŘ N@ TEL. 724 316 009

INZERCE
16. 12. 2020
od 16 hodin

TJ Tatran Lomnice nad
Lužnicí
Vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Na pozici
správce areálu TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí
jedná se o správce sportovního areálu TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí s možnosE bydlení
v bytě 3+1 s garáží přímo v objektu areálu

Nástup – 1.1.2021
Přihlášky zasílejte na e‐mail: venanohava@seznam.cz
Lhůta pro podání přihlášky : 30.11.2020
Bližší informace – Předseda TJ Tatran Václav Nohava tel. 728 642 282
Místopředseda TJ Tatran Michal Šachl 728 181 796
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je a nákupu
ervis
ročnos budovy

ro dědické řízení

.: +420 602 232 109
o@trebonskarealitni.cz

ealitni.cz

Lineární vs cirkulární ekonomika
Vyrobit, prodat, spotřebovat a vyhodit – tak funguje takzvaná lineární
ekonomika. Velké procento výrobků tak zbytečně končí na skládkách. Proti
tradičnímu ekonomickému modelu stojí nový způsob výroby a spotřeby –
cirkulární ekonomika alias oběhové hospodářství. Ten zhodnocuje
už existující výrobky, suroviny a materiály s cílem prodloužit jejich životní
cyklus a současně minimalizovat odpad.

Ceník inzerce
v Lomnických listech
1 strana A4
1/2 strany A4
1/4 strany A4
6 x 9 cm
Řádková inzerce

800,– Kč
500,– Kč
300,– Kč
200,– Kč
100,– Kč

Při opakovaném podání inzerátu
bude poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com

Výběr ze

115 druhů
tiskovin

Zdroje na planetě jsou omezené a lineární ekonomika nemůže fungovat
do nekonečna. Efektivnější a chytřejší využívání surovin je způsob, jak se
surovinami lépe hospodařit a chránit životní prostředí.
Zpětný odběr elektrozařízení a kolektivní systém Ekolamp jde právě
touto cestou. Vysloužilá elektrozařízení putují z domácností na sběrná místa,
odkud se dostanou k recyklaci. Ekologickým zpracováním pak získáme až
90 % znovu využitelných surovin. Děkujeme, že nám pomáháte šetřit životní
prostředí.

Katalogy
Letáky
Knihy

Tisk
on-line
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