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Slovo starosty

Vážení spoluobčané!
Je k nevíře, jak ten čas běží, už je zde
další číslo Lomnických listů. Nechci vás
unavovat virem, toho máme všichni dost
z běžných sdělovacích prostředků. Především dovolte, abych poděkoval všem
za ukázněnost a obětavost v řešení této
problematiky.
Krizová komise pravidelně zasedá,
vyhodnocuje situaci a navrhuje opatření.
Podle všeho se zdá, že epidemie je snad
již na ústupu, takže připravujeme fázi
znovuotevření školky v součinnosti s otevřením škol pro první stupeň, kuchyně
atd. Zakoupili jsme dezinfekční stojany,
provádí se průběžně očista a dezinfekce
veřejných prostor, pracovní doba úřadu
města se vrátila do běžného režimu. Ve
městě k dnešnímu dni nebyl nikdo ani
„nakažený“ ani nemocný koronavirem
a skončila karanténa pro lidi, kteří se s rizikovým člověkem setkali. Všichni měli
negativní testy.

To je velmi pěkná informace, ale neznamená to, že bychom měli polevit v ostražitosti. Nic se nemá přehánět, ale opatrnosti
není nazbyt. Budeme vás pravidelně informovat o všech aktuálních a důležitých
okolnostech kolem pandemie COVID-19.
Ani epidemie neznamená, že se zastavil
čas a práce ve městě. Jistě jste si všimli, že
se do finále blíží práce na dětském dopravním hřišti v Zámecké ulici, probíhají opravy pódia na Farské louce, kde se notně podepsal zub času, byla vybudována studna
na novém hřbitově a konečně bude jednou
pro vždy vyřešen problém absence vody.
Probíhá diskuse kolem projektu rekonstrukce Zámecké ulice, běží jednání s občany v ulici Sochorova, kde zatím vázneme
na otázce točny. Každý občan má právo se
vyjádřit k projektu ulice a my bereme připomínky lidí velmi vážně, ale vše má také
své meze.
Ne zrovna příjemná jednání vedeme
kolem ulice Nádražní, kde nejsme spoko-

jeni s kvalitou práce na finálním povrchu.
Všichni jsme zaregistrovali nepříjemné
louže kolem obrubníků. Dolaďujeme finále
parkovacích míst a zazelenění této ulice.
Snažíme se v rámci projektu doladit účelnost s efektivitou a financemi.
Ve fázi příprav prací je plánovaná rekonstrukce, resp. zazelenění náměstí 5. května
a záchrana stromů.
Dokončili jsme rekonstrukci a opravu
hrobů padlých ruských vojáků. A když zde
zmiňuji druhou světovou válku. Jelikož
letos nebude možné uspořádání důstojné
vzpomínkové akce, jako připomínky konce
druhé světové války, vzpomeňme alespoň
v soukromí na hrdiny a oběti, kteří položili
své životy.
Bohužel, letos pravděpodobně přijdeme o všechny kulturní akce, ale věřím,
že se pro tentokrát bez toho obejdeme
a ve zdraví si toho užijeme příští rok
dvojnásob.

dování zdroje vody na Novém hřbitově,
kde již plně funguje studna s ruční pumpou. Odborný dodavatel provedl renovaci
hrobů padlých vojáků na Starém hřbitově,
vlastními silami provádíme rekonstrukci
podia na Farské louce – zde nám paradoxně trochu pomáhá zákaz konání kulturních
akcí, jelikož rozsah poškození je větší, než
jsme předpokládali, a tudíž i časově náročnější. Jak jste zaznamenali z rozhlasu,
v kanalizační síti byla úspěšně provedena
plošná deratizace.
Velice mne potěšil Váš zájem o produkty naší kompostárny, kdy během necelých
dvou týdnů bylo vyvezeno téměř 30 ku-

bických metrů kompostu. Ty, které jsme
již neuspokojili, musí vyčkat, bude další!
Otevírací doba sběrného dvora zůstává
beze změny, vstup je omezen na jednotlivce (osoba/vozidlo) a samozřejmě se zakrytými ústy a nosem. Věřím, že omezení se
nemusí každému líbit, ale jsou nezbytná,
a proto je potřeba být trpělivý.
Přeji Vám, abyste si v rámci možností užili pěkné jarní dny, a 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.

