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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!

Čas utíká jako voda a je tady další číslo Lomnických listů. Přiblížil se čas, kdy máme před sebou léto, dobu prázdnin a dovolených.
Téměř tropická vedra, která panují po chladném jaru, přímo
vybízejí k tomu vybrat si volno a užívat si odpočinku, zvláště
po vynucené izolaci lidí při protiepidemických opatřeních.
Situace je v současné době uspokojivá, hodně lidí je již proočkováno, nebo mají nemoc za sebou. Rád bych poděkoval
všem za to, jak jsme se dokázali vypořádat s jarní nepříznivou
situací.
Co se týká života obce, věnujeme se v této době údržbě
zeleně, která po vydatných deštích a chladném květnu přímo

přebujela, doplňujeme techniku a věnujeme se plánování, respektive přípravě na realizaci projektů na podzim.
Vše díky covidu nabralo zpoždění, rostou ceny materiálů
skokovým způsobem, je aktuálně nedostatek firem. Takže práce, té neviditelné práce, je dostatek a nikdo se nenudí.
Nicméně, všechny jsem Vás rád potkal na naší tradiční lomnické pouti. Užili jsme si pouťové atrakce, krásnou zábavu a další
program. Počasí nám opravdu přálo k tomu, abychom se všichni
v klidu sešli, poseděli, společně se pobavili tak, jako tomu bývalo dříve. Zároveň vás chci srdečně pozvat na další letní kulturní
akce a doufám, že si je letos užijeme v dobré náladě a pohodě.
Přeji vám ještě jednou ničím nerušené léto a krásné zážitky
z letošních dovolených.
starosta Petr Baštýř

INFORMACE
Svoz odpadu v měsíci
ČERVENCI a SRPNU
Svoz odpadu probíhá každý pátek.
2.7., 9.7., 16.7., 23.7., 30.7.
6.8., 13.8., 20.8., 27.8.

Provozní doba Starého hřbitova, dětského
hřiště u Farské louky a u mateřské školy
Starý hřbitov:
Dětské a dopravní oranžové hřiště u Farské louky:
Dětské hřiště u mateřské školy:

duben – říjen
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00
8.00 – 20.00

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

Jóga v Lomnici
Měla jsem velké štěstí, že jsem mohla kovidový lockdown využít ke kurzu instruktora jógy II. stupně, takže můžeme začít
v Lomnici cvičit jógu.
Lekce budou probíhat od září v Domě
s pečovatelskou službou vždy v pondělí od
17:15 do 18:45 hodin. Jednotlivá lekce stojí 100 Kč, permanentka na 10 lekcí 900 Kč,
přičemž permanentka je přenosná a platí do
vyčerpání všech 10 lekcí. Potřeby na cviče-

ní jsou skromné – kromě chuti a odhodlání
stačí podložka (karimatka), případně deka,
obuv se nepoužívá – cvičí se boso, nejlépe
bez ponožek.
Běžné jógové lekce nejsou vhodné pro
těhotné ženy a malé děti, pro ně jsou určeny speciální programy. Pro všechny cvičící
platí zásada cvičit jen do vlastních tělesných limitů, jóga není výkonnostní sport,
ale cesta k harmonii.

Během léta se můžeme společně a zadarmo protáhnout vždy v sobotu od 7 do 8
hodin ráno na malém hřišti TJ Tatran, konkrétně v červnu 26.6., červenci 3.7., 24.7.,
31.7. a v srpnu 7.8., 14.8., 21.8. a 28.8.
A potom – pokud se nic nezmění – na
shledanou v pondělí 6. září ve společenském sále Domu s pečovatelskou službou
na náměstí.
Kateřina Orlová

ZDR AVOTNIC KÉ OKÉ NKO

Léto budiž pochváleno

Vážení přátelé!
Dovolte pár řádek o zdravotnictví, zdraví a vůbec. Již titulek naznačuje, že nastávají snad již dny slunce, pozitivity a radosti, a tak
jako vloni, došlo k útlumu pandemické virosy. Těch faktorů je jistě
víc. Počasí, potažmo změna klimatu, očkování, počty lidí, kteří
prodělali infekt a mají protilátky.
Co se týká nás?
Pokračujeme v očkování občanů, kteří nebyli očkování, v centrech, která budou brzy končit svoji činnost. Máme k dispozici
vakcíny různých výrobců i druhů.

Jen na okraj. Kdo nechce očkovat, nemusí. Nikdo nikoho
nenutí, ani se nevnucuje. Tuto větu berte jako reakci na stupidní články některých presstitutů, kteří jako obvykle píší, protože píší ani neví o čem. To, že sestra volá pacientům a informuje se o zájmu nebo nezájmu, zve lidi, kteří projevili zájem, není
žádný atak na Vaše soukromí. Ono to jinak ani nejde. Rozhlas?
Není všude slyšet ani nevede do okolních vsí. Noviny? Vychází jednou za čas a nepostihnou aktuálně reagovat. Ostatně, kdo
to cítí jako vměšování do soukromí, tak ten telefon nevezme,
nebo položí. Jak prosté.
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Naše telefonní číslo zřízení pro COVID telefonování je
775 359 605.

