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Nenechte
si ujít
4. září
Slavnostní otevření
dopravního hřiště
5. září
TATRAN cup
(fotbalový turnaj)
5. září
XI. SOUTH
BOHEMIA Classic
(závod veteránů)
11. září
Koncert vokální
skupiny X-TET
12. září
Kaprobraní
s doprovodným
programem
21. září
Kreativní ženy
1. října
Lakomá Barka –
koncert
9. října
Benefiční koncert
pro hospic –
kostelní sbor KOS
28. října
Pietní akt
s lampionovým
průvodem

Přejeme všem dětem a vyučujícím
úspěšný školní rok 2020/2021

14. listopadu
Turnaj spolků
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Slovo starosty

LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO
Ani jsme se nestačili vykoupat a trochu
ohřát a je konec léta a další vydání Lomnických listů čeká na distribuci.
Léto, jako každé jiné, je obdobím okurkové sezony. Žurnalisté mají spoustu práce
vymyslet témata o čem psát a co rozebírat.
Nejinak je tomu v našem městečku. Ne, že
by se nic nedělo, ale je doba dovolených,
lidé si chtějí odpočinout nejen od práce, ale
i od politiky.
Letošní léto si s námi trochu zalaškovalo a tak jsme rovnýma nohama skočili z „500“letého sucha do povodňových
stupňů některých vodních toků, ale zase
naopak po chladném úvodu jsme se dosyta vyhřáli. Je vidět, že příroda to má
dobře vymyšlené a všechny extrémy si
zvládne sama upravit.
Budu se snažit být stručný a informovat
jen o zásadních věcech.
Předně je ve finále úprava ulic Na Papírně, Třeboňská. Po přípravách a více, nebo
méně složitých jednáních, tedy části, kte-

rá není vidět, došlo na samotnou realizaci
úprav těchto ulic. Do finále se dostala ulice
Sochorova ve své “neviditelné„ fázi a připravujeme spuštění její finální úpravy tolik
let slibované.
Škola se dočkala rovněž oprav. Nové
kolostavy v opraveném zadním traktu budou sloužit našim nejmenším.
Abych nezapomněl, pro naše nejmenší jsme otevřeli také dětské dopravní hřiště, které jak se zdá, je dosti hojně využíváno.

foto: Gabriela Černá

Reklamujeme více, nebo méně úspěšně
povrch Nádražní. Zatím správa silnic domalovala značení a moc vstřícnosti nejeví.
My se připravujeme dokončit na podzim

parkovací stání pro naše občany bydlící
v ulici resp. návštěvníky města.
Běží také více nebo méně úspěšně LETNÍ KINO, které je odrazem vrtochů letošního počasí.

Do finále spěje také snáška nadzemního
vedení a příprava pro instalaci veřejného
osvětlení ve vybraných lokalitách.
Tolik asi o akcích, které probíhají v současné době, a na závěr bych Vás chtěl pozvat na zastupitelstvo města v září.
starosta Petr Baštýř

Slovo místostarosty
Vážení občané Lomnice,
rád bych Vám napsal pár slov po ne zcela
typickém létě roku 2020. Věřím, že jste si
každý prožili svou zaslouženou dovolenou
dle vlastního uvážení a jste po ní řádně odpočatí. S rodinou jsme strávili dovolenou
na druhém konci české země a musím říci,
že to stálo za to. Trendem v poslední době
je dovolená v zahraničí a mnohdy ani nevíme, jaké krásy nám zůstávají v naší malé
zemi ukryty.
Nyní již zpět z dovolené k aktuálnímu
dění v našem městě. V průběhu prázdnin
se nám podařilo s dodavatelskou společností velmi pěkně zrekonstruovat vstup do
základní školy dle návrhu Arch. Nehody
– našeho stavebního technika, konkrétně
se jedná o nové barevné omítky, dřevěný
obklad vstupu, povrch ze zámkové dlažby
a přístřešek s kolostavem. Dále proběhla
drobná úprava na hřišti sloužící základní
škole a školní družině spočívající v nových

