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Nenechte
si ujít
9. března
Dětský karneval
15. března
vernisáž výstavy
Nezapomínejme - Pamatujme
30. března
zájezd do
SOLE-FELSEN-BAD Gmünd
7. dubna
Pomlázkování
8. dubna
Zápis do 1. třídy
14. dubna
Koncert Husak Quartet
30. dubna
Rej čarodějnic a stavění máje
6. – 20. května
výstava
Školákem ve válečných letech
25. května
Výročí SDH Lomnice,
hasičská soutěž
26. května
Dětský den na Farské
14. – 15. června
Folklorní festival U Zlaté stoky

Rozkvete Lomnice Veselými koly?
Pokud jste během loňského roku v čase od
jara do podzimu navštívili nedaleké Veselí
nad Lužnicí, určitě jste nepřehlédli jízdní
kola opřená různě o budovy, sloupy, zábradlí obtěžkaná truhlíky a květináči plnými květin a rostlin všeho druhu. Veselí
se rozzářilo „Veselými koly“. Tento nápad

se nám zalíbil a se svolením našich „sousedů“ chceme nechat rozkvést a zazelenat
také naši Lomnici. Přidejte se i vy. Vyndejte nepotřebná kola, bicykly, nebo třeba
jedno kolo, řídítka…fantazii se meze nekladou. Podstatné je osadit truhlík, květináč, starou konev, vědro květinou a při-

pevnit na „kolo“. Co vy nato, rozkvete
Lomnice?
Vyfotíme vaše „kola“ a formou ankety
v říjnu společně vyberete to nejkrásněji
kvetoucí lomnické kolo. Vítěz si za odměnu vybere rostlinu nebo obal na květinu
v hodnotě do 500,– Kč.
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Slovo pana starosty

Vážení spoluobčané,
v prvním letošním čísle Lomnických listů
jsem Vám slíbil, že Vás budu pravidelně
každé dva měsíce seznamovat s nejdůležitějšími událostmi v našem městě. Plnit tento slib je pro mne potěšením.
Až vezmete do ruky toto číslo Lomnických listů, budeme už všichni v očekávání
jara a také tato naše informační platforma
bude mít veselejší a barevnější vzhled.
Během března si připomeneme okupaci a anexi části československého území
a vznik Protektorátu Čechy a Morava. Od
těchto smutných událostí uplyne v březnu
80 let. Prožijeme a oslavíme spolu velikonoční svátky. Pobavíme se při stavění máje
a reji čarodějnic. Příjemnou novinkou bude
pro mnohé z Vás mobilní aplikace V OBRAZE, kterou si můžou stáhnout vlastníci chytrých telefonů. Jde o novou službu
pro občany a návštěvníky našeho města.
Podrobnosti najdete právě v tomto novém
čísle LL. Také bychom v tomto období rádi

zorganizovali setkání lomnických spolků
a zájmových organizací s vedením města.
Společně se domluvíme na rozvinutí spolupráce při pořádání samostatných i společných kulturních a sportovních akcí v tomto
roce.
Město ale nežije jen zábavou a vzpomínáním, ale i každodenní tvrdou a soustředěnou prací ve prospěch svých občanů. Za
sebe, vedení města i pracovníky městského
úřadu mohu zodpovědně prohlásit, že pracujeme opravdu tvrdě. V březnu a dubnu se
probouzí příroda, zahrádkáři i zemědělci
jsou v plné práci, a ani vedení města nebude zahálet.
Na přelomu jara a léta začne rekonstrukce chodníků v Nádražní ulici. Na rekonstrukci a rozšíření Naučné stezky žádáme
ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci.
Mateřská školka bude obohacena o nové
herní prvky. Bylo vypsáno výběrové řízení
na nájem zařízení na Farské louce a v březnu budeme znát výsledek. S Farskou lou-

kou se propojí další událost. Lomnický
SDH představí při příležitosti filipojakubské noci, jinak též při ,,pálení čarodějnic“,
zbrusu nový CAS, tj. moderní cisternovou
automobilovou stříkačku. Půjde o předváděcí akci. Přejme si jen, aby zatím nešlo
o skutečný zásah. Počítáme s dílčími opravami chodníků, komunikací i veřejného
osvětlení. Musíme řešit dopravní značení,
která neodpovídají reálné dopravní situaci.
Budeme se také zabývat problémem tzv.
jednosměrek, které, jak se ukázalo, nejsou
vhodným řešením pro každou komunikaci.
K těmto, ale i jiným problémům se dále
vyjádří též místostarosta pan Ing. Augsten
a radní pro bezpečnost a dopravu pan Martin Chrt.
Vážení spoluobčané, byl bych rád, abyste si stále uvědomovali, že jsme tu pro Vás.
Abychom ale pro Vás mohli pracovat co
nejefektivněji, potřebujeme Vaši součinnost a pochopení. Děkujeme.

Vážení spoluobčané,

SKLO – čiré:

jistě Vás potěšilo, že od počátku roku můžeme všichni využívat svoz komunálního
odpadu v týdenním intervalu. Nemusíme si
již lámat hlavu, který pátek je ten správný.
Ukládání tříděného odpadu v lokálních sběrových místech po městě probíhá bez takřka
problémů. Je vidět, že minulé vedení odvedlo v systému odpadového hospodářství
kus práce. Všichni již téměř jistě víme, do
jaké barvy sběrové nádoby patří různé druhy
odpadu, ale opakování je matka moudrosti
a tak si dovolím malé shrnutí, jaký odpad třídíme a jaký patří do směsného odpadu:

sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin,
dětských přesnídávek a příkrmů, rozbité
skleničky (netřeba vymývat, drobné znečištění u skla nevadí), čiré lahve od alkoholických i nealkoholických nápojů, skleněné láhve od oleje (pozor, plastové víčko
vyhodit do plastu), skleněné obaly od vonných svíček (zbytek vosku nevadí, shoří při
zpracování), skleněné flakonky od parfémů
DO SKLA NEPATŘÍ !!!
varné a laboratorní sklo (zavařovací sklenice recyklovat LZE), pozlacené nebo barvené sklo, zrcadla, drátěné sklo, autosklo,
plexisklo, keramika (nelze recyklovat),
sklokeramika, porcelán

DO PLASTU NEPATŘÍ !!!
obaly se zbytky jídla nebo čisticích prostředků, plastové tuby od pleťových masek, tuby od zubní pasty, PET lahve se
zbytky mastnoty, molitan (houbičky na nádobí), stavební polystyren, objemné plastové předměty (např. zahradní nábytek), podlahové krytiny, PVC, novodurové trubky,
silonové punčochy, gumové rukavice

starosta Petr Baštýř

Slovo pana místostarosty

PAPÍR:
časopisy, noviny, reklamní letáky, sešity,
knihy bez pevné vazby, papírové obaly,
krabice, vše z lepenky, obálky s fóliovými
okénky, papír s kancelářskými sponkami,
bublinkové obálky (bez plastového vnitřku, který patří do žlutého kontejneru)
DO PAPÍRU NEPATŘÍ !!!
celé svazky knih s pevnou vazbou, pleny,
hygienické potřeby, mokrý, mastný nebo
znečištěný papír, použité papírové kapesníky a papírové utěrky, povoskovaný papír,
papír s laminací, fotky, fotografický papír,
pečící papír, uhlový papír, ruličky od toaletního papíru, papírová plata od vajíček

SKLO – barevné:
barevné skleněné lahve od nápojů (pivo,
víno, alkoholické i nealkoholické nápoje),
barevné lahve od jedlých olejů a dochucovadel, tabulové sklo z oken a dveří

PLASTY:
fólie (též potravinářské fólie – nesmí být
mastné nebo silně znečištěné), igelitové
sáčky (papírovou etiketu je vhodné oddělit), plastové tašky, plastové obaly od drobných balených potravin, PET lahve (ty,
které jsou obalené smršťovací fólií kopírující tvar láhve, z obalu svlékněte), plastové
kelímky od jogurtů a mléčných výrobků,
plastové vaničky od ovoce a zeleniny, nádoby od kosmetiky a čisticích prostředků,
kapsle od pracího gelu, PET lahve od jedlých olejů (vymyté, bez známek mastnoty),
plastové jídelní termoboxy (po odstranění
zbytků jídla a mastnoty), krabice (nápojové
kartony od džusů, vína, mléka a mléčných
výrobků), plastové nápojové kelímky, plastové obaly od CD a DVD, plastové síťky
od ovoce, kartáče na nádobí a kartáčky na
zuby – jen rukojeť

BIOODPAD:
veškeré rostlinné zbytky (zbytky a slupky
ovoce i zeleniny, listí, tráva, drobné větve –
pozor větší nutné štěpkovat), čajové sáčky,
lógr z kávy, pečivo, skořápky od vajíček
a ořechů, lepenka (roličky od toaletního papíru či kuchyňských utěrek, plata od vajec),
papírové kapesníky, popel ze dřeva, piliny,
kůra, stará zemina i hlína z květináčů
DO BIOODPADU NEPATŘÍ !!!
maso, kosti ani jiné živočišné zbytky!!,
rostliny, které jsou napadeny chorobami,
exkrementy zvířat, popel z uhlí, nedopalky
cigaret, olej z kuchyně, textil, pytlíky z vysavače, jednorázové pleny

KOVOVÉ OBALY:
plechovky od konzerv, plechovky od nápojů,
kovové nádobky od kosmetiky, aluminiová
fólie na potraviny, hliníková víčka od jogurtů
(zmačkat do koule – pozor, některá víčka od
jogurtů jsou kombinací plastu a papíru), alobal a ostatní kovové předměty z domácností,
hliníkové kalíšky od čajových svíček
DO KOVU NEPATŘÍ !!!
obaly od bramborových lupínků, kovové
nádobky od sprejů (jsou pod tlakem), ple-