Nepoužívejte prosím toto číslo pro jiné účely, než objednávání
očkování a dotazy s ním související.
Postupně budou vyzváni občané, kteří již dostali první dávku.
Někdy očkujeme ve čtvrtek, ale také se nám osvědčila sobota
brzo ráno. Zejména pro pracující, kteří ve všední dny mají problémy s dopravou. Certifikáty si mohou občané vytisknout sami
pomocí telefonu a čísla občanského průkazu, nebo jim je za manipulační poplatek vytiskne sestřička. Ležící pacienty očkuji doma
sám podle domluvy.
Jenom na závěr dovolte připomenout pár provozních věcí.
Roky funguje objednací systém.
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Od 7 – 8 odběry u sester, od 7 do 10 lidé akutně nemocní, od 10
do konce pracovní doby objednaní a mezi ně se vmezeří zbytek.
Nemíchejte se, prosím, ale nemocní mezi lidi objednané. Je bezohledné, když nemocný ohrožuje těhotné, které jdou na prohlídku,
lidi čekající na předoperační vyšetření atpod., Stejně tak je hloupé,
když přijde pacient v 7 hodin a má napsáno 17 bodů, co vše potřebuje včetně sepsání invalidního důchodu.
Středy odpoledne jsou rezervované pro pracující nebo akutně
nemocné.
Výjimky lze dohodnout předem. Ničemu se nebráníme, ale
trošku rozumu, když už nám to léto běží, nekažme si ho.
Přejeme všem do letních dnů hodně optimismu, pohody a sluníčka!
S pozdravem MUDr. Roman Bílek

RŮZNÉ

Budova c. k. okresního soudu a věznice v Lomnici
V souvislosti s novými společenskými
poměry, které nastolily revoluční události v roce 1848, přestalo třeboňské
panství plnit správní a soudní funkce.
Pro lomnické měšťany již knížata ze
Schwarzenbergu přestala být vrchností.
Lomnice se v roce 1850 stala sídlem c. k.
okresního soudu II. třídy, k němuž přiléhal tzv. soudní okres, k němuž patřilo
devatenáct místních obcí včetně vzdálenějšího Dynína, Ševětína či Valu. Spolu
s třeboňským a novobystřickým soudem
podléhal zdejší soud c. k. okresnímu
soudu I. třídy v Jindřichově Hradci, nad
nímž stál c. k. krajský soud v Českých
Budějovicích. Vyšší instance představovaly ještě c. k. zemský soud v Praze a c. k. vrchní zemský soud v Praze.
V letech 1855 – 1868 se Lomnice stala
i sídlem okresního úřadu, v jehož čele
se postupně vystřídali jako představení Václav Breycha, Josef Čížek a Karel Schourek. Lomnický soud se zabýval trestním právem, spory, exekucemi,
sirotčími a depozitními záležitostmi,
a také vedl agendu pozemkových knih.
Státní erár umístil úřední budovu soudu a věznice do domů číslo 129 a 130
na náměstí, kde se dnes nachází sídlo
městského úřadu. Napřed, v červenci
1854, koupilo město od Františka Rutha
za 1.370 zlatých dům č. p. 130, posléze
v srpnu 1854 od Petronilly Mertlové za
980 zlatých (plus 204 zlatých za váznoucí hypotéku) dům č. p. 129 se zahradou.
Město si vypůjčilo u budějovické spořitelny celkem 11.000 zlatých na pětiapůlprocentní úrok, aby mohlo urychleně
přestavět oba domy na prostornou úřední
budovu. Novostavba byla v únoru 1856
oceněna na 16.169 zlatých 30 krejcarů.
Dne 3. dubna 1856 město předalo objekt
do užívání okresnímu soudu a bernímu
úřadu. Funkci okresního soudce vykonával již od roku 1850 Václav Breycha
(1798 – 1863), pocházející ze selské rodiny usazené v Soběsukách na Plzeňsku.
Do Lomnice přišel z Pelhřimova a již

