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Slovo starosty

Vážení spoluobčané, čas utíká jako voda
a je tu další naše setkání. Minulý rok jsme
prožili v nepříliš příznivé době. Přes veškeré restrikce, opatření a limitace kvůli COVIDU jsme na radnici nezaháleli. Když se
ohlédneme za minulým rokem, lze konstatovat, že můžeme být trošku hrdí. Nechci,
aby to vyznělo chlubivě, berte to spíše jako
souhrn, konstatování toho, co se nám vloni
povedlo dokončit i přes objektivní nepřízeň.
V první řadě bych připomenul dokončení a otevření dětského dopravního hřiště
včetně solárního osvětlení. Pro naše nejmenší jsme dokončili označení povrchu
silnic vodorovným dopravním značením
v rizikových úsecích – před školou, školkou apod. Stejně tak se dočkal důstojné
opravy i vchod – vstup do základní školy.
V dopravní obslužnosti jsme opravili
cestu na Papírnu včetně jejího osvětlení
solárními lampami a zadní část ulice Třeboňské. Podobné solární osvětlení jsme instalovali v čapí uličce. Dokončili jsme také
rekonstrukci veřejného osvětlení ulic Floriánská, Jindrlovská a části ulice Zámecká.
Dokončena jsou místa na parkování v ulici
Nádražní, chodníky a finální zazelenění.
Opravili jsme zateplení půdy na domu
s pečovatelskou službou a střechu čp. 4
v Tyršově ulici, kde chronicky zatékalo.

Zdá se, že se podařilo konečně vyřešit problémy s vodou na novém hřbitově u Frahelže vyvrtáním nové studny. Místo neefektivního neekologického dovážení vody,
která se v létě rychle kazila, máme vlastní
nezávislý zdroj vody.
V neposlední řadě bych vzpomenul na
rekonstrukci hrobů ruských vojáků, padlých při osvobozování naší vlasti.
Po intenzivním jednání se nám konečně
podařilo dojednat přijatelné podmínky a ve
vestibulu městského úřadu byl umístěn
bankomat. Přes mnohé kritiky se domníváme, že to je služba pro občany, což ostatně
ukazuje to, že za první měsíc provozu bylo
uskutečněno cca 300 výběrů.
Hodně práce máme před sebou. Pokračujeme v přípravě rekonstrukce ulice
Sochorova, v projekcích nové tělocvičny
včetně předjednání financování výstavby.
Práci nám komplikuje a přidává velmi nepříznivá epidemiologická situace související s pandemií Covidu 19.
Byl zřízen krizový štáb, který je svoláván podle aktuálních potřeb a situace. Jeho
členy jsou: starosta, místostarosta, radní,
lékař, ředitelka školy a školky, zástupce
policie ČR. Pravidelně hodnotí situaci a zasahuje dle aktuálních potřeb. Zřídili jsme
službu pro roznášení jídla a eventuálně nákupy nebo jiné služby seniorům, kteří jsou

odkázáni na pomoc druhých, když nemají
nablízku své příbuzné.
V současné době usilujeme o získání
vakcín pro očkování ohrožených skupin
obyvatel, které bychom mohli realizovat
v Lomnici přímo ve spolupráci s praktickým lékařem. Jsme si vědomi, že vozit ležící nebo nemocné seniory někam daleko do
očkovacích center může být velmi, velmi
problematické.
Stejně tak jsme zřídili službu POMOC
SENIORŮM S REGISTRACÍ – OBJEDNÁNÍ K OČKOVÁNÍ PROTI COVIDU.
Na MěÚ v Lomnici nad Lužnicí jsou vyčleněny pracovnice, které budou přímo
aktivně pomáhat zájemcům z řad seniorů
o zaregistrování do očkovacího centra, potažmo pomáhat lidem provést je úskalím
tohoto procesu. Podávat zájemcům relevantní informace a realizovat eventuálně
jejich požadavky a potřeby. Bc. Kristýna
Božovská na informačním centru a paní
Bc. Eva Prokešová na matrice na základě
telefonické dohody s jednotlivými občany
domluví individuální termíny pomoci.
Situace kolem Covidu 19 přinesla řadu
změn, spoustu starostí, zkouší naši trpělivost a lidskost. Pevně věřím, že vše ustojíme a život v našich rodinách, obcích a městech půjde dál.

Povedlo se zrealizovat dopravní hřiště,
v jehož areálu zůstaly zachovány herní prvky pro nejmenší, aby se zde mohla zabavit
takřka celá rodina. Dopravní hřiště se nám
povedlo z poloviny pokrýt dotačními tituly.
V uplynulém roce se ve spolupráci se
společností E.ON podařilo zrealizovat
nové veřejné osvětlení v některých ulicích,
kabelové vedení osvětlení jsme ukládali společně s vedením E.ON a tím došlo
k nemalé finanční úspoře. V budoucnu plánujeme výměnu cca 150 svítidel za nová
s úspornou LED technologií.
Na Novém hřbitově se podařilo vyřešit
zdroj vody, instalací vrtané studny. Před
Starým hřbitovem se povedlo zpevnit plochu asfaltovým krytem. Na území celého
města provedl arborista ošetření a prořezání téměř všech vzrostlých stromů. V budově domu s pečovatelskou službou jsme
instalovali novou autonomní regulaci v kotelně a také zaizolovali celý půdní prostor,
což povede k většímu komfortu nájemníků
a samozřejmě i k úspoře finančních prostředků za vytápění.
Pokračujeme v rekonstrukci budovy
úřadu. Učebnu Základní umělecké školy
jsme vybudovali kompletně novou v prostoru s okny do náměstí. V atriu zrealizova-

li naši zaměstnanci a následně odborná zahradnická společnost odpočinkovou zónu.
V současnosti pokračujeme realizací archivu a toalety pro imobilní v přízemí. Žákům
a zaměstnancům základní školy jsme zvelebili vstup do školy včetně krytého stání
pro bicykly. Na části místních komunikací
proběhly lokální opravy živičným povrchem a také se povedlo opravit některé komunikace asfaltovým recyklátem.
Rád bych se zmínil o probíhajících a již
získaných dotačních titulech. Po dlouhém
úsilí (v pořadí druhé podané žádosti) se povedlo získat dotaci na rekonstrukci Naučné
stezky, kterou bychom měli v letošním roce
zrealizovat. Povedlo se také získat dotaci
na kompletní rekonstrukci bytového domu
v Nádražní ulici. Dále máme zpracovaný
projekt revitalizace náměstí 5. května včetně hospodaření s dešťovými vodami z přibližně poloviny střech budov s průčelím
do náměstí, i zde budeme žádat o dotační
podporu. Troufnu si říci, že bychom tímto
mohli být příkladným projektem při nejmenším na území Třeboňska.
Za nemalý úspěch považuji získání
nového zubního lékaře, kterému jsme
připravili kompletně nové prostory pro
výkon lékařské činnosti. Bohužel opusti-