starosta Petr Baštýř

Slovo místostarosty
Vážení občané Lomnice,
dovolte mi ochudit Vás o pár minut drahocenného času v této nelehké době. Věřím,
že zvládáte krizový stav ve zdraví a těšíte
se stejně jako já na opětovný návrat k normálu. Snažíme se i přes omezení zachovat
chod města, aby to pro Vás bylo co možná
nejméně zatěžující. Kontinuálně pracujeme na běžících projektech a připravujeme
nové. Zcela jistě mnozí z Vás registrují
zvýšený ruch v prostoru dětského hřiště
u Farské louky. Nebojte se, hřiště nerušíme, bude za čas opět v provozu, a navíc
bude rozšířeno o část pro dopravní výuku.
Mezi drobnější investiční akce patří vybu-

místostarosta Ing. Vladimír Augsten

Vyhodnocování územního plánu
Město Lomnice nad Lužnicí má platný územní plán z roku 2016.
Dle stavebního zákona se nejpozději do 4 let od vydání územního plánu projednává tzv. Zprávu o uplatňování územního plánu.
Zpráva obsahuje hodnocení územního plánu z hlediska jeho uplatňování v uplynulém období. Výsledkem Zprávy je rozhodnutí, zda

je nutné zpracovat změnu územního plánu či nikoliv. V případě, že
veřejnost má připomínky k platné územně plánovací dokumentaci
města, nyní je možné tyto připomínky doručit na Městský úřad
Lomnice nad Lužnicí.
Městský úřad Lomnice nad Lužnicí

INFORMACE
Uzavření ulice Zámecká při kulturních akcí na Farské louce
V případě konání kulturních akcí bude Zámecká ulice v tyto termíny pro průjezd všech vozidel i kol uzavřena:
27. června, 28. června, 1. srpna, 15. srpna
Děkujeme za pochopení.
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Svoz odpadu v měsíci
KVĚTNU a ČERVNU
Svoz odpadu probíhá každý pátek.
1.5., 8.5., 15.5., 22.5., 29.5.
5.6., 12.6., 19.6., 26.6.
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Provozní doba Starého hřbitova, dětského
hřiště u Farské louky a u mateřské školy
Starý hřbitov:
Dětské hřiště u Farské louky:
Dětské hřiště u mateřské školy:

duben – říjen
8.00 – 20.00
DOČASNĚ UZAVŘENO
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

RŮZNÉ

75. výročí konce druhé světové války
Před 75 lety, konkrétně 8. května 1945,
skončila v Evropě druhá světová válka,
která za sebou nechala přes 60 milionů
obětí, zasáhla téměř všechny světadíly a trvala téměř 6 let. Vypukla 1. září 1939, kdy
nacistické Německo napadlo Polsko a byla
ukončena bezpodmínečnou kapitulací německých ozbrojených sil 8. května 1945.
Jednalo se o největší válečný konflikt v novodobé historii lidstva.
Mocenská rozpínavost Německa byla
patrná již od poloviny 30. let, konkrétně
od roku 1933, kdy se německým říšským
kancléřem stal Adolf Hitler. Politika Německa se jeho zvolením odchýlila od své
dosavadní demokratické cesty, Výmarská
republika zanikla a k moci se dostali národní socialisté a jejich ozbrojené složky
SA a SS. Prezidentem byl sice stále Paul
von Hindenburg, hrdina první světové války, ale tento starý muž neměl již sílu ani
odvahu vzdorovat agresivním požadavkům
Hitlera, jehož cesta k moci byla lemovaná
oběťmi jeho agresivní politiky. Již v únoru roku 1933 vzplanul Říšský sněm, z čehož Hitler obvinil komunisty. V roce 1934
zemřel prezident Hindenburg a Hitler tak
ve své osobě soustředil veškerou politickou moc. Ve stejném roce proběhla tzv.
„noc dlouhých nožů“, při které se Hitler
a jeho soukmenovci vypořádali s Ernstem
Röhmem, dřívějším Hitlerovým souputníkem a jeho jednotkami SA. O rok později
porušilo Německo Versailleskou smlouvu,
která ukončila první světovou válku, a začalo zbrojit. Spojilo se s fašistickou Itálií
a vytvořilo s ním Osu Berlín – Řím. Začalo
pronásledování židů, politických odpůrců
režimu, homosexuálů, lidí duševně i fyzicky postižených, zkrátka všech, kteří nesplňovali představy o vznešené árijské rase.
Již ve 30. letech se začaly stavět první koncentrační tábory, ghetta pro židy
a všechny ty, kteří neprokázali správný
árijský původ. Německo se po první světové válce cítilo poškozené, ponížené a ne-