Lomnické LISTY informují

Březen – Duben 2019
chovky od barev, ředidel, laků a ostatních
chemikálií, elektrozařízení

OTÁZKY A ODPOVĚDI:
Co s použitým rostlinným olejem v domácnosti a obalem od oleje?
Použitý rostlinný olej slijte do nádoby
a odevzdejte do sběrného dvora.
Kam s vyjetým olejem nebo barvou?
Odevzdejte do sběrného dvora.
Co s hliníkovými víčky od jogurtů a kovovými obaly?
Zmačkat do většího objemu (tenký hliník
by jinak shořel) a vytřídit do nádob na kovy
nebo odvézt do sběrného dvora.
Co s kávovými kapslemi?
Obal je kombinací různých materiálů,
kapsle nelze recyklovat jako celek. Buď
je uložte do směsného odpadu, nebo je
musíte rozebrat. Plastová nádobka patří
do žlutého kontejneru na plasty, kávovou
sedlinu lze uložit do bioodpadu, víčko
z kompozitního materiálu patří do směsného odpadu.
Pojďme se všichni zamyslet, kolik času
a námahy stojí každého z nás vytřídit pár kousků papíru, plastu, skla, případně kovových
obalů a bioodpadu a tímto snížit podíl směsného odpadu vyprodukovaného námi všemi.
Nemusím jistě připomínat, že likvidace směsného komunálního odpadu je finančně nejnáročnější a cena bude nadále stoupat. Možnost
uložit recyklovatelný odpad má každý z nás,
co by kamenem dohodil. Tak pojďme na to!
Jestliže se takto zamyslíme všichni, ušetříme
nemalé finanční prostředky a z nich si budeme
moci dovolit pořídit např. nové herní prvky na
dětská hřiště, kolostavy u školky a školy, více
zeleně, laviček a dalšího mobiliáře na náměstí, případně další investice.
Jestliže Vás napadne jakýkoliv dotaz,
budu se jej snažit zodpovědět na telefonním čísle 797 979 379 nebo na emailu místostarosta@meu.lomnice-nl.cz.
Na počtenou v příštím čísle LL.
místostarosta Ing. Vladimír Augsten

Rozhovor člena redakční rady Lomnických listů
s panem Martinem Chrtem, radním pro dopravu
a bezpečnost (čtvrtek 7. 2. 2019)
LL: Dobrý den, pane Chrte. Jste zastupitel
za občanské sdružení Společně pro Lomnici a zároveň jste byl zvolen členem Rady
města. Byla Vám svěřena gesce dopravy
a bezpečnosti. Od voleb sice uplynula relativně velmi krátká doba, ale předpokládám,
že jste se v oblasti Vaší činnosti rychle zorientoval a máte již představu o tom, co je
v této oblasti v Lomnici prioritou.
MCH: Přeji dobrý den Vám i všem našim spoluobčanům. Samozřejmě znám
a znal jsem již předtím, než jsem byl
zvolen, problémy a priority týkající se
dopravní situace a bezpečnosti v Lomnici, a to z doslechu i vlastní zkušenosti.
LL: Co tedy považujete za největší problém a zároveň prioritu?
MCH: Především je třeba uvést do souladu s předpisy a reálnou situací v provozu dopravní značení. Dále působí lidem
problémy tzv. jednosměrky, ať již jde
o ztížené možnosti parkování, špatnou
dostupnost k vlastnímu domu, problémy
s údržbou v zimním období, neprůjezdnost v případě oprav inženýrských sítí či
celkovou dopravní obslužnost. Dále je
nezbytné opravit chodníky, jejichž stav
je mnohde tristní. Jinde zase chybí veřejné osvětlení úplně nebo je ve špatném
stavu. To jsou dílčí opravy, které nevyžadují velkých nákladů ani finančně náročných projektů. Jako nezbytné se také
do budoucna jeví rozšíření počtu parkovacích míst. Jsme si vědomi různých
legislativních omezení při vytváření návrhů a projektů, nicméně vždy záleží na
kolektivní dohodě jak na úrovni města,
tak při jednání s občany, kterých se změny mohou týkat. V mnoha případech lze
vyjednat výjimky nebo zpracovat více
variant řešení. Je to velká výzva, ale společně to chceme dokázat.

INFORMACE
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:

listopad – březen
8.00 – 18.00
8.00 – 17.00
8.00 – 20.00

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

Provozní doba Sběrného dvora
Úterý:
Pátek:
Sobota:
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celoročně otevřeno:
14:00 – 17:00
08:00 – 12:00
12:30 – 17:00
08:00 – 12:00

LL: S tím budou občané Lomnice určitě
vřele souhlasit. Vše ale samozřejmě nejde
vyřešit najednou. V Lomnici je mnoho ulic,
které už dlouhá léta čekají na opravy či rekonstrukci. Bohužel se zde najdou i ulice,
které jsou již dlouhá léta zasíťované, ale
povrch chybí. Jakým způsobem a na základě jakých kritérií chcete tuto situaci řešit?
MCH: Naším cílem je zachování plynulosti dopravního provozu ve městě. Zásadním
kritériem je bezpečnost provozu a v neposlední řadě finanční náročnost. Je tudíž třeba se zaměřit na kvalitu provádění dílčích
oprav a operativně reagovat na nastalé situace s plným vědomím toho, že investice
do komunikací jsou dlouhodobé. Za tím
účelem je nezbytné vytvořit harmonogram
oprav a rekonstrukcí místních komunikací,
jehož součástí budou také opravy či konstrukce veřejného osvětlení, chodníků i dopravního značení.
LL: Chtěl byste něco vzkázat našim spoluobčanům?
MCH: Ano, chtěl bych je ubezpečit, že
budeme reagovat na jejich podněty a chceme jim vycházet vstříc. Jako příklad uvádím žádosti o povolení vybudování vjezdu
k nemovitostem či pozemkům, samozřejmě ovšem v souladu s platnou legislativou.
Na druhé straně je ale třeba, aby i občané
dodržovali jistá pravidla. Pořádková komise se na svém jednání dne 31. 1. 2019
musela zabývat takovými podněty, jako je
jízda cyklistů po chodnících či parkování
vozidel na chodnících. Upozorňujeme proto touto cestou občany, aby se zbytečně nevystavovali přestupkovému jednání.
LL: Děkuji Vám, pane Chrte, za tento velmi
podnětný rozhovor na velmi aktuální a důležité téma. Určitě budete naše spoluobčany
o vývoji situace průběžně informovat.

O lidech, zvířatech
a ohleduplnosti
Říká se, kdo nemá rád zvířata, nemá rád
lidi. Můžeme to také obrátit. Kdo má rád
zvířata, má rád lidi. Úplně pravda není jedno ani druhé. Obě rčení mají ale jednoho
společného jmenovatele. Z každodenního
života se vytrácejí čistě lidské vlastnosti,
a to respekt a ohleduplnost k lidem i zvířatům.
Máme moc rádi naše pejsky, zachránili
jsme je z ulice a oni nám to vracejí. Staráme se o ně dobře. Chodíme s nimi na procházky mimo jiné i proto, aby se pořádně
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vyprázdnili. Poctivě sbíráme jejich hovínka, elegantně řečeno exkrementy, do plastových sáčků, které si kupujeme. Následně sáčky končí v odpadkovém koši nebo
v koši na psí exkrementy. Těch je ovšem
pomálu.
Nebydlíme ve velkém městě, jako je
např. Praha, kde se z psích exkrementů
zvláštní metodou vyrábí teplo a nezáleží
přitom, jestli použité sáčky jsou plastové
nebo papírové. Nám by stačilo, kdyby byly

pejskařům pravidelně k dispozici sáčky
a více košů. Většina našich známých pejskařů se sehnou a hovínko poctivě seberou.
Je to prosté, myslí totiž na ty ostatní, kteří
si jdou jen tak na procházku, ať už sami
nebo s dětmi. Myslí také na děti, které si na
louce hrají. Je to i otázka základní hygieny.
Bohužel, kvůli těm druhým, kteří určitě
také mají rádi svoje pejsky, ale s naprostou
lhostejností nechávají ležet jejich exkrementy, je procházka po louce, ale i jinde,
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tancem mezi hromádkami všech velikostí.
Je to bezohledné. Zřejmě jim ani nevadí, že
si občas také našlápnou. Buďme ale také
ohleduplní i k lidem, kteří se starají mimo
jiné i o úklid našeho města a neznechucujme jim jejich obtížnou práci, na kterou bychom možná sami neměli žaludek.
Buďme ohleduplní!
Za pejskaře i za Spolek pro zdravou Lomnici:
Gantnerovi

ZDRAVOTNICKÉ OKÉNKO
SORB, s.r.o. - Soukromá ordinace Roman Bílek
Na stále se opakující dotazy, připomínky a omyly pacientů i naše si
dovolujeme připomenout několik technických detailů k ordinační
době a provozu naší ordinace.
Ordinační doba platí již mnoho let, ale přesto se opakují stále stejné
situace. Fronty před ordinací ve středu dopoledne, desítky telefonátů
brzy ráno, žádosti o prohlídky, resp. posudky k řidičákům nebo do
práce atd. brzy ráno, kdy je čekárna plná nemocných.
Proto si dovoluji znovu zveřejnit ordinační dobu:
ORDINAČNÍ DOBA SORB s.r.o
Zámecká ulice 224, Lomnice nad Lužnicí:
PONDĚLÍ		 6.30 hod. – 10.00 hod. nemocní
a 10.00 hod. – 12.30 hod. objednaní
ÚTERÝ		 6.30 hod. – 10.00 hod. nemocní
a 10.00 hod. – 12.30 hod. objednaní
STŘEDA		 6.30 hod. – 12.00 hod.
		 DIABETICKÁ PORADNA PRO POZVANÉ
		 12.00 hod. – 15.00 hod. PRO PRACUJÍCÍ
a 15.00 hod. – 18.00 hod. PRACUJÍCÍ OBJEDNANÍ
ČTVRTEK		 6.30 hod. – 10.00 hod. nemocní
a 10.00 hod. – 12.30 hod. objednaní
PÁTEK		 6.30 hod. – 10.00 hod. nemocní
a 10.00 hod. – 12.30 hod. objednaní