starosta Petr Baštýř

Slovo místostarosty
Vážení spoluobčané,
je tomu něco málo přes dva roky, co jsme
usedli do vedení města, je to polovina
volebního období, a tak mi dovolte trošku bilancovat. Jak již tomu bývá, něco se
podařilo lépe a něco nevyšlo úplně podle
představ.
Jedna z prvních záležitostí, která přišla
na pořad dne, byla kašna, která byla více
jak 4 roky odstavena. U kašny byla nejdříve kompletně zrevidována a opravena
technologie, následně provedla odborná
společnost hydroizolační stěrku a kašna
mohla být spuštěna za zlomek nákladů uváděných v dřívějších posudcích. Dále jsme
zahájili jednání s projektanty, kteří postupně začali pracovat na projektech místních
komunikací (ul. Fr. Sochora, Zámecká,
Šalounská, Třeboňská a další). V Nádražní ulici jsme se dohodli s majiteli pozemků
dotčených stavbou a mohly být zahájeny
práce na chodnících, křižovatkách a veřejném osvětlení. Rozsah rekonstrukce ulice
byl proveden dle projektové dokumentace
a z větší části pokryt dotačním titulem, následně byla provedena dílčí oprava povrchu chodníku u zastávek, doplněna zeleň
a na konci loňského roku jsme nechali vybudovat podélná parkovací stání.
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trend a objem prací pro nás občany města
Lomnice nad Lužnicí minimálně udržet,
nebo lépe ještě navýšit.
Užijte si zbytek zimy, která po dlouhé
době zavítala i k nám a já se budu těšit

na počtenou v příštím čísle LL. Dotazy
a podněty mi můžete sdělit na telefonním čísle 797 979 379 nebo na emailu
mistostarosta@meu.lomnice-nl.cz.
místostarosta Ing. Vladimír Augsten

INFORMACE
Svoz odpadu v měsíci
LEDNU a ÚNORU
Svoz odpadu probíhá každý pátek.
1.1., 8.1., 15.1., 22.1., 29.1.
5.2., 12.2., 19.2., 26.2.

Provozní doba Starého hřbitova, dětského
hřiště u Farské louky a u mateřské školy
listopad – březen
8.00 – 18.00
Dětské a dopravní oranžové hřiště u Farské louky:
8.00 – 18.00
Dětské hřiště u mateřské školy:
8.00 – 18.00
Starý hřbitov:

Provozní doba Sběrného dvora
Úterý:
Pátek:
Sobota:

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

Tvoří se vám doma plíseň, aneb co dokáže odhalit termovizní kamera
Nevyhazujete zbytečně peníze oknem?
A to doslova … možná vám okna řádně
netěsní nebo chybí kus izolace tam, kde
by měla být. Právě teď, s klesajícími venkovními teplotami, nastává nejvhodnější
období pro využití infrakamery. Pomocí
termovizního měření lze odhalit tepelné
úniky budov nebo zjistit tepelné mosty
a vady stavebních konstrukcí. Pokud se
u vás doma tvoří plísně či se drží vysoká
vlhkost, pomůže vám informace, v kterých
místech dochází k největšímu ochlazování
stěn a jak daný problém nejlépe vyřešit.
Problém můžeme zjistit i u na první pohled neviditelných míst. Stačí, aby jedna
neposedná kuna vyžrala kus tepelné izolace ve střeše nebo firma neprovedla zateplení kvalitně a problém je na světě. Proto
je vhodné si projít termovizní kamerou důkladně celou budovu a to jak z exteriéru,
tak i interiéru.

A jak vlastně taková infrakamera funguje? Termovizní kamera nám umožňuje
bezkontaktně snímat infračervené záření
těles, která snímáme a převést obraz do tzv.
termogramu. Z něj pak dokážeme vyčíst
předpokládanou teplotu povrchů a zjistit
problematická místa. Měření budov by mělo
být prováděno vždy s co nejvyšším teplotním rozdílem mezi interiérem a venkovním
prostředím, proto se dá měřit pouze během
zimního období, kdy jsou venkovní teploty
pod bodem mrazu nebo alespoň kolem nuly.
Pokud potřebujete poradit či chcete změřit váš dům termovizní kamerou, využijte
bezplatnou a komerčně nezávislou poradnu!
Můžete si vybrat, zda vám stačí provést termovizní měření a snímky ukázat na displeji
infrakamery a okomentovat. Pokud potřebujete z měření písemný výstup, zpracujeme
vám protokol, který bude obsahovat data
a snímky z měření včetně našeho komentáře

a doporučení, jak odstranit případné tepelné
mosty a vady stavebních konstrukcí. Zcela
ZDARMA je tato služba v Českých Budějovicích a blízkém okolí, dále se cena řídí
platným ceníkem viz www.eccb.cz. Můžete
se objednat na tel. čísle 387 312 580 nebo
emailem na eccb@eccb.cz.
Činnost Energy Centre České Budějovice
je spolufinancována z rozpočtu Jihočeského kraje.

Základní umělecká škola Třeboň informuje
Vážená milí čtenáři Lomnických Listů,
přátelé, rodiče a žáci naší školy.
Tak jako i v jiných ZUŠ po celé ČR,
mám nyní nelehký úkol vás všechny, kteří
můžete, motivovat k zaplacení školného na
druhé pololetí.
V širším veřejném éteru se nyní objevují
texty ředitelů a pedagogů, umělců a obecně
příznivců ZUŠ typu: Zůstaňme věrní základním uměleckým školám nebo Podporujme
umělecké vzdělávání dětí i v čase pandemie.
ZUŠ Třeboň na tyto hlasy musí samozřejmě také reagovat.
Bude začínat druhé pololetí školního
roku a s ním nastává povinnost zaplatit

školné základním uměleckým školám.
My, kteří jsme zdraví, nepřišli jsme o svá
zaměstnání ani o mzdy, podporujme, prosím, základní umělecké školy, které našim dětem poskytují další cenné vzdělání,
rozhled, možnosti koncertů, představení,
výstav, soutěží, kolektivní hry, korepetic
i nezbytné hudební nauky. Situace je složitá, výuka v ZUŠ probíhá pouze on-line formou. Víme, a osobně zažíváme, že namotivovat děti k tvůrčí činnosti při distanční
výuce je složitá záležitost, přesto se je snažíme zaujmout všemi možnými aktivitami
a motivovat do dalších uměleckých dobrodružství. Každý pedagog si hledá cestu ve

