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Z RADNICE
VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ	
z 110. – 113. zasedání rady města
Rada města:
− projednala a schvaluje ZD k akci „Stavební úpravy chodníku v Tyršově ulici“
− projednala, na základě žádosti Centra
soc. služeb Jindř. Hradec, Česká 1175,
377 01 Jindřichův Hradec, projektovou
dokumentaci k záměru „Zastřešení terasy
domu CHB Naplno – Lomnice nad Lužnicí, Tyršova ulice, č.p. 697“, zpracovanou
spol. APA JH s.r.o., Denisova 1300/II,

377 01 Jindř. Hradec, IČ: 261 06 906,
s datem 05/2017, pod arch. číslem L –
806/17; souhlasí s předloženým návrhem
projektové dokumentace a realizací stavby
− projednala a bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 8/2017 a doporučuje ZM ke
schválení
− projednala návrh a schvaluje navýšení
počtu míst na tříděný odpad v následujících ulicích:

Zámecká, Školní, Floriánská, Sochorova, Na Třepince, Nová, Bří Čapků
a Nové Město, dále na Novém a Starém
hřbitově, a přemístění sběrného místa
v ulici Za Chmelnicí
− projednala a schvaluje ZD na poptávkové řízení na akci „Vybavení kanceláře
Města Lomnice nad Lužnicí“
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Výpis ze souboru usnesení

17. zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 7. 2017
Zastupitelstvo města:
− projednalo informaci a schvaluje směnu
části pozemku p.č. 1908/3 o velikosti
51 m2 oddělených geometrickým plánem
ve vlastnictví Města Lomnice nad Lužnicí za pozemek p.č. 1895/2 o velikosti
51 m2 ve vlastnictví soukromých vlastníků, vše v k.ú. Lomnice nad Lužnicí

− projednala návrh a schvaluje obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2017, kterou
se mění obecně závazná vyhláška č.
4/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území města
Lomnice nad Lužnicí s úpravou čl. 1

odst. 3, který se vypouští v plném znění
a nahrazuje se: „Pro odložení vytříděného stavebního odpadu je možné odpad
do hmotnosti do 50 kg za poplatníka odložit ve sběrném dvoře. Množství odpadu za nevyužité měsíce se nepřevádí.“
Zápisy z jednání ZM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Z městského ÚŘADU
Rekonstrukce

započato s rekonstrukcí stavebního úseku
a spisovny. Dosud byly zrekonstruovány kanceláře matriky, účetních a starosty
města.

V současné době se intenzivně pracuje na
rekonstrukci ulice Sádecká, I. etapa. Je dokončeno veřejné osvětlení osazené LED
svítidly, položena dlažba, dokončeny zatravňovací pásy. Zbývá dokončit křižovatku ulic Sádecká, Nového Města a Sluneční
a osadit dopravní značky.
Sádecká ul. po

Pokračují práce na rekonstrukci vnitřních
prostor kanceláří městského úřadu, bylo

Sádecká ul. před
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INFORMACE
Fotosoutěž: „Třeboňsko – krajina mého srdce“
Podrobná pravidla soutěže naleznete na webu https://www.jiznicechy.
cz/kalendar/2267-fotosoutez-trebonsko-krajina-meho-srdce. Zde budeme
průběžně zveřejňovat zaslané soutěžní
snímky.
Nezapomeňte, uzávěrka soutěže
je 31. října 2017. Těšíme se na Vaše
úlovky!