spravedlivě označené za viníka rozpoutané
války. Odmítalo platit reparace a cítilo se
ublíženě, jelikož muselo rozpustit armádu.
Nástupem Hitlera se vše změnilo a on se
rozhodl poskytnout svým soukmenovcům
dostatek životního prostoru. V roce 1936
remilitarizovalo Porýní, což bylo faktické porušení Versailleské smlouvy. Dalším
krokem bylo získání Sudet, tedy příhraničních oblastí Československa, kde žila početná německá menšina. V roce 1938 tak
byla podepsána Mnichovská dohoda a Československo muselo pohraničí postoupit
Německu. Od tohoto okamžiku chyběl už
jenom krok k zabrání celého území, a tak
byl 15. března 1939 vyhlášen Protektorát
Čechy a Morava. Začalo masívní zatýkání
všech intelektuálů, komunistů a lidí bojujících proti nacistické propagandě. O den
dříve, tedy 14. března 1939, byl vyhlášen
Slovenský štát.
Ani to však nestačilo, a tak 1. září 1939
napadlo Německo Polsko a západ, který
do té doby Hitlerovi ustupoval, mu vyhlásil válku. Německo mezitím uzavřelo se
Sovětským svazem smlouvu o neútočení,
nazývaný pakt Molotov-Ribbentrop a jako
válečnou kořist si mezi sebou rozdělili
Polsko. Poté se Německo směle vydalo na
západ, kde během několika měsíců dobylo
téměř celou Evropu. Štěstí ale netrvá věčně a západní mocnosti, které Hitler napadl
nepřipravené, a jejichž obranné systémy
se hroutily jako domečky z karet, nakonec
mobilizovaly veškeré své síly a začaly klást
odpor. Především Velká Británie, kde se
premiérem stal Winston Churchill, začala
Německu odolávat a bitva o Británii, která
probíhala od července do října 1940 a které se účastnili i českoslovenští letci, byla
první trhlinou v Hitlerově naplánovaném
ovládnutí světa.
Naprosto neočekávaně napadlo 22. července 1941 nacistické Německo Sovětský
svaz. Smlouva o neútočení mezi těmito
dvěma zeměmi vzala za své a Hitler se

rozhodl podrobit si tuto velikou zemi, aby
zvětšil pro své soukmenovce životní prostor, kterého se mu podle jeho představ
v Evropě nedostávalo. Stalin byl otřesen
a v prvních týdnech nebyl schopen reagovat. Armáda byla v rozkladu, Stalinovy
čistky mezi generály ve 30. letech znamenaly téměř nulový počet vojenské generality. Armáda byla nedostatečně vyzbrojena
a vycvičena, takže v prvních červencových
a srpnových týdnech procházel wehrmacht
taktikou spálené země, aniž by mu kdokoliv kladl odpor. Stalin se ale velmi rychle
vzpamatoval a zahájil protiútok. Do čela
armád postavil své nejlepší vojáky – Žukova, Koněva, Vorošilova a řadu dalších. První zlom nastal již 30. září 1941, kdy začala
bitva o Moskvu, kterou nedobyl už Napoleon na počátku 19. století a nepodařilo se
to ani Hitlerovi o zhruba 130 let později.
Rozhodujícím obratem ale byla bitva u Stalingradu, která probíhala od podzimu 1942
do zimy 1943 a poté bitva u Kurska, která
se do dějin zapsala jako největší tanková
bitva. Od tohoto okamžiku už Rudá armáda zatlačovala wehrmacht zpět na západ.
V prosinci 1941 navíc provedli Japonci,
kteří byli v paktu s Německem a Itálií, útok
na Pearl Harbor a tím do války vstoupily
Spojené státy americké. V červnu 1944 se
vylodili spojenci na pobřeží Normandie
a německá armáda se ocitla v kleštích, zatlačovaná z obou stran spojeneckými vojsky. Dne 30. dubna 1945 spáchal Adolf
Hitler sebevraždu, 2. května dobyla Rudá
armáda Berlín a 7. května byla podepsána
kapitulace Německa, která následující den
vstoupila v platnost.
Jeden jediný zvrhlý výplod chorobné
mysli uvrhl do neštěstí a zkázy miliony
nevinných lidí, kteří měli pouze tu smůlu, že byli jiného vyznání, jiných politických názorů nebo pouze jiného vzhledu,
než jak si Adolf Hitler a jeho suita pomatenců představovali. Ve svých pokřivených představách vytvořili systém, který