výuce na dálku svým osobitým přístupem.
Při hledání smyslu jejich práce v tomto těžkém období jsou jím právě samotní žáci.
Při pochybnostech o distanční výuce, která
limituje výuku uměleckých oborů a přímý
lidský kontakt nedokáže z jejich podstaty
plnohodnotně nahradit, prosíme, vzpomeň-
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me na mimořádnou činnost pedagogů ZUŠ
nad rámec běžné výuky i před vypuknutím
pandemie – příprava a provázení žáků na
koncerty, představení, soutěže, soustředění
či mistrovské kurzy. Důkazem této práce
a její mimořádné hodnoty jsou mj. i čtyři
uskutečněné ročníky celostátního festivalu
ZUŠ Open a aktivní účast nadaných žáků
spolu s jejich pedagogy v rámci Stipendijní
Akademie Menart. ZUŠ Třeboň na celém
Třeboňsku pořádá a spolupořádá kulturní
akce a podílí se významnou formou na společenském a kulturním životě této oblasti.
Vychovali jsme řadu vynikajících umělců.
Z poslední doby si můžete pamatovat na-

příklad na bývalého žáka naší milé paní
učitelky Lenky Slaninové: Mezinárodní
show mladých talentů klasické hudby Virtuosos V4+ vyhrál za Českou republiku
akordeonista Martin Šulc. V případě, že nezaplatíme školné a v souvislosti s tím děti
ze ZUŠ odhlásíme, připravujeme o hodiny
a následně o pracovní úvazky a platy pedagogy těchto škol. Tedy umělce, kteří působí
v uměleckém školství a jejichž veřejné vystupování a činnost v divadlech či hudebních tělesech je nyní přinejmenším nejistá.
Děkujeme, že jste s námi a podporujete
výuku základních uměleckých škol v ČR,
které jsou naprostým unikátem v celosvě-
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tovém měřítku. My, rodiče, kteří můžeme,
zaplaťme úplatu za vzdělávání svým dětem
i v druhém školním pololetí, které je dále
výrazně podpořeno standardní dotací od
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro bezproblémový chod škol.
Jsme přesvědčeni, že i přestože je epidemiologická situace v ČR stále závažná,
vedení i učitelé ZUŠ Třeboň nadále budou
dělat vše pro to, aby své žáky provázeli
uměním – hudbou, tancem, divadlem i výtvarnou tvorbou.
S úctou, pozdravem a přáním všeho dobrého
MgA. Matouš Řeřicha, ředitel ZUŠ Třeboň

Rozjímání v době koronavirové
Tak máme dobu koronavirovou, o které nevíme, kde vznikla a ani kdy skončí.
Uzavřela nás do našich domovů, zvláště
nás rizikovou skupinu, chybí nám kontakt
s vrstevníky, mnohdy s potomky, výměna
informací, prostě jenom si pokecat. Jsme
ve věku, kdy přijdu-li na náměstí, nepotkám tolik známých, jako když navštívím
hřbitov. Také tam směřovaly kroky většiny
z nás před prvými dny listopadovými, abychom vzpomněli na naše nejbližší a známé.
Také já jsem tak učinil. Při vstupu na
lomnický hřbitov vždy místo poklidu a rozjímání je první reakce, že se rozzlobím.
Hned u vchodu mi chybí hrob místního obvodního lékaře z let 1891 až 1921 MUDr.
Mácy. Když jsem se ptal předchozího vedení města, proč má být hrob zrušen, odpověď
zněla „neplatí“. Nepomohly ani protesty po
mailu. Napsal jsem i článek do LL, ale uložil
jsem jej ad acta do archivu. Něco k osobě dr.
Mácy. Byl městským lékařem po dr. Jandovi a před dr. Pfeifferem. Byl členem školské
komise, která se zasloužila o výstavbu naší
nádherné Měšťanské školy, a zúčastnil se
jejího slavnostního otevření společně např.
s přednostou železniční stanice Kubíkem.
Jeho pomník na hřbitově ještě stojí, ale pozor jestli platí. Byl krátce starostou Sokola

a v letech 1909 – 10 byl starostou Lomnice.
Odměnou je, že jsme na něj a on tam skutečně spočívá, postavili popelnice. Zvláštní
odměna za prospěšnou činnost pro město!
Pohlédneme-li u vchodu vpravo rovněž na
hrobu rodičů významného pedagoga prof.
Bedřicha Kartáka, máme lavičku a stojan
na kola. Tak na ně si nikdy nesednu a kolo
dávám jinam.
Když jsem se trochu uklidnil, prošel
jsem se vzpomínkou na ostatní známé kolem hřbitova. Zaujalo mne jednou jméno
na pomníku poblíž městského lékaře dr.
Jandy, který byl pohřben ještě na starém
hřbitově s kaplí sv. Trojice a po otevření
nového byl s některými občany exhumován a přenesen na nový hřbitov. To jméno bylo Tomáš Kučera. Zarazilo mne, že
o něm nic nevím tak jsem se dal do bádání. Nebyl Lomnický. Narodil se v Táboře
v Ovocné ulici 65 na Starém městě, v jehož
uličkách jsem strávil mnoho času procházkami s dětmi. Narodil se již v roce 1803
Václavu Kučerovi soukeníkovi a Barboře
Čermákové. Studoval. Stal se ck notářem
a působil na Podkarpatské Rusi a v Haliči,
dnes je toto území součástí Polska a Ukrajiny. Nakonec skončil v Lomnici, kde také
roku 1899 zemřel. Dožil se úctyhodného

ZDR AVOTNIC KÉ OKÉ NKO

Redakční termíny jsou neúprosné, leden pomalu končí a je tu další
číslo Lomnických listů. Takže nejprve něco pro zopakování, neboť
opakování je matkou moudrosti. Dovolíme si připomenout několik
termínů a okolností v režimu COVIDOVÉ PANDEMIE.
Ordinační doba desetiletí stejná – tzn., pondělí, úterý, čtvrtek, pátek,
6.30 – 8.00 odběry u sester, dále do l0.00 je ordinace pro nemocné.
Od 10.00 do 10.20 je doba vyhrazená pro desinfekci. Po tuto
dobu je nutno posečkat mimo prostory čekáren. Jsou puštěny germicidní lampy a prostory jsou mechanicky a chemicky ošetřeny.
Od l0.20 hodin do l2.30 hod. je doba pro objednané neinfekční pacienty. Infekční pacienti nebudou vpuštěni dovnitř dříve, než
po odbavení objednaných. Uvědomte si laskavě, že na objednání
chodí lidé neakutně nemocní, lidé na prohlídky, sepsání lázní, posudky, těhotné nebo vážně nemocní, kteří se nesmí dostat do styku
s infekcemi obecně.
Prosíme používat ochranné pomůcky dle zákona a vyhlášky.
V hlavní čekárně je instalován stojan s desinfekcí, před vstupem

věku 95 let. Je pochován společně s manželkou, která zemřela o dva roky později,
v roce 1901. Ta se narodila také na Starém
táborském městě v Arbeiterové ulici 56
jako Františka Antonie Eufemie roku 1822
v rodině Antona Mullera. Na pomníku je
sice uvedena jako Marie, to ale vysvětlit
nedokáži. Bydleli v hostinci čp. 100, nyní
nazvané Na Rychtě. V té době jej vlastnil
František Řepa, předek lomnického rodu
pocházejícího ovšem ze Stráže na Nežárkou. Kučerovi měli 2 děti. Karla, který se
narodil v Brodu v Haliči a byl v Lomnici
již vysloužilý rotmistr, účetní šikovatel,
chromý na ruce a nohy. Jestli to měl z války s Prusy z roku 1866, kdy jsme přišli
o Kladsko, již nezjistíme. Pak Eleonoru,
která se narodila v nám známé Dukle, tehdy v Haliči, dnes Polsko již postarším rodičům v roce 1862. Tam všude asi dr. Kučera
zastával c.k. úřad. Víme ze života Boženy
Němcové jak se tenkrát s úředníky šíbalo.
To jen tak stručně, když půjdete kolem,
protože všichni kdo tam leží, zanechali stopu v dějinách města Lomnice. Jen pamětníci jejich života a působení ve městě již
chybí. Tak to bude i s námi až prach usedne
na naše rovy.
Zdeněk Zeman, badatel amatér a sportovec v.v.