Dění v našem městě
Jistě jste si všimli, že přes prázdniny probíhaly stavební práce na opravě
vchodu a nádvoří do místní základní
školy. Proběhla zde nová pokládka zámkové dlažby, výměna kolostavu a ne moc
vzhledný šedý vchod se oblékl do nového kabátu (nová fasáda). A tak doufáme,
že díky tomu bude návrat pro školáky
zase o něco veselejší.
Také proběhla obnova a doplnění vodorovného značení po našem městě. Pro

površích, instalaci basketbalového koše
a pískoviště. Pro zvýšení bezpečnosti dětí
provedla specializovaná firma nástřik dopravního značení „Děti“ na vozovku před
budovou základní a mateřské školy. Pokročila také rekonstrukce veřejného osvětlení
v části ulice Zámecké a ve Floriánské.
V souběhu s opravami Ředitelství silnic
a dálnic se nám povedlo za velice výhodných podmínek zrealizovat plošné opravy
asfaltovým recyklátem v ulicích Třeboňská a Na Papírně. Bohužel oprava kritických částí průtahu ze strany ŘSD zatím
neproběhne, přislíbeno máme v příštím
roce. Ve školní jídelně proběhla instalace
nového konvektomatu, který kuchařkám
zcela jistě usnadní a urychlí přípravu pokrmů.
Také chci poděkovat dámám z kulturního oddělení za přípravu akcí na letošní
léto, dechovky, letní kino, country a další,
věřím, že si každý z Vás vybral to své.

Po deštivějším jaru je opět 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 se 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
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bezpečnost našich dětí přibylo značení u mateřské a základní školy. Dále se
pak blíží dokončení veřejného osvětlení
v Jindrlovské ulici.
V polovině měsíce srpna začala rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení v ulici Floriánská, kde budou také
použita svítidla s úspornou led technologií.
Martin Chrt

INFORMACE
Svoz odpadu v měsíci
ZÁŘÍ a ŘÍJNU
Svoz odpadu probíhá každý pátek.
4.9., 11.9., 18.9., 25.9.
2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10.

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

Občas se musí sem tam i něco dodržovat
V době, kdy se díky virům a bacilům, všichni stále probíráme řadou zpráv, informací a dezinformací si všichni přejeme, aby náš
každodenní život fungoval, dle našich přání a běžných zvyklostí.
Někdy to však nejde. Buď jsme bohužel tím, koho choroba postihla anebo zase tím, kdo musí dodržovat platná nařízení.
Nikdy by mne nenapadlo, jak tato situace dokáže odkrýt naše
povahové vlastnosti. Lidé uvítali uvolnění a zrušení zákazů a příkazů, ale často nevnímají, že přece jen ještě některá nařízení platná
jsou. Vyjíždíme na výlety, na dovolené a v pozici člověka na dovolené najednou neslyšíme, nevnímáme, nerespektujeme.
V našem infocentru a knihovně máme momentálně jediný požadavek na naše návštěvníky – desinfikovat si při vstupu ruce.
Přijde rodina s malými dětmi, které automaticky jdou, hledají přístroj s desinfekcí a nastavují ručičky. Ovšem každá mince má dvě
strany, a tak se nám dostane někdy nevybíravých nadávek a také
osočování z omezování osobní svobody.