NA ZÁVĚR VYSVĚTLIVKY A PŘIPOMÍNKY:
Nemocní, choďte prosím RÁNO a pokud možno nalačno, v poledne už
nenabereme ani krev!
Objednací systém je zaveden proto, aby se nemíchali nemocní pacienti
s ostatními klienty, kteří potřebují jiné služby, např. výpisy z dokumentace,
nebo potřebují vyplnit formuláře, pojistky, potřebují vypsat návrh na lázně, žádosti o prohlídky do práce, zdravotní průkazy, posudky nutné k řízení motorových vozidel, prohlídky těhotných žen, předoperační vyšetření,
zbrojní průkazy atd. Jak asi každý chápe, není vhodné, aby např. gravidní
klientka či pacient před operací seděli mezi nemocnými s chřipkou.
Prosíme proto, na tyto věci se OBJEDNÁVEJTE.
Je jasné, že nelze vždy na 100% dodržet časy, ale zhruba se do nich
vejdeme. Několik minut navíc ještě nikoho zdravého nezabilo, nota bene
když nese pojistku.
POZOR! POŘADÍ PACIENTŮ VŽDY URČUJE LÉKAŘ!!!
Jistě každý uzná, že vyskytne-li se v čekárně pacient, jehož zdravotní
stav vyžaduje přednostní ošetření, musíme ho vzít přednostně. Nepoznáte
to, nechte to na lékaři, nikdy neznáte příčinu, proč lékař bere toho kterého
pacienta přednostně. Nechte to na nás. Nikoho záměrně nešikanujeme ani
neupřednostňujeme.
STŘEDA, jak vidno, je vyhrazena PRO PRACUJÍCÍ.
Tradičně je tento den vyhrazen pro lidi, kteří si musí brát propustky
nebo jsou limitováni zaměstnavatelem a berou si na tento den dovolenou
atd. Proto mají vyhrazen jeden den v týdnu. Proto, BUĎME TOLERANTNÍ, zejména důchodci, a respektujte to, prosím. Pokud NEJSTE NEMOCNÍ, máte více času než zaměstnaní či dojíždějící.
ALE POZOR! Nemocní budou totiž ošetřeni vždy – i ve středu. NEMOCNÍ … zdůrazňuji. Nezkoušejte to prosím. Větu „Já chci jenom…“

jsem slyšel desetitisíkrát a garantuji vám, že takové „jenom“ znamená
někdy i 30 minut. Stejně tak ošetření ve středu dopoledne. Tato doba je
vyhrazena pouze pro POZVANÉ DIABETIKY. Respektujte to prosím.
I tato skupina je riziková a my děláme vše proto, aby se diabetici nemíchali s nemocnými.
JAK OBJEDNÁVAT?
Prosím objednávejte se po 9. hodině na telefonu 384 792 446. Argumenty „já jsem volal(a) ráno a nikdo to nebral“ jsou časté, ALE uvědomte
si, že ráno bere sestra desítkám lidí krev, kterou je nutno odeslat do 8:00
hod. do laboratoře ke zpracování a sestra se nemůže dostat k aparátu. Stejně tak desítky telefonů typu „JSTE TAM?“, „KDY TAM BUDE NEJMÍŇ
LIDÍ?“, „MŮŽU PŘIJÍT?“ – to jsou skutečně znění nejčastějších dotazů
ráno. To jenom pro zajímavost.
Je jasné, že případy hodné zvláštního zřetele řešíme také mimořádným
postupem.
NÁVŠTĚVY
Návštěvy u pacientů se objednávají u sestry běžným postupem
a prosíme, sdělte důvody. Podle toho totiž zjistíme, jak to spěchá, či
nikoliv. Běžně se návštěvy dělají až po skončení hlavního náporu,
tj. po ordinační době, v tzv. Provozní době. Na rozdíl od kolegů, např.
v Třeboni, nezpoplatňujeme tyto návštěvy (běžná taxa v Třeboni je až
500 Kč za návštěvu).
Důvody jsou jasné – nemožnost dostavit se k lékaři běžným způsobem,
tj. absence dopravního prostředku, chronicky imobilní pacienti, vysoké
teploty, poruchy nervů nebo hybnosti, pooperační stavy nebo jiné důvody
omezené lokomoce (pohybu).
Život ohrožující stavy volejte přímo 155 nebo nás a my to zprostředkujeme. Na nic nečekejte v případě náhlých poruch vědomí, zástavy dechu,
oběhu, nehod, vážných úrazů … VOLEJTE 155.
Argument, že někdo žádá návštěvu, protože nebude čekat v čekárně, to
ani nezkoušejte. S tím neobstojí nikdo a nikde. To by lékaři jenom jezdili
po pacientech, protože kdo by rád někde čekal, že? Trochu pro zasmání –
je pikantní, když vidím pacientku podruhé v jednom dni na náměstí tlachat
s dalšími, a je to ta, která volala, že chce návštěvu, protože je ordinace
daleko. Naštěstí je to marginální exces, ale také se najdou.
Víte všichni dobře, že seniory či hodně nemocné se snažíme vždy vzít
přednostně. Takže pomluvám, že se lidé bojí chodit k lékaři, protože jde na
ně zhurta (zejména ve středu), tomu se musím jen hořce zasmát. Lidi, kteří
to potřebují, ty ošetřím rád i v sobotu a neděli. Ale ve středu, pokud nejste
nemocní, tak to nezkoušejte.
A jak je to s lidmi, kteří přijdou po desáté hodině a nejsou objednaní?
Choďte dřív nebo jednoduše vás musíme vměstnat mezi objednané a počkáte si. Objednací systém funguje několik let a většina lidí to dobře zná.
Notorické chytrolíny, kteří chodí 5 minut před koncem pracovní doby, aby
nemuseli čekat, známe, ale to je asi všude.
OMEZENÍ PROVOZU ORDINACE.
Každé omezení provozu hlásíme obecním úřadům se žádostí o vyhlášení a zveřejnění, dále to inzerujeme na stránkách SORB na FB a na vývěsce, vždy s časovým předstihem.
Jinak věřím, že to docela klape, alespoň pokud mohu srovnat s ostatními srovnatelnými obvody a doufám, že nám to půjde i do budoucna.
MUDr. Roman Bílek
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Očkování proti klíšťové
encephalitidě
Klíšťová encephalitis, slangově klíšťovka, je infekční
onemocnění postihující
centrální nervový systém někdy s těžkými
následky.
Bohužel
často končí i smrtelně. Zdrojem nákazy je klíště
obecné – IXODES RICINUS.
Otázka, zda očkovat, nebo neočkovat, která
je v posledních letech propírána na sociálních
sítích a v tisku, ztrácí v tomto případě jakékoliv
opodstatnění, pokud zvážíme následky.
Klíšťová encefalitida neboli klíšťový zánět mozku je infekční virové onemocnění
napadající nervový systém. U dětí má tendenci způsobovat spíše záněty mozkových
obalů. První příznaky se objeví většinou za
7 – 14 dní. Onemocnění probíhá většinou
dvoufázově, může proběhnout jen jedna fáze
onemocnění nebo i bezpříznakově. První fáze
trvá obvykle 3 – 5 dní, projeví se podobně
jako chřipka – bolesti svalů, kloubů, zvýšená teplota, bolest hlavy, únava, nechutenství.
Po několika dnech zlepšení může přijít druhá fáze onemocnění klíšťovou encefalitidou,
kdy se objeví vysoká horečka, ztuhlost šíje,
kruté bolesti hlavy, zvracení, světloplachost.
Dochází k postižení centrálního nervového
systému s projevy nervové obrny, ztuhnutí
svalů, třesem, závratěmi, poruchami paměti,
spánku, dezorientací. Akutní stav trvá 2 – 3
týdny. Následkem 2. fáze onemocnění mohou být trvalé následky, např. chronické bolesti hlavy, poruchy spánku, poruchy soustředění, deprese, třes, poruchy rovnováhy, obrna
svalů v obličeji, obrny končetin.
Nejvhodnějším způsobem prevence před
tímto onemocněním je očkování proti klíšťatům. Doporučuje se zejména osobám, které žijí
v rizikových oblastech nebo osobám, které se
často pohybují v přírodě.
KDY OČKOVAT?
Zakořeněný mýtus očkování v zimě není
dogma, ale skutečná výhoda. Imunita – odolnost
nastupuje totiž teprve po podání druhé dávky. Ta
se podává měsíc po první dávce. V létě používáme zkrácené očkování, kdy podáváme druhou
dávku již po 14ti dnech, ale na úkor kvality protilátek.
Nebude trvat dlouho a naše louky, lesy a zahrady budou plné klíšťat, kterým letošní mírná
zima přála. Takže, přemýšlejte, neváhejte. Jaro
je na dosah.
JAK SE CHRÁNIT PROTI KLÍŠŤATŮM?
Způsobů ochrany proti klíšťatům je popsána
celá plejáda. Od lidových rad až po vědecké.
Nutné ovšem podotknout, že ne všechna opatření jsou spolehlivá, ať už se jedná o repelenty,
našívání pásků proti klíšťatům na nohavice, pojídání vitaminu B komplexu atd. Jednoznačně
nejbezpečnějším a nejspolehlivějším zůstává
očkování.
Je s podivem, jak lidé, kteří neváhají vydat
tisíce za očkování, obojky nebo tablety pro psy,
váhají obětovat pár set za očkování proti dokonce smrtelné nemoci.
Máte-li zájem, kontaktujte svoje praktické
lékaře nebo očkovací centra.
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Mobilní aplikace v OBRAZE
Představujeme naši novou službu pro občany a návštěvníky našeho města.
Chcete být informováni o aktualitách
z našeho webu? Chcete mít k dispozici důležité informace z města ve vašem chytrém
telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit
z webu našeho města, upozorní vás na nově
vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích,
můžete si prohlédnout fotografie nebo
dokumenty vyvěšené na úřední desce.
Co lze sledovat?
• kulturní a sportovní akce
• fotogalerie

