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ZIMA
Zas přišla v náš kraj paní ZIMA
pro radost našim dětem všem
a sluníčko teď nesměle jen
pozlacuje naši zem.
Když pomalu se snáší vločka
na lesy, louky, zahrady,
tak našim dětem září očka
z kouzelné zimní přírody.
Kdo namaloval krásné květy
v oknech mého pokoje?
To malé dítě nepochopí
a myslí, že to zázrak je.
Vše se kolem třpytí, blýská
jak miliony hvězdiček.
Škoda je jen, že tak brzy
vychází teď měsíček.
Příroda se ustrojila
v lesknoucí se bílý šat,
je jak velká panna z cukru,
každý musí ji mít rád.
autorka: Hana Bernardová, 2021
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Slovo starosty

Vážené spoluobčanky a spoluobčané.
Rád bych Vás přivítal v novém roce 2022 a popřál vám do
něho mnoho štěstí, zdraví, elánu a pozitivního myšlení. Pevně věřím, že se již v tomto roce budeme posouvat k normálnějšímu životu, tak jak ho všichni pamatujeme z dob předcovidových.
To, že vás z tohoto sloupku zdravím právě já, je důsledkem událostí, ke kterým bych se ještě měl vrátit, a alespoň
trochu vám je popsat. Musím se však nejdříve vrátit do doby
o tři roky zpět, kdy proběhly v našem městě komunální volby. Naše nezávislé uskupení se stalo jejich jasným vítězem.
Získali jsme přes 42% hlasů voličů a snažili se najít koaličního partnera k realizaci volebního programu zaměřeného ve
prospěch rozvoje města, při respektování zastoupení, založených na hlasech voličů. Bohužel ani jedna z dalších tří kandidujících stran cestu k nám nenašla a daly své síly dohromady,
když nás jako vítěze voleb ze struktur vedení města vynechaly. Bohužel však svou roli, kterou na sebe tímto převzaly, nezvládly. Jejich koalice se na podzim loňského roku definitivně
rozpadla, nejdříve odstoupili se svých funkcí postupně místostarostové města (4. a 8.10.2021), následně pak rezignoval
i starosta města (Petr Baštýř) a člen rady města (14.11.2021).
Necelé tři dny před řádným konáním zasedání zastupitelstva
města jsme tak všichni stáli před problémem, kdo město dále
povede. Na zmíněném jednání dne 18.11.2021 mne zastupitelstvo pověřilo vykonávat funkci zastupitele s pravomocemi
starosty, potřebnými k tomu, aby úřad mohl i nadále zůstat
funkční. Zároveň jsem dostal za úkol svolat volební zasedá-

ní zastupitelstva města, aby mohl být řádně zvolen starosta,
místostarosta a rada města. Snažili jsme se oslovit všechna
uskupení a zastupitele, mající ze svého volebního výsledku
nárok na zastoupení ve vedení a dovést tento rok město k řádným volbám. Ve většině oslovených jsme byli odmítnuti, případně pak někteří nebyli zastupitelskou většinou průchozí.
Nakonec tedy na jednání zastupitelstva ve středu 24.11.2021
došlo k volbě mne Petra Krejníka jako starosty, Ing.Evy Krýdové jako místostarostky a Ing. Arch. Zdeňka Urbance, Jana
Bernarda a Karla Volfa jako členů rady města.
Vím, že nás nečeká lehký úkol, ale věřím, že se zastupitelskou podporou napříč volenými zástupci se nám bude
dařit. Jedná se o práci ve prospěch našeho města, ve prospěch vás občanů. Zároveň si však zde dovolím apelovat i na
Vaši občanskou odpovědnost, jelikož doba je i pro rozpočet
města velice napjatá a nastavená šíře služeb je již hraniční. Jsme maximálně otevření Vašim názorům, zároveň však
také naslouchejte i těm druhým. Jako velice důležité vnímám
sousedské soužití. Bývalo vždy zvykem vycházet si vstříc,
vzájemně se respektovat a tolerovat se. Zde vidím cestu ke
zlepšení, jelikož až následně poté, lze konstruktivně řešit, jak
bude vypadat naše ulice, kde bude instalována lampa veřejného osvětlení a další a další náležitosti veřejného prostoru.
Ještě jednou tedy přeji mnoho štěstí a hlavně zdraví Vám
i Vašim blízkým v novém roce 2022. Věřím, že se situace ve
světě, v republice i u nás ve městě uklidní, tak abychom se
nám všem mohlo zase lépe žít a dýchat.
Petr Krejník, starosta města