do ordinací si prosím omyjte ruce desinfekcí, kterou nechte na rukách oschnout.
Ve středu je ordinace ráno pro objednané diabetiky i zde platí
pravidlo pro vyloučení infekčních nemocných. Odpoledne je ordinace od 12.00 do 15.00 hod. vyhrazena pro pracující. Nemocní
nepracující budou ošetření poté. Nenemocní resp., zdraví nepracující nebudou v tuto dobu ošetřeni, od 15.00 do 18.00 je ošetření jen
na předchozí objednání. Je to určené zejména pro lidi dojíždějící
z větší dálky nebo nemocné vhodné zvl. zřetele.
To nejdůležitější na závěr.
Uvědomte si prosím, že denně volá a posílá SMS, neřku-li emaily, Whatsapp, messenger aj elektronické zrůdnosti více než stovka
lidí, často mnohem více. Není v lidských silách pracovat a zároveň
vyřizovat elektronická podání nebo telefony. Až na výjimky musí
vyřídit telefon vždy odborný pracovník – lékař nebo sestra – kteří
pacienty znají, ví co se smí, nesmí a kdy a jak postupovat. Takže nelze řešit – zaměstnáním „ sekretářky“ která nezná souvislosti a pře-
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dávala by jen sluchátko dál….. To by zdržovalo ještě víc. Stačí, když
nebudou lidé požadovat hlouposti nebo zbytečnosti. Garantuji vám,
že nejčastější dotaz je „jste tam“, „kdy mám přijít, abych nemusel(a)
čekat?“ aj kraviny. Sestry berou do 8.00 hod. krve, píchají injekce
atpod. a já vedle pracuji, takže volat až po 9. hodině, prosím.
Na lístky na peníze, konce karantény, neschopenky stačí SMS
– jméno, příjmení, rok narození a co a kdy chci. Např. Nováková J
l984-zítra skončit PN, nebo +Petřík J l968- 23 1 LNP-(lístek na peníze)….neposílejte až na vyj. e-maily, WhasApp, Messenger atd.
To bych nedělal nic jiného, než seděl u počítače.

COVID V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH
Co je COVID l9 ví dnes asi téměř každý. Virové onemocnění postihující masivně v krátkém období obrovské skupiny obyvatel,
zahlcující zdravotnická zařízení a ne zřídka končící smrtelně, zejména u stigmatizovaných pacientů.
Nejčastější projevy?
Bolesti hlavy, teplota, kašel, bolesti svalů, kloubů, ztráta čichu
a chuti, průjmy.
Jak postupovat?
Banální projevy – zvýšená teplota, bol. svalů, nedecimující bolesti
hlavy – klasika – ulehnout, pot kůra, klid + vitaminy, aspirin-není-li kontraindikace, nos. kapky a volat praktikovi. Bude vystavena
žádanka na COVID PCR vyšetření, ev. Neschopenka – učeně DPN
dočasná pracovní neschopnost – toto vše elektronicky nebo tiskem.
Karanténa nekomplikovaných případů trvá 10 dní, u zdravotníků
10+5 dní od vyšetření positivity. Kontrola dle stavu a vývoje onemocnění u praktika – telefonické avízo není nutné, nemá-li člověk
již potíže. Má-li potíže, logicky volat praktika.
Očkování proti COVIDU?
Existují tč. 3 druhy vakcín, které jsou všechny vyrobeny renomovanými firmami a jsou funkční, chrání a zatím není známo, že by
měly vážnější negativní účinky. Fámy o lékařích, kteří se nechali
očkovat a jsou na JIPu nebo ARO jsou nyní předmětem soudních
žalob ze strany nemocnic na jejich šiřitele.
Všechny vakcíny jsou založeny na tvorbě protilátek vlastními
krevními buňkami po předchozím „očichání „ podaného vzorku
patogenu – viru – resp. jeho součástí RNA. (ribonukleové kyseliny) Vpravené části – vzorky se pak rozkládají a v těle nezůstávají.

Necháte se očkovat?....
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V těle zůstane jen informace, proti čemu má tělo bojovat v případě
se setkáním s touto infekcí.
FUNGUJE proti mutacím?
ANO, současné vakcíny fungují i proti mutacím včetně anglické
mutace.
Necháte se očkovat?
Ne. Jsme totiž již očkováni. To je asi nejpádnější a relevantní odpověď na tyto dotazy. Mohu říci, že jsme neměli žádné nežádoucí
příznaky ani potíže. Zdá se, že je to jediná cesta, která tč. může
chránit lidi před vážnějším průběhem této virové infekce.
CO na závěr – připravujeme, tak jako očkování proti chřipce každý rok, podobné schéma a budeme, jakmile bude dostatek vakcíny,
očkovat zájemce i zde v Lomnici, bude-li to možné. Ve spolupráci
s radnicí se snažíme získat vakcínu do ordinace.
RADNICE vytvořila tým, který bude pomáhat registrovat seniory
a zájmové skupiny lidí. Jakmile bude vakcína, včas dáme vědět
zvyklým způsobem.
A NA ÚPLNÝ ZÁVĚR?
Nenadávejte na vládu atpod, když sami porušujete často všechno, co je zakázané….. Návštěvy příbuzných bez roušek, tajné návštěvy restaurací, sezení v garáží u pivka, hromadné akce – nejde
o lyže nebo brusle atd. to je zdravé. Ale jde o lidi sedící ve skupinách (a ne malých) u občerstvení, a propo s rouškami se pivo pít
nedá, že?…. Stačí se podívat na fotky z Lipna atd…. Pamatujte, že
mrtví /a není jich málo / nemluví, ani nepíší na FB. A internetoví
hrdinové? Nemálo jich leží na JIPkách...ti také nekomunikují.
Nehrajte si na specialisty v epidemiologii, když o tom nemáte
ani páru. Prostě, chovejte se gramotně, používejte zdravý selský
rozum, a když nevíte, zeptejte se.
S pozdravem MUDr. Roman Bílek
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Advent ve třídě Kytiček, u těch nejmenších
Advent je a vždy bude pro děti ze třídy Kytiček tím nejkouzelnějším obdobím z celého roku. Dětem zářily oči při povídání si
o tradicích vánočního času, o rozsvícení adventního věnce, pečení cukroví, psaní dopisu Ježíškovi, pouštění lodiček ze skořápek
vlašských ořechů. Rozkrajovaly jsme jablíčka a tiše doufaly, že
uvidíme hvězdičku. Třídu těch nejmenších navštívil také Mikuláš