• aktuality
• úřední desku
Co je potřeba k jejímu stažení?
• mít chytrý telefon s operačním systémem
Android či iOS
• přístup na internet
• místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Kde si aplikaci lze ZDARMA stáhnout?

více zde: www.online-team.cz/vobraze

Ukončení provozu starých kotlů na pevná paliva
Datum 1. září 2022 by si měli v kalendáři
pořádně vyznačit všichni provozovatelé
starších kotlů na pevná paliva. Tímto dnem
uplyne lhůta, do níž zákon o ochraně ovzduší
nařizuje vyměnit kotle první a druhé emisní
třídy za kotel vyšší třídy. Uživatelům, kteří
by po tomto datu kotel starého typu provozovali načerno, hrozí pokuta 50 000 korun.
Nejhorší dopad na zdraví sousedů i širokého okolí mají kotle na hnědé uhlí. Individuální vytápění pevnými palivy (zejména
uhlím) je v České republice nejvýznamnějším přímým zdrojem znečištění jemnými prachovými částicemi a dominantním
zdrojem benzo(a)pyrenu, což je silně karcinogenní a mutagenní látka.
Pro výměnu kotlů je nezbytné pokračovat v kotlíkových dotacích. Kotlíkové do-

tace jsou dosud financovány z evropských
fondů. Zajistit peníze na pokračování kotlíkových dotací tak, aby na ně dosáhly
i chudší rodiny, musí ministerstvo životního prostředí a celá vláda. Majitelů zastaralých kotlů je u nás totiž ještě přes 300 000.
Ovšem vyčištění ovzduší a snížení skleníkových emisí nemůže ležet jen na domácnostech. Stát musí zajistit odstavení zastaralých bloků uhelných elektráren, které
nesplňují emisní limity. Do srpna 2021 se
tyto elektrárny musejí buď zmodernizovat
nebo přejít do nouzového režimu či nejlépe
úplně skončit.
Předpokládané zveřejnění podmínek pro
3. kolo kotlíkových dotací v Jihočeském
kraji: SRPEN/ZÁŘÍ 2019 na webu http://
kotlikovedotace.kraj-jihocesky.cz.

Pozvání do čítárny
Srdečně Vás zveme na přednášku s názvem Doma je doma s ředitelkou Hospicové péče sv. Kleofáše Mgr. Petrou
Brychtovou, která bude v Čítárně na faře
21. března od 17 hodin.
Nevěděla jsem, jak napsat pozvání s postním, Velikonočním i jarním podtextem, tak
si Petra pozvánku připravila sama 
Před několika lety jsem se potkala s týmem lékařů a zdravotních sester, kteří chtěli
udělat paliativní péči dostupnou i v našem
regionu. Začala jsem s nimi spolupracovat
a vytvářet zázemí neziskové organizace,
která dodnes provozuje zdravotní a sociální
služby tak, aby spolu tvořily komplex účinné pomoci všem, kteří pečují nebo pečovali
o své nemocné blízké v domácím prostředí.
I díky vlastní zkušenosti z domova, která
nebyla v posledních letech ojedinělá, jsem
přesvědčena o tom, že podpora pečujících
a jejich blízkých nemocných má velkou
hodnotu a smysl, a to především pro tyto
rodiny samotné. Samozřejmě hospicová
zkušenost pevně prorůstá i do mého života
a jeho hodnot.

Poslání hospiců je zajištění komplexní paliativní péče, důstojného umírání.
Paliativní péče si klade za cíl pečovat
o člověka ve všech jeho rovinách tak,
aby netrpěl nesnesitelnou bolestí; tak,
aby byla zachována jeho důstojnost
a aby ani ve chvílích nemoci a umírání
nebyl osamocen.
Lidský počátek i konec jsou spolu
neodmyslitelně spjaté, i když se tomu
často můžeme bránit, zavírat před tím
oči, ale cesta života je jen jedna a každý okamžik, ať je první nebo poslední,
má své nepostradatelné místo. Je to tak
i v křesťanském příběhu, který si každý
rok znovu a znovu odžíváme… Bez Vánoc by nebylo Velikonoc… Bez zrození
by nebyla smrt… V případě Krista, smrt
vítězná! Naše naděje, Naděje z Betléma,
Naděje z Golgoty… Světlo z Betléma,
Světlo z velikonoční svíce…
Duchovní rozměr péče hospice je nepopiratelný. I přesto, že práce v hospici
je pro všechny, i pro nevěřící a stejně
tak služby hospicového týmu jsou pro
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všechny, tedy i pro nevěřící. Osobně
jsem vděčná za to, že mohu čerpat z pramenů křesťanství.
My první jsme se museli naučit a učíme
se stále, jak zvěstovat naději, která nutně
musí zvítězit nad smutkem. Přišli jsme na
to, že k tomu nejsou potřeba velké a okázalé činy… Stačí jen otevřít své srdce a jít
s radostí… S radostí sloužit, s radostí pomáhat, s radostí i něco pro druhé obětovat… S radostí přinášet Naději z Betléma
– Naději z Golgoty do každého domova
a zapálit tak v lidských srdcích lásku, úctu
a porozumění…
Následující akce bude 4. dubna od
17 hodin na stejném místě. Budeme mít

možnost promluvit si o postní době s řeholní sestrou Liobou z řádu Rodiny
Panny Marie z Dobré Vody u Nových
Hradů.
Témata jsou: „Co nám dnes dává postní doba? Co může dát mně osobně postní
doba? Sedm slov z kříže tvoří jakýsi Ježíšův testament“. Přijďte se k nám zaposlouchat či aktivně diskutovat o těchto
výrocích, o kterých zřejmě Kristus věděl,
že budou velkou nadějí do příštích dnů,
let, století… Silně nás vyzývá k obrácení
a k usmíření. O nadcházejících Velikonocích můžeme s větší radostí objevit Boží
lásku a milosrdenství.
S přáním hezkých dnů  Michaela Šafářová
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Budeme rádi za jakékoli časopisy, které
použijeme na doplňování naší „nádražní
„ poličky. Váš časopis může udělat dvojitou i několikanásobnou radost, proč ho
házet do sběru... :)

Připomínka tragického výročí zřízení Protektorátu Čechy a Morava
„Do války jsme pro vás nešli, ale mír bez vás dělat nebudeme…Slibuji, že pokud budu živ, budu pracovat, abych
odčinil ten hrozný zločin, kterého jsme se dopustili na vaší zemi.“
Winston Churchill, bývalému československému prezidentovi Edvardu Benešovi, 27. července 1939 v Londýně

Dne 15. respektive 16. března uplyne již
osmdesát let od vydání jednoho z nejtragičtějších nařízení vztahujících se k československým potažmo českým dějinám. Toho
dne, tedy 16. března 1939, vstoupil v platnost výnos o zřízení Protektorátu Čechy
a Morava (německy Protektorat Böhmen
und Mähren). Tím fakticky zaniklo období
tzv. „druhé republiky“. Ta vznikla zhruba
půl roku před zřízením Protektorátu Čechy
a Morava, kdy čtyři velmoci (Německo,
Itálie, Francie a Anglie) podepsaly 30. září
1938 tzv. Mnichovskou dohodu, která Československu nařizovala odstoupení pohraničních území, a to nejenom Německu, ale
i Polsku a Maďarsku. Československo nebylo k jednání přizváno. Výsledek byl zástupcům československé vlády oznámen až po
podepsání dohody a bylo jim naznačeno, že
v případě nepřijetí Hitlerových požadavků,
nebude Anglie ani Francie ochotna pro Československo nic udělat.
Agresivní politika Adolfa Hitlera byla
vůči Československu stupňována již od
druhé poloviny 30. let. K její eskalaci
došlo v roce 1937 a to v pokynech, které
Hitler udělil tehdejšímu ministrovi zahraničí Konstantinovi von Neurathovi. Záminkou se pro Hitlera stala německá menšina žijící v pohraničí, jejíž mluvčím se
stal Konrad Henlein, aniž by si uvědomil,
že i on sám se stal pouhou figurkou na
Hitlerově šachovnici. Již na konci března
1938 se setkal s Hitlerem, který mu dal
přesné instrukce, jak vůči československé vládě postupovat. Strategií měly být
neustále se stupňující požadavky, které
by Československo v žádném případě
nemohlo splnit. Jak píše Jan Němeček ve
své studii „Hořký epilog Mnichova 1938“
uveřejněné v Českém časopisu historickém: „Z pohledu následujících událostí
a s jistou mírou nadsázky je možno říci, že
se tohoto osudného dne, 28. března 1938,
rozhodlo o osudu Československa. Všechno, co následovalo, týdny a měsíce vyjed-