Nechápu?! Proč je takový problém v klidu říct: „Nezlobte se
mám zdravotní problém, nemohu použít váš preparát!“? Můžeme
se přece domluvit. Proč někdo může přijít a zeptat se: „Musím?“.
V knihovnách, infocentrech, obchodech, na úřadech sice nepracují zdravotníci a nenasazujeme své životy, ale snažíme se tu být
pro vás a určitě nám nedělá radost stokrát denně říkat každému návštěvníkovi: „Prosím, za dveřmi na stěně je umístěna desinfekce.
Můžete ji použít, je třeba dodržovat platná nařízení.“! Určitě nám
nedělá radost několikrát denně desinfikovat pulty, stoly, počítače
a další prostory. Situace to prostě vyžaduje. Je to zbytečné? Kdo
ví? Nevím, ale instituce se prostě musí držet daných nařízení.
Jsou prázdniny, léto my nemáme zavřeno, nejezdíme na dovolené. Sháníme informace pro vás, kam jít, kde se pobavit, kde se
najíst, kde vám opraví kolo… Až půjdete do nějakého infocentra,
knihovny uvědomte si, že i tam pracují pouze lidé. DĚKUJI!

Marcela Božovská, knihovnice

Informace občanům o podání žádosti o dotaci
Město Lomnice nad Lužnicí podává v červenci 2020 žádost o dotaci dle vyhlášené „7. výzvy MAS Třeboňsko, o. p. s. – IROP – Bezpečná
a udržitelná doprava IV“ na rekonstrukci chodníku v ulici Františka Sochora o celkové délce 401 m. Místo realizace se nachází v zástavbě
a její část tvoří spojnici mezi vlakovým nádražím a centrem města. Účelem realizace je zajištění zvýšení bezpečnosti pro pěší dopravu.
Projekt bude proveden bezbariérově. Případná dotace kryje 95 % plánovaných výdajů projektu. V případě úspěchu bude projekt realizován
v podzimních měsících v roce 2021.

Oranžové dopravní hřiště u Farské louky
Většina z Vás si jistě všimla, že se na jaře pilně pracovalo na dětském hřišti. Výsledkem je nové
„oranžové“ dopravní hřiště.
Vybudování bylo možné za finanční podpory nejen města, ale také NADACI ČEZ a Jihočeského
kraje v rámci dotace Program obnovy venkova.
Prosíme, využívejte hřiště pro dopravní výchovu svých ratolestí. Bude pro ně cestovaní na kole
bezpečnější, získají jistotu jako účastníci často chaotického dopravního provozu.
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ZŠ a MŠ informuje
Po jarní koronavirové pandemii, která nedovolila ukončit školní rok běžným způsobem, a dvou
měsících letních prázdnin začal 1. září nový školní rok 2020 – 21. Protože neumíme věštit z křišťálové koule, nikdo z nás netuší, a to nejen ve školství, co příští týdny a měsíce přinesou. Budeme
doufat, že se situace nebude opakovat a my se v lavicích lomnické školy budeme potkávat každodenně. Ministerstvo školství schválilo novelu zákona, jímž chce vytvořit podmínky pro případnou
distanční výuku – výuka na dálku. Je to situace, k níž je potřeba na příklad nejen technické zázemí,
ale především si vyžádat zájem žáka k plnění povinné školní docházky jiným než klasickým způsobem. Zatím se naše škola připravila na přijetí děti v běžném režimu, jen s přísnějšími hygienickými
opatřeními. Věříme, že jejich dodržování mají děti již zažité. Všem, i vám rodičům, přejeme klidný nový školní rok.

Harmonogram školního roku 2020 – 21
Zahájení školního roku
Státní svátek
Státní svátek
Podzimní prázdniny
Ředitelské volno
Státní svátek
Ředitelské volno
Vánoční prázdniny
vyučování začne
Ukončení 1. pololetí
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Velký pátek
Velikonoční pondělí
Ukončení 2. pololetí

01. 09. 2020
28. 09. 2020
28. 10. 2020
29. – 30. 10. 2020
16. 11. 2020
17. 11. 2020
21. – 22. 12. 2020
23. 12. 2020 – 03. 01. 2021
4. ledna 2021
28. 01. 2021
29. 01. 2021
01. 03. – 07. 03. 2021
01. 04. 2021
02. 04. 2021
05. 04. 2021
30. 06. 2021

