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Víte, že přichází podzim? Tato otázka mě napadla na parkovišti jednoho obchodního domu, kde 

uspěchaní lidé s rozvrzanými nákupními vozíky kličkovali sem a tam, zatímco stromy klidně 

rozhazovaly své zlatavé listí jakoby nic. Je ještě čas na barevné listí a zralé bobule na keřích? 

Vzpomněla jsem si, jak jsem pro malého vnuka před lety namalovala obrázek s názvem „Krtek 

je doma“. On okamžitě věděl, kde ten krtek je a následně rozvinul děj …….   Dospělí krtka 

nenašli. Na jejich omluvu musím konstatovat, že moje výtvarné projevy nejsou v reálné rovině, 

ale přesto! Teď jsem si na to vzpomněla při pohledu na děti, které vběhly do hromady 

shrabaného listí jako do sněhové závěje a tato činnost jim očividně udělala radost. Na chvíli. 

Okamžitě byly odvolány a nasměrovány vpřed, směr NÁKUP! Přišlo mi jich líto. 

Jistě je to neobvyklý začátek Nepravidelníku, ale tak nějak to přišlo. A tak se ptám: „Kde je 

krtek?“ (nápověda: spinká )  

Začíná krásný barevný podzim, užijme si ho. 
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Ale teď do Loman. Stále se pracuje na obnově lomanského rybníka. Těšíme se, zvláště 

my, kteří si ten rybník pamatujeme v celé kráse. Věříme, že výsledek bude stát za to 

velké úsilí.  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Skoro celá plocha dna je odbagrována. 

 

Našim tůním letošní tropická vedra odebrala značnou část vody, i když ne všechnu, jak 

to bylo leckde jinde.  Doufáme, že zima deficit vyrovná.  

 



A ještě padlý dub.  Silné větve byly odřezány, na místě zůstalo jen torzo (kmen).  

 

 

Naštěstí tu roste nová generace.

 



Letošní Svatováclavská pouť se i díky krásnému počasí povedla, přestože hlavní 

organizátorka naše „dobrá víla Lomanka“ – paní Čiháková má delší dobu zdravotní 

problémy. Obětaví spolupracovníci tuto akci zvládli na výbornou.

Příjezd knížete Václava s družinou. 



 

Hojná účast.  

 

Vystoupily Hradecké panenky. 



 

Mužský sbor „Kozel“ z Kožlan. 

 

Dřevořezby Věry Sidorjakové. 



Osm žen si odneslo řád Elišky Přemyslovny pro rok 

2018   

Z rukou prezidenta Nadačního fondu Elišky Přemyslovny Augustina Karla Andrle Sylora 

si pro letošek odneslo Řád Elišky Přemyslovny osm žen z nejrůznějších oblastí 

společenského života. Slavnostním odpolednem provázel populární herec Jan Přeučil.   

  

Mgr. Jana Čiháková  

Všude, kam Jana Čiháková přijde, buduje naučné stezky, čistí studánky, chrání 

stromy, zakládá muzea, pořádá výstavy, slavnosti, poutě a adventní koncerty. 

V této činnosti nepolevila ani v důchodu – a ještě k tomu zvládla zrekonstruovat 

polorozbořenou hájovnu v Lomanech z roku 1672, ve které vyrůstala. Město Plasy, 

kde Jana Čiháková pracuje v kulturní komisi, ji dokonce navrhlo na Osobnost roku 

2018. Paní Čiháková se celý život věnovala dětem – byla učitelkou v pohraniční 

malotřídce, v mateřské škole, ředitelkou základní školy, chvíli také pionýrskou 

vedoucí a účetní, doučovala malé pacienty v pražském Motole. I za to jí náleží 

naše ocenění. 

 

 



Za paní Čihákovou Řád Elišky Přemyslovny přebrala dne 24. 9. 2018 paní Nágrová - 

členka spolku Přeskopec.  

 

 



 

Vyznamenaná Mgr. Jana Čiháková s manželem. 

Přejeme jí hodně zdraví a sil do další bohaté činnosti. 

 

                                                                    J.Hepová - MiSFN 