návání československé vlády i prezidenta
o stále narůstajících německých menšinových požadavcích ve stínu britské politiky
appeasementu, to vše byla jen hra, úspěšně rozehraná v Berlíně s jediným cílem:
rozbít československý stát.“ Dne 30. května 1938 Hitler podepsal finální verzi Fall
Grün, kde jasně a naprosto srozumitelně
nastínil svůj plán na rozbití Československa.
Především díky britské politice appeasementu (usmiřování pomocí ústupků) se mu
již v září 1938 podařilo odkrojit poměrně
značnou část československého území. Celkové územní ztráty činily 41.098 km2 (takřka
30% veškerého území). Původně zde žilo
727.000 Čechoslováků, z toho se 350.000
podařilo přesídlit do vnitrozemí. Toto vše
muselo proběhnout během dvou dnů, respektive přes noc. Nastal ekonomický a sociální
kolaps. Uprchlíci museli být ubytováni ve
vnitrozemí, byly přerušeny tratě, aby se co
nejvíce destabilizovaly poměry v Československu a aby nastal chaos.
Krátce po Mnichovu abdikoval tehdejší československý prezident Edvard Beneš
a odletěl do Londýna, kde začal organizovat
zpravodajské složky a budovat exilovou vládu. Novým prezidentem okleštěné republiky se stal Emil Hácha, předseda Nejvyššího
správního soudu, před kterým stál nelehký
úkol, zachránit alespoň to málo, co ze zmrzačené republiky zbylo.
Již v polovině března odcestoval Hácha
do Berlína na jednání s Hitlerem. V budově
říšského kancléřství mu však bylo Hitlerem
jasně řečeno, že existují pouze dvě varianty
řešení situace a obě dvě znamenají vstup německých jednotek na území Česko-Slovenska. Rozdíl je pouze v tom, zda anexe bude
mít klidný průběh či ne. Ve středu 15. března
1939, kdy na republiku padal déšť se sněhem, vstupují do Prahy německé obrněné
vozy, transportéry a motocykly a jejich první cesta vede na Pražský hrad. Druhý den je
z rozkazu Hitlera zřízen Protektorát Čechy

a Morava. Již dva dny před tím, 14. března,
se odtrhlo Slovensko a vyhlásilo samostatný
Slovenský štát.
Nastává jedna z nejtemnějších kapitol
českých dějin. Poslední ostrůvek demokracie ve střední Evropě zanikl. Tato země, do
které ještě před válkou utíkali židé a antifašisté z Německa, byla nejprve rozparcelována a poté úplně zničena, aniž by bylo
zabráněno tomu, co celý rok před osudným
15. březnem proklamoval britský premiér
Chamberlain, tedy válce.
Ta vypukla 1. září 1939, kdy Hitler napadl
Polsko. V tomto okamžiku už západní velmoci na nic nečekaly a postupně Německu vypověděly válku, která trvala celých šest dlouhých a krutých let. V celosvětovém měřítku
se jedná o nejkrvavější konflikt v novodobé
historii lidstva, na jehož konci bylo 60 milionů mrtvých, z toho 6 milionů židů, 35 milionů
invalidů a 20 milionů sirotků.
Německými koncentračními tábory prošlo 450.000 československých občanů, především židů, asi 355.000 jich zahynulo. Při
masových represáliích, především při nástupu Heydricha do funkce říšského protektora
při prvním stanném právu, bylo popraveno
500 lidí a po atentátu na něj, při druhém
stanném právu, v roce 1942 bylo zlikvidováno 5000 mužů a žen.
Ale i v těch nejtemnějších dobách lze nalézt jiskřičku naděje, lidské solidarity a lásky.
V době pro česko-slovenský stát tak temné
se v Praze nacházel muž, kterému se spolu
s jeho spolupracovníky podařil zázrak. Sir
Nicholas Winton, od jehož narození uplyne
letos v květnu 110 let, vypravil již 14. března
1939 první vlak, tzv. Kindertransport, který
odvezl první dvacítku židovských dětí do Anglie, kde byly umístěny do náhradních rodin
a kde přečkaly celou válku, zatímco jejich
rodiče ve většině případů zahynuli v koncentračních táborech. Tyto vlaky vyjížděly pravidelně až do vypuknutí války a celkem tak
bylo zachráněno 669 dětí.
zpracovala: Mgr. Hana Železná
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Z E Š K O LY
Čte celá rodina
18. – 22. 3. 2019

Projekt primární prevence
V průběhu listopadu 2018 až ledna 2019 na 2. stupni naší
školy proběhl projekt na téma Závislosti a drogová problematika. Projekt si kladl za cíl informovat o rizicích závislostí
a vést děti k tomu, aby se návykovým látkám raději vyhýbaly.
V hodinách Výchovy k občanství a zdraví se žáci seznámili s druhy závislostí, se kterými se ve společnosti setkáváme
(gamblerství, workoholismus, závislost na PC, sociálních sítích, atd.), s jejich příčinami i možnostmi pomoci. Zvláštní
pozornost jsme pak věnovali problematice alkoholu, tabáku
a dalších návykových látek. Na přelomu listopadu a prosince
naši školu navštívila okresní metodička prevence Mgr. Petra
Davidová, která vedla v každé třídě tři hodinové semináře
mapující problematiku nejčastěji zneužívaných návykových
látek v Česku. Žáci se tak důkladně seznámili s riziky užívání
marihuany, pervitinu, LSD a extáze, alkoholu i tabáku. Práce ve skupinách se v hodinách střídala s odbornými výklady i diskusí v kruhu. Lektorka mající dlouholeté zkušenosti
s drogově závislými tak mohla kvalifikovaně odpovídat na
všechny dotazy našich dětí.
Závěr projektu byl doplněn promítáním dokumentu režiséra Roberta Sedláčka Děti okamžiku, v němž hovoří o svých
zkušenostech drogově závislí i ti, kteří závislost překonali
a abstinují. Film apeloval na emoce, čímž umožnil spojit
vědomosti s prožitky tak, aby se dětem co nejvíce vryly do
paměti.
Mgr. Klára Jelínková
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Čím budu?
Stalo se již tradicí, že žáci 8. ročníku prezentují volbu svého povolání. Jejich úkolem je mimo jiné zhodnotit klady a zápory svého vybraného povolání, finanční ohodnocení, možnosti studia ve
svém okolí, uplatnění povolání v regionu a význam pro společnost. Tyto informace vhodně graficky zpracují na plakát, který
pak představí všem spolužákům z naší základní školy. Prezentaci
navíc doplní připravenými pomůckami a oblečením. Pro mladší
žáky z nižšího stupně si připravují veršované hádanky. Tato akce
se konala 31. ledna 2019 v tělocvičně Základní školy v Lomnici
nad Lužnicí. Prezentace se žákům povedla a po zaslouženém potlesku pak živě diskutovali se zájemci nad svými plakáty.

Na projekt „Čím budu” jsem se těšil, ale byl jsem docela nervózní.
Na prezentaci jsem se připravoval dlouho. Na našich plakátech jsme
pracovali o hodinách pracovních činností. Já jsem si vybral povolání
zubaře. Na konci listopadu jsme si začali vyhledávat informace. Museli jsme si najít například: jakou školu musíme pro toto povolání vystudovat, zjistit si měsíční plat atd. Museli jsme si k danému povolání
udělat básničku. Dne 31. ledna jsme v tělocvičně školy prezentovali
naše plakáty. Bavilo mě to, ale bál jsem se, že to nezvládnu. Se svým
výsledkem jsem velmi spokojený. Projekt „Čím budu” jsem si užil.
(Jakub Ködel)

Mgr. Petra Štěpánková

Ukázka práce žáků 8. ročníku:
S kukátkem na stojanu,
podívám se na krajinu.
Hloubka, šířka, výška,
to je ale fuška.
S reflexní vestou,
půjdu si já cestou.
Chcete-li pozemek kupovat,
neváhejte mi zavolat.

(Pavel Prášek – geodet)

Pracovat chci na dílně,
v motoru či v kabině.
Držím v ruce šroubovák,
opravuju jako drak.
Jednou kombajn, jindy traktor
John Deere, New Holland
a nebo Zetor.
Někdy bude sváření,
není to však umění.
Všechno mi to dobře půjde,
hádejte, co ze mě bude.

(Michal Soukup –
opravář zemědělských strojů)

Lyžařský a snowboardový kurz 2019
V týdnu od 13. do 18. 1. 2019 naše škola jako
každoročně pořádala zimní výcvikový kurz.
Vysoký počet letošních sedmáků doplnili žáci
5. až 9. třídy. Sněhové podmínky byly vynikající, počasí o něco horší, ale nálada vždy
dobrá.
Klára Egertová o našem šestidenním krkonošském pobytu napsala:
V neděli 13. 1. žáci ZŠ Lomnice n. L. vyjeli na společný LVK do Rokytnice nad Jizerou
na chatu Světlanka, se kterou byli spokojeni
již předešlé roky. Cesta byla dlouhá a náročná, avšak kopec, který nás čekal po příjezdu,
byl ještě mnohem namáhavější. I přesto ho
všichni hrdě zdolali. V pondělí hned po snída-

ni jsme se už vydali na lyže. Po dlouhé době
bylo lyžování náročné, ale všichni si první
den užili. V úterý jsme již byli rozježdění
a u všech byly vidět pokroky. Ve středu na nás
dolehla únava, a proto jsme lyžovali jenom
dopoledne. Po skvělém obědě jsme naši odpolední energii vyčerpali na malé sjezdovce
za chatou, kde jsme sáňkovali a koulovali se.
Ve čtvrtek jsme si užili poslední den na velké sjezdovce a v podvečer pak následovala
přednáška člena Horské služby. Závěr pobytu
jsme si zpříjemnili rozlučkovým večírkem se
školou, která byla na Světlance také ubytována. Celý týden nás ve skupinách vedli milí
a příjemní instruktoři, kteří si pro nás v pátek

připravili i soutěž v podobě slalomu. Každý
lyžař i snowboardista pak získal zasloužený
diplom. Po obědě jsme sešli dolů k autobusu, čekala nás zpáteční cesta a návrat domů.
I přes špatné počasí s mlhou a silným větrem
jsme si LVK užili.