Turistická oblast Třeboňsko, z. s. vyhlašuje 1. ročník fotosoutěže s názvem
„Třeboňsko – krajina mého srdce“ ve
spolupráci se členy destinačního managementu – s Hotelem Sloup,Autocampem
U Pískovny a Slatinnými lázněmi Třeboň.
Ceny pro vítěze jsou více než lákavé:
1. cena – Víkendový pobyt s polopenzí a vířivkou pro 2 osoby
v Hotelu Sloup (Řípec)
2. cena – Víkendový pobyt v podkrovním pokoji v Autocampu
U Pískovny (Suchdol n. L)
3. cena – D
 árkový balíček od Slatinných lázní Třeboň.
Soutěže se může zúčastnit každý,
kdo v období od 1. září do 31. října
zašle maximálně 5 fotografií z oblasti Třeboňska, Veselska či Vitorazska
(viz www.jiznicechy.cz/trebonsko) na
email či poštou. Fotografům se, co se
focených objektů týče, meze nekladou.

Ing. Monika Havlová,
produktová manažerka
turistické oblasti Třeboňsko

Může se jednat jak o přírodu a krajinu,
image, zvířata, osoby, památky a jiné
zajímavosti.
Soutěžní fotografie budou od 1. listopadu zveřejněny na facebookovém
profilu „Turistická oblast Třeboňsko,
z. s.“ a zde proběhne také hlasování
o vítězném snímku. Hlasování bude
ukončeno 15. listopadu 2017. Výherci
cen budou o své výhře informováni do
5 dní po tomto datu.

Provozní doba Starého hřbitova
a dětského hřiště u Farské louky
DUBEN – ŘÍJEN

8:00 – 20:00 hodin

Svoz odpadu
v měsíci září
Pá   8. 9.
Pá   22. 9.

Provozní doba
Sběrného dvora
Úterý:

14:00 – 17:00

Pátek:

08:00 – 12:00 12:30 – 17:00

Sobota: 08:00 – 12:00

Sezóna sportovního rybolovu 2017
Od 1. dubna do 15. října 2017 probíhá nová sezóna
sportovního rybolovu na rybníku Peřinka.

na: www.lomnice-nl.cz (Turista-Příroda-Rybníkářství-Sportovní rybaření)

Denní doby rybolovu:
duben, září
6.00 – 20.00 hodin
květen až srpen
5.00 – 22.00 hodin
říjen
6.00 – 19.00 hodin

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,–

Povolenky lze zakoupit
v Informačním a kulturním středisku
v Lomnici nad Lužnicí během pracovní doby:
po, st:		

8.00 – 17.00 hodin

út, čt, pá:

8.00 – 16.00 hodin

Celý rybářský řád k provozování sportovního rybolovu na rybníku Peřinka platný pro rok 2017 naleznete

* Mládeži do věku 15 let povoleno pouze chytání na
1 prut.
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Přijďte si pro knihu!
Srdečně Vás zveme do Čítárny na faru.
Přijďte si prohlédnout časopis, dát si kávu,
popovídat si a odnést si domů nějaké zajímavé čtení. V regálech máme plno románů
(Steel, Javořická atd.), detektivek, nejrůznější beletrie, poezie a duchovní literatury.
Děti z mateřské školy se mohou od září
těšit do Čítárny na tematický cyklus vedený paní Krausovou s názvem „Maminka
země“. Nahlédnou do říše květin a broučků a povypráví si o životě země v různých
ročních obdobích.
V říjnu se s Vámi rádi setkáme na přednášce s MUDr. Janou Tichou o zvládání
první pomoci. Upřesnění této akce se dozvíte v příštím čísle.
Dveře Čítárny jsou pro Vás otevřené.
Nově nabízíme také donáškovou službu.
Máte-li chuť přečíst si nějaký román, detektivku nebo si prohlédnout časopis a Čítárna je pro Vás příliš kroků, neváhejte nás
kontaktovat a rádi Vám zdarma knihu doneseme až domů (tel. Michaela Šafářová
725 547 712).
Přejeme všem krásné dny a těšíme se na
setkání.
Michaela Šafářová

Ze školy
Na prahu nového školního roku
Prázdniny utekly jako voda a nový
školní rok začal odpočítávat první minuty. Školní lavice se zaplnily žáky,
chodby ožily jejich hlaholem. Aby pro
ně bylo vše připraveno, musely v době
prázdnin proběhnout některé úpravy.