s čertem, kteří přinesli nadílku
a děti jim za odměnu společně
přednesly čertovskou básničku.
Při výtvarné činnosti děti
kolektivně vytvořily čertovské
peklo, a tak sám čert Blekota
se spousty malých
čertovských rarášků zdobil školní šatnu
Kytiček. Děti se také věnovaly výrobě
vánočních přáníček pro rodiče. Čekání
na Ježíška dětem usnadňoval veliký adventní kalendář v podobě vánočního stromu. Ve třídě jsme měly krásně nastrojený
vánoční stromeček, pod který Ježíšek
přinesl dárky. Radost dětí z dárků byla
upřímná a nepopsatelná.
Vánoční atmosféru ve třídě umocnilo pečení vánočních perníčků a lineckého cukroví. Děti vše sami vykrajovaly,
paní učitelky pekly a všichni pak společně ochutnávaly vánoční cukroví, které se
opravdu povedlo. Po celý adventní čas ve
třídě Kytiček zněly koledy. Provoněný advent se v mateřské škole vydařil a děti si jej
ve sváteční atmosféře užily a již teď se těší
na příští Vánoce.
Mgr. Dita Zavadilová

Advent ve třídě Sluníček
„Ježíšek pomalu zapřahá saně, za okny vidět je paprsku svit.
Zavři teď oči a nastav své dlaně, lásku a štěstí do nich si chyť. Šťastné a veselé Vánoce.“

Období Adventu je pro všechny, nejvíce však pro děti, obdobím tajemna,

klidu, očekávání a těšení se na Vánoce.
Ve školce se snažíme dětem toto dlouhé čekání zpestřit a zkrátit. Začali jsme
tvorbou adventního věnce a adventního kalendáře z pohádek. Každý den je
v kalendáři připravená vánoční pohádka,
kterou čteme před odpočinkem. Pro čerta
a Mikuláše si děti vyrobily papírové andílky. Jejich návštěvu jsme si užili a děti
se potěšily nadílkou.
Celé adventní období provází poslech
a zpěv vánočních koled. Seznamujeme
děti s vánočními zvyky, tvoříme přáníčka, pečeme a zdobíme perníčky. U ozdobeného stromečku si povíme příběh ma-

lého Ježíška, pochutnáme si vánočním
cukroví a rozbalíme dárky.
Bc. Ilona Šafářová

Advent ve třídě Berušek
Advent je u nás ve třídě pro děti nejoblíbenějším svátkem v roce, protože
netrpělivě celý měsíc očekávají příchod
Ježíška s dárky. Nejprve nás však přišli pozlobit Čert s Mikulášem, pro které
jsme si celý týden připravovali tematickou báseň. Děti návštěvu zvládly moc
dobře a dostaly od Mikuláše sladkou nadílku. S dovysvětlením adventních tradic
a života Ježíše Krista nám pomohla velmi šikovná sestra Lioba působící v kos-

tele Panny Marie Těšitelky v Dobré Vodě
u Nových Hradů, kam jsme se v předvánočním čase vydali s dětmi na výlet. Sestra s dětmi velmi hezky mluvila, vše jim
ochotně ukazovala a vysvětlovala a zpívala s nimi nové písně i koledy. K adventní atmosféře nechyběla ani vůně
perníčků, které jsme si s dětmi upekli
a velmi si na nich pochutnali. Následující týden jsme se věnovali výrobě vánočních přáníček pro rodiče, které se dětem

moc povedly. Ovšem aby mohl za námi
přiletět Ježíšek a mohl hodným dětem
přinést dárky, tak jsme společně ozdobili ve třídě vánoční stromeček ozdobami
a už jen čekali. A opravdu nám Ježíšek
na vánoční besídku dárečky přinesl a celou třídou se rozléhal smích a dětská radost. Ani vánoční lidové koledy na nás
nezapomněly a po celou dobu adventu
nás provázely.
Bc. Anna Kněžínková

Lomnické LISTY informují

Leden – Únor 2021

7

Andělský advent ve třídě Motýlků
Ani nevíme, jakým zázrakem se stalo, že nazýváme prožívání adventu v naší třídě andělským, ale stalo se. Možná ten zázrak způsobily „naše děti“, které byly a jsou skutečně andělské. Ano, je
pravda, že o čerty byl také zájem. Děti zhotovovaly řetěz a stavěly
peklo, dokonce jako skupinovou práci malovaly pekelníky uhlem
na velkoformátový papír (čertiska však tolik mazala, že jsme je
nakonec ani nevystavily). Navíc se při jedné z her snažily pantomimicky čertíka předvést. Ale opravdový boj se rozhořel teprve
o anděly, o jejich dramatické vyjádření a o to nejkrásnější nebe.
Celoadventní tvoření nebeských bytostí tak mělo své opodstatnění. Děti je tvořily v rouchu z barevné vlny, u dalšího prototypu
otiskovaly svoje dlaně na místo křídel a tvořily závěsného anděla
za pomoci krakelovacího laku. Současně se připravovaly na příchod Mikuláše, anděla a čerta rozhovorem, seznámením s básničkou pro Mikuláše i písničkou čertovi, kterou by jej bylo možné
uchlácholit. Písnička byla použita, a zafungovala skvěle, chlupáč
se jaksepatří uklidnil a nechal Mikuláše úřadovat.
Tak uplynul čas Mikulášů a nastal čas těšení se na Ježíška. Díky
skvělému nápadu i načasování bylo dětem dopřáno strávit nezapomenutelné dopoledne v poutním kostele v Dobré Vodě u Nových Hradů. Při rozhovoru s průvodkyní si vyslechly legendu
o založení a následné historii místa, dále o době adventu a jeho
prožívání i o narození Ježíška. Odcházely pak bohatší o smyslové
i duchovní zážitky a krásné vzpomínky. Příprava na Vánoce byla
díky této návštěvě a silným prožitkům jednodušší. Děti si zkrátka
shrnuly své poznatky o vánočních symbolech a doplnily je o další,
jim dokonale známé skutečnosti. Co však nebylo všem důvěrně
známé, byly okolnosti Ježíškova příchodu na svět, a tak vznikla
onewomenshow Co se stalo v Betlémě – dramatickou zkratkou
představený biblický příběh o narození malého Ježíška, návštěvě
Tří králů, zvěstování andělů i zářící kometě, aby bylo tak nějak
jasněji, nejen v srdci ale i v mysli.