Slovo místostarostky
Vážení spoluobčané,
Dovolte mi, abych Vám na prahu nového roku popřála především pevné zdraví pro Vás i Vaše blízké, pohodu a dostatek
sil pro časy příští. Vstoupili jsme do roku 2022, který zřejmě nebude pro společnost jednoduchý. Bezmála dva roky celý
svět bojuje s covidovou epidemií, která značně zamíchala životními kartami téměř každému z nás. Zvýšila digitalizaci,
navýšila čas strávený před modrými obrazovkami a omezila
sociální kontakty lidí. Děti byly vytrženy z pravidelného rytmu
školní docházky, jejich distanční vzdělávání způsobilo tlak na
rodiny, ale i výpadky v obsahu učiva, které budou ještě dlouho doplňovat. Těžký dopad měla pandemie na makroekonomii, ale i na ekonomickou situaci obcí a jednotlivých rodin.
Nejcitlivěji vnímám dlouhodobé odtržení nejohroženější starší
generace od kontaktů se svými blízkými. Covidová epidemie
změnila společenské, politické i ekonomické vnímání světa
a zřejmě i nadále měnit bude, stále nemáme vyhráno. Starý
rok se s námi rozloučil prudkým nárůstem cen při stagnaci příjmů. Zejména růst energií v posledních týdnech přinesl starosti
mnohým z nás. Stejné problémy, které trápí jednotlivce, trápí
i naše město. Je mi moc líto neuskutečněných vánočních programů, jejichž příprava stála mnoho času a energie . Děkuji
všem, kdo se na jejich přípravě podíleli, a rozumím jejich zklamání. Můžeme jen doufat, že současná omezení pomohou, aby
se situace zlepšila.
Přeji nám, aby právě začínající rok naplnil naše pozitivní
novoroční přání, a to nejen ta niterná a soukromá, ale i ta, která
se dotýkají našeho společného života v našem městě. Je mi ctí,
že se mohu podílet na jeho samosprávě, vidím v tom možnost
oplatit svým předkům, kteří zde žili a město milovali, jejich

péči a starostlivost. Jsem si ale vědoma že funkce místostarosty bude pro mne spojena s mnohými třeba i nepříjemnými rozhodnutími. Čeká nás mnoho práce snad ve všech oblastech působení místní samosprávy – odpadové hospodářství potřebuje
nastavit silnou koncepci, která obstojí požadavkům v budoucnosti a zajistí trvale udržitelný rozvoj našeho města a jeho okolí. Proběhne výběrové řízení na ředitele školy. Rádi bychom
nastavili chod městského úřadu včetně správy a údržby města
tak, aby byl občanům co nejvíce vstřícný a zároveň funkční
i v případě těžko předvídatelných událostí. Aktuální je potřeba
provést opravy v bytových domech. Právě nastupující rok ale
bude muset být rokem opatrných výdajů, které se městu také
nevyhnutelně zvýšily bez toho, že by stejnou měrou vzrostly
příjmy. Budeme-li chtít rozvoj a investice, musíme intenzivně
hledat dotační zdroje a případně sáhnout do úspor, aby se rozvoj města nezastavil. Pevně věříme, že bude možné se potkávat
při mnoha kulturních a společenských příležitostech, na které
se po dlouhém kulturním půstu jistě všichni těšíme.
Velice si cením všeho dobrého a prospěšného, co bylo v našem městě za poslední roky vybudováno a podpořeno. Mým
největším přáním na úrovni naší lokální politiky je, abychom
všichni společně našli dobrou vůli ke hledání dohod a kompromisů prospěšných nám všem, našemu městu a dětem, které jednou nastoupí na naše místa. Věřím, že se nám podaří připravit
klidné volby, ve kterých proti sobě nebudou stát znepřátelená
uskupení, ale lidé, kterým jde o dobro nás všech.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem ještě jednou ve zdraví,
vzájemném respektu a úctě prožitý šťastný a smysluplně naplněný každý den roku 2022.
Ing. Eva Krýdová, místostarostka města
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INFORMACE
Svoz odpadu v měsíci
LEDNU a ÚNORU
Svoz odpadu probíhá 1x ZA 14 DNÍ.
14.1., 28.1., 11.2., 25.2.