Lomnické LISTY informují

4

měl zlikvidovat všechny jim nepohodlné lidi. Nikdo si do této chvíle nedovedl představit, že země, která světu dala
Goetha nebo Beethovena by byla schopna vytvořit něco jako koncentrační tábory a plynové komory. Mnoho a mnoho
lidí za války zemřelo, vojáků i civilistů,
ale i ti, kteří přežili, si po celý svůj život
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nesli trauma, které je svazovalo a nedalo
jim zapomenout. Mnohým z nich k tomu
stačilo podívat se na předloktí ruky, kde
měli vytetované číslo z koncentračních
táborů.
Tyto události, které jsem zde nastínila,
jsou minulostí a není už ani moc pamětníků, ale o to důležitější je, a snad i právě

v této době, si neustále připomínat, jak je
lidský život sám o sobě křehký, ale jak se
právě v dobách největších krizí dokáže lidstvo semknout a bojovat, aby to zlo, které tady s námi vždy bylo a bude, zahnalo
a nedovolilo, aby se něco podobného ještě
někdy opakovalo.

ky známý taxikář nevyléčil spontánně (je
známo, že se jeho stav lepšil již před podáním léku) nebo zapůsobilo antivirotikum…a podobně je tomu u ostatních „zázračných“ léků.
Pro nás to znamená, že bude velmi obtížné připravit vakcínu, resp. bude to dlouho trvat, pokud se to povede.
Čili, jednoznačně zůstává zatím jediná
cesta ochrany – dodržování zásad hygieny
a preventivních opatření. Slibně vypadá
projekt tzv. inteligentní karantény. Co to
je? Jedná se o aktivní vyhledávání jedinců, kteří jsou zdrojem infekce pro ostatní
a představují tak riziko, tyto lidi dočasně
izolovat a vyléčit a chránit nás ostatní.
Ozývají se hlasy, že je to projekt ke sledování občanů a bude takto zneužit. Ano,
pokud je mi známo, v historii lidé vždy
dokázali zneužít všechno a vždy. To je problém a otázka pro politiky, nezávislou justici, policie atd. aby to uhlídali.
Větší riziko spatřuji v tom, že se politici obklopili garniturou „všehoschopných“.
Mám tím na mysli politickoekonomickou
loby, pochybné statistiky, prodejné „novináře“, ale žel i lékaře, kteří recitují to, co
vláda, nebo opozice v druhém případě,
chce slyšet. Jsme svědky, že jsou vy(zne)
užívána zvučná jména sportovců lékařů,
zubařů z kadibudek, herců a héreček, kteří“
všemu rozumí“… atpod..
Pro mě je vždy vykřičníkem, když
jsou u jmen těchto VŠEHOSCHOPNÝCH přídavná jména adjektiva jako
„velevýznamný, uznávaný (á) proslulý
(á) renomovaný…atd atd… Každý člověk, který potřebuje podobné berličky,
stojí za prd. Jméno si musí udělat každý
svojí prací a činností sám. NON VERBA,
SED FACTA /ne slova, ale činy/… říkali
staří klasici.