úterý
pondělí
středa
čtvrtek, pátek
pondělí
úterý
pondělí, úterý
pondělí
čtvrtek
pátek
čtvrtek
pátek
pondělí
středa

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Telefonní kontakt:
608 899 944
Provozní doba:
5.30 h – 16.45 h
Měsíční poplatek:	100 Kč úplata je splatná za pololetí prostřednictvím školní pokladny
Kapacita:
75 dětí z 1. i 2. stupně
Vychovatelky ŠD:	Bártů Věra, Nohavová Iveta,
Kreimová Eva, Poustevníková Jitka

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Provozní doba:
6.00 h – 16.45 h
Měsíční poplatek:
300 Kč
Celodenní strava:
35 Kč
Kroužky:	zdravotní tělesná výchova, veselé zpívání,
angličtina pro nejmenší, logopedie
Třídy MŠ:
Bc. Ilona Šafářová – vedoucí učitelka
Kytičky
telefonní kontakt: 774 445 553
učitelky: 	Mgr. Zavadilová Dita, Bc. Škardová Eva
Němcová Marie – chůva
Berušky
telefonní kontakt: 774 496 677
učitelky:	Bc. Kniežinková Anna, Němcová Jaroslava
Václavovská Věra – asistent pedagoga

Sluníčka
telefonní kontakt: 774 445 561
učitelky:
Bartošová Vladislava, Bc. Šafářová Ilona
Motýlci
telefonní kontakt: 773 857 788
učitelky:	Bc. Hauková Michaela,
Mgr. Plávková Jana

ŠKOLNÍ JÍDELNA
Telefonní kontakt:
774 445 502
Výběr z nabídky dvou jídel – obědy se objednávají
na www.strava.cz
Pro školní stravování si musí žák zakoupit čip, jeho zálohovaná
cena je 115 Kč (po ukončení školní docházky se odevzdá a záloha je vrácena)
Nutný je finanční zůstatek na účtu žáka vedeného ve školní
jídelně

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Třídní učitelé:
1. tř. Mgr. Nohavová Helena
2. tř. Mgr. Žáčková Pavla
3. tř. Mgr. Schreibmeierová Jitka
4. tř. Mgr. Malechová Hana
5. tř. Mgr. Petrželová Vlasta
6. tř. Mgr. Petrásková Šárka
7. tř. Mgr. Hrdlička Šimánková Zuzana
8. tř. Mgr. Lahodná Šárka
9. tř. Mgr. Fríd Veronika
Další pedagogičtí zaměstnanci:
Mgr. Mlnaříková Jana – ředitelka školy
Mgr. Fuchsová Renáta – zástupce ředitele
Mgr. Štěpánková Petra – výchovný poradce
Mgr. Balcarová Jitka
Mgr. Jelínková Klára
Mgr. Mlnařík Jan
Mgr. Vořechovská Kamila
Asistent pedagoga:
Ing. Inndrová Věra
Kreimová Eva
Bc. Matějovská Dagmar
Poustevníková Jitka
Štěchová Zuzana
Většina plateb a poplatků žáků probíhá prostřednictvím školní
online pokladny na www.skolniprogram.cz
Průběžné informace o dění ve škole naleznete na stránkách školy: www.zsmslomnice.cz
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Léto na Farské jsme si přeci jen užili
Milovníci dobré muziky, lidé vyhledávající zábavu, muzikanti a posluchači se sešli
u nás v Lomnici na Farské louce.
První srpnový den patřil milovníkům
folku a country. Poprvé jsme pozvali kapely těchto žánrů. Hned s první písničkou
Hanky Lounové se ozvali její fanoušci. Nálada byla perfektní od začátku až do konce
našeho setkání. Pavlína Jíšová a její Bababand to bylo pohlazení pro všechny milovníky perfektně sladěných hlasů. Naked
Proffesors, mladá parta s krásnými úpravami a procítěným přednesem. No a Patrola?