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

listopad – březen
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00
8.00 – 18.00

Provozní doba Sběrného dvora
Úterý:
Pátek:
Sobota:

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

Místní poplatky pro rok 2022
Vyhláška č. 4/2022 – o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
400 Kč – občané, kteří jsou přihlášeni v obci nebo vlastník nemovitosti
Splatnost poplatku je 31.5.2022. Poplatek hraďte bankovním převodem na účet města č. 272 534 460/0300. Jako variabilní symbol
uveďte číslo popisné nemovitosti a do poznámky uveďte počet, popř. jména osob, za které je poplatek placen. Po obdržení platby bude
bezplatně vhozena do domovní schránky známka na odpadovou nádobu. Platbu za odpad je možné platit v hotovosti i platební kartou.

Vyhláška č. 2/2022 – Poplatek z pobytu
Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše
60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda. Poplatníkem poplatku
z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“). Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen
„plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
Sazba poplatku činí 10,– Kč za každý započatý den pobytu,
s výjimkou dne jeho počátku. Plátce odvede vybraný poplatek
správci poplatku nejpozději do 15 dne následujícího měsíce čtvrtletí.
Ostatní poplatky zůstávají beze změny.
Všechny Obecně závazné vyhlášky jsou umístěny na webu:
www.lomnice-nl.cz

Informace pro právnické osoby
a fyzické osoby podnikající jako
původce odpadu
Vyhláška č. 3/2022 – Poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Město Lomnice nad Lužnicí Vám nabízí možnost právnickým
a podnikajícím fyzickým osobám zapojit se do systému nakládání s komunálním odpadem.
Pokud máte zájem se zapojit, můžete to udělat na základě písemné smlouvy s Městem Lomnice nad Lužnicí. Cena je stanovena Obecně závaznou vyhláškou města č. 3/2021, o stanovení
obecního systému odpadového hospodářství a činí 600,– Kč. Cena
se hradí ročně, přičemž cena za první kalendářní rok (případně za
jeho poměrnou část) je splatná do 15. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla tato smlouva uzavřena. Cena
za následující roky je splatná vždy 15. ledna kalendářního roku, za
který se cena hradí.
Podnikateli tak odpadají některé starosti (např. ověřovat, zda firma, které předává odpad, má všechna příslušná oprávnění apod.).
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Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec, Chráněné bydlení Naplno
TISKOVÁ ZPRÁVA
V Jindřichově Hradci 9. 11. 2021