Toho a těch se bojím víc než zneužití
mobilu k naší lokalizaci. Nám zbývá prostý
zdravý selský rozum a instinkt a naděje, že
virus zmizí sám tak, jak se objevil (I tato
varianta může být ve hře) nebo se najde
efektivní lék.
Co se týká naší ordinace, pracujeme tak,
jako jindy. Jen s tím rozdílem, že pacienti
chodí po jednom, čekají na vyzvání, aby
vstoupili, musí mít ochranné prostředky.
Řadu věcí řešíme elektronicky – recepty, výsledky atd… přes NET nebo SMS.
Zdánlivě jednoduché, ale spíš pro vás, pacienty. Pro nás je to daleko pracnější než
dát recept pacientovi do ruky. Komplikací
je také, že musíme desinfikovat opakovaně cokoliv, čeho se pacient jen dotkne, a to
velmi zdržuje. O prodražování nemluvě.
Nicméně, pracujeme a sloužíme dál,
jako předtím. A tečka…
Závěrem bych chtěl znovu poděkovat
všem, kteří pomáhají přímo – ať už za donesení ušitých roušek, dovoz ochranných
pomůcek z JH apod. ale i ostatním, kteří
pomáhají nepřímo svojí ukázněností, disciplinovaností a trpělivostí… Věřím, že toto
období překleneme a možná – doufám- se
uvidíme na pouti …!!

Zpracovala Mgr. Hana Železná

Zdravotnické okénko
Dobrý den vážení přátelé, dovolte pár informací z oblasti zdravotnictví v Lomnici.
Nedá se přejít téma COVID 19. Pro
mnohé je to již obehrané a otravné téma,
unavující a stále dokola. Vrchol všemu
nasadili žurnalisté spolu s politiky, kteří stále kolem dokola uveřejňují, mnohdy
si naprosto ovšem odporující, informace
o pandemii. Prostý občan z toho musí být
zákonitě naprosto zmatený.
Každý, kdo má v zadnicí dírku se vyjadřuje k tématu pandemie a radí. Novináři
bravurně využívají nálad obyvatel a vyzobávají jednotlivé protagonisty tohoto
smutného dramatu, hlavně, aby měli bombastické názory, pokud možno naprosto
obrácené, než vládní atd atd. atd… Zubař
radí, gynekolog informuje, rádoby politici marginálních pidistran se zviditelňují
v televizi a přihřívají se svojí politickou
jedupolévku, zcela bezohledně vůči nám,
obyvatelům, plátcům daní, potažmo jejich
živitelům. …z politických bažin se vynořují exempláře, o kterých jsme neslyšeli 10
let a více a takto bychom mohli pokračovat.
Takže
suma
sumárum-nezaujatě.
K dnešnímu dni se blížíme k číslu 8 tisíc
nakažených a zdá se, že se křivka definitivně zploštila, což by byla super informace.
Nijak dramaticky nenarůstá počet zesnulých či kriticky nemocných.
Že virus zmutoval již několikrát, že skokově mění svoje vlastnosti, dokáže přežít
i teplotu nad 60 stupňů Celsia, že někdy zabije v řádu hodin, někdy se vůbec neprojeví, někdy zanechá imunitu, různě dlouhou
dobu, někdy vůbec ne, to jste jistě četli.
Výkřiky novinářů o „zázračných“ lécích
Plaquenil, antimalarika, Remdesivir, atd….
To je vše v plenkách a pár „vyléčených“
případů nic bohužel neznamená. Nikdo
totiž nemůže s jistotou říci, že se notoric-

Z E Š K O LY

Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020 – 21
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 2020/2021.
Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.   
• Zápis bude probíhat od 2. května 2020 do 16. května 2020
• Na webu školy www.lomnicenl.net je ke stažení Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

MUDr. Roman Bílek
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• 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.

vedení školy

Z K U LT U R Y

S ohledem na zákazy a omezení v době trvání stavu nouze jsme
byli nuceni některé plánované kulturní a společenské akce zrušit.
Vzhledem k situaci vás budeme informovat prostřednictvím dostupných prostředků – sledujte městské a fb stránky, poslouchejte
hlášení místního rozhlasu a sledujte aktuální letáky vyvěšené na
Staré radnici a plakátovacích plochách.

Některé akce se uskuteční v náhradním termínu. Například
koncert vokální skupiny X-TET z Jindřichova Hradce byl přesunut
na pátek 11. září a zájezd seniorů na 22. září.
Vše se bude odvíjet od usnesení a vyhlášek, které jsou pro nás
směrodatné.