Tady není co dodat! Hráli nám nejen k poslechu, ale hlavně k tanci. A abych nezapomněla pražská taneční skupina Crock
14 byla suprová. Prostě se nám to vydařilo
a hlavně, návštěvníkům se moc líbilo.
Další radost nám udělal 15. srpen, který
patřil 15. ročníku festivalu dechových hudeb. Předpovědi počasí nás strašily, že nám
sobota celá proprší, ale štěstí při nás stálo.
Už první kapela v 10 hodin hrála pro dobře naladěné publikum a bylo tomu tak po
celý den. Budějovické mažoretky Panenky
a soubor Javor byly příjemným zpestřením

program. Milovníci dechovky tančili, zpívali a povzbuzovali účinkující, užívali si
příjemné setkání a nerozladil je ani prudký
déšť. Roztáhli deštníky a dokonce tančili“
mezi kapkami deště“. Patnáct let zveme
muzikanty z různých koutů k nám do Lomnice, patnáct let za nimi přijíždějí a přicházejí posluchači z různých koutů naší země,
a dokonce i ze zahraničí. Děkujeme, že se
do Lomnice vracíte, rádi vás zase přivítáme.
Poslední srpnové dny patřily 15. ročníku
folklorního festivalu U Zlaté stoky. O tom,
jak to dopadlo, napíšeme příště.
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Zájezd seniorů na Plzeňsko 22. září
Odjezd v 7:00 z Václavského náměstí.
Navštívíme:
zámek Rožmitál, zámek Kozel,
plzeňský pivovar
Změna programu možná.
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Z KNIHOVNY
ČAJE O PÁTÉ A UZLÍČKOVÁNÍ
17. ZÁŘÍ – 14. ŘÍJNA – 11. LISTOPADU
Přírodovědné a cestovatelské besedy

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)

2. listopadu Milan Koželuh:
Stropnice, příběh řeky
18. listopadu František Šesták:
Z Čech až na konec světa

Připravujeme na podzim
v knihovně

Milí čtenáři a návštěvníci knihovny. Letos
nám situace moc nepřeje, ale pokud to jen
trochu půjde, určitě se na podzim setkáme
při některé z připravovaných akcí, besed
a tvoření.
Všechny naše plány, budeme přizpůsobovat dané situaci, platným nařízením
a omezením. Nedá se nic dělat. Sledujte
okna knihovny, FB a web města, kam budeme dávat aktuální zprávy.
Máme zatím v plánu připojit se i letos
k celostátní akci Týden knihoven vyhlášené již 24. rokem Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Nenechte si
ujít týden čtení, přednášek, soutěží a zábavy.
Budeme mít dveře dokořán od pondělí
5. 10. do pátka 9.10. vždy od 9.00 do 12.00
a od 13.00 do 17.00 hodin. Nové čtenáře
registrujeme zdarma a promineme vám
všechny pokuty.

Z našeho knižního fondu
Václav Upír Krejčí:
Šťastné hororové mládí

Zda se akce uskuteční, vás budeme informovat
na stránkách města, FB a plakátech.

Kniha psaná autorem života Upírem Krejčím,
bez servítek, bez obalu. Začíná ještě před jeho
narozením a převážná část je upřena na jeho
mládí. Ale je to víc, je to horor, jsou to crazy
příběhy hlubokého vyznání, neopakovatelné
zážitky i jemu vlastní situační humor. Dozvíte
se, koho celý život miluje a má za boha, koho
nenávidí. Především vás překvapí svou pravdomluvností, otevřeností, se kterou se na veřejnost
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normálně nechodí. Zajímavá je výpověď o rodném Rakovníku, komických postavách, učitelkách, kamarádech, kapelách...

Halina Pawlowská: Čmelák. Láskyplné povídky
Krém tě vrásek nezbaví, když tě láska nebaví! Nejlepší optimistické povídky o lásce od Haliny Pawlowské – o tom, jak ženy milují muže, muži
ženy, jak milujeme děti, jak se nesnášíme a jak nám nezbývá než se všemu
zasmát, protože nic jiného nám stejně nepomůže!