Chráněné bydlení Naplno převzalo ocenění MPSV za
dobrou praxi
Jihočeské Chráněné bydlení Naplno se zapojilo do projektu
Ministerstva práce a sociálních věcí pro identifikaci dobré praxe při poskytování sociálních služeb. V polovině tohoto roku
prošlo pečlivým a úspěšným hodnocením a v pátek 5. 11. 2021
převzalo výsledné ocenění za následováníhodnou a inspirativní dobrou praxi v oblasti „Individuální plánování zaměřené
na člověka“.
Sociální služba Chráněné bydlení Naplno využila v letošním roce
příležitost a přihlásila svůj vlastní zavedený systém individuálního
plánování v přístupu zaměřeném na člověka do projektu MPSV
Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb jako
jeden z příkladů dobré praxe. V rámci tohoto projektu byl odborníky vytvořen nástroj na oceňování dobré praxe, který je určen těm
poskytovatelům, kteří v některých svých postupech již dosáhli dobrých či inovativních výsledků a lze je tedy doporučit jako vhodné
a příkladné i pro ostatní poskytovatele sociálních služeb.
Konečnému úspěchu předcházelo dvoudenní pečlivé a ve výsledku i úspěšné hodnocení ze strany čtyř externích hodnotitelů,
které obsahovalo jak rozhovory se zástupci služby, tak i s některými klienty a pochopitelně i studium příslušné dokumentace služby
i klientů. Jako jeden z praktických důkazů posloužil i dokument,
který v minulém roce natočilo Chráněné bydlení Naplno ve spolupráci s MPSV a Herafilmem právě o své metodě individuálního
plánování. Ten je veřejně dostupný například na webových stránkách Naplno.
„Samotné hodnocení pro nás bylo zajímavou zkušeností, nastaveným zrcadlem a také příležitostí zamyslet se nad tím, co bychom
mohli ještě do budoucna vylepšit. Individuální plánování u nás
vylaďujeme již desátým rokem, baví nás a pořád vnímáme, že se
v něm můžeme něco učit. Dlouhodobě vidíme, že je to skvělý nástroj sociální práce, který na jedné straně pomáhá klientům v řadě
jejich životních situací a na straně druhé dává jistotu v práci našim asistentům. Jakkoli je v některých jiných službách neoblíbenou
činností, my se v praxi snažíme ukazovat, že může velmi dobře
fungovat a pomáhat šít službu na míru potřebám klientů“, říká
vedoucí sociálního úseku Martin Holub.
V pátek 5. 11. 2021 převzali v Praze zástupci vedení služby
z rukou zástupkyně MPSV ThDr. Markéty K. Holečkové výsledné
ocenění. Shodou náhod se tak stalo na den přesně po dvou letech,
kdy Chráněné bydlení Naplno získalo i vítěznou Cenu kvality
2019 v kategorii poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se
zdravotním postižením.
Současné ocenění dobré praxe spolu s nimi převzaly i tři další
organizace: pečovatelská služba Doma ve Kdyni – centrum sociálních služeb, p. o., Domov pro osoby se zdravotním postižením
Sulická z Prahy a Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sirius, p. o. z Opavy.

Vedoucí oceněné služby Aleš Adamec k tomu dodává: „Velké
poděkování patří především našim zaměstnancům za jejich skvěle
odváděnou práci. A vedle toho samozřejmě i našemu zřizovateli
Jihočeskému kraji za dobré podmínky, ve kterých můžeme stále
naplňovat naše vize a sdílet dobrou praxi i mezi další poskytovatele sociálních služeb.“
Kontakt:
Mgr. Aleš Adamec, vedoucí Chráněného bydlení Naplno
mobil 737 236 929
e-mail vedouci@chbnaplno.cz
www.chbnaplno.cz

Chráněné bydlení Naplno je registrovanou pobytovou sociální
službou, která patří pod příspěvkovou organizaci Jihočeského kraje Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. Chráněné bydlení Naplno poskytuje individuální i skupinové chráněné bydlení
komunitního charakteru pro 80 lidí s mentálním postižením. Služba je poskytovaná v 22 autonomních domácnostech v rodinných
domech nebo bytech ve čtyřech městech – Jindřichův Hradec, Třeboň, Lomnice nad Lužnicí a Lišov.

Jóga v Lomnici
Zvu všechny zájemce o hathajógu na novoroční pokračování pravidelných čtvrtečních lekcí. První se uskuteční 6. ledna 2022
od 18:00 hodin. Upozorňuji však na jednu změnu: nově cvičíme v tělocvičně Základní školy.

Kateřina Orlová

Z h i s t orie l omnic k a

Rozložení pozemků na lomnickém katastru za vlády císaře Františka Josefa I.
Vznik katastrálních území jednotlivých obcí, městeček a měst
v moderním slova smyslu můžeme klást již do doby vlády císa-