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

Výstava obrazů Cestami vzpomínek Jany Pavlíčkové
Kostel sv. Václava 19. 6. – 7. 9. 2020
(přístupná v rámci otevírací doby IKS)

Z KNIHOVNY

Knihovna na základě vývoje situace znovu obnovila provoz ve středu 29. dubna. Sice v omezeném režimu a za předpokladu
dodržování hygienických nařízení, ale vrátit a půjčit si knihy mohou všichni naši čtenáři. Otevřeno máme v rámci naší tradiční
výpůjční doby: pondělí a středa od 9.00 do 17.00 hod., čtvrtek od 9.00 do 16.00 hod. Polední přestávka 12. – 13.00 hodin.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat tel.: 724 157 968 nebo 380 130 017 nebo e-mailu: mbozovska@knih-lo.cz

Z našeho knižního fondu
Victoria Vázquez:
Cestovatelé v čase. Poklad krále Šalamouna
Přenes se do starověku a vyřeš záhadu! Alex a Qiang jedou
se třídou na výlet do Herkulovy jeskyně. Tam se stane něco,
co změní jejich životy navždy: přenesou se v čase. Ocitnou se
v době vlády krále Šalamouna. Někdo chce překazit dostavbu
Šalamounova chrámu a ukrást poklad. Zjistí děti, kdo to je?
A zabrání tomu?
https://www.databazeknih.cz/knihy/cestovatele-v-casepoklad-krale-salamouna-429441

Dobrodružné příběhy pro kluky a holky
V této knížce se mohou malí čtenáři seznámit s klasickými příběhy, jako jsou Ostrov pokladů, Tři mušketýři a další. Všechny
příběhy jsou bohatě ilustrované a převyprávěné srozumitelnou
formou, aby nenudily a příjemně se četly. Knížka obsahuje tyto
příběhy: Ostrov pokladů, Moby Dick, Robin Hood, Cesta kolem
světa za 80 dní, Tajuplný ostrov, Tři mušketýři, Dobrodružství
Toma Sawyera.

https://www.kosmas.cz/knihy/242930/
dobrodruzne-pribehy-pro-kluky-a-holky/

Karel Kovy Kovář: iPohádka
Novodobá pohádka z pera známého youtubera Kovyho
Co se stane, když se pohádkové království připojí k internetu? Odpověď čeká nejen za devatero horami a devatero plastem znečištěnými řekami, ale i v této knize! Buďte připraveni na vše, jen ne na
tradiční pohádku. Král Bořivoj III. Připojený a jeho choť Ljuba IV.
musí provdat svou dceru Amálii. Během jedné noci ale oba zmizí
a nad královstvím krouží drak. Zlo se probouzí. A překvapivě úplně jinde, než by ho princezna se svými kamarádkami čekaly.

https://www.albatrosmedia.cz/tituly/55970078/karel-kovy-kovar-i-pohadka

Zdeněk Karlík: Poddan a Čmuchal
Co nevidíme, neexistuje! A co když ano? Poznejte nové kouzelné
postavičky!
Co jsou ti dva vlastně zač? Strašidla to být nemůžou, protože ty
ve skutečnosti nejsou, zatímco tihle dva jsou skuteční až moc. Nejsou to skřítci. Především proto, že žádný skřítek není tak tlustý.
Ani trpaslíci to nejsou. Většina lidí je nevidí, protože prostě nevěří
vlastním očím. Vidí je malé děti a taky zvířata, protože jim nikdo nevysvětlil, že něco takového neexistuje. Pojďte s nimi prožít
všechna roční období, plná bláznivých dobrodružství!
https://www.albatrosmedia.cz/tituly/34326249/poddan-a-cmuchal/

Lomnické LISTY informují

6

Květen – Červen 2020

Otomar Dvořák: Země barbarů

Adam Mitzner: S naprostou jistotou

V temném šestém století našeho letopočtu se odehrává příběh
prince Hildigise z kmene Langobardů, neprávem obviněného
z vraždy. Po strastiplném útěku z Moravy najde útočiště u Slovanů. Doufá, že právě oni mu pomohou navrátit ztracenou čest.
V dramatickém putování plném bojů a intrik poznáme zblízka
tehdejší rozvrácenou Evropu. Vyhnanci se stávají rukojmími
ve hře mocných; z pocitu neustálého ohrožení v nich roste nenávist hrozící krveprolitím...