v letech 1837 – 1845 u nás pracoval jako
magistrátní rada. Dne 10. května 1840 si
v Lomnici vzal za ženu o devatenáct let
mladší Eleonoru Gortanovou, pozůstalou dceru zdejšího měšťana a kupce Jana
Gortana. Svatbu jim odsvědčili lomnický radní Matěj Černý a knížecí purkrabí
Antonín Fux. V roce 1857 se Breycha
odstěhoval do Trhových Svinů.
Okresním soudcem byl téměř čtyřicet
let, od roku 1868 až do svého pensionování roku 1904, Jan Straboch, který se
narodil v roce 1837 ve Žďáru u Vodňan.
V Lomnici se jim se ženou Karolínou
rozenou Růžičkovou narodily čtyři děti
– Karolína, Olga, Karel a Bohuš. Strabochovi bydleli bezplatně ve druhém patře
úřední budovy, když jim ale roku 1880
město vyměřilo roční nájem ve výši 120
zlatých, přestěhovali se do domu ve Floriánské ulici (č. p. 138), stojícího vedle
bývalé obecní šatlavy. Koncem 19. století pracovali při c. k. okresním soudu
v Lomnici nad Lužnicí soudce Jan Straboch, soudní adjunkt JUDr. Gustav Vítek, kancelista Alois Singer, diurnista
Vojtěch Volek a sluhové Josef Kašpar
a Vincenc Steiner. Občas vypomáhal
ještě sluha Antonín Landauer. Strabochovi náležel plat tisíc zlatých ročně. Při
inspekci ovšem neučinil na nadřízené
příznivý dojem: „… ve své podstatě je
spíš apatický než energický, v jeho kanceláři leží rozházené nejrůznější spisy,
knihy a časopisy, nemá dostatečný přehled o úředních případech …“ Naproti
tomu se adjunkt Vítek dočkal kladného
hodnocení: „… drží svůj referát v nejlepším pořádku.“ Jen za první polovinu
roku 1895 dorazilo ke zdejšímu soudu
1908 úředních podání. Ve všední den
(pondělí-sobota) se úřadovalo od osmi
do dvanácti a od dvou do šesti, v neděli
a o svátcích od osmi do dvanácti.
Úřední budova na lomnickém rynku,
vystavěná mezi lety 1854 – 1855, měla
dvě poschodí. V přízemí bychom našli
kancelář c. k. berního úřadu se třemi okny

vedoucími na náměstí, komoru s berním
archivem, dále byt soudního sluhy o jednom pokoji, kuchyni a předsíni. Směrem
do dvora stálo vězení s pěti celami. Každá měla plochu osm metrů čtverečních,
zamřížované okno na dvůr, jednu pričnu
a dřevěný kýbl, jenž sloužil jako záchod.
Vězni měli k dispozici i malou knihovnu, kterou ovšem prakticky nevyužívali.
Vězeňské cely byly rozděleny na mužské
(tři) a ženské (dvě), dále pak podle místní
příslušnosti odsouzenců. Denně, případně jednou za dva dny, směl každý vězeň
na hodinovou vycházku na dvůr neboli
lidově na špacírhof. V úředním hlášení
se pravidelně psalo: „Prostory jsou udržovány světlé, vzdušné a čisté ... ošacení
a nádobí jsou k dispozici v dostatečném
množství.“ V poschodí budovy se nacházela předsíň, čekárna pro veřejnost, kancelář (bureau) soudního představeného,
kancelář soudního adjunkta, místnost
s pozemkovými knihami pro celý okres.
Nad vězením byla expediční místnost
a registratura. Ve druhém patře obýval
byt se třemi pokoji a kuchyní soudní
představený. Za monarchie se soudní budova na náměstí dočkala několika oprav.
V roce 1890 byly odstraněny větší štěrbiny ve zdech, dodáno několik nových
oken, opraveny střešní krytiny a přestavěny nevyhovující záchody. Vše vyšlo
na 1.464 zlatých 94 krejcarů. Roku 1899
došlo k další výměně oken za 52 zlatých.
Větší opravy se uskutečnily ještě v roce
1907, kdy se nově vydláždil vjezd, chodby a schodiště, opatřily se nové dveře do
vězeňských cel, nová okna v bytu dozorce, nová kamna, hromosvody, vyměnily
se podlahy a opravil se krov. Státní erár
uhradil za provedené úpravy 2.595 korun
14 haléřů.
(Čerpáno z archivních fondů vídeňské ministerstvo spravedlnosti a pražský vrchní
zemský soud uložených v Národním archivu.)

zpracoval Pavel Koblasa

Lomnické LISTY informují

4

Červenec – Srpen 2021

Z E Š K O LY

Ukončení školního roku 2020 – 2021
Máme za sebou školní rok, který nás všechny moc naučil a posunul. Najednou ze dne na den jsme se po
většinu školního roku ocitli ve virtuálním světě, v novém způsobu výuky prostřednictvím digitálních technologií. Rodiče museli pečlivě plánovat čas celé rodiny. Byli účastni mnohých on-line hodin a věřím, že
mnozí pochopili náročnost práce učitele. Období distančního vzdělávání není snadné ani pro nás učitele.
Prohloubil se i partnerský vztah učitelů a rodičů. Zkušenost nám potvrdila, že právě oboustranně dobré
vztahy mezi školou a rodinou vytváří dětem důležitý komfort pro práci v distanční výuce. A zjistili jsme,
že společně vše zvládneme. Všem aktérům vzdělávání, učitelům, rodičům i žákům patří velké poděkování.
„Doba koronavirová“ také ukázala nezastupitelnost školy a jejích učitelů. Pracujeme s dětmi a kultivujeme tím to nejcennější, co společnost má. Nenechme se otrávit skutečností, že si to řada lidí neuvědomuje. To bude vždycky.
Vážení učitelé a pedagogičtí pracovníci, užívejte si prázdniny co nejlépe, určitě si to zasloužíte.
Na úplný závěr přeji všem krásné letní dny, pevné zdraví a veselou mysl.