ře Josefa II. (1780 – 1790), kdy se základní evidenční jednotkou
pro vyměření půdy a stanovení pozemkové daně stala katastrální
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obec. Základními berními (daňovými) jednotkami se staly parcely
s topografickými čísly. V letech 1826 – 1830 pak proběhlo přesnější vyměření katastrů v Českém království. Mapy tzv. stabilního katastru vytvořili geometři v měřítku 1:2880. Poté, co zaniklo
poddanství, a z obyvatel poddaných vrchnostem se stali občané,
došlo k mnoha změnám i ve státní správě a samosprávě. Podle
tzv. Stadionova prozatímního obecního zřízení z roku 1849 bylo
konstatováno, že „základem svobodného státu jest obec svobodná“. Obcím se tímto krokem umožnilo spravovat si své vlastní
záležitosti prostřednictvím volených samosprávných orgánů, tj.
obecního výboru, z jehož středu se vybralo představenstvo v čele
se starostou. Představitelé místních samospráv naprosto svobodně
rozhodovali o obecním majetku.
Stabilní katastr začal zastarávat, a tudíž bylo již za vlády císaře
Františka Josefa I. nařízeno v roce 1869 provést jeho revizi. Proběhlo nové měření a ocenění pozemkových a stavebních parcel.
Ze všech shromážděných údajů vznikl tzv. reambulovaný katastr,
který vstoupil konečně v platnost roku 1882. Josefský, stabilní,
a naposledy reambulovaný katastr se pochopitelně týkaly rovněž
našeho města.
Na katastru Lomnice nad Lužnicí se evidovalo 52 původních
pomístních názvů (např. Na špitálských, Pod Záblatským mostem,
Za Pannou Marií, U Zlatý stoky, U svatého Vojtěcha, Nad Jindrlovem, Za Třepinkou, U Peřinky, V Podblatích, U starý cihelny,
U Koclířovskýho mostu, Pod Služebným, Za svatým Isidorem,
U Šalouna, Pod Tisým ad.). Lomnické katastrální území sousedilo se Smržovem, Záblatím, Ponědraží, Frahelží, Klecí, Lužnicí
a Přesekou. K roku 1872 se nacházelo v Lomnici 330 evidovaných staveb, z nichž vícero z nich vlastnily různé veřejné instituce.
K obecnímu majetku patřily domy č. p. 130, 131 a 285, místnímu
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špitálu dům s č. p. 69, lomnickému sousedstvu domy č. p. 164
a 272, železniční dráze čísla 173, 273-275, třeboňské záložně dům
s číslem popisným 125.
Celková výměra lomnického katastru zahrnovala 1889 hektarů
veškerých pozemků. Většinu polí, luk a pastvin vlastnili soukromníci. My si ještě na závěr v tabulce přiblížíme, jaká výměra půdy
patřila v Lomnici městu, římskokatolické církvi, bývalé vrchnosti
a dalším.
Výměra
pozemků
(v hektarech)

Podíl
na katastru
(v procentech)

Město

58,67

3,12

Veřejný statek

29,76

1,58

Majitel pozemků

Městský špitál
Lomnické sousedstvo
Okres
Fara
Kostel sv. Jana Křtitele
Adolf Josef kníže ze Schwarzenbergu
Železniční společnost /1
Třeboňská záložna
Obec Přeseka
1/
2/

/2

3,79

0,21

77,01

4,07

6,94

0,37

37,81

2,01

9,76

0,52

592,62

31,39

10,26

0,52

8,30

0,42

1,04

0,05

Společnost c. k. privilegované dráhy císaře Františka Josefa
Občanská záložna v Táboře – filiálka v Třeboni
zpracoval Pavel Koblasa

Z E Š K O LY

Sova Bíba

V úterý 9. 11. 2021 nás v Mateřské škole v Lomnici nad Lužnicí navštívila paní ze Záchranné stanice pro volně žijící živočichy

v Třeboni. Přivezla nám ukázat
puštíka obecného, sovu Bíbu, kterou nalezli jako mládě zraněnou
u silnice. Nyní jsou Bíbě dva roky
a má plno let života před sebou,
protože sovy se dožívají průměrně kolem dvaceti let. Bíba má pochroumané jedno křídlo, které ji
funguje jen částečně, proto se nemůže vrátit zpátky do přírody. Její
domov je tedy v záchranné stanici s ostatními zvířátky, a protože je
mírné povahy pomáhá s ekovýchovnými programy.
Děti se hravou formou seznámily se životem sovy, dozvěděly se
kde žije, čím se živí a názorně si vyzkoušely jak sova potravu loví.
Naučily se také tématickou básničku s pohybem. Nakonec kreslily
obrázek sovy, kde byla Bíba modelem. Bíba byla po celou dobu
návštěvy velmi hodná a klidná, a protože jí nevadí bližší kontakt,
tak si ji mohly děti i opatrně pohladit na bříšku. Dětem a paním
učitelkám se návštěva sovičky moc líbila, nejvíce je zaujalo, když
si mohly Bíbu samy pohladit.
Bc. Anna Kněžínková
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Hasiči
Ve čtvrtek 11. 11. 2021 nepřijel Martin
na bílém koni, ale navštívili nás na zahradě mateřské školy naši dobrovolní hasiči.
Přijeli velkou novou tatrou plnou překva-

pení. Už jenom velikost auta nás překvapila. A co vše v autě vozí. Mají tam pečlivě
poskládanou výzbroj, každý kousek má
své místo. To proto, aby věděli, kam mají

v případě potřeby sáhnout. Všichni víme,
že hasiči nejsou jenom požárníci. Zasahují
ve všech mimořádných situacích. Jsou pro
nás hrdinové.