Z mateřské školy

Pro školní rok 2017-18 je zatím v mateřské škole zapsáno 95 dětí. Aby se
pohybovaly v bezpečném a čistém
prostředí, proběhla v létě hygienická pauza, během níž krom zásadního
úklidu došlo ve starém pavilonu k výstrana 4

měně podlahové krytiny – byla položena nová lina a koberce.
Na děti čeká deset měsíců plných
her, divadel a koncertů, písniček, básniček, akcí a výletů. Po celý rok bude
probíhat akce „Celé Česko čte dětem“.
Do školky během dne mohou chodit
číst maminky, tatínkové, prarodiče
i sourozenci. Pro děti bude akce zpestřením. Přijďte se bez ostychu zapojit. Všichni jste zváni! Těšíme se i na
spolupráci s hasiči a policií. Pravidelně budou probíhat tvořivá odpoledne.
Při nich si děti se svými rodiči mohou vyzkoušet výtvarnou a pracovní

zručnost a poté si svůj výrobek odnést
domů pro radost. Stalo se již tradicí,
že v předvánočním čase vypouštíme
balonky se svým přáním Ježíškovi.
Hlavním cílem naší práce je vytvořit bezpečné prostředí plné pohody
a radosti. Věřím, že společně s vámi,
rodiči, se nám to podaří.
Vedoucí učitelka – Bc. Ilona Šafářová.
Ostatní učitelky jednotlivých tříd:
Kytičky (nejmladší děti) – Bc. Barbora Matoušovská, Mgr. Dita Zavadilová
Berušky – Helena Klečková, Jaroslava
Němcová

Město Lomnice nad Lužnicí

Sluníčka – Vladislava Bartošová,
Bc. Ilona Šafářová
Motýlci – Bc. Kateřina Dušáková,
Bc. Kristýna Lebedová
Chůva – Marie Němcová
Asistentka – Iveta Nohavová
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Mgr. Rudolf Petržela, Mgr. Jan Mlnařík
Provoz školní družiny zajišťují Věra
Bártů a Iveta Nohavová. ŠD mohou
žáci navštěvovat v ranních a odpoledních hodinách. Má tři oddělení, v je-

Ze základní školy
V období prázdnin proběhla
v prostorách školy běžná údržba a renovace malbou, v učebně matematiky byla vyměněna
podlahová krytina. Na prvňáčky
čeká nově připravená třída s nastavitelnými lavicemi.
Do nového školního roku nastupuje 193 žáků, z toho 25 prvňáčků.
Třídní učitelé:
1. tř. Mgr. Hana Malechová
2. tř. Mgr. Helena Nohavová
3. tř. Mgr. Pavla Žáčková
4. tř. Mgr. Jitka Schreibmeierová
5. tř. Mgr. Vlasta Petrželová
6. tř. Mgr. Veronika Fríd
7. tř. Mgr. Šárka Petrásková
8. tř. Mgr. Zuzana Šimánková
9. tř. Mgr. Šárka Lahodná
další pedagogičtí zaměstnanci: Mgr.
Jana Mlnaříková – ŘŠ, Mgr. Renáta
Fuchsová – ZŘ, Mgr. Petra Štěpánková – výchovný poradce, Mgr. Jitka Balcarová, Mgr. Klára Jelínková,

jichž rámci otvírá kroužek výtvarný,
pohybový a pro dovedné ruce. Provoz
ŠD je zajištěn od 5.45 h do 16.30 h.
Ze školní jídelny
Stravování žáků probíhá ve školní jídelně. Vybírat lze z nabídky dvou druhů jídel. Obědy se nemusí přihlašovat
ani odhlašovat. Nutný je finanční zůstatek na účtu žáka vedeného ve školní
jídelně. Jídlo se vydává na čipy. Ten
si žák ponechá na celé období školní