Elle Brodenová vede dvojí život. Ve dne pracuje jako úspěšná právní
zástupkyně, v noci dává průchod své vášni ke zpěvu v nejtemnějších
klubech na Manhattanu. Její tajemství nikdo nezná – ani Charlotte,
mladší sestra, kterou prakticky vychovala. Zdá se ale, že Elle není jediná v jejich rodině, kdo něco skrývá. Když jí Charlotte oznámí, že našla
vydavatele pro svůj první román, je nadšená… Ale pak její sestra zmizí. Když po ní začne Elle pátrat s pomocí Gabriela Velasqueze, starého
známého z newyorské policie, čeká ji šokující zjištění. V sestřině románu se odráží její skutečný život a kterákoli z postav mužů-milenců
tak může být zapletena do jejího zmizení.

https://www.cbdb.cz/
kniha-174057-zeme-barbaru

https://www.cbdb.cz/kniha-215525-s-naprostou-jistotou-dead-certain

Z E S P O lků

Výjezdy hasičské zásahové jednotky
1.	13. 12. 2019 – 8:32 hodin – Po vyhlášeném poplachu
v 08:32 hodin vyjely obě naše cisterny na požár lesa
u Vlkova. Na několika hektarech vytěženého lesního
porostu bylo několik desítek ohnišť po pálení klestu.
Zásah trval několik hodin, kdy bylo třeba pořádně prolít lesní hrabanku do hloubky.
2.	31. 12. 2019 – V 18:08 hodin vyhlášen poplach a následoval výjezd obou našich cisteren na požár stájí Třeboň – Holičky. Jednalo se o požár stáje pro koně, kdy
k zapálení došlo vlivem odpálené pyrotechniky.
3.	31. 12. 2019 – 23:07 hodin – požár domu v Třeboni.
Naštěstí se nejednalo o nic vážného, a proto se mohly
osádky obou cisteren vrátit ještě přes silvestrovskou
půlnocí do Lomnice.
4.	2. 1. 2020 – V 19:21 hodin vyhlášen požární poplach –
požár domu v Kolencích. Během několika minut vyjela
jako první nová cisterna Tatra Terrno – CAS 20, v krátké době jí následovala i druhá cisterna Tatra 815 – CAS
32 a dopravní automobil Renault Master. Na místo jako
první dorazila naše jednotka a po krátkém průzkumu
začali naši hasiči hasit požár hranice dřeva a půdních
prostor domu, kam se požár rozšířil. Včasným zásahem
se podařilo zabránit rozšíření požáru na obytné prostory. Při příjezdu naší druhé cisterny se na místo dostavila i profesionální jednotka z Třeboně, následována
dobrovolnými jednotkami z Kolenec a Novosedel nad
Nežárkou.
5.	9. 2. 2020 – 15:24 hodin – požár skládky Novosedly
nad Nežárkou
6.	10. 2. 2020 – 13:52 hodin – odstranění stromu u Záblatí
7.	10. 2. 2020 – 14:56 hodin – odstranění létající trampolíny v Lomnici
8.	10. 2. 2020 – 14:58 hodin – odstranění stromů – chaty
Dvořiště
9.	11. 2. 2020 – 9:59 hodin – odstranění stromu – chaty
Dvořiště
Během tří dnů celkem pět výjezdů, z toho jeden požár
skládky u Novosedel nad Nežárkou. V dalších dvou dnech