Za vedení kurzu Mgr. Klára Jelínková
a Klára Eregtová, žačka 9. ročníku ZŠ
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Týden jazyků
V týdnu od 11. 2. 2019 do 15. 2. 2019 opět
přijel na naši školu žáky oblíbený lektor, rodilý mluvčí z USA, Noah Krause. Kurzu se
zúčastnila většina žáků z 2. stupně naší školy.
Noah s nimi strávil 3 hodiny denně, celkem
15 hodin týdně, intenzivní konverzace v angličtině. Žáci byli celý týden v neustálém
kontaktu s angličtinou – obsahem kurzu byla

rozmanitá obecná témata, pracovali ve skupinkách, hráli hry na rozšíření slovní zásoby,
diskutovali. Získali též velké množství informací o britské a americké kultuře a životním
stylu v těchto zemích. Cílem těchto kurzů je
prostřednictvím různých komunikačních aktivit v příjemné, neformální atmosféře žáky
takzvaně rozmluvit, pomoci jim odbourat

strach z komunikace v cizím jazyce, získat
větší sebejistotu při používání jazyka a ověřit
si, že to co se ve škole naučili, použijí v reálné
komunikaci. Ohlas všech žáků byl velmi pozitivní, takže věříme, že kurz svůj účel splnil
a žáci své získané dovednosti zúročí nejenom
při vyučování, ale i při návštěvě cizích zemí.

Mgr. Veronika Fríd

Z K U LT U R Y
Ohlédnutí za 21. městským společenským plesem
Sobotní večer 19. ledna patřil
dalšímu ročníku městského společenského plesu. K tanci a poslechu nám vyhrávala Cimbálová
muzika M. Horsáka a Taneční
orchestr Saturn. O předtančení se
postarala taneční skupina Rinas
dance & Art. Nesmíme zapomenout také na naše sponzory, kterým děkujeme.

Špacírka
Sejdeme se 19. března.
Sraz na radnici ve 14 hodin.

Lomnická pouť
Termín lomnické pouti je pohyblivý. Stanovuje se dle svátku sv. Jana Křtitele (svátek do středy – pouť v neděli před svátkem,
svátek od čtvrtka – pouť neděli po svátku)
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Kultura odjinud
Třeboň
13. března
Nezmaři (19.30, Lázně Aurora)
16. března	JANANAS (20:00, společenský sál Beseda, Třeboň)
Tábor
3. března	Zpíváme a tančíme s Míšou (15:00, Hotel Palcát Tábor)
22. března	Koncert skupiny KRAUSBERRY
(19:00, Cadillac Caf & Restaurant)
23. března	Velká ochutnávka vín – Velkopavlovicko (Hotel Palcát Tábor)
30. března	WOHNOUT (19:00, Hotel Palcát Tábor)
3. – 6. dubna	Pivní slavnosti (Hotel Palcát Tábor)
6. dubna	VYPSANÁ FIXA
27. dubna	KATAPULT

Kino Ševětín – program březen/duben 2019
pátek 1. března od 18:00 – 646 pohledů z jihovýchodní Asie
sobota 2. března od 20:00 – Akumulátor 1
pátek 8. března od 20:00 – Jsem božská
sobota 16. března od 20:00 – Tiché místo
sobota 23. března od 20:00 – Bohemian Rhapsody
pátek 29. března od 18:00 – Příběh koček
středa 24. dubna od 19:00 – Tuk-tukem z Bangkoku domů
další a podrobný program najdete na www.kinosevetin.cz

Nová sezóna sportovního rybolovu
Od 1. dubna do 31. října 2019 probíhá nová
sezóna sportovního rybolovu na rybníku Peřinka.
Denní doby rybolovu:
duben, září
6.00 – 20.00 hodin
květen až srpen
5.00 – 22.00 hodin
říjen
6.00 – 19.00 hodin
Povolenky lze zakoupit v Informačním
a kulturním středisku v Lomnici nad Lužnicí
během pracovní doby:
po, st:		
9.00 – 17.00 hodin
út, čt, pá:
9.00 – 16.00 hodin
Celý rybářský řád k provozování sportovního
rybolovu na rybníku Peřinka platný pro rok 2019

naleznete na: www.lomnice-nl.cz
(Turista-Příroda-Rybníkářství-Sportovní rybaření)
Ceník:
1 den	  150,–
2 dny	  200,–
3 dny	  300,–
1 týden	  500,–
2 týdny	  800,–
1 měsíc
1100,–
sezónní
1500,–
děti do 15 let věku*	  300,–
* Mládeži do věku 15 let povoleno pouze chytání
na 1 prut.
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Z KNIHOVNY

Březen měsíc čtenářů v Městské knihovně Lomnice nad Lužnicí
!!! REGISTRACE čtenářů zdarma & ODPUŠTĚNÍ sankcí za upomínky
po celý měsíc březen!!!

UZLÍČKOVÁNÍ
STŘEDA 20. 3., 24. 4.

od 9.00 do 11.00 hodin

STŘEDEČNÍ HRÁTKY vždy od 14.00 do 17.00
(stolní hry na vás čekají každé středeční odpoledne)

ČAJE O PÁTÉ
STŘEDA 20. 3., 24. 4.

od 17.00 hodin

Knihovna nabízí
JILÍK Jiří: Žítkovské čarování
Vydejte se po stopách lidové magie v Bílých Karpatech, nahlédněte do skutečného života žítkovských bohyň, žen, které uměly pomáhat a poskytovat rady
tam, kde člověk pro svoji omezenou zkušenost nevěděl, jak dál. Nahlédněte
do dnes již zaniklého fenoménu, jehož kořeny sahají do pradávné minulosti.
Zdroj: https://www.knihydobrovsky.cz/zitkovske-carovani- 573487?gclid=EAIaIQobChMIys_
p26W24AIVks13Ch3UHQeXEAAYAiAAEgIzQfD_BwE

BELMONDO, Jean-Paul: Mých tisíc životů
„Těch tisíc životů uplynulo rychle, až příliš rychle – uběhly stejnou rychlostí, jakou jsem řídil auta.“
Přečtěte si knihu, která je mnohem víc než jen autobiografie. J.P. Belmondo vypráví o svém výjimečném a šťastném životě.
Divadelní kapacity ho v jeho začátcích častovali výrazy „Nula! Divnej
ksicht! Ohyzda!“ Směle mu prorokovali: „Nikdy nebude na divadelní scéně

nebo ve filmu držet žádnou ženu v náručí.“ Nemohli se mýlit víc. Skončily
v ní všechny krasavice světového filmu, včetně obávaných italských tygřic,
jako byly Claudia Cardinálová, Sophia Lorenová a Gina Lollobrigida.
Zdroj: https://www.martinus.cz/?uItem=280282#description

GUTHRIE Georgina: Láska podle Shakespeara (I., II., III. kniha)
„Milovat, či nemilovat svou studentku, to je, oč tu běží...“I v 21. století
může na univerzitě vzkvétat zakázaná láska jako ze Shakespearova dramatu Aubrey Priceové začíná poslední semestr jejího bakalářského studia
na torontské univerzitě. Zdá se, že už brzy v poklidu dokončí svá studia
Shakespearových děl. Pak se ale na katedře objeví nový asistent Daniel
a Aubrey se do něj zamiluje. Ani jemu není chytrá, vtipná a nezávislá
dívka lhostejná. Ale je tu přísný zákaz vztahů mezi učitelem a studentkou
na univerzitě, fakt, že je Daniel děkanovým synem, a také jeho temné
tajemství z minulosti…
https://www.knihydobrovsky.cz/laska-podle-shakespeara-daniel-a-aubrey-674342

Jeden svět v Lomnici nad Lužnicí v dubnu 2019
Městská knihovna ve spolupráci s časopisem Alternativa Vás zvou na veřejné promítání dokumentárních filmů z festivalu Jeden svět,
který pořádá společnost Člověk v tísni
Termíny promítání: 1., 5. a 19. dubna 2019, vždy od 19.00 hod
více informací na webových stránkách www.lomnice-nl.cz a www.alternativa.estranky.cz nebo na Facebooku
Těší se na vás Marcela Božovská a Lumír Šarman

Z E S P O RT U
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
V zimní sezoně i nadále pokračují halové turnaje mládežnických kategorií,
jejichž výsledky Vám přinášíme.

MŽ – Krajská halová zimní liga v Třeboni
2. kolo – neděle 16.12.2018
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Větrovy 2:7
střelci: John, Štumbauer
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Křemže 2:6
střelci: Prášková, Kytka
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – FC Písek 3:10
střelci: Prášková 2, Prášek T.

SP – Krajská halová zimní liga v Třeboni
2. kolo – sobota 15.12.2018
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/
SK Ševětín – Čížová 3:3
střelci: Prášková 3
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/
SK Ševětín – Hradiště 4:3
střelci: Kušnír 3, Prášková
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Kaplice 2:4
střelci: Prášková, Prášek T.

3. kolo – neděle 13.1.2019
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Meteor Tábor 3:7
střelci: Hrubý T. 2, Prášková
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Č. Krumlov 0:13
střelci: –
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín –
SKP Č. Budějovice '06 0:18
střelci: –

3. kolo – sobota 5.1.2019
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín –
Slavia Č. Budějovice 1:4
střelci: vlastní
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín –
JFA Č. Budějovice 4:4
střelci: Prášek T. 2, Hrubý K. 2
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Č. Krumlov 1:2
střelci: Hrubý K.