Jako každý rok, měly děti čekání vyplněné spoustou zábavných
úkolů, v čele s vybarvováním adventního kalendáře a tvořením.
Vlastnoručně vyrobily ozdoby na třídní vánoční strom, vytvořily přáníčka pro své nejbližší i drobné dárečky pro rodiče. Po celou dobu je při tom provázely koledy jak z Čech a Moravy, tak
i z dalších zemí, například Španělska, Francie, Itálie, Velké Británie a Německa (některé z těchto skvostů se podařilo doprovodit
i tancem, či rytmickou hrou). Díky osobní iniciativě při výrobě
ozdob i pomoci při zdobení stromu získal pro děti tento vánoční
symbol nový rozměr. Nejen ten konzumní, nýbrž i ten duchovní,
propojující všechny, kdo na něm spolupracovaly, užily si naplno
očekávání provázené lidovými zvyky a tradicemi i obdarování, radost a zářící světýlka v dětských očích.

Mgr. Jana Plávková

Čertování v mateřské škole
Přiblížil se zimní čas, Mikuláše bude zas,
Čerti letos jako loni přijdou mezi nás.
Kdo má jiné lidi rád, kdo umí být kamarád,
Nemusí se čertů bát.
Celý týden jsme se připravovali na příchod čerta s Mikulášem. Povídali jsme
si, proč za námi chodí, co je to zlobení
a co se asi děje v pekle. Jedno takové
peklo jsme si ve třídě postavili. Vybarvovali jsme čertovské omalovánky, učili
se čertovské písničky a říkanky, tančili
jsme čertovské tanečky.
Děti se na příchod čerta a Mikuláše
těšily. Očekávaly je s radostí, ale i s obavami. V pátek nás opravdu navštívili. Mikuláš pohladil, někdy pokáral a za bás-

ničku nadělil dobroty. Čert byl rošťák,
který byl dětem v mnohém podobný. Ze
zlobílků byli jako mávnutím proutku an-

dílci. Některé děti se bály, jiné se tvářily
statečně. Všichni byli odměněni.
Bc. Ilona Šafářová
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Společně to zvládáme lépe
Zdá se to neuvěřitelné, ale
máme tu opět závěr roku,
tentokrát toho dvojkového
2020.
Pro většinu z nás se stane
nadlouho nezapomenutelný,
ale obávám se, že ne z důvodu přeradostných událostí.
V tomto předvánočním
čase jsme se těšili na Mikulášskou burzu. Chodby naší školy se vždy zaplnili malými prodejci a tvůrci
dekorací, dobrot či hraček, které jsme mohli obdivovat, kupovat a tím rozzářit
úsměvy malých a mladých obchodníků.
Letos je všechno jinak…
Chodby jsou spíše vylidněné, děti se nesmí potkávat a už vůbec ne na předvánočním provizorním tržišti. Najednou si všichni uvědomujeme, jak jsme si
na tuto školní tradici zvykli, jak jsme si ji každoročně užívali, i s procházením
Mikuláše a jeho doprovodu a jak nám najednou chybí.
A co teprve Zpívání na schodech. Nepamatuji se, že by se tato školní akce
některý rok nekonala. Stala se pro nás samozřejmostí, hudebním pohlazením
před vánočními prázdninami, štafetou, která se předávala mezi ročníky, z účinkujících se postupně stávali diváci a rodiče nových účinkujících a i tato tradice
byla najednou uvalena do izolace.
Na začátku tohoto roku si asi jen málokdo z nás myslel, co všechno v něm
zažijeme, co všechno zakusíme. Téměř celý rok vyplnil vir, který nám roztočil
život úplně jinými směry, naše jistoty byly najednou vratké a křehké. Už na
jaře zažili školáci zavření školy a distanční výuku, těšili jsme se, až se konečně
vrátíme do normálního stavu a naše vzájemná izolace skončí. Prožili jsme letní
prázdniny a doufali, že máme tuto zkušenost za sebou a nebude se opakovat.
Na začátku nového školního roku jsem rodičům a malým prvňáčkům přála,
aby ten jejich první rok ve škole byl co nejpohodovější a probíhal bez většího
přerušování. Netušila jsem a myslím, že nikdo z nás, že už po měsíci a půl
zažijí malí školáčci úplně jinou podobu vyučování, než s jakou nastupovali
do školy. Najednou to tu bylo zase, distanční výuka, práce z domova a místo
společných zážitků ze školy cestování virtuální realitou. Každý z nás se s tím
snažil vypořádat dle svých možností a snad si před koncem roku při osobním zúčtování svých úspěchů i neúspěchů můžeme říct s čistým svědomím,
že jsme udělali všechno, co bylo v našich silách. Samozřejmě, vždycky je co

zlepšovat, to vidíme nejlépe s odstupem a určitě, kdyby něco podobného opět
nastalo, se budeme snažit nějaké nové nápady zařadit a znovu se budeme snažit projít tím nepříjemným obdobím s co nejmenšími ztrátami.
Každodenní jistoty zůstanou zřejmě ještě chvíli nejisté, budeme se pohybovat mezi rozvolňováním, utahováním, otevíráním a zavíráním a těšit se z jistoty, že ráno se rozední a večer se setmí.
Díky této zkušenosti si ale mnozí z nás ověřili, jak je důležitá spolupráce
a soudržnost školy, učitelů a rodičů, pokud chceme, aby tato situace napáchala
na dětech co nejméně škody.
Za sebe chci moc a moc poděkovat rodičům i prarodičům svých prvňáčků, kteří byli opravdu silnou oporou svým dětem a pro ně i pro mě velkými
pomocníky. Bez jejich přičinění bychom tímto obdobím neprošli tak hladce,
i když bylo samozřejmě zapotřebí obrnit se velkou dávkou trpělivosti a já doufám, že si nikdo nevyčerpal všechny své zásoby. Věřím a doufám, že to co
děláte pro své děti, vám ony jednou oplatí a budou to předávat dál svým dětem.
Přeji vám všem pevné zdraví, klidné prožití vánočních svátků a v tom novém roce 2021 …
POHODU, KLID A STÁLE ŽIVOUCÍ NADĚJI
za 1. stupeň Základní školy napsala Helena Nohavová, tř. uč. 1. třídy

Spolupráce naší školy s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity
Pozorný kolemjdoucí si všiml, že u vchodu budovy
základní školy je pověšena nová tabule označující
naši školu jako „fakultní“. Tím vstoupila mezi několik set dalších.
Fakultní škola je výukovou základnou budoucích učitelů. Slouží ke zkvalitnění pregraduální
přípravy budoucích učitelů. Ve spolupráci s vysokoškolskými pedagogy se realizují pedagogické
praxe studentů učitelství. Škola nabízí náslechové
hodiny jako příklady dobré praxe, podmínky pro
vlastní výukovou činnost studentů, kvalitní reflexi
výuky, poradenské a konzultační činnosti, případně
prostředí pro pedagogický výzkum.
Fakultní škola je místem tvořivého hledání optimálních edukačních postupů pro začínající učitele.