Lars Kepler: Paganiniho smlouva
Po obrovském úspěchu Hypnotizéra je Lars Kepler v plné síle zpátky!
Jedné letní noci je na palubě opuštěné lodi ve stockholmském zálivu nalezeno mrtvé tělo. Plíce ženy jsou plné slané vody, ale stopy po ní nezůstaly
ani na oblečení ani na těle. „Utopila se,“ prohlásí lékař. „Utopila?“ Lékař
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přikývne a usměje se: „Utopila se přímo na palubě plující lodi.“ „Asi ji
někdo uviděl ve vodě a vytáhl ji nahoru.“ „Kdyby to bylo tak jednoduché,
vůbec bych nemarnil váš čas…“ Dalšího dne je ve svém bytě nalezen
mrtvý muž.

Jiří Hájíček: Plachetnice na vinětách
Marie, rozvedená sedmačtyřicetiletá docentka literatury, se přes léto ocitá
v poloprázdném bytě své sestry v Českém Krumlově. Dojíždí odtud na
venkov za těžce nemocnými rodiči a ve volných chvílích brouzdá mezi
davy turistů krumlovskými uličkami. Seznámí se přitom s mladičkým
knihkupcem Filipem. Jejich začínající románek dýchá atmosférou horkého července a četnými literárními konotacemi. Marie však chce především urovnat vztahy se svou sestrou a postarat se o rodiče – dominantního
otce a mírnou, obětavou matku.

Oddíl stolního tenisu DTJ KONDOR
Lomnice nad Lužnicí, z.s.
Oddíl stolního tenisu začíná novou soutěžní sezónu od
26.9.2020. Podrobnější informace o zápasech najdete na
našich webových stránkách http://dtjlomnice-nl.cz. Tým
A v soutěži OPI bude mít hrací den domácích zápasů vždy
ve čtvrtek od 18:00 hod. Náš B tým postoupil do vyšší
soutěže OP II a domácí zápasy bude hrát vždy v pátek od
18:00 hod.
za DTJ Kondor Lomnice nad Lužnicí
Martin Špale
https://dtjlomnice-nl.cz
http://stis.ping-pong.cz (kraj C , region JH)

Cvičení pro děti opět od září
V novém školním roce 2020/2021 začíná cvičení dětí ve školní
tělocvičně. Zahrajeme si společně míčové hry, zatančíme,
protáhneme se
a procvičíme gymnastiku.
Také přivítáme nové zájemce ve věku 5-10 let.
Poprvé se sejdeme ve středu 9.9.2020
od 17 do 18,30 hod v tělocvičně. S sebou cvičební obuv, oblečení
a dobrou náladu.
Už se na Vás těší cvičitelka Petra Špalová.
Případné dotazy na telefonu: 724 138 737

Září – Říjen 2020
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Z E S P O lk ů

Výjezdy hasičské zásahové jednotky 2. část
1. 2 4.4.2020 – Po vyhlášeném poplachu
v 20:17 hodin vyjely obě naše cisterny
a dopravní automobil na požár skládky
Novosedly nad Nežárkou.
2. 7 .5.2020 – V 13:46 vyhlášen poplach z důvodu ohlášeného nebezpečného hmyzu
v ulici Sádecká v Lomnici nad Lužnicí. Ve
spolupráci se včelařem nebezpečí zdárně
vyřešeno.
3. 23.5.2020 – V 17:25 hodin vyhlášen poplach
za účelem odstranění spadlých stromů na cestě do Slověnic. Na místo vyjelo jedno hasičské družstvo. Během krátké doby vyhlášen
další poplach, opět se jednalo o spadlé stromy.
Tentokrát to bylo několik stromů ve Smržově. Do Smržova tedy vyjelo druhé družstvo.
Ve Smržově a na cestě k rybníku Dvořiště
odstraněny tři stromy. Po odstranění těchto
stromů odjezd na pomoc prvnímu družstvu.
Na hrázi rybníků Koclířov a Kupinský došlo
během krátké chvíle k vyvrácení cca desítky
stromů a silnice tedy byla zcela neprůjezdná.
Mezi vyvrácenými stromy uvízlo i několik
vozidel a jedno z nich bylo poškozeno pádem
stromu. A nebyly to žádné malé stromy. Některé byly i o průměru jednoho metru.
4. 6 .6.2020 – V 21:52 hodin vyhlášen požární
poplach – požár v obci Ponědrážka. Většina členů byla v té době na hasičárně a tak