1. nadstavbové kolo – neděle 27.1.2019
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Suchdol 1:8
střelci: Starczewski
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Křemže 0:8
střelci: –
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín –
SKP Č. Budějovice '07 2:11
střelci: John 2
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Větrovy 3:9
střelci: Hrubý K., Hrubý T., Krátký

1. nadstavbové kolo – sobota 26.1.2019
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Hradiště 1:1
střelci: Hrubý K.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín –
SKP Č. Budějovice '09 2:5
střelci: Hora, Řimnáčová
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – JFA Č. Budějovice 4:2
střelci: Hrubý K. 3, Hora
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín – Č. Krumlov 1:2
střelci: Hrubý K.
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MP – Zimní halová liga Týn n. Vlt.

Mladší dorost

2. kolo – sobota 15.12.2018
Tábor – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 7:2
střelci: Pršanec, Šachl
Písek – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 15:0
střelci: –
Protivín – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 6:2
střelci: Petrásek, Šachl

Mladší dorost sehrál mezi svátky halový turnaj VV KFS Jč. Kraje U17
(mladší dorost) – MEMORIÁL JUDr. A. STRAKY

3. kolo – sobota 12.1.2019
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Bechyně 0:5
střelci: –
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Hradiště „A“ 0:12
střelci: –
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Hradiště „B“ 0:3
střelci: –

neděle 30.12.2018
Naše mužstvo obsadilo 2. místo.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí /SK Ševětín – D. Voda 4:0
střelci: Prášek M. 2, Vrána 2
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí /SK Ševětín – Zliv 3:0
střelci: Prášek M., Vrána, Chovanec
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí / SK Ševětín – Čtyři Dvory 5:1
střelci: Špale, Fiktus, Šnorek, Prášek M., Vrána
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí / SK Ševětín – Vimperk 7:2
střelci: Prášek M. 2, Vrána, Kyrian, Dvořák, Fiktus, Šnorek
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí / SK Ševětín – Loko ČB 2:5
střelci: Janda, Prášek M.

1. nadstavbové kolo – sobota 26.1.2019
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Temelín 2:2
střelci: Špongr, Cipín
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Hradiště B 3:3
střelci: Babický T. 2, Špongr
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí- Bavorov 1:2
střelci: Babický T.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Protivín 0:3
střelci: –
2. nadstavbové kolo – sobota 9.2.219
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Bavorov 1:3
střelci: Bednář
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Protivín 1:5
střelci: Špongr
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Hradiště B 1:0
střelci: Flegl
Čtvrtý tým Temelín se nedostavil.

MP – zimní soustředění
Ve dnech 1. – 3. 2. 2019 proběhlo v Třeboni zimní soustředění mladší
přípravky. Kompletní zázemí nám tvořilo Bistro Dílna, kde jsme se
stravovali a v pensionu, který je součástí, jsme bydleli. Během tří dnů
naši svěřenci absolvovali 4 tréninky v tělocvičně rybářského učiliště,
1 trénink na bruslích na Tyršově stadionu a jako odlehčení a zábavu
jsme navštívili bazén a bowling v Lázních Aurora. Už se těšíme, až si to
v létě na našem hřišti zopakujeme.

Nyní se již připravuje na jarní část sezony venkovními přátelskými utkáními.
neděle 20.1.2019
přátelské utkání mladšího dorostu hrané na UMT v Třeboni
Třeboň – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín 6:4
střelci: Kyrian, Fiktus, Chovanec, Dvořák
čtvrtek 7.2.2019
přátelské utkání mladšího dorostu hrané na UMT v Třeboni
Třeboň – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín 2:4
střelci: Syrovátka 2, Vrána, vlastní

MUŽI „A“
sobota 9.2.2019
přátelské utkání mužů hrané na UMT St. Hlína
TJ TATRAN Lomncie nad Lužnicí – Usw Weiten 1:3 (0:2)
Střelci: Šálený (PK)

DTJ KONDOR Lomnice nad Lužnicí, z.s.
Oddíl stolního tenisu zve veřejnost do nové herny na náměstí 5. Května (nad prodejnou Flop).
Rozpis mistrovských utkání najdete na našich
stránkách http://www.dtjlomnice-nl.cz. V sobotu 19.1.2019 se konal u nás turnaj ze série okresní bodovací soutěže mládeže – skupina B. Za
účasti 19 dětí z celého okresu J. Hradec ovládli
tento turnaj naše děti – 1. místo Štěpán Šimek,
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Zemřel živý člověk a mrtví zůstali žít
„Člověk se musí bránit proti tomu zlu, na které právě stačí.“

Jan Palach, 17. leden 1969

Dne 25. ledna, na výročí pohřbu Jana Palacha, si skautské středisko
13 klíčů připomnělo na vzpomínkové akci, společně s veřejností, dvojí
výročí tohoto studenta historie filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Jistě každý v médiích o těchto vzpomínkách na osobu Jana Palacha slyšel: 50 let od úmrtí na tragické následky svého činu a 30 let od Palachova týdne 15. – 21. ledna 1989.

Příprava

2. místo Šárka Visčurová, 3. místo Johana Lahodná. Vítězem útěchy
byla Pavlína Wallová z J. Hradce.
za DTJ Kondor Lomnice nad Lužnicí Martin Špale
http://www.dtjlomnice-nl.cz, http://stis.ping-pong.cz (kraj C, region JH)

MENS SANA IN CORPORE SANO
Něco málo z činnosti DTJ KONDOR z poslední doby. Nejen stolní tenis je
nosným programem Dělnické tělovýchovné jednoty. Renesanci zažívá i posilovna, kterou jsme v minulosti vybudovali s pomocí a péčí paní ředitelky ZŠ
paní Mlnaříkové.
Již tradičně praskají fitka v povánočním čase ve švech a lidé mučí svá těla
ve snaze shodit přebytečná kila. S námi je to ale jinak. Máme stabilně téměř 3
desítky členů a členek a možnost týrat tělo pravidelně až do večerních hodin,
a to i mimo období zvýšeného příjmu kalorií.
Převážnou většinu členů tvoří mladí lidé, kteří tu redukci až tolik nepotřebují, ale baví je to.
Dopoledne posilovnu v budově bývalých dílen využívá také základní škola. Dovybavili jsme fitko nářadím a také letos v tom chceme pokračovat díky
finanční pomoci od města. Dva členové složí (doufejme) trenérské zkoušky
po absolvování nezbytných kurzů, protože pan Mgr. Hes se rozhodl skončit
s aktivním trénováním, resp. ponechá si jen pár vyvolených. Pod jeho vedením
jsme totiž všichni víceméně začínali a jemu patří náš dík!!!!

Nechejme stranou Palachův život před okupací Československa vojsky
pěti států Varšavské smlouvy. Jan Palach toto násilné obsazení své vlasti
kritizoval a na podzim se účastnil mnohých protestních akcí proti okupaci, včetně studentské stávky.
Z pramenů vyplývá, že Jan Palach již delší dobu přemýšlel o radikálním činu, kterým by vyburcoval veřejnost k odporu. Zvažoval různé
formy protestu. Na počátku ledna 1969 například poslal studentskému
vůdci Lubomíru Holečkovi návrh na obsazení hlavní budovy Československého rozhlasu a vysílání výzvy ke generální stávce. Odpovědi
se ale pravděpodobně nedočkal. A tak se rozhodl k jiné formě protestu,
k činu, který nevyžadoval dlouhou a složitou přípravu.

Smrt

16. ledna 1969 si Jan Palach u zábradlí kašny odložil kabát a z aktovky vyndal lahvičku s nápisem Éter. Otevřel ji nožem a dal si ji k obličeji. Poté se
u kašny polil benzinem a zapálil. Přeskočil zábradlí, proběhl mezi zaparkovanými automobily směrem k pomníku sv. Václava. Poté byl málem sražen
projíždějící tramvají. Zřejmě proto zahnul směrem k Domu potravin, poblíž
něho padnul na vozovku a byl zde náhodnými svědky uhašen jejich kabáty.
Na Palachovu výzvu otevřeli přihlížející aktovku zanechanou u kašny
a přečetli si jeho dopis. Po několika minutách na místě zastavila sanitka ministerstva vnitra, která jela náhodou kolem.

Smysl činu

„Palachův čin je neuchopitelný, nestandardní. Vymyká se běžnému etickému hodnocení. Vzbuzuje velké emoce, vyvolává řadu otázek, polemik
a často i protichůdných hodnocení. Je odsuzován i glorifikován.“

Jindřich Šrajer (2009)

Z E S P O lk ů

19. ledna 1969 Jan Palach zemřel. Kolem jeho hrdinského činu se brzy vyrojilo mnoho dezinformací a Janova maminka se rozhodla bránit synovu čest
u soudu. Zastupovala ji Dagmar Burešová, skautka, advokátka, po roce 1989
ministryně spravedlnosti i starostka českých skautů.
„Libuše Palachová chtěla vědět jediné – zda měl čin jejího syna smysl.
Ujišťovala jsem ji, že to bylo důležité gesto, sebeoběť. Nerozhodovala jsem
se dlouho, zda ji budu zastupovat. Nešlo jí nevyhovět,“ vzpomíná Dagmar
Burešová.
Pravdou zůstává, že Palach chtěl vyburcovat občany proti okupantům.
Jeho skutek se stal manifestací celonárodního nesouhlasu s okupací a postupující normalizací. Ačkoli se mu nepodařilo krátkodobě dosáhnout politických cílů, jeho čin se stal symbolem, který nakonec dovedl Čechy a Slováky
ke svobodě.
Jan chtěl, aby byla zrušena cenzura a aby byla zastavena prookupantská tiskovina Zprávy. Pokud to úřady neudělají, chtěl generální stávku. Nic
z toho se nestalo. Jestliže bylo jeho cílem povzbuzení uhasínajícího vzdoru,
nepodařilo se ani to. (Nepočítáme-li pouliční demonstrace okolo jeho úmrtí
a pohřbu).
Přestože se po činu Jana Palacha nic hmatatelného nestalo, komunisté se
ho i nadále velmi báli. Báli se jeho mučednické smrti, se kterou nevěděli jak
bojovat. A tak v rámci akce Státní bezpečnosti s krycím názvem „Hrob“ bylo
dokonce i zlikvidováno místo posledního Palachova odpočinku na Olšanských hřbitovech, které původně navštěvovalo velké množství lidí. Nejprve
byla v červenci 1970 odstraněna bronzová náhrobní deska od sochaře Olbrama Zoubka, která byla několik měsíců nato roztavena. V říjnu 1973 následovala, po dlouhodobém vydírání rodiny tajnou policií, exhumace a následné
zpopelnění pozůstatků Jana Palacha.
Palachův čin pro mnohé znamenal významný zlom v životě. Sovětská
vojska sice okupovala naší zemi dalších 23 let, avšak odvážný skutek mladého člověka byl roznětkou pro další akce proti komunistickému režimu
a též Sametová revoluce v roce 1989 v podstatě začala právě při lednových
oslavách Palachova týdne.
Upolín
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Bilancování roku 2018
Obce Baráčníků v Lomnici nad Lužnicí