ředitelka ZŠ a MŠ Mgr. Jana Mlnaříková

Motýlci a jejich radosti
Oddělení nejstarších dětí mateřské školy nese hrdý název Motýlci.
Chodí do ní bezva kluci a děvčata. Dohromady zažívají různá dobrodružství, „pracovní nasazení“ i spoustu legrace. Kdo chce vědět, co
všechno děti do nynějška prožívaly, může si přečíst následující článek,
kdo ne, může si přečíst něco jiného ..., například Všechno, co opravdu
potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce od Roberta Fulghuma.
Co se děti ze třídy Motýlků naučily po znovuotevření mateřské školy? Naučily se udělat radost, a to doslova. V první řadě maminkám,
kterým připravily několik dárečků. Příprava dárků ke Dni matek započala ve třídě Motýlků vyprávěním si o maminkách. Postřehy z těchto
rozhovorů zapracovala paní učitelka Míša do osobního listu pro každou konkrétní oslavenkyni. Děti navíc vyrobily přáníčko a dárek v podobě vlastnoručně malovaného kamínku.
Naučily se, že být v přírodě potichu se vyplácí. Člověk i človíček
pak více vidí i vnímá, pozoruje i prožívá. Dětem se při výletu na hráz
rybníka Tisý, sádky a dvůr na Šalouně nádherně otevřely výhledy
i možnosti pro vnímání všemi smysly. Hmat uspokojilo hlazení živých
koťátek, čich vůně přírody po dešti i květy akátů, oči oblažily barvy
přírody, sluch štěbetání vodního ptactva i kuňkání žab a chuť svačinka
zakončená sladkou tečkou! – Naučily se, že dobroty pečené s láskou
jsou lepší než kupované sušenky, nebo alespoň srovnatelné. Pekly
sladké houstičky, či perník určený pro zahradní slavnost. Při pečení
se vlastnoručně podílely na přípravě těsta na obě varianty moučníků,
sledovaly proces kynutí u houstiček a obě sladkosti hojně zdobily cukrem. – Naučily se, že přírodu je potřeba chránit nejen tím, že budou
poctivě třídit odpad, ale i šetřením zdrojů, zejména pitné vody. Viděly
totiž, jak problematické je znečištěnou vodu znovu vyčistit, jak vzácná pitná voda je a jak drtivý dopad má její nedostatek. – Naučily se,
že vlastní život i život ostatních je třeba chránit, například dodržováním dopravních předpisů a ohleduplností, a to nejen při hrách v herně
mateřské školy, ale i na dopravním hřišti či v opravdovém provozu.
Hravou formou se učily dopravním pravidlům a nejdůležitějším dopravním značkám. Dohled nad správným přecházením i dodržováním

jízdy pouze na zelenou vykonávala strážnice Míša, která zavedla i pokutový a bodový systém. Nejednomu řidiči byla zabavena koloběžka
a musel chodit pěšky. – Naučily se, že svět kolem nich není pouze
jejich rodina a město či ves, kde žijí, ale že jedná se o rozmanitou a barevnou skládačku plnou překvapení, poznání a dobrodružství. Prošly
se městem, navštívily místní knihovnu, imaginárně cestovaly do Afriky, Asie a Ameriky, poznávaly cizí kultury a porovnávaly je s tím, co
je pro ně z domova, tedy České republiky, typicky známé. – Naučily
se, že někdy je fajn se prostě bavit a dělat bláznivé věci, jako vyrábět
africké masky, tancovat domorodé tance nebo koketovat s čínskou kaligrafií. – Naučily se, že dětské přátelství má svoji váhu, že „prosím
a děkuji“ dokáže otevřít mnohé dveře, „promiň“ pofoukat všechny bolístky a pozdrav zlepšit den.
Zkrátka, naučily se dostatek všeho na to, aby jako skuteční motýlci
mohly vylétnout do života. Tak šťastný let!
Mgr. Jana Plávková, MŠ Lomnice nad Lužnicí
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Zahradní slavnost v naší mateřské škole
V rámci Mezinárodního dne dětí připravila Mateřská škola v Lomnici nad Lužnicí dne 3.6.2021 pro své děti zahradní slavnost, které zaštiťovalo Divadlo Okýnko. Toto divadlo si pro děti připravilo pestrý
a zábavný dvouhodinový program s názvem „Den Afrik“.
Šamanka Hula a její pomocnice Mula děti seznámila se třetím
největším světadílem Afrikou. Děti hádaly například africká zvířata, navlékaly hadí ocásky a také sbíraly kapky vody. Děti se těch-

to úkolů zhostily na výbornou a do některých zábavných činností
byly zapojeny i jejich rodiče. Bylo to velmi vydařené odpoledne
plné her, hádanek, úkolů, tancování, a především společně strávených chvilek.
Počasí zahradní slavnosti přálo a všichni si to dohromady užili plnými doušky. Ještě dnes ve školce děti zpívají: „Hula, Mula,
Hula, Mula,…“. Tak zase třeba za rok na viděnou.
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Přírodovědné soutěže
Letos, jako každý rok, se naše škola zúčastnila biologické olympiády. Tentokrát to
ovšem bylo něco zcela jiného, olympiáda
se totiž celá odehrávala v online prostoru.
Žáci měli za úkol si přečíst studijní text
a dobrovolně se také mohli účastnit biologických přednášek a vyzkoušet si tak, jak
se studuje na vysoké škole. Na základě získaných informací pak museli vypracovat

test a ve ztížených podmínkách domácího
nevybaveného prostředí zhotovit i laboratorní úkol. V prvním kole barvy naší školy
hájili žáci 8. ročníku; Veronika Svobodová a Martin Štěpánek. Martin navíc v těžké konkurenci postoupil i do krajského
kola, kde se mezi čtyřiceti pěti nadějnými
jihočeskými biology umístil na krásném
čtrnáctém místě. Oběma děkujeme za vý-

bornou reprezentaci naší školy a přejeme
hodně úspěchů v budoucí cestě biologií.
Naši žáci během distanční výuky skutečně nezaháleli a někteří z nich se zúčastnili i online soutěže, kterou pořádala SŠ
rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína v Třeboni. Všem rybářům držíme palce
a věříme, že nás ani oni nezklamou.
Mgr. Petra Štěpánková

Doba pandemie a distanční výuky očima žáků 8. a 9. ročníku
To je skvělé, co? Prý čtrnáct dní nepůjdeme do školy! Ha! A už je to přes rok
… /Nikola Křížová/
Naši náctiletí vnímali dobu pandemie
velmi výrazně. Možná je ovlivnila i více
než nás dospělé. Vše se na čas postavilo hlavou vzhůru, dospělí i děti pocítili najednou strach a obavy, mezilidské
vztahy se narušily a vzdělávání si hledalo nové cesty. Poté, co v květnu nastalo
uvolnění, vzpomínali jsme na tuto dobu
už i s trochou humoru. Jak? To zde přiblíží dva sloupky absolventek naší školy,
Nely Hešíkové a Žofie Břicháčkové.
Můj typický distanční den
Bylo obyčejné pondělní ráno a jako obvykle mi v devět hodin zazvonil budík.
Celá rozespalá a nateklá jsem vylezla
z postele a šla si připravit snídani. Na
nic speciálního se při pondělku nezmohu, a tak jsem jen nalila do misky mléko a přidala křupky. Chtěla jsem využít
toho, že byli oba rodiče v práci, a tak
jsem si odnesla snídani do pohodlí svého
pokoje.
Bylo čtvrt na deset, zapnula jsem
počítač (ano, online výuka sice začíná
až v deset hodin, ale než já toho svého
staříka po víkendu rozchodím, chvíli to
trvá) a usedla jsem ke stolu. V klidu si
chroupám snídani, pak si ale všimnu, kolik je hodin. Už bylo téměř tři čtvrtě na
deset a na počítači přetrvávala jen černá obrazovka. Zběsile jsem začala kli-

kat na tlačítko Enter, ale nic se nedělo.
,,V pohodě, v klidu, Nely, on se rozchodí,‘‘ opakovala jsem si v duchu, ale stále
se nic nedělo! Po chvilce jsem byla tak
rozčílená a počítač vypla natvrdo. Byla
jsem překvapená, ale pomohlo to.
Je deset hodin a začíná první online
hodina. Počítač byl svým způsobem rozchozený, křupky v mléce sice rozmočené,
ale co se dalo dělat. Uklidnila jsem se
a začala dojídat již tu doslova NECHUTNOU snídani. Přesně v moment, kdy lžička plná rozmočených křupínků mířila do
mých úst, se ozvalo: ,,Tak a pokračuje
Nela.‘‘,,A sakra,‘‘ řekla jsem si v duchu.
Nevěděla jsem, co děláme, ale nejhorší
bylo, že mi křupka (jak jsem se lekla)
uvízla v krku a já se začala dusit.
Zapnula jsem mikrofon a snažila se
vykuckat svou odpověď. Nešlo to, protože jsem nemohla popadnout dech. Aby
toho nebylo málo, někdo venku začal sekat trávu (asi stoletou sekačkou, protože to dělalo neskutečný hluk) a to už mi
tuplem nebylo rozumět. Celá rudá, malém udušená jsem vypla mikrofon a čekala, až online hodina skončí.
Byl konec! V tu chvíli jsem nenáviděla
svůj počítač, online výuku, ale ze všeho
nejvíce rozmočené křupky v mléce.
Nela Hešíková

Po půl roce zase ve škole
Je krásná slunečná středa a já si v klidu
projíždím Instagram. A najednou tam na
mě vyskočí obrovský žlutý trojúhelník:

DNE 10. KVĚTNA SE VRACÍ DO ŠKOL
VŠECHNY ROČNÍKY. To byl můj konec.
Tak člověk si konečně zvykne na distanční výuku a oni ho pošlou do školy!
V den D jsem se ráno vzbudila a začala se hned oblékat. V hlavě se mi honilo,
jak to asi bude vypadat, když jsme tam
tak dlouho nebyli. Slezla jsem ze svého
pokoje a šla jsem do koupelny. Koukla
jsem do zrcadla … a málem prasklo sklo.
No, to víte, když jsme měli distanční výuku, nemuseli mít zapnuté kamery, takže
bylo dost možné, že za počítačem seděl
nějaký rozdrbaný neandrtálec. Pak jsem
se ale hodila do gala a šla.
Pomalu jsem se přibližovala ke dveřím školy. Vzpomínala jsem. Na první
hodině jsme se testovali, což pro mě byl
úplný kámen úrazu, protože to byly moje
první testy. A řeknu vám, bylo to, jakoby
mi někdo do nosu pustil hejno mravenců.
(…)
Byl to těžký den a hádám, že nebyl
poslední. Ale my to zvládneme, protože
jsme silná liga. Možná, že se občas něco
nepovede, ale TO DÁME!
Žofie Břicháčková

Dobu pandemie a distanční výuky se
žáci také snažili vyjádřit výtvarně. Své
pocity, dojmy, obavy a myšlenky zde
představují Lucie Brejchová, Nela Hešíková, Veronika Svobodová a Michaela
Klečková.
Mgr. Klára Jelínková
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Budoucí prvňáčkové ve škole
Pro každé dítě je důležité, aby do školy vstupovalo v klidu, bez obav
a se zdravou zvědavostí. I proto jsme pro naše budoucí prvňáčky
připravili návštěvu školy, vzhledem k nepříznivé epidemiologické
situaci bohužel pouze jednu, a to ve středu 2. června. Děti a jejich
rodiče se seznámili s prostředím školy, se svou třídou a jejich budoucí učitelkou i dalšími učitelkami prvního stupně. Hravým způsobem

Zdravé zuby, veselý úsměv
V pátek 4. 6. 2021 zažili žáci 1. třídy projektový den
zaměřený na prevenci zubního kazu a péči o chrup vůbec.
Jak všichni víme, prevence je u zdraví velmi důležitá a nejlepší je začít už v dětském věku, aby se návyky
dětí upevnily a v dospělosti jim přišlo naprosto normální o své zdraví pečovat a hlavně prevencí předcházet
různým zdravotním problémům. Tohoto programu,
který je určen pro děti na prvním stupni základních
škol a mateřských škol, se žáci naší školy zúčastňují
dlouhodobě. Je realizován již 16 let, připravila ho společnost DM drogerie markt s.r.o, má podporu MŠMT
ČR a stal se tradiční součástí výchovy ke zdraví.
Prvňáčci si ověřili své znalosti a dovednosti z oblasti ústní hygieny, péče o zoubky se prolnula i do čtení
a matematických úloh a hravě zvládli i závěrečný test,
za který na ně čekala odměna.
Doufám, že prvňáčci ve svých hygienických návycích nepoleví a jejich zuby jim budou dlouho a dobře
sloužit.
Mgr. Helena Nohavová, tř. uč. 1. třídy

Poděkování paní učitelce
Jitce Balcarové
Po dlouhých letech z naší školy odchází skvělá učitelka pěveckého sboru, Jitka Balcarová.
Strávili jsme s ní několik krásných roků, které se bohužel
chýlí ke konci, a prožili spoustu zážitků, na které nikdy nezapomeneme. Kromě mnoha vystoupení a koncertů rádi vzpomínáme na tradiční vánoční Zpívání na schodech, oblíbené
i širokou veřejností.
Všem žákům nejen pěveckého sboru bude velice chybět. Za
vše, co pro nás udělala, jí velice děkujeme.
Za pěvecký sbor L. Brejchová, N. Čuchnová,
L. Malecová, E. Řehořová a V. Svobodová

si zkusily plnit jednoduché úkoly pod vedením žáků 4. třídy. Nejen
starší žáci, ale i rodiče pomáhali dětem s těžším úkolem, kdy si děti
vystřihly, složily a slepily pejska. Všechny děti si zasloužily velkou
pochvalu a malou odměnu, pracovaly pečlivě, s velkým nasazením
a trpělivostí. Přejeme jim hodně úspěchů nejen v první třídě.
Mgr. Hana Malechová
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„Boží“ člověk – Jitka
K napsání následujících řádků by byl asi nejpovolanější náš bývalý
kolega R. Petržela. Žel může nám z kapelového nebe jen koukat přes
rameno. S dovolením tam k němu jsme si alespoň vypůjčili jeho slova,
jimiž snad nejvýstižněji charakterizoval naši kolegyni Mgr. Jitku Balcarovou, úžasného, sympatického a vstřícného člověka k žákům i svým
kolegům. A tak po 35 letech jejího končícího působení v lomnické základní škole vznikají řádky, jimiž bychom chtěli poděkovat za vše, čím
své okolí Jitka obohatila. Když v r. 1986 přebírala dětský sbor Zvoneček a následně i sbor Racek, možná sama netušila, jak zeširoka si
rozevírá svůj vystudovaný hudební obor. Netušila, kolika dětem otevře
nejen oči, ale i srdce pro muziku a jim se stane celoživotní potřebou.
Nebylo to jen zpívání v okolí Lomnice, ale i zájezd do Grenoblu, cesty do spřáteleného Bad Grosspertholtzu. Odměnou práce zpěváčkům
bylo i vystoupení s kapelou Petra Bendeho a Václavem Neckářem.
Srdeční záležitostí určitě většiny lomnických občanů je jistě tradice
předvánočních koncertů Zpívání na schodech, založené na začátku 90.
let společně s tehdejším ředitelem J. Císařem. Jakoby Jitka chtěla žít
najednou více životů. Jakoby popírala zákony stárnutí. Před pěti lety
totiž zahájil v Lomnici svoji činnost pod jejím vedením dospělácký
sbor „ Viva Musica“. Třeba v něm najdou svoje zapojení per futurum
i děti, jež sólově připravovala na pěveckou soutěž Jihočeský zvonek.
Možná by stačilo těchto několik řádků, aby i nezasvěcený člověk
porozuměl Rudovu příměru. Ale my všichni, její kolegové, chceme
svými slovy popsat svůj vztah k ní. Protože, Jitko, víme, že jsi stále
mladě vypadající, dobře naladěná, skromná a milá. Jsi obdivuhodná
svojí výdrží a laskavostí, když zpíváš lidem od večera do rána na tanečních zábavách. Prý v noci musíš odkládat svoji svatozář pod postel
za trpělivost, a to nejen s hudebními antitalenty. Jsi skvělá vypravěčka,
která nezkazí žádnou legraci. Nezapřeš své „rybářské kořeny“ v létě
koupáním a v zimě bruslením po Zlaté stoce. Svůj čas a sílu věnuješ
jako oddaná dcera mamince, jako babička vnoučatům a umíš si užívat
procházky se psem či čas trávíš cestováním, v divadlech a na koncer-

tech. Naháníš mrazivé chvění při zpěvu státní hymny. Pro kamarády
připravuješ skvělá pohoštění. Na tvoje řízky z kormorána nelze nikdy
zapomenout! Jsi skvělá a spolehlivá kamarádka. Empatická společnice. Okouzlující kolegyně v naší paměti uložená z vyprávění R. Petržely jako „boží člověk“.
Hudba je celým mým životem, unáší mě na vlnách tam a sem. Hladí mé rány, slaví mé úspěchy, hledám v ní radost i útěchy. Houslovým
klíčem odmykám nitro, hudbou vítám každičké jitro.
Jen samé krásné dny přeje kolektiv učitelů ZŠ.

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.
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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)

Výstava Duše kraje, kraje duše
kostel sv. Václava, Lomnice nad Lužnicí
(přístupná v rámci otevírací doby IKS)
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Z KNIHOVNY

Z našeho knižního fondu
Jana Poncarová: Podbrdské ženy; Eugenie;
Alžběta a Nina; Cyklistka
Jana Poncarová žije v Plzni, je novinářka a copywriterka. V příbězích, které píše, hledá pravdu o světě
a vlastní osvobození. V roce 2018 debutovala úspěšným románem Podbrdské ženy, který sleduje osudy tří
generací žen žijících v podhůří Brd. O rok později vyšel
román Eugenie inspirovaný skutečným osudem plzeňského hotelu Continental a jeho majitelky. V našem katalogu naleznete také další tituly z jejího „pera“.
https://www.albatrosmedia.cz/autori/47617615/jana-poncarova/

Kasie Westová: Možná tentokrát
Kasie Westová je úspěšnou a oceňovanou autorkou
mnoha knih pro děti a dívky. Vystudovala Fresno State University a stále žije v Kalifornii se svými čtyřmi
dětmi a manželem. Většinu času se snaží uniknout kalifornskému vedru. Kromě psaní miluje také wakeboarding, rockové balady a čtení dlouho do noci.
O čem píše v knize Možná tentokrát? Svatby. Pohřby.
Grilovačky. Silvestrovské večírky. Stačí říct a Sophie
Evansová tam bude. No, musí tam být, pracuje totiž
v místním květinářství. Na všech jejích akcích se začne objevovat i Andrew, syn šéfkuchaře, který se zrovna
přistěhoval do města.
https://www.albatrosmedia.cz/autori/34886323/kasie-westova/

Mechthild Gläserová: Strážci příběhů
Autorka se narodila v létě 1986 v Essenu a studovala
politologii, historii a ekonomiku. I dnes žije a pracuje
v Porůří. Miluje, když si může vymýšlet záhadné příběhy, přičemž se psaním začala poměrně brzy. Inspiraci
k novým příběhům hledá skoro všude, ale nejlépe jí to
jde u šálku mátového čaje.
Jak napovídá název její knihy, čeká nás další fantasy
příběh.
Během letních prázdnin se Amy dozví, že dokáže
vstupovat do knih a ovlivňovat již napsané příběhy.
Amy si ve světě knih brzy najde přátele: moudrého Šér
Chána z Knihy džunglí nebo láskou usouženého Goethova Werthera. Svět knih ale není tak pokojný, jak se

zprvu zdálo. Nejprve zmizí peníze z Ali Babova pokladu,
pak se cestou na ples k panu Darcymu zraní Elizabeth
Bennetová. Když události začnou prosakovat i do reálného světa, a dokonce mají oběť na životě, ukáže se, jak je
ohrožení vážné…
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/52531980/strazci-pribehu/

Malým čtenářům můžeme nabídnout novinky jako:
Příběhy tyranosaura Rexíka
Příběhy o mamutech
Zuzanka a flíček
Pátrači ze stodoly: Vilda a Tylda
Hnědáček a nalezená podkova
Ruměnička Lipůvka
Adélka

Z pera začínající básnířky
Strávené vodácké letní prázdniny
Je tu konec června a s ním přicházejí dva měsíce,
na které se každý z nás těší snad nejvíce.
Začnou totiž letní prázdniny,
kdy rostou borůvky a maliny.
Prázdniny plné klidu, volna a pohody,
strávené v lese, na táborech nebo u vody.
U vody, kde zapadá slunce v borovém háji,
jak říkají vodáci ahoj zítra ve vodáckém ráji.
Vodáci vezmou svá pádla a své lodě
a plují po klidné a jindy zas po rozbouřené vodě.
Kdy vodáci zažívají množství,
zážitků a dobrodružství.
Vodáci spolu každý den,
vyrážejí na vodu jen a jen.
Ničeho se nikdy nebojí,
v každé zkoušce vždy obstojí.
Tak kdo by nechtěl žít jako vodák,
kterému není nic nikdy šumák.
Vodáci se rádi mají,
vždy si ve všem jenom pomáhají.
Se záchrannou vestou,
plují si svou cestou.
Mají dost síly,
na to, aby dopluli ke svému cíli.
Tento náš jihočeský kraj,
je pro každého vodáka hotový ráj.
Má v každé době,
plno krásy v sobě.
Má kolem sebe plno krásných rybníků jako je Svět,
který je největší a je krásný jako z růže květ.
autorka: V. Bunešová, žákyně ZŠ
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Z E S P O lků

Připravujeme další ročník folklorního festivalu
Letos již 16. rokem připravujeme společnými silami s městem setkání folklorních souborů. Přehlídku krojů, tanců,
hudby, tradic a zvyků odstartujeme v pátek večer úderem
19. hodiny koncertem „Z blízka i z dáli“. Spolu s Javorem se představí Vlčnovjan, soubor z obce známé JÍZDOU
KRÁLOU zapsanou jako nehmotné dědictví UNESCA.
V sobotu dopoledne můžete přijít fandit mezisouborovým Hrám bez hranic. Odpolední program zahájí koncert
hudby Moravanka a se svými programy se představí soubory z Čech, Moravy, a Rakouska.

Sobota nabídne ještě další program. Řemeslný jarmark
s ukázkami práce a dílničkami. Pro milovníky veteránů
máme perličku! Pan Souček připravil přehlídku vyšperkovaných automobilů, motocyklů a traktorů.
V neděli zakončíme festival krojovanou mší v kostele
sv. Jana Křtitele.
Snad si každý přijde na své, a tak neváhejte a přijďte
také vy. Poslední srpnový víkend (27. – 29. 8) společně
rozezpíváme a roztančíme Lomnici.
Marcela Božovská
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INZERCE

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
Prodám psí konzervy 1240 g – cena 20 Kč, Tel.: +420 602 479 671

Tisk
on-line

Katalogy
Letáky
Knihy

Výběr ze

115 druhů
tiskovin

Lomnické LISTY informují – periodický tisk územního samosprávného celku města Lomnice nad Lužnicí. Vydává město Lomnice nad Lužnicí, číslo 7– 8 / 2021,
ročník XXI. Redakce: Informační a kulturní středisko, náměstí 5. května, 378 16 Lomnice nad Lužnicí, e-mail: lomnickelisty@gmail.com. Redakcí nevyžádané
příspěvky se nevracejí, názor redakce nemusí být totožný s názorem autora. Za správnost příspěvků ručí autor. Za všechny zaslané příspěvky předem děkujeme.
Obsah příspěvku omezen na max. 2 A4 word. Uzávěrka příštího čísla: 13. 8. 2021. Tištěné vydání je zdarma doručeno do schránky místním obyvatelům, pro
další zájemce je volně k dostání v IKS Lomnice n. Lužnicí a v Papírnictví Kostelecká. Grafické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky.