Koledování u vánočního stromku na zahradě mateřské školy

Mikuláš se svou družinou

Leden – Únor 2022
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Výuka informatiky jinak
Do výuky na základní školy konečně vstupuje výuka opravdové informatiky. Protože
dosud to byla spíše jen práce s počítačem

a základy digitální gramotnosti. O informatickém myšlení, algoritmizaci, programování, datech a informacích, nebo o infor-

mačních systémech to dosud nebylo. Co se
tedy mění?
Žáci naší školy se ve školním roce
2021/2022 názorně seznamují s robotikou
a poznávají základní principy kódování
a algoritmizace.
Díky použití stavebnic Lego WeDo
a následného programování se učí stanovit
si cíl, pracovat v týmu a nalézat alternativní
řešení. V průběhu realizovaných aktivit lze
u nich pozorovat rozvíjející se kritické myšlení, kreativitu a odpovědnost.
Žáci pracují na různých projektech např.
šnek, kolotoč, závora nebo pohyblivý robot. Postupně se všichni naučí rozpohybovat sestaveného robota, měnit barvu diody,
používat různá čidla. Projekty jsou vybrány
tak, aby dvoučlenné týmy stavěly podle návodu nebo ukázaly velkou dávku kreativity.
Během každé hodiny žáci objeví něco
nového. Učí se sdílet myšlenky a hodnotit
svou práci a postupy.
Mgr. Zuzana Hrdlička Šimánková,
Mgr. Kamila Vořechovská

„Čím budu?“
Pomalu se blíží čas, kdy si žáci devátého
ročníku budou muset zvolit svou další cestu a tím i školu, která jim k jejich budoucím cílům dopomůže. Každoročně jsme
s nimi navštěvovali Úřad práce v Jindřichově Hradci, aby byli informováni o možnostech dalšího studia a uplatnitelnosti
různých profesí na trhu práce. Letos toto
bohužel kvůli situaci spojené s pandemií
koronaviru nebylo možné. Žákům však tato

jedinečná příležitost nebyla odepřena. Mgr.
Marta Vysoká a Mgr. Petra Kejstová z IPS
Úřadu práce přijely dne 22. října 2021 za
žáky osmého a devátého ročníku do naší
školy.
Žáci se museli zamyslet nad svými schopnostmi, dovednostmi, silnými
a slabými stránkami a vytvořili si tak
představu o směru svého zaměření. Dále
společně probírali pracovní místa v re-

gionu, nezaměstnanost a využitelnost či
nevyužitelnost jednotlivých profesí. Na
závěr dostali žáci tipy na webové stránky, kde si budou moci vypracovat testy,
které jim pomohou s výběrem budoucího
povolání.
Přejeme všem žákům, aby si vybrali tu
nejlepší cestu a školu, která je bude bavit
a splňovat veškeré jejich představy.
Mgr. Petra Štěpánková

Z  K U LT U R Y
UPOZORŇUJEME!!!
KONÁNÍ PLÁNOVANÝCH KULTURNÍCH AKCÍ ZÁVISÍ NA PLATNÝCH OPATŘENÍCH
A NAŘÍZENÍCH. BUDEME VÁS VČAS INFORMOVAT. SLEDUJTE WEB MĚSTA A FACEBOOK.
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LEDOVÁ PLOCHA v Lomnici
28. LISTOPADU – 31. LEDNA
Na náměstí 5. května
DODRŽUJTE PROVOZNÍ ŘÁD

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

Kostel sv. Václava
(přístupná v rámci otevírací doby IKS)

Ohlédnutí za kulturním rokem 2021

Leden – Únor 2022
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Z  K N I H O V N Y