Javor a Javoráček se
připravují na novou sezónu

Lomničtí baráčníci zahájili svou letošní činnost přípravou na výroční hodnotící zasedání,
které se uskutečnilo v sobotu 5. 1. 2019 v sále
Na Rychtě od 10.30 hodin. Přípravy úklidu sálu
začaly hned po novém roce, neboť se nám nahlásilo celkem s námi 70 tetiček a sousedů. Do
restaurace bychom se nevešli a tak jsme využili
možnost uspořádat naše zasedání na sále. Uklidili jsme si ho a v pátek jsme připravili stoly
a vše potřebné. V sobotu ráno jsme s obavami
přišli, jak tam bude a velké překvapení bylo, že
nám tam vydrželo teplo, které jsme se snažili od
čtvrtka udržet topením. Připravili jsme pohoštění na stoly a než jsme se řádně rozkoukali, začali se sjíždět baráčníci. Přijeli mezi nás z Jindř.
Hradce, z Třeboně, z Veselí nad Luž, ze Soběslavi, ze Suchdola nad Luž. a také přijeli z Vodňan.
Omluvili se nám z Halámek, neboť se nedostali
na vlak, pro velkou sněhovou nadílku. Přišel
mezi nás i starosta města Petr Baštýř a za kulturní středisko paní Marcela Božovská s manželem
a zástupce hasičů Vladimír Vácha a Jan Hejl.
Někteří byli nemocní a tak se nás sešlo 60 členů
a hostů. Nachlazený rychtář Jiří Titl přivítal hosty a poté vedla zasedání místorychtářka tetička
Božena Hejlová. Celé zasedání i s přijímáním
nového člena pana Karla Brůny však zvládla
na výbornou. Zprávy byly vzorně připraveny,
jeden bod za druhém byly rychle splněny. Pan
starosta Petr Baštýř nám popřál hodně zdaru do
další naší činnosti a věří, že budeme i nadále
spolupracovat při organizování kulturních akcí.
Rychtáři a zástupci obcí ve zdravicích poděkovali za pozvání, popřáli nám spoustu elánu do
další práce a hlavně zdraví, bez toho se to nedá
dělat. Průměrný věk baráčníků je 76 let. Nejstarší je soused Ludvík Kročák, kterému letos bude
již 97 let a stále mezi nás pravidelně a rád dochází. Rádi k nám jezdí i všichni ostatní baráčníci,
neboť naši muzikanti dokáží rozveselit každého,
kdo k nám přijede. I tentokrát zahráli sólo našim
třem tetičkám, které oslavili po zasedání s námi
jejich narozeniny.
Chtěli bychom poděkovat paní Martině Pešoutové, která nám umožnila uskutečnit naše
zasedání na sále. Za připravený chutný oběd
a vzornou obsluhu při zasedání. Všichni byli
spokojeni, neboť naše zasedání nekončí obědem, ale pokračuje dále zábavou do pozdních

Naše folklorní soubory si po Vánocích trochu odpočinuly, ale už zase pilně cvičíme
a připravujeme pásma, která představíme
divákům v rámci našich vystoupení. Pokud
jste zvědaví a chcete se na nás přijít podívat, podrobný plán a další informace o nás
naleznete na našich webových stránkách
www.souborjavor.cz
Na smrtnou neděli, tedy 7. dubna, si
vás dovolujeme pozvat na Starou radnici
na vynášení smrtky, tvůrčí dílničky a také
do nově otevřených prostor Česko – rakouského centra rozvoje lidových tradic na
městském úřadě zde v Lomnici n. Lužnicí.
K vidění jsou ukázky krojových součástí
národopisných oblastí jihočeského kraje
a Dolního Rakouska, jihočeské a dolnorakouské keramiky. Součástí výstavy jsou
publikace, CD nosiče a další materiály dokládající činnost Jihočeského folklorního
sdružení a Volkskultur Niederösterreich.

Myslivost
v Lomnici nad Lužnicí

hodin a též děkujeme Městskému úřadu za jejich ochotu za zapůjčování místnosti v pečovatelském domě při našich zasedáních a za peněžní
příspěvek na naši činnost. Též děkujeme všem,
kteří nás přišli podpořit na naše zasedání.
syndička OB Lomnice nad Lužnicí
Zdeňka Kalianková

Celostátní sjezd Baráčnictva v Soběslavi
Na našem zasedání 5.1.2019 nám župní rychtář VI.župy Václav Kastner připomněl ,že v letošním
roce oslaví České Baráčnictvo 145 let od vzniku a 90 let od vzniku Baráčníků v Soběslavi. Oslavy
se budou konat v Soběslavi v kulturním domě ve velkém sále a to 25.5.2019. Od 8.00 – 9.00 hodin
bude přivítání všech účastníků. Přijedou tetičky a sousedé z celých Čech, asi okolo 500 baráčníků.
Od 10.00 hodin okolo náměstí projde průvod všech účastníků, bude to přehlídka krojů a praporů každé Obce, která se zúčastní. Na náměstí se také bude tancovat „Beseda“. Jsou Obce, kde se „Beseda
„tančí již od útlého věku až po dospělé. Radost pohledět. Naše tetička Zdeňka Kalianková se sousedem Štefanem Kaliankem se již dříve zúčastnili takovéhoto sjezdu v Kolíně a přijeli odtud uneseni
nad těmi kolonami s dětmi v krojích, nad prapory, které praporečníci nesli v čtyřstupu a poté z nich
vytvořili špalír, kudy se procházelo na odpolední zasedání. Krása pro oči. Bude následovat oběd,
nebude to jednoduché všechny pohostit. Po obědě bude zasedání sjezdu a ocenění pro nejvěrnější
baráčníky. Zpestřit sjezd přijde svým vystoupením krojovaný soubor Mladá chasa ze Soběslavi. Závěrem každého zasedání všichni společně zazpívají baráčnickou píseň „Baráčník být“. Věřím tomu,
že i v Soběslavi bude tak vynikající atmosféra jako u nás v Lomnici nad Lužnicí při našem zasedání.
Naše zážitky Vám napíši v příštím našem příspěvku.
syndička Zdeňka Kalianková
OB Lomnice nad Lužnicí

Nejen chlebem živ je člověk. A k životu
patří nejen práce, ale i zábava. Stejně tak
myslivost není jenom o střílení. V jednom z únorových víkendů jsme využili
zamrzlé půdy, abychom se mohli dostat
do zadního cípu Větrolamu a sejmuli
zbytky oplocení kolem vysazených stromů v proluce směrem k Ponědraži.
Většina už si asi nevzpomene, že před
8 lety došlo k incidentu, když se zjistilo, že
město využilo dotaci na zalesnění (název
už si přesně nepamatuji) k jinému účelu
a nesplnilo všechny povinnosti vyplývající z dotačního titulu. Městu tehdy hrozila
půlmilionová pokuta a v šibeničním termínu nakonec pomohli myslivci z Lomnice.
Dosázeli jsme stromy, oplotili a po celé
sledované období jsme oplocení udržovali a opravovali, hubili jsme plevel, aby
nezadusil malé stromky. Ani si neumíte
představit, jak snadno takový kňour projde
plotem. Nyní jsou stromy krásně vzrostlé,
oplocení se stalo zbytečným. Aby zrezavělé pletivo neohrožovalo jiná zvířata, přikročili jsme k jeho odstranění. Každá práce se
má dotáhnout do konce. V tomto případě
to byl úklid.
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INZERCE

Vaše auto potřebuje
pečlivě umýt!
Edova myčka je to nejlepší
místo na profesionální mytí
vozidel, čištění interiéru,
impregnace kůže
a jiné šperkování.
Jestli chce mít auto zase jako
nové, zavolejte nám!
kontakt: 728 651 105
eda@edovamycka.cz

Koupím starší motocykly
jakékoliv značky.
Tel.: 777 813 687

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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PILA FRAHELŽ NABÍZÍ
PALIVOVÉ DŘEVO ŠTÍPANÉ

DUB – 1200,–
BŘÍZA – 850,–
SMRK – 700,–
BOR – 700,–

DUB – 1400,–
BŘÍZA – 950,–
SMRK – 850,–
BOR – 850,–
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Redakcí nevyžádané příspěvky se nevracejí, názor redakce nemusí býto žtotožný
s názorem autora.
Za správnost příspěvků ručí autor. Za všechny zaslané příspěvky předem děkujeme. Uzávěrka příštího čísla: 14. 4. 2019. Tištěné vydání
je zdarma doručeno do schránky místním obyvatelům, pro další zájemce je volně k dostání v IKS Lomnice n. Lužnicí a v Papírnictví
Kostelecká. Grafické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky.
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Štípané skládané
(1 pm – paleta)
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