Podílí se na hledání a ověřování progresivních výukových koncepcí, realizuje nové přístupy ve výuce spolu s odborníky z fakult připravujících učitele.
Fakultní škola má i specifickou roli v přípravě
budoucích učitelů, neboť se významně podílí na
utváření a rozvíjení profesních kompetencí studentů učitelství. Napomáhá modelovat jejich osobitý
vyučovací styl na počátku jejich profesní dráhy
a významně může ovlivňovat utváření a vyhraňování jejich pojetí výuky.
Na fakultní škole do značné míry záleží,
jaký vztah ke svému povolání získají budoucí učitelé. Učitel-mentor studentům předvádí
výuku a spolu ji pak rozebírají, hovoří o různých momentech vyučovací hodiny. Při opač-

Z K U LT U R Y
LEDOVÁ PLOCHA V ÚNORU NEBUDE
PŘESOUVÁME NA PROSINEC

né situaci, kdy student učí, má pak pedagog
při vyučování možnost pozorovat svoji třídu
zezadu. Najednou vidí žáky jinak. Vidí situace,
kterých si při hodině nemusí všimnout. Lépe se
soustředí na reakce konkrétního dítěte.
Spolupráce by se neměla týkat jen učitele
jednoho oboru, ale napříč školou. Obě instituce
by si měly navzájem pomáhat, třeba tím, studenti v rámci seminárních nebo diplomových
prací řeší zajímavé nápady, které škola potřebuje ověřit.
Věříme, že zato spolupráce bude také vítaným obohacením pro náš pedagogický sbor
a žáky lomnické školy.

vedení školy

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)

UPOZORŇUJEME!!! KONÁNÍ PLÁNOVANÝCH KULTURNÍCH AKCÍ ZÁVISÍ
NA PLATNÝCH OPATŘENÍCH A NAŘÍZENÍCH.
BUDEME VÁS VČAS INFORMOVAT. SLEDUJTE WEB MĚSTA A FACEBOOK.

Leden – Únor 2021

Lomnické LISTY informují

9

Z pera
začínající básnířky
Cesty ke štěstí
Každý z nás ví, jak cesty ke štěstí jsou vratké
a to že nejsou vždycky hladké,
když po nich vedou trny růže,
ale všechno zlé za dobré změnit může,
osudová životní láska,
která dva omotá jako páska,
nikdy až na věčný čas,
ale jindy po ní zas,
každý den co den,
zůstanou hezké vzpomínky jen.
Těch hezkých vzpomínek pár,
na lásku co spálil ji žár.
V tom životě, ve kterém nejde vždy vše hladce
a nechutná stále jako med sladce.
Ale přesto je krásný s tím,
právě v životě s čím,
když se v něm narodíme, proto abychom
mohli žít,
to jsou ty cesty ke štěstí, které můžeme mít.
O lásce samotné básník popsal svůj blok,
s tou básní co má plno slok,
o tom, jak dva se rádi mají,
a ruku za to do ohně dají.
Láska má v životě plno tváří
a ta pravá vydrží dvou lidem až do jejich stáří.
autorka: V. Bunešová, žákyně ZŠ

Z našeho knižního fondu
Caplin, Julie: Pláž v Chorvatsku

Z KNIHOVNY

Milí naši čtenáři, návštěvníci
Začátkem loňského roku nikoho z nás ani ve snu nenapadlo, co vše má pro nás připraveno. Těšili jsme se na pravidelná setkání při Uzlíčkování, Čajích o páté, Kreativkách, naplánovali jsme si besedy o krásách našich krajů. Co se dá dělat! Co má být
se stane a člověk se s tím musí smířit a najít si cestu, jak jít dál.
S příchodem dalšího roku můžeme doufat a věřit, že vše kolem nás časem půjde
zase tím správným směrem a my se budeme moci opět bezstarostně potkávat v naší
knihovně. Máme předjednány besedy s pány Koželuhem a Šestákem, koncerty a výstavy. Především jak to půjde, budeme se těšit na návštěvníky našich pravidelných
akcí a naše čtenáře.
Čtenáře bych si dovolila upozornit, že i přes zákazy související s platnými nařízeními, se můžeme domluvit na způsobu, jak si půjčit požadovanou literaturu. Hlavně studentům připomínám vyhledávání v katalozích dostupných knihoven a možnost výpůjčky knih formou meziknihovní výpůjční služby. Volejte, pište, ptejte se.
Knihovna pomůže i přes zavřené dveře, kontaktujte nás:
mbozovska@knih-lo.cz, +420 724 157 968

Julie Caplin cestovala mnoho let po Evropě spolu s nejlepšími novináři píšícími
o jídle a pití a objevovala gastronomické
skvosty v Itálii, Francii, Belgii, Španělsku,
Kodani a Švýcarsku. Těžká práce, ale někdo to dělat musí. Tyto cesty ji inspirovaly
k psaní. Pod pseudonymem Jules Wake publikuje romance.
V knize Pláž v Chorvatsku je hlavní
postavou Maddie, milá a rozumná třicetiletá žena, jež má i svou bohémskou stránku: vystudovala dějiny umění a chtěla by
se prosadit jako výtvarnice. Zatím neměla
štěstí, je bez peněz, a tak přijme nabídku
letní brigády: bude pracovat jako hosteska
na luxusní jachtě v Chorvatsku, na které se
plaví parta přátel z módní branže. Práci jí
dohodila kamarádka Nina, jejíž bratr Nick
je jedním z hostů na lodi. O Maddie se zajímá jeden z hostů, hezký a bohatý Simon,
který oceňuje její výtvarný talent a plné
křivky – myslí to ale upřímně? Zároveň si
Maddie uvědomuje, že se jí čím dál tím víc
líbí Nick…

https://www.databazeknih.cz/knihy/
romanticke-uteky-plaz-v-chorvatsku-445073

Šnábl, Marek: Filipínek
Přes dvacet let pracuje jako vrchní dozorce
a vychovatel ve věznici. Je v denním styku
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s lidmi, jejichž životy ho v mnohém obohacují, ale zároveň mu otevírají oči a připomínají mu, jak je důležité si v sobě udržet
dobro a nevpouštět zlo. Tuto myšlenku se
snaží předávat i svým dětem. Má rád knihy, hudbu (klasiku i death metal) a přírodu, která je pro něj inspirací při psaní.
(https://pointa.cz/project/0029877a-fe5911e9-92b6-001dd8b72061)
Kdo by nechtěl zažít setkání s pohádkovými bytostmi? Jednomu starostlivému
tatínkovi se to přihodí. Při procházce lesem ho přepadne silná bouře a pomoc mu
nabídne roztomilý dědeček, který mu pro
ukrácení času u hořícího ohně vypráví příběh o skřítkovi jménem Filipínek. Skřítek
na každé stránce knihy prožívá úžasná dobrodružství a s pomocí svých přátel i pána
lesa se připravuje na poslední, nejdůležitější boj ve svém životě.
https://www.databazeknih.cz/
knihy/filipinek-448430