docházky. Jeho cena je 115 Kč. Pokud
po ukončení školní docházky bude
odevzdán, bude mu vrácena i záloha.
Personální obsazení:
vedoucí ŠJ – Martina Prášková
vedoucí kuchařka – Jaroslava
Bártová
další zaměstnankyně: Helena
Milaberská, Lenka Prášková,
Ivana Suková, Hana Zvánovcová (bufet)
Proměna školy je proces.
Jeho výsledky nejsou vidět ze
dne na den. Každý školní rok
nabízí dětem šanci udělat veliký krok kupředu, rozšířit si svůj
osobní obzor. Přáním všech zaměstnanců celé příspěvkové organizace je, aby rodiče, široká
veřejnost, ale hlavně děti ocenili snahu vést je stále dopředu.
Harmonogram prázdnin ve školním
roce 2017-2018
podzimní 26. – 27. 10. 2017
vánoční 23. 12. 2017. – 2. 1. 2018
pololetní 2. 2. 2018
jarní 12. – 18. 2. 2018
velikonoční 29. – 30. 3. 2018
Aktuální informace naleznete na
školním webu www.lomnicenl.net
vedení školy

z kulturY
Festival dechových hudeb po dvanácté

Děkujeme všem sponzorům za podporu a návštěvníků za jejich přízeň.
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Odpoledne s heligonkou
Přijďte si v neděli 24. září poslechnout jihočeské heligonkáře, mezi kterými nebude chybět váš oblíbený pan Císař a další šikovní muzikanti. Začínáme ve 14 hodin ve školní jídelně na bývalém „Lomničanu“. Změna vyhrazena!

Z knihovnY
Knihovnické pondělky jsme si pořádně užili
Zavírací den památek a podobných atraktivních cílů jsme využili k pořádání knihovnických pondělků, které navštěvovaly nejen
lomnické děti, ale rádi po nich sáhli i návštěvníci našeho města.

S dětmi různých věkových kategorií jsme společně tvořili, vyráběli, hráli známé, ale přesto stále oblíbené hry Na řemesla, Honzo vstávej, Pan čáp ztratil čepičku, skákali panáka, vyrazili
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na šipkovanou. A co bylo pro mne, knihovnici, odměnou? Děti vždy zaběhly do regálů pro nějakou zajímavou knihu a potom
z ní chvilku četly svým kamarádům. Prožili jsme společně zábavné a tvůrčí chvilky
a opět jsem se přesvědčila, že každé dítě
je jiné, ale úplně každé má fantazii a chuť,
jen se jim musí dát příležitost a prostor.
Děkuji rodičům za důvěru, dětem za
super nápady a těším se na viděnou v naší
knihovně třeba v Čítárně.

Čítárna u Kapra Jakuba pokračuje
Od září bude otevřena v rámci provozní doby knihovny – pondělí, středa a čtvrtek. Krom pohodového posezení
se můžete zapojit do těchto aktivit:

Pondělí

14.00 – 16.00

Čtení pomáhá

Středa

14.00 – 17.00

Kdo si hraje nezlobí

(společné 20minutovky čtení dětem)

(Máte rádi člověče, dámu, piškvorky? Přijďte si zahrát – velcí, malí, staří, mladí. Ne každý umí vyhrávat nebo
prohrávat?!?)

ZE SPORTU
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
MUŽI „A“

Memoriál Jaroslava Zemana
a Aloise Vacka
sobota 22.7.2017
V sobotu 22.7.2017 si to čtveřice
týmů, vesměs z jihočeské I. B třídy,
rozdala v tradičním letním turnaji,
který se uskutečnil v Lomnici nad
Lužnicí. Již 43. ročník „Memoriálu Jaroslava Zemana a Aloise Vacka“ tam vyhrálo mužstvo pořádající
TJ TATRAN.
Domácí celek nejprve bez problémů zdolal Sokoly z Kamenného
Újezdu u Č. Budějovic, kteří jako
jediní z účastníků turnaje nepůsobