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Matčina láska
Slzy štěstí oko smáčí,
když se zrodí děťátko,
brzy ale vystřídá je
strach o něho zakrátko.
Matka o dítě se bojí,
by se mu nic nestalo,
aby, Bóže, nestonalo
nebo aby plakalo.
Vše dokáže obětovat,
nikdy je nezatratí
a nečeká, že jí děti,
její lásku oplatí.
Láska mámy jde až za hrob,
všude dítě provází,
se vším za ní přijít můžeš,
pomůže ti z nesnází.
(Jaroslava Kubešová)
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané!

V dnešním slově starosty bych vás chtěl seznámit s děním v Lomnici za uplynulé období, tzn. od vydání minulého čísla po dnešní
májové dny.
Nejvíce sil nás stál boj s covidem, avšak,
jak se zdá v současné době, vrchol epidemie
máme za sebou. Stálo nás to hodně prostředků,
nervů i sil a připravilo nás to o mnoho času,
který jsme mohli věnovat rozvoji obce a občanskému životu. Stálo nás to ale také mnoho
životů našich blízkých a ještě hodně lidí se léčí
z komplikací. Snad máme nejhorší za sebou
a chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se
podíleli na organizaci opatření proti epidemii,
všem, kteří nás nepřímo podporovali svým
odpovědným přístupem a bránili tak šíření infekce. Dovolte, abych vyslovil také upřímnou
soustrast všem pozůstalým obětí epidemie.
V uplynulém nelehkém období jsme absolvovali zastupitelstvo, byť v omezeném
rozsahu, kde jsme schválili přípravné práce
pro rekonstrukci naučené stezky, přijali rozpočtová opatření nutná pro chod obce. Zatím

se odsunuje rekonstrukce Sochorovky, neboť
zastupitelé rozhodli většinou hlasů pro sečkání do doby, než bude rozhodnuto o přidělení
dotace. Pevně doufám, že rekonstrukce začne
již v tomto roce.
Dále jsme se věnovali zejména otázkám
údržby obecního majetku, jak bytového fondu,
tak ulic, zejména s ohledem na bezpečnost dopravy. Jistě jste si všimli, že se objevily nové
radary a nová zrcadla v ulici Floriánská a v ulici
Zámecká, varovné obrazce a nápisy na vozovce,
osvětlené přechody pro chodce. Zahájili jsme
také sezonní údržbu zeleně a přípravy na stavění
májky. Bohužel, jako vloni, tak i letos jsme se
museli obejít bez tradičního, u nás vyhlášeného
pálení čarodějnic. Májku jsme postavili, ale bez
velké pompy. Probíhají jednání o nápravě stavu
asfaltového povrchu ulice Nádražní, která se bohužel sunou směrem k soudnímu řešení. Město
není majitelem, ale pouze jedním z účastníků
jednání, takže naše možnosti jsou omezené,
leč trváme na nápravě. Není možné tolerovat
obrovské lokáče vody po každém větším dešti,
které při projetí vozidel znečišťují blátem fasády
okolních domů.

Věnujeme také více pozornosti vandalům,
kteří vytváří v okolí města černé skládky
a poškozují stromy. Inventář obce a spolupráce s občany a policií přináší první plody.
Prosím proto, pokud si všimnete podobných
věcí, volejte na městský úřad. Dnes někdo
dělá skládku na pozemku sousedovi, zítra na
vašem. Dnes poškodí majetek obce, zítra to
může být majetek váš.
Provádíme postupně analýzu odpadového
hospodářství a běhu služeb města. Změnilo
se mnohé v množství produkce odpadu, tedy
kvantity, ale také kvality- tzn. i druhů odpadu.
Navíc se přestaly některé komodity vykupovat, takže se rozevírají nůžky mezi náklady
a příjmem. Tímto bych chtěl požádat všechny
občany o to, aby poctivě třídili odpad.
Věřím, že se situace začne postupně normalizovat, protiepidemická opatření budou
uvolněna a začneme normálně žít. Nic bych
vám, resp. nám všem nepřál víc. Doufám,
že uspějeme v některých dotačních titulech
a budeme moci pokračovat v úsilí v údržbě
majetku, oprav i rekonstrukcí.
starosta Petr Baštýř

Kontakty a provozní doba Městského úřadu
Úřední hodiny
Pondělí 7:30 – 12:00
Úterý
7:30 – 12:00
Středa
7:30 – 12:00
Čtvrtek 7:30 – 12:00
Pátek
7:30 – 12:00

12:30 – 17:00
12:30 – 16:00
12:30 – 17:00
12:30 – 16:00
12:30 – 14:00

Hlavní adresa
nám. 5. května 130
378 16 Lomnice nad Lužnicí
IČ: 00247022, DIČ: CZ00247022

Kontaktní spojení
Tel: 384 792 201 (380 130 131 – poplatky)
e-mail: i nfo@meu.lomnice-nl.cz
starosta@meu.lomnice-nl.cz
poplatky: ilancova@meu.lomnice-nl.cz
prioritní adresa: podatelna@meu.lomnice-nl.cz
www stránky: www.lomnice-nl.cz/
datová schránka: attbcy5
Bankovní spojení: 272534460/0300 (ČSOB, a.s.)

Správa a údržba majetku města oznamuje
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás informovali o možnosti využití nové služby. Na sběrovém dvoře je v provozních hodinách možnost odběru menšího
množství zeminy z kompostárny do vlastních nádob po domluvě s obsluhou.
Ve dnech 1. 5. 2021 a 8. 5. 2021 bude Sběrný dvůr uzavřen.
Dne 12. 5. 2021 proběhne strojní čištění místních komunikací a parkovacích míst v našem městě, tímto žádáme spoluobčany
dle možnosti o zpřístupnění těchto prostor. Předem děkujeme.
Dále si dovolujeme připomenout občanům, že splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu je do 31. 5. 2021.

Na základě usnesení zastupitelstva č: 202/15/Z/2021 byla zrušena Obecně závazná vyhláška č. 3/2020
a schválena Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU PRO ROK 2021 JE ZRUŠEN.

Zprávy od Pořádkové komise
Chodník není parkoviště
Začínáme možná dost „ohranou písničkou“
a tou je problematika parkování vozidel na
komunikacích v našem městě. Ale jak říká
a praví staré latinské přísloví: „Opakování je
matka moudrosti.“

Zhruba před rokem byl cestou LL napsán článek o parkování v našem městě. Chtěli bychom poděkovat těm, kteří využívají parkovací
místa nebo své vjezdy a zahrady s možností parkování. Každé správné
zaparkování pomáhá zvýšit bezpečnost všech účastníků silničního provozu. Pomáhá také těm, kteří se starají o čistotu našeho města při údržbě
čistoty povrchů, zeleně i zimní údržbě.
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Přestože se situace mění k lepšímu, stále můžeme v našem městě občas
zahlédnout vozidlo, které řidič opustil na delší dobu a nezamyslel se nad
otázkou, kterou by si měl položit každý „slušný“ člověk, když opouští svého
plechového kamaráda … Nepřekážím tu někomu? nebo jinak … Neohrožuji tu někoho dalšího? Je to jednoduché, a přitom tak zásadní.
Ruku na srdce, kdo z nás řidičů si někdy nepostěžoval a nezakroutil hlavou nad tím, jak druhý řidič zaparkoval.
Nesprávné stání a parkování v obci, řeší zákon o provozu na pozemních
komunikacích zejména v těchto zákazech: v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti, na přechodu pro chodce a méně než 5 m před ním, na křižovatce
a méně než 5 m před ní a za ní, na chodníku, na autobusové zastávce a 30 m
před ní a 5 m za ní, před vjezdem na pozemní komunikaci.
Otázkou také je, co vlastně lze za chodník považovat. Pojem chodník je
vymezen v ČSN 736110, kde je uvedeno, že se jedná o část přidruženého
dopravního prostoru určeného zejména pro chodce, přičemž je oddělen od
hlavního dopravního prostoru vertikálně nebo horizontálně.

Uklízet po svém psu není žádná ostuda, ba právě naopak
Jednou za čas se v Lomnických listech objeví článek o problematice psích exkrementů
v našem městě. Oproti minulému roku musíme s radostí konstatovat, že se situace o dost
zlepšila a všem pořádným pejskařům patří
obrovský dík!! Ale na druhou stranu to stále
ještě není takříkajíc stoprocentní.
Naše občasné výmluvy, proč psí výtvory nesbírat, všichni známe. Například vždyť je to tak miniaturní, že se to ani nedá. Nebo jsou tak s prominutím
tekuté, že se ani nabrat nedají. A nakonec, není to spíš povinností obce a její
úklidové čety? Zvlášť, když zrovna u místa potřeby není odpadkový koš
anebo v něm chybí sáčky? Ne!! Sbírat exkrementy je opravdu naše povinnost. A hlavně slušnost. Nás, pejskařů je dost a stále se rozrůstáme. Naše
komunikace jsou kvůli nám lidem vydlážděné, abychom nechodili jako
v minulosti po blátivých cestách. Vše, co na ně nepatří je vidět a když si náhodou nevšimneme, tak brzo to poznáme na vlastních botách nebo rohožce.
V našem městě a okolí jste si zajisté všimli, že se opět rozrostl počet
košů na psí exkrementy včetně sáčků. Prosíme Vás, ty sáčky slouží všem,
a proto si je neodnášejte ve větším množství, než Váš pejsek potřebuje.
Nejde tu samozřejmě jen o estetický pohled, který nám asi vadí nejvíce.
Dá se říci, že k tomu jak a čím naše mazlíky krmíme je jejich trus i biologickou náloží, která své okolí znehodnocuje. Bakterie, viry a další cestující v psím trusu se nevyplatí brát na lehkou váhu: je to bohaté naleziště
adenovirů a parvovirů, giardií (střevních labmlií), hlístic, tasemnic, kokcidií
a dalších pro nás neviditelných nepřátel. Zajisté žádný pejskař nechce, aby
tyto potvůrky chytil od druhého psa zrovna jeho mazlík a přinesl si je do
svého pelíšku. Stanou se problémem, kterého se dá zbavit jen obtížně. Platí,
že každý bobek se počítá.
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– Psa na vodítku snáze usměrníte v případné rvačce.
– Pes na vodítku má ztíženou možnost někoho napadnout.
– Pokud je Váš pes agresivní, vždy používejte náhubek. Chráníte tak
sami sebe.
– Když je pes na vodítku, vidíte, kde ponechal exkrementy, které jste
povinni uklidit.
– K úklidu psích exkrementů veďte i své děti.

Sběrný dvůr – důležité informace
Sběrná místa rozmístěná po našem městě slouží pouze k odložení menších nepotřebných věcí do určených nádob a nikoliv k odložení všeho,
co doma již nepotřebujeme. Pro tyto účely slouží sběrný dvůr! Pokud
občan ze závažných důvodů (např. zdravotního stavu apod.) nemůže
dopravit objemný odpad na sběrný dvůr, je zde možnost kontaktovat
pracovníky viz. uveřejněné kontakty.
Sídlo Správa a údržba majetku města:
nám. 5. května 130
378 16 Lomnice nad Lužnicí
Kancelář SD:
Nádražní 692
378 16 Lomnice nad Lužnicí
Tel: 606 063 143, 797 979 379
Zřizovatel:
Město Lomnice nad Lužnicí
Sídlo: nám. 5. května 130
378 16 Lomnice nad Lužnicí
IČ: 00247022, DIČ: CZ00247022

Rady pro pejskaře:
– Psy ve městě mějte vždy na vodítku!
– Pes, který je na vodítku, Vám nevběhne do silnice a nic ho nepřejede
a nezpůsobí DN.

INFORMACE
Svoz odpadu v měsíci
KVĚTNU a ČERVNU
Svoz odpadu probíhá každý pátek.
7.5., 14.5., 21.5., 28.5.
4.6., 11.6., 18.6., 25.6.

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
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Loni jsme do sběrných nádob vybrali 124 kg baterií
Do sběrné nádoby u nás v Lomnici nad Lužnicí jsme v roce 2020 vytřídili 124 kg použitých baterií. Od neziskové společnosti ECOBAT, která
zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice, jsme za naši činnost
obdrželi OSVĚDČENÍ O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili. I díky vám je svět zelenější!
A proč vůbec třídíme baterie?
Pokud by baterie skončily v běžné popelnici, putovaly by na skládku
nebo do spalovny. V obou případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů. Ty by pak znečisťovaly ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když baterie odnesete na sběrná místa, včetně toho
u nás na úřadě, předcházíte těmto škodlivým procesům, které se negativně

podepisují nejen na přírodě, ale i na našem zdraví. Zároveň díky recyklací
získaným druhotným surovinám šetříme nerostné zdroje a nemusíme životní prostředí zatěžovat další těžbou.
Podle statistik společnosti ECOBAT ročně v České republice vytřídíme zhruba 45 procent baterií, které se dostanou do oběhu. To je necelá polovina. Jde přibližně o 1 700 tun. Z toho vyplývá, že kolem 2 100
tun baterií končí neznámo kde. Vedle rozumné spotřeby baterií je proto
nezbytné, aby lidé vybité baterie odnášeli na sběrná místa. Má to velký
smysl. Vždyť prostřednictvím recyklace jsme schopni ze 100 kilogramů
baterií získat 65 kilogramů kovonosných surovin, které znovu slouží lidem k užitku.

Například z tužkových baterií získáváme recyklací ocel, zinek, mangan, nikl
a měď. Z dalších typů baterií také olovo, kadmium, kobalt a stříbro. Tyto
suroviny pak využíváme k výrobě nových produktů využitelných například
ve stavebnictví, dále při výrobě popelnic, okapů, ale třeba i kosmetiky, šperků
nebo i hudebních nástrojů.

Každý máme možnost volby – chovat se zodpovědně a dát použitým bateriím šanci na „druhý
život“, aby nám suroviny z nich po recyklaci znovu sloužily, nebo to prostě neřešit. My máme
jasno – volíme zodpovědnost! Jsme rádi, že také touto cestou můžeme přispět k ochraně životního prostředí. Z baterií, které byly v loňském roce u nás na úřadě vybrány bylo recyklací získáno
81 kg kovonosných surovin. Každá vytříděná baterie se počítá. Děkujeme, že v tom jedete s námi.

Věděli jste, že
recyklací 10 kg
baterií získáme
takové množství
zinku, jaké je potřeba
k výrobě mosazi pro
jeden saxofon? Nebo
že zinek se používá
v krémech na
opruzeniny pro citlivé
dětské zadečky J

Sběrnou nádobu, do které můžete odevzdávat použité baterie, najdete na sběrném dvoře: Nádražní 386, Lomnice nad Lužnicí.

Poděkování
Kostelní sbor Kos, inspirován
českobudějovickou iniciativou,
uspořádal během velikonočních
svátků v kostele sv. Jana Křtitele sbírku balíčků s pamlsky
pro zdravotníky, kteří pečují
v nemocnici Jindřichův Hradec
o nemocné s kovidem. Sešlo se
40 balíčků od lomnických občanů. Lenka Oušková je předala 8. dubna hlavní sestře, jež je
poslala dál na oddělení následné
a rehabilitační péče. Všichni obdarovaní měli velkou radost.
Touto cestou srdečně děkujeme všem dárcům a ještě jednou
také všem oddaným zdravotníkům za jejich obdivuhodnou práci a velikou službu. Je nám jasné,
že bez lásky by nebyla jejich práce a služba možná.
Kateřina Orlová jménem Kosu

RŮZNÉ

Poplužní dvůr Šaloun jako součást třeboňského panství
Pod hrází rybníka Velký Tisý, vybudovaného
Josefem Štěpánkem Netolickým, a nedaleko
rybníka Služebný, jehož výměra činí 28 hektarů, se již po staletí nachází rozlehlý dvůr Šaloun,
ve starších pramenech někdy uváděný též ve

zkomoleném tvaru Schallaun. Sloveso šalovat
znamená zakrývat prostor prkny či někde vytvořit bednění. Původně zde zřejmě stávala jen
bašta, podobně jako tomu bylo například pod
hrází Rožmberského rybníka. Podle této bašty

dostal své původní označení i hospodářský dvůr
v jejím těsném sousedství.
Za prvního uživatele dvora bývá pokládán
hejtman panství Johann von Eckersdorf (+ 1663),
který sloužil císaři Ferdinandovi III. v době, kdy
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Habsburkům patřilo třeboňské panství. Císař svému věrnému služebníkovi daroval do dědičného
držení tzv. statek Bašta zvláštní listinou vydanou
dne 7. listopadu 1637 ve Vídni. Eckersdorf vlastnil už dříve například statek Pluhův Žďár poblíž
Kardašovy Řečice. Dne 11. dubna 1661 prodal
někdejší třeboňský hejtman Eckersdorf svůj stateček Baštu novému majiteli třeboňského panství
Janu Adolfovi hraběti ze Schwarzenbergu, a sice za
200 kop grošů. Dvůr Bašta, pozdější Šaloun, převzali Schwarzenbergové v poměrně špatném stavu
a museli ho brzy postavit znovu jako pevnou stavbu z kamene. V květnu 1675 zemřel Václav, baštýř
„z Bašty Šalaunu“, a zanedlouho po něm Vavřinec,
šafář „ze Dvora Šalaunu“. Po něm následoval panský šafář Kašpar, kterého po roce 1685 vystřídal šafář Jiřík. Ten zemřel dne 19. listopadu 1692. Vdova
Dorota se za devět měsíců po jeho smrti provdala
za Jakuba Parkase pocházejícího z Doudleb. Na šalounské baště po smrti baštýře Václava sloužil Jan
Luňák, po něm nastoupil baštýř Řehoř.
V sedmdesátých letech 18. století, během
vlády císařovny Marie Terezie, kdy se zavádělo
povinné číslování domů, obdržel dvůr Šaloun
číslo 134 (dnešní č. p. 227), šalounská bašta pak
číslo 135 (dnes č. p. 228). Obě nemovitosti katastrem příslušely k městu Lomnici nad Lužnicí.
Vrchnost o šedesát let později ve dvoře chovala

Lomnické LISTY informují
2 koně, 22 volů, 32 krav a 30 jalovic. Celkem
fungovalo tehdy na třeboňském panství sedmnáct
dvorů. Šalounský šafář se jmenoval Jan Dvořák.
Měl k ruce vrchního mlatce, osm čeledínů a čtyři
děvečky. U bašty se nacházelo jedenáct vodních
nádrží – rybníčků, které plnily úlohu sádek.
Východní část dvora tvoří rohová obytná budova, vysoká sedm a půl metru, jejíž patro bylo
nastaveno v letech 1906 – 1907 nad bytem šafáře
a ratejnou, a dále nižší obytná budova se sýrárnou, které vznikly jako novostavby v letech 1895
a 1909. Vedle nich byly nově roku 1907 vystavěny
chlévy pro prasata a přípravna potravy. Na západní
straně byla roku 1904 postavena nová stodola a přibyl nový žentour. Vodu přiváděly do dvora dřevěné
roury z rybníka Velký Tisý. Na počátku 20. století
zaujímal areál Šalounu plochu 55,39 arů. Hlavní
budova na rohu byla podsklepena, do klenutého
a vydlážděného sklepa se sestupovalo po cihlových
schůdkách z vnitřního nádvoří. V přízemí se nacházelo šest pokojů, šest komor, tři předsíně a chodba.
V prvním poschodí bychom našli pět obytných
světnic, dvě kuchyně, čtyři komory, chodbu a záchod. Tou dobou Schwarzenbergové přímo obhospodařovali na Třeboňsku šestnáct dvorů, dalších
šest jich pronajímali. Šaloun byl s polnostmi o výměře 122 hektarů jedním z nejmenších. Největší
zemědělskou plochu obhospodařovaly Dvorce
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u Břilic (556 ha), Ortvínovice u Zvíkova (432 ha),
Nový dvůr u Dolního Bukovska (426 ha), Val (369
ha), Obora u Branné (329 ha) a Švamberk u Neplachova (326 ha). Šaloun byl součástí tzv. hospodářské sekce Lomnice v čele se správcem Františkem
Sacherem. Lesní záležitosti obstarával polesný
František Hoffmann sídlící od počátku 20. století
také v Lomnici (č. p. 250).
Na třeboňském panství, kde vrchnost držela celkem 249 rybníků, existovalo také několik
bašt. Namátkou můžeme jmenovat kleteckou,
rožmberskou nebo dvořišťskou. Jedna z nich,
jak už bylo výše uvedeno, se nachází dodnes
v blízkosti dvora Šaloun. Počátkem 20. století je
popsána jako přízemní budova, vysoká tři a půl
metru, která obsahovala předsíň, spižírnu, dvě
obytné světnice, klenutou kuchyni a komoru.
K ní se počítaly dvě stodoly. Před provedením
pozemkové reformy, při níž byly zabrány téměř
veškeré panské polnosti, lesy a rybníky, obývaly
Šaloun 52 osoby, mimo jiné šafář Karel Strnad
a mladší šafář Václav Kučera. Na baště bydlel
s rodinou knížecí baštýř František Pudil.
(Čerpáno bylo z fondů Národního archivu, Státního oblastního archivu v Třeboni a Státního
okresního archivu v J. Hradci)
zpracoval Pavel Koblasa

Z E Š K O LY

Informace k zápisu do mateřské školy
pro školní rok 2021 – 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády
k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci
zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.   
• Zápis bude probíhat od 2. května 2021 do 16. května 2021
• Na webu školy www.lomnicenl.net je ke stažení Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
• Žádost o přijetí je možné podat:
○ datovou schránkou evkme54
○ e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: jmlnarikova@lomnicenl.net
○ poštou
○ vhozením do poštovní schránky u vchodu do Základní školy Lomnice nad Lužnicí, náměstí 5. května 131
○ osobně na ředitelství (pouze výjimečně)
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.
Tuto povinnost zákonný zástupce splní doložením:
• čestného prohlášení k očkování (ke stažení na www.lomnicenl.net), a
• kopie očkovacího průkazu.

Distanční výuka v mateřské škole
Rozhodnutím vlády ČR byly od března uzavřeny
všechny mateřské školy. I v naší mateřské škole
jsme zahájili novou formu komunikace a vzdělávání – distanční výuku. Tato výuka se stala součástí školského zákona a v mateřské škole se týká
hlavně předškolních dětí, pro které je povinná.
Rodičům byly pravidelně zasílány úkoly
a náměty pro rozvoj dovedností budoucích prvňáčků. Většina byla z pracovních sešitů Kuliferda, se kterými děti pracovaly v mateřské škole.

Další úkoly byly z různých oblastí podle školního vzdělávacího programu (řeč, jemná motorika, …).
V žádném případě jsme nechtěli rodiče přetěžovat zbytečnými úkoly. Bylo na jejich uvážení,
kolik toho s dětmi stihnou a udělají. Vzhledem
k tomu, že byly doma všechny děti, nemohli
a ani nechtěli jsme naše nejmenší ošidit. Proto
i těm jsme zasílali náměty a tipy pro chvíle, kdy
měli rodiče chuť cokoli s dětmi tvořit.
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Ráda bych poděkovala všem,
kdo se do distančního vzdělávání
zapojili, a zapojují, rodičům, prarodičům, dětem i pedagogům.
Velmi nám pomáhá, že na nás
myslíte, už jenom tím, že otevřete
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školkový email. O velikonočních
svátcích nosili děti se svými rodiči vlastnoručně vyrobené kraslice,
které nechávali před třídou Sluníček v košíčku. Tato vajíčka jsme
navěsili na stromy v zahradě. Utvrdili jsme se v tom, že nám všem
není lhostejné, že do školky nemůžeme. Vlastně jsme tak trochu společně oslavili Velikonoce.
Distanční vzdělávání je pro
všechny novou situací, se kterou
se učíme pracovat. Myslím, že to
všichni společně zvládneme. Ještě
jednou děkuji.
Ilona Šafářová

Škola se pomalu rozvolňuje
Tato zpráva vedení ZŠ a MŠ se odvíjí od Manuálu MŠMT platného ke
dni 6. 4. 2021.
Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví v 1. fázi
rozvolnění se od pondělí 12. 4. 2021 vrátili do tříd žáci 1. stupně ZŠ a to
formou rotace. Což v podmínkách naší školy, která nemá paralelní třídy,
znamená, že do školy přišli nejprve žáci 1. a 2. třídy, v dalším týdnu je vystřídali žáci 3. – 5. ročníku. Do mateřské školy začali docházet předškoláci.
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nutné i nadále zajišťovat
péči o děti rodičů IZS tak, aby jejich rodiče mohli docházet do zaměstnání.
Ostatní žáci ZŠ zůstávají na distanční výuce doma. Aby nedocházelo ve
škole ke kontaktu mezi žáky z různých tříd, jednotlivé ročníky přicházejí
do školy v časových rozestupech, předem v určených časech. Stejně tak je
tomu i při vydávání obědů ve ŠJ.
Děti při vstupu do budovy školy mají zakryté dýchací cesty ochranným
prostředkem, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření
MZd. Osobní přítomnost ve škole je umožněna žákovi za předpokladu,
že nemá příznaky onemocnění COVID-19 a podstoupil vyšetření prostřednictvím preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2. To probíhá dvakrát týdně, v pondělí a čtvrtek. V případě,
že žák v tyto dny chybí, je testován v den příchodu. V prvních dvou týdnech se z celkového počtu 111 žáků odmítlo testovat 9 žáků. Žák nemůže
být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Pokud se neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu
neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při
této omluvené absenci nemá však škola povinnost zajistit žákovi distanční
způsob vzdělávání dle zákona.
Žákům jsou povoleny konzultace s učitelem jeden na jednoho. Nově
pro žáky devátého ročníku ve skupině po šesti. Očekávali jsme, že tuto
příležitost před přijímacím řízením budou využívat, ale zmýlili jsme se.
Pokud učitelé žáky nepozvou povinně, sami zájem neprojeví.
V době 21. století a v době covidové epidemie využíváme především
komunikaci on-line. Distanční výuka probíhá na platformě Teams, kde
probíhá i komunikace mezi žáky a vyučujícími. Hlavním koordinátorem
je i v podmínkách vzdělávání na dálku třídní učitel.

Místo, kde žiju
Díky návratu dětí do škol mohou páťáci uskutečnit malou část projektu Místo, kde žiju. V úterý
20. dubna jsme navštívili České Budějovice. Tam
na nás čekal dr. Jiří Petráš, s nímž jsme vyrazili po
místech, která psala historii našeho krajského města. Je velká škoda, že si jako Jihočeši nenajdeme
čas projít si okolí náměstí Přemysla Otakara II,
nezvedneme oči a nepodíváme se na fasády domů
pyšnící se umem řemeslníků od renesance po současnost. Je velká škoda, že si neotevřeme knížku
pověstí objasňující nám označení některých míst
této metropole. A právě nyní, v tomto lidsky ponurém období, by to bylo určitě pohlazením naší
duše. Proto jsem ráda, že se podařilo dětem zpestřit
výuku a třeba právě ony budou těmi, které svým
rodičům a známým budou inspirátory v nabídce
příjemně strávených společných chvil na výletě.
Mgr. Renata Fuchsová

S rodiči škola komunikuje prostřednictvím aplikace Bakaláři s využitím
služby Komens. Systém Komens umožňuje individuální komunikaci učitele
a rodiče, ze strany školy je systém Komens používán i ke hromadné komunikaci např. při oznamování nastavení online výuky, oznámení ředitelského
volna, podrobnosti k chodu školy, školní družiny či školní jídelny. Komunikace s rodiči je nezbytná pro efektivní vzdělávání a výchovu dětí. Proto by mělo
být samozřejmostí, dokonce i povinností každého zákonného zástupce tyto
informace sledovat. Samozřejmě se nebráníme osobní komunikaci. Je nutné,
aby rodič byl pro případ aktuální potřeby školy stále dostupný. Tedy, dojde-li
ke změně telefonního kontaktu, je potřeba ji oznámit.
Není naší povinností obhajovat rozhodnutí nadřízených orgánů, hledat
argumenty, absolvovat nekonečné nekonstruktivní rozhovory. Naší odpovědností je řídit školu, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání žáků v souladu s platnou legislativou.
vedení školy
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Čtvrtá třída poznávala Třeboň a její historii
Po návratu dětí do školy si žáci čtvrté
třídy vyzkoušely své znalosti z historie
naší země, které nabyly při distanční výuce.
Proč se Třeboň jmenuje Třeboň? Které slavné osobnosti se podílely na budování města a jeho okolí? Jaké významné
budovy a památky se nachází ve městě?
V jakém stavebním slohu byly tyto budovy a památky postaveny? Které šlechtické rody žily v Třeboni? Odpovědi nejen na tyto otázky jsme hledali cestou po
městě a po hrázi rybníka Svět, až jsme
došli ke Schwarzenberské hrobce. Bylo
to výborné doplnění učiva vlastivědy
o historii našeho kraje. Pokud budete
v Třeboni, můžete si zkusit vyřešit úkol,

který děti dostaly – zjistit datum postavení mariánského sloupu z chronogramu
a zapsat ho římskými číslicemi.
Mgr. Hana Malechová, učitelka 4. třídy

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.
„Kulturní akce v květnu ZRUŠENY. Dětský den
se uskuteční v náhradním termínu.
Zájezd seniorů přesunut na měsíc ZÁŘÍ.“

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

Zprávy Z Lomnické velikonoční stezky
Se zimou jsme se ani letos nemohli rozloučit setkáním při tradičním
Pomlázkování, proto jsme vás pozvali na Lomnickou velikonoční
stezku. Od 19. března do 5. dubna
jste se mohli procházet naší Lomnicí. Na cca 5 km trase jsme ukryli
9 krabiček s vajíčky a písmenky.
Úkol byl jednoduchý: vyfotit se
s vajíčkem a sbírat písmenka potřebná k vyluštění rébusu „Velikonoční vejce hledej“. Šest stanovišť
se sladkou odměnou jsme připravili pro malé poutníky, aby jim cesta lépe utíkala. Hned první den se
na stezku vypravili Škodíci, kteří

vyjedli a zničili téměř všechny zastavení se sladkostmi. Zřejmě s cílem pobavit se, přemístili některá
vajíčka a ke konce stezky už nám
dokonce dvě chyběla.
Přes jejich snahu, měla stezka
úspěch! Dvacet rodin zdárně rozluštilo rébus a vyzvedlo si zaslouženou velikonoční koledu a řada
dalších návštěvníků stezky, bez nároku na odměnu, se s radostí prošla
kouty našeho městečka.
Děkujeme všem, kdo jste si
stezku prošli. Děkujeme všem,
kdo nám hlásili škody. Děkujeme
všem, kdo doplnili prázdná „slad-

ká hnízda“. Děkujeme za náhradní
vajíčko.
Těšíme se na vás všechny na
připravované letní stezce J