Z našeho knižního fondu
Habersack, Charlotte: Pipa
Peprkornová a domácí mazlíčci
Jeden z dílů volné série knížek o svérázné holčičce jménem Filipie Peprkornová, které kamarádi neřeknou jinak než Pipa, tentokrát v roli
odbornice na domácí mazlíčky. Určeno zejména
dívkám mladšího školního věku.
V knihovně najdete další díly o Pipě nebo třeba
titul Neotvírat!!! Kouše!
https://search.mlp.cz/cz/titul/pipapeprkornova-a-paradiva-husicka/4520695/#/
getPodobneTituly=deskriptory-eq:118250539amp:key-eq:4520695

Hromádka, Zdeněk: Robotka Dorotka
Dorotka přijde na svět jako mimořádně povedená robotka, umí toho hodně – mluvit, chodit,
dělat nepořádek nebo třeba zlobit. Přesto musí
do školy, do první třídy. Dorotka pomalu poznává různé své schopnosti, dokonce umí i létat…
Pro děti mladšího školního věku.

https://search.mlp.cz/cz/titul/
robotka-dorotka/4379431/#book-content

Neubauerová, Zuzana: Kouzelníček
a nejkrásnější dárek
Skřítek Kouzelníček a jeho kamarádi náklaďáček Bourák, panenka Alenka a robůtek Emílek
mají plné ruce práce s přípravou dárků pro krá-

lovnu Lesní říše. Pohádkové vyprávění o vzájemné pomoci doprovázené celostránkovými
ilustracemi. Pro děti od 3 let.

https://search.mlp.cz/cz/titul/kouzelnicek-anejkrasnejsi-darek/4377419/#book-content

Urban, Jiří: Deník Baltazara Iks
Humorné deníkové zápisky Baltazara Iks, dvanáctiletého kluka z podzemní říše Přízraků, který byl poslán na studia do pozemské školy, aby
se zde naučil zvyky lidí. Baltazarova naprostá
odlišnost od lidí je příčinou stupňujících se potíží a komických nedorozumění. Text je doprovázen komiksovými ilustracemi. Pro starší děti.
(v databázi máme také druhý díl: Kdo ukradl
tajemství říše přízraků)

https://search.mlp.cz/cz/titul/denik-baltazaraiks/3993779/#/getPodobneTituly=deskriptoryeq:2694940-amp:key-eq:3993779

Štráfeldová, Milena: Sestry B.
Novela zachycuje vztah Lídy a její o sedm let
mladší sestry Zorky. Kniha nabízí pohled na
zázemí sester Babkových, výbušný vztah jejich
rodičů, na kulturní scénu té doby i na cestu jejich kariéry. Do té zasáhla druhá světová válka.
Kniha je autentičtější díky deníkovým záznamům a úryvkům z dopisů, které se dochovaly.
Milena Štráfeldová tak svou novelou nabízí čtenářům vhled do složitého vztahu komplikova-

ných osobností, které musely prožít své životy
v těžkém období druhé světové války.

https://search.mlp.cz/cz/titul/sestry-b/
4245167/#book-content

Lomnické LISTY informují
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Z E S P O RT U

DTJ KONDOR Lomnice nad Lužnicí

DTJ Kondor Lomnice nad Lužnicí, z.s.
přeje všem zdraví a štěstí v novém roce 2022

Veřejné bruslení zimní stadion Veselí nad Lužnicí

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí

Turnaj spolků ve stolním tenisu 2021

ZE SPOlků

Leden – Únor 2022
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INZERCE
Ceník inzerce
v Lomnických listech
1 strana A4
1/2 strany A4
1/4 strany A4
6 x 9 cm
Řádková inzerce

800,– Kč
500,– Kč
300,– Kč
200,– Kč
100,– Kč

Při opakovaném podání inzerátu
bude poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com

Výběr ze

115 druhů
tiskovin

Katalogy
Letáky
Knihy

Tisk
on-line

Melichar Václav –
PRODEJ A MONTÁŽ
•
•
•
•

plastová dveře a okna
stínící technika
interiérové dveře
sekční garážová vrata

tel.: +420 775 345 325
Palackého 80
378 16 Lomnice nad Lužnicí
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