během několika minut vyjely obě cisterny
do Ponědrážky. Na místě však bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach.
5. 10.7.2020 – V 11:36 hodin vyhlášen poplach a následoval výjezd jednotky k nahlášenému spadlému stromu v k.ú. Přeseka.
6. 27.7.2020 – V 20:17 hodin vyhlášen poplach z důvodu dopravní nehody na silnici
ve směru na Veselí nad Lužnicí. Na místo nemohla vyjet profesionální jednotka
z Třeboně, ta byla totiž na jiné události.
K nehodě došlo u odbočky na polní cestu
vedoucí do Záblatí. Řidič osobního automobilu zde předjížděl traktor s vlekem.
V té době již řidič traktoru odbočoval doprava na pole. Došlo tak ke střetu s traktorem a v osobním automobilu byla zraněná
spolujezdkyně, kterou bylo nutné z vozidla
vyprostit. To se povedlo a ženu následně
ošetřila osádka záchranné zdravotní služby. Mezitím dva hasiči začali řídit dopravu,
protože byl průjezdný pouze jeden pruh.
Zásah byl ukončen po vyšetření nehody
policií a po odtahu nepojízdného vozidla.
7. 28.7.2020 – V 17:29 hodin vyhlášen poplach a oznámen pád stromu na silnici do
Smržova. Jednotka odstranila jeden strom,
který zatarasil cestu. Na základě oznámení

pádu dalšího stromu ve směru na Slověnice jednotka vyjela na hráz Kupinského
rybníku a odstranila i tento strom.
8. 1 3.8.2020 – V 20:45 hodin byl jednotce vyhlášen poplach z důvodu pátrání po
nezvěstném vodákovi na Nové řece. Do
kempu v Mláce vyjela jednotka s cisternou
a dopravním automobilem, který na místo přivezl i naše dva záchranné čluny. Na
místě již byla profesionální jednotka z Třeboně. Ta na řece několik set metrů od kempu proti proudu nalezla z části zatopenou
loď a o dále proti proudu nalezla dva sudy
s vodákovými věcmi. Do pátrání po muži
se zapojilo našich jedenáct členů. Dva členové procházeli pravý břeh ve směru na
Stříbřec, další člen vyrazil s psovodem po
levém břehu. Ostatní se zapojili do pátrání
na vodě, kdy k pátrání byly použity i naše
čluny. Pohřešovaný muž byl krátce po jedenácté hodině večer nalezen na pravém
břehu Nové řeky. Muž byl následně naším
člunem převezen ke kempu a zde si jej převzala zdravotní záchranná služba. Pro naše
členy bylo zadostiučiněním, že vodák byl
nalezen a že na rozdíl od jiných případů
z poslední doby neutonul.
Vladimír Vácha starší
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INZERCE
9. 9.
od 16 hodin
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell-typu Araukana a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 15 – 19 týdnů,
cena 169 – 219,– Kč/ks.

Prodej: 22. 10. 2020, 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

Tisk
on-line
https://www.ekolamp.cz/data/web/ekokoutek/ekokoutek-spojovacka-a5.pdf
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Dětské rybářské závody (od 7:00 hod.)
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