7

Lomnické LISTY informují

8

Květen – Červen 2021

Z KNIHOVNY

V Lomnici a pro Lomnici

V Lomnici a pro Lomnici žila paní Jaroslava Kubešová, která nás nedávno náhle navždy opustila. Její postoj k životu se dá vyjádřit citátem Jana Wericha: „Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha
případech je.“ A ona žila a byla zapálená divadelnice, věrná oldskautka, básnířka, zvídavá čtenářka, návštěvnice a podporovatelka veškerého kulturního
a společenského života v „její Lomnici“. Vzpomeňte na ni.

Marcela Božovská

Mému městečku – Lomnici nad Lužnicí
Jak dávno tomu jest,
kdy jsi se zrodilo,
mé město “Lomnice“,
králi ses líbilo.
Statut ti udělil,
královské město jseš
a dnes jak před léty,
čestně mu dostát chceš.
Šest celých století
přes tě se přehnalo,
na strasti, bolesti,
nikdy se neptalo.
Chaloupky maličké
tiskly se k sobě jen,
snad, aby hřály se,
v studený zimní den.

I na ten jižní kraj
slunko se usmálo,
do lesů, do polí,
každého volalo.
A s teplem slunečním
pokrýval úsměv tvář,
slunce je čaroděj,
však ty to také znáš.
Po letech strádání,
jak blaze dneska žít,
už není robota,
svobodný dnes je lid.
Lomnice rozkvétá
kolkolem do krásy,
sváteční oděv svůj
ušít dnes dala si.

Vítr se proháněl,
z rybníků čišel chlad,
kolik jen dětí, ach,
mělo tu mnohdy hlad.
Bída a nuzota
ruce si podaly,
do kraje rybníků
rády se vedraly.
A přesto lid tu žil,
zkrvavěl od dřiny,
zamlklý možná víc
a přece bez viny.
Ruce toť mozoly,
srdce však ze zlata,
když lovil rybníky,
nohy měl od bláta.

Kdekdo se přichází
poklonit zpátky zas,
oči se zarosí,
selhává mužný hlas.
Buď ještě krásnější
městečko Lomnice,
k srdci s‘ mi přirostlo
ze všeho nejvíce.
Budu-li v cizině,
o tobě budu snít,
budu-li nablízku,
přijdu se poklonit.
Že smím se navrátit,
šťasten jsem velice,
neboť mým domovem,
vždycky je Lomnice.

Soukromá sbírka veršů Jaroslavy Kubešové. Děkujeme rodině za souhlas se zveřejněním.

Z našeho knižního fondu
Jakoubková, Alena: Hledám manžela…děti vítány

Zkuste další román z pera známé autorky o vztazích ženy x muži. Je vám
čtyřicet, nemáte děti a váš manžel vám oznámí, že s mladou milenkou čeká
dítě. A že chce rozvod. Tuhle situaci pláč nespraví. Sandra má naštěstí báječnou přítelkyni Pavlínu, která vymyslí plán. Začne Sandru seznamovat s muži,

kteří se o své děti starají sami. Plán to není špatný, ženichové jsou sympatičtí,
ale… Sandře se líbí Libor, a tak jednou v noci se za ním vydá a prožije s ním
nejkrásnější noc svého života. Libor jí však ráno dá jasně najevo, že mezi nimi
se o žádnou lásku nejedná… Bylo to hezké, ale city do toho tahat nebudeme...
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/recenze/166181277
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Dvořák, Otomar; Snětivý, Josef Pepson:
Utajené hrady a zámky I., II., III.
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Cimický, Jan: Ostrov smrti

Otomar Dvořák a Josef Pepson Snětivý se nás zvou na procházku rozmanitými kouty Prahy, po březích Vltavy i dalších toků a vodních ploch, zakletými
areály a k výstavným palácům; opět Vám slovem a obrazem představí utajené
klenoty v netušených souvislostech a na nečekaných místech.

Moderní doba, mění se prostředí, zkracují se vzdálenosti. Objevujeme i ty
nejzapadlejší kouty naší planety. A zároveň jsme často svědky, jak v lidských
vztazích narůstá krutost a bezcitnost, agresivita a bezmocnost. Příběh o ostrovu Bangba je obrazem dnešní společnosti a varováním, kam může vést bezbřehá a nekontrolovatelná moc nad lidskými osudy, vložená do rukou psychopata.

Bauer, Jan: Smrt na Karlštejně

Šmerglová, Zuzana: Bubu už se nebojí

https://www.kosmas.cz/knihy/255354/utajene-hrady-a-zamky-iii/

Na hradě Karlštejn se tajně schází panská opozice proti králi Václavu IV. s jeho
bratrem, uherským králem Zikmundem. Po jedné takové schůzce je v hradní studni nalezeno mrtvé tělo člena královské rady. Šlo o nešťastnou náhodu,
nebo o vraždu? A pokud ho někdo zabil, kdo to byl a proč? Na to musí přijít
pomocník královského sudího Jakub Protiva z Protivce v doprovodu svého
přítele, mnicha Blasia. Zatím netuší, že jim při pátrání půjde o holý život...
https://www.kosmas.cz/knihy/218136/smrt-na-karlstejne/

https://www.databazeknih.cz/knihy/ostrov-smrti-380607

Malá Veronika se bojí chodit spát sama a moc si přeje nějakého pejska nebo
kočičku, aby jí nebylo smutno. Rodičům tvrdila, že by se spokojila třeba i se
strašidlem. A co se jednou v noci nestalo. Nemohla usnout a najednou se objevilo malé chlupaté stvoření, které tvrdilo, že přišlo na její přání. A tak se
u Veroniky zabydlelo strašidýlko Bu. Přes den spalo a večer navštěvovalo děti
v celém domě, aby se už nebály a měly si s kým před usnutím povídat.
https://www.databazeknih.cz/knihy/bubu-uz-se-neboji-34180

Z pera začínající básnířky
Květen
Pomalu začíná tlouci buben,
aby oznámil, že za chvíli skončí duben
a začne měsíc květen-lásky čas,
kdy lidská láska se bere v nás
a řádí nezastavitelně jako d´as.
Květen, kdy se dva lidi rádi mají
a ruku svou za to do ohně oba dají.

Květen barevný má frak,
červen zpěvavý pták.
Tak jako básník Mácha a jeho slavný Máj,
představuji si pojmem láska ráj.
V květnu už je delší slunečný den,
tak honem, honem všichni ven.
Slunce krásně svítí
a všude už narostlo krásné pestré kvítí.

Z E S P O lků

Občas však i venku vítr fouká,
kolem nás už je rozkvetlá krásná louka,
jaro na nás hlasitě houká.
Na zahradě štěká náš pes,
slyší to naše město i okolní ves.
Já mám radost jako malé dítě,
květne, květne miluji Tě.

Vždy se všichni krásně mějte,
jara a května si naplno užívejte.
Jak každý básník svými slovy praví,
prožijte jaro a květen hlavně ve zdraví.
Abychom se po dlouhém čase,
mohli sejít na kulturních akcích zase.
autorka: V. Bunešová, žákyně ZŠ

Líto, líto, kdes tak dlouho bylo?

Hýbali jsme se s NEpůstem

Javoráček se pořád ještě nemůže
scházet a nesetkali jsme se spolu ani na vynesení Smrtky a přivítání jara. Vymysleli jsme tedy
náhradní řešení. Smrtku jsme
připoutali od pátka na mostek
přes Zlatou stoku, do neděle se
s ní přišli Javoráčci vyfotit a říct
jí kouzelnou říkanku a v neděli ji
za nás všechny poslali po vodě
Julinka a Pepa N. Měli to složité,
protože ze Zlatky se zrovna na
Smrtnou neděli ztratila voda, tak
milou Smrtku vzali k řece Lužnici a tam ji pěkně poslali po proudu. Snad, že se lidé nikde nemohli pořádně sejít a poslat Zimu
pryč, nemůže se Vesna pořádně
ujmout svého kralování. Ale zatím vždy vyhrála, tak budeme věřit, že tomu tak bude i letos. Sice
se nám nelíbilo studené, a hlavně
proměnlivé dubnové počasí, ale
pranostiky to říkají jasně: Mokrý
duben přislibuje dobrou sklizeň. Studený máj-v stodole ráj.

Čtyřicetidenní půst byl pro
43 lidí a dětí z Javoru a Javoráčku výzvou k pohybu všeho
druhu.
V celkovém součtu jsme
nachodili, naběhali a najezdili
křížem krážem Lomnicí, Lužnicí, Novosedly, Táborem, Ševětínem, Budějovicemi, Krum-

lovem celkem 8.856 km, takže
205,96 na jednoho.
S výzvou jsme se popasovali
statečně, stejně jako další soubory. Účastnilo se 574 folkloristů z Čech a Moravy.
Zatím pořád nemůžeme
zkoušet, zpívat, hrát ani tancovat společně, tak jsme se rozhodli pokračovat naší vlastní
malou výzvou! Od půlky dubna
vyrážíme místo zkoušek alespoň jednou týdně za pohybem.
Uvidíme, kolik toho ještě budeme muset nachodit, než vám
budeme moct zase zahrát a zazpívat.
Marcela Božovská
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Květen – Červen 2021

Květen – Červen 2021
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Květen – Červen 2021

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell-typu
Araukana a Dark Shell-typu Maranska.
Stáří 16 – 20 týdnů, cena 185 – 229,– Kč/ks.

Prodej: 11. 5. a 29. 6. 2021
Lomnice n. Luž. –
u fotbal. hřiště TJ TATRAN – 9.50 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po – Pá 9.00 – 16.00 hod, tel. 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

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

Katalogy
Letáky
Knihy
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