došlo k odstraňování následků větrné bouře Sabine, která se přehnala Evropou. Nejdříve výjezd na spadlý strom
přes cestu u Záblatí. Krátce před třetí hodinou odpoledne
v krátké době přišly dva poplachy. Jednotka se tedy musela
rozdělit na dvě družstva. Jedno družstvo vyjelo do ulice Za
Chmelnicí, kdy zde přelétla neukotvená trampolína na sousední pozemek. Zde hrozilo nebezpečí poškození rodinného
domu, a proto byla trampolína rozebrána. Druhé družstvo
vyjelo k rybníku Dvořiště, kam později přijelo i první družstvo. Na místě došlo následně k odstranění tří stromů, které
ohrožovaly místní chaty. Další výjezd na odstranění stromu
proběhl i druhý den, tj. 11. 2. 2020.
10.	23. 2. 2020 – V 22:44 hodin vyhlášen požární poplach
– požár domu Ponědrážka. Opět během chvíle vyjela
nová cisterna, kterou krátce potom následovala druhá
cisterna. Po příjezdu první cisterny bylo zjištěno, že
hoří hromada dřeva u rodinného domu a vně budovy
ještě hořela hromada kompostu. Musely být tedy nasazeny dva proudy a nebýt rychlého příjezdu další cisterny, tak by nebylo čím hasit. Rychlým profesionálním
zásahem se opět podařilo zachránit velké hodnoty.
11.	24. 2. 2020 – 4:42 hodin – odstranění stromu Ponědraž.
Když se po půlnoci podařilo připravit techniku na další výjezd, tak v brzkých ranních hodinách přišel další
poplach. Jednotka vyjela na odstranění stromu, který
spadl v důsledku větru na silnici do Ponědraže.
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12.	9. 4. 2020 – 5:30 hodin – požár domu Smržov. Zatím
poslední letošní výjezd byl do obce Smržov. Nahlášen
byl požár rodinného domu, a proto opět na místo vyjely obě cisterny. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že
v zadní části rodinného domu hoří hromada dřeva, palety a pnoucí se dřeviny na štítu domu. Okamžitě bylo
zahájeno hašení a během chvíle se podařilo zabránit
rozšíření ohně na další části domu.

7

Jak sami vidíte, tak na všechny požáry vyjely vždy obě
naše cisterny. Zejména při požárech v lese, ale i požárech
domů je totiž potřeba velké množství vody. Když tedy na
místo přijedou dvě cisterny s celkovým obsahem vody
12.200 litrů vody, tak už je potom čas, aby mezitím přijela
nějaká další hasičská jednotka. Není nic horšího než vystříkat na oheň jednu cisternu a potom nemít čím hasit.
Vladimír Vácha starší

Lomnické LISTY informují
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Javor a Javoráček
Březen měl přinést našim souborům zahájení nové, již 30. sezóny vystoupení při nejrůznějších příležitostech.
Je to sice neuvěřitelné, ale Javor „jede“ skutečně 30 let. Plány pro tento jubilejní rok byly veliké, ale „osud“ tomu nechtěl,
vše je úplně jinak!
Nové rozpracované písně jsme provizorně nahráli a rozeslali všem našim členům, aby si to doma zkoušeli a učili se texty. Javoráčkům, doufáme, pomáhají rodiče a až se vše kolem nás uklidní, složíme to pěkně dohromady a věříme, že se všichni přijdete
podívat, co jsme si pro vás připravili.
Na konec srpna máme naplánovaný 15. folklorní festival. Uvidíme, jak to vše bude, ale pokud by to neklaplo, zveme vás na
super „folklorní mejdlo“ v sobotu 24. října! Zapište si do kalendářů a těšte se na pořad „30 let v kroji“.
Kdyby, tedy čistě náhodou, ani říjen nevyšel, tak 19. prosince a když ani prosinec, tak to oslavíme příští rok s Javoráčkem,
kterému už bude také rovných 30.
A pro vaši představu text jedné z našich nových písní, která byla zapsána v nedalekých Novosedlech:

Když sem já k vám
1. Když sem já k vám chodívával tys mně říkávala, že ty si mě jistě vemeš mně si slibovala. O tom sem
nevěděl, že budu podveden, že já tobě má panenko nebudu roven.
2. Počkej holka modrooká, však ty si vzpomeneš, až se s ňákým podvodníkem procházívat budeš. Ten tě
bude trápit, tvé srdéčko rmoutit, počkej holka modrooká však ty si vzpomeneš.

(K. Weis V. č.23)
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Nový způsob přihlášení –
sledujte www stránky.

Ceník inzerce
v Lomnických listech
1 strana A4

800,– Kč

1/2 strany A4

500,– Kč

1/4 strany A4

300,– Kč

6 x 9 cm

200,– Kč

Řádková inzerce 100,– Kč
Při opakovaném podání
inzerátu bude poskytnuta
sleva 10 %.

Více informací
na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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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: 12. 5. 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
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