Johnson, Maureen: Křiváci

svéráznými spolužáky. Ale stane se něco
velmi podivného: zločinec se vrátí na místo činu...

https://www.databazeknih.cz/knihy/
krivaci-krivaci-414373

Atwood, Eleanor: Příběh služebnice
(1.), Svědectví (2.)
Margaret Eleanor Atwood je autorkou
mnoha románů, píše však i poezii, povídky, eseje a literární studie. Bez pochyb jde
o nejlepší současnou kanadskou spisovatelku, oceněnou mnoha významnými cenami v oblasti literatury.
Narodila se 18. listopadu 1939 v kanadském hlavním městě Ottawě. Začala
psát v 16 letech. Od roku 1957 studovala
na University of Toronto a později také na
Harvard University.
Vyučovala na University of British Columbia (v roce 1965), Sir George Williams University in Montreal (1967–1968),
University of Alberta (1969–1979), York

Autorka se narodila r. 1973 ve Philadelphii, Pennsylvanie. Věnuje se psaní především young adult literatury. Od útlého věku
si přála stát se spisovatelkou. Chodila na
dívčí katolickou školu a vystudovala Delawareskou univerzitu. Studovala kreativní
psaní. V současnosti žije a píše v New York
City.
Ellinghamova akademie je slavná
soukromá škola ve Vermontu, na kterou chodí ty nejbystřejší hlavy, vynálezci a umělci. Zakladatel školy, Albert
Ellingham, magnát z počátku 20. století, chtěl vytvořit „místo, kde je škola
hrou,“! Krátce, po jejím otevření mu ale
unesli ženu a dceru. Stal se z toho jeden
z největších nevyřešených zločinů americké historie.
Stevie Bellová je nadšená fanynka skutečných zločinů, právě začíná studovat
prvním rokem na Ellinghamově akademii
a má vskutku ambiciózní plán: chce tenhle
případ vyřešit. Tedy až se vyrovná s náročnými požadavky na nové škole a se svými

Z E S P O lk ů

Soubory Javor a Javoráček
jdou dál společnou cestou
Javor už má rovných jednatřicet let a Javoráček
mu jde pěkně v patách! Letos oslaví kulatou
třicítku. Loňský rok nám nedal moc příležitostí zkoušet a jezdit na vystoupení. Přesto jsme
měli velké štěstí a mohli jsme připravit folklorní
festival a také jsme se představili návštěvníkům
Hoslovického mlýna. A abychom si aspoň trochu užili advent, natočili malí Javoráčci koledy on-line a společně jsme se stali Ježíškovým
vnoučetem.
Jen tu třicítku jsme s Javorem nestihli oslavit!
Ale nás to nerozhodilo a dáme si to pěkně spolu

Leden – Únor 2021
University (1971–1972) a New York University.
Dnes žije střídavě v Torontu a na Pelee Island (rovněž v Ontariu).
Román kanadské spisovatelky vykresluje pochmurnou vizi blízké budoucnosti
na půdě dnešních Spojených států amerických, které přestaly existovat a byly
nahrazeny totalitním režimem. V nedaleké
budoucnosti se vlády nad Spojenými státy
chopí klerofašistický režim. Z každého,
kdo se proti němu prohřeší, se stává otrok.
A z plodných žen ještě něco mnohem horšího – služebnice, jejichž úkolem je rodit
děti, s nimiž se nikdy nesetkají. Kniha získala ocenění Arthur C. Clarke Award za
nejlepší román a byl v užší nominaci na
cenu Booker Prize.
Další knihou nazvanou Svědectví, pokračuje autorka v příběhu Gileádu více než
patnáct let poté, co June zmizela neznámo
kde, a rozvíjí ho ve zdrcujících výpovědích
tří ženských hrdinek, které mají s tímto režimem co do činění, byť každá v jiné roli.

Leden – Únor 2021

Lomnické LISTY informují

s Javoráčkem všechno najednou. Koneckonců, základem
Javoru jsou vlastně odrostlí Javoráčci, tak proč ne. Jsme
jako jedna velká rodina a tu tvoří všechny generace. Zatím ještě nemáme stanoveno pevné datum pro výročí, ale
festival U Zlaté stoky už svůj termín má, a sice 27. – 29.
srpna 2021.
Pevně věříme, že se situace kolem nás začne pomalu
zlepšovat a snad se budeme moci sejít a něco nacvičit
a připravit nová pásma pro naše diváky a přátele. Zatím
to nejde, a tak nás napadlo trochu vás zapojit třeba do
příprav na velikonoční pomlázku. Co vy na to? Musíme
začít včas!

11

Všichni určitě znáte nějakou koledu a říkáte ji, když
jdete na Velikonoční pondělí koledovat? Co kdybychom
dali všechny naše koledy dohromady? Pošlete na mail
mbozovska@centrum.cz svoje koledy a říkanky. Pěkně to
pospojujeme, přepíšeme a vytvoříme Lomnického koledníčka.
Jo a kdo nechce psát, nebo ještě neumí psát – namalujte obrázek pomlázky, koledníků, prostě s velikonoční
tématikou.
Vypadá to, že Velikonoce ještě nebudou o velkých setkáních a mega akcích, ale určitě aspoň všechny babičky,
maminky a sestry vyšleháte, ne? Tak se na to připravíme.

Ze života spolků
Současná nepříznivá situace se promítla i do činnosti
spolků. Za nás Zahrádkáře se musíme omluvit zájemcům o moštování, že jsme museli vzhledem k zhoršující
se epidemiologické situaci a následnému opatření vlády
přerušit dobře rozběhlý provoz moštárny. Mnohým zůstaly nezpracované plody, vznikly škody. Sklizeň zčásti
skončila v kompostu nebo ve sběrném dvoře. Je to dvojnásobná škoda vzhledem k slušné letošní sklizni oproti neúrodě roku 2019. Je to i zásah do činnosti spolku
v době kdy se spolky potýkají se značnými problémy
s udržením činnosti. Za uplynulých 20 let bylo zrušeno
v ČR na 2000 zahrádkářských osad. Proto se netrpělivě

INZERCE

čeká na schválení zahrádkářského zákona sněmovnou.
Pravice a developeři tento proces soustavně brzdí. Rovněž prezident Klaus pomohl svým zamítnutím schválení
tohoto zákona odložit.
Za náš spolek musíme poděkovat vedení města za významnou podporu, kterou nám a dalším spolkům k činnosti poskytuje.
Museli jsme také přerušit schůzovou činnost, zrušit plánovanou výstavu a pořádání přednášek. Věříme však, že
v době, kdy vyjdou LL, bude situace již příznivější a těšíme se na spolupráci s ostatními spolky, školou a městem.
Zdeněk Zeman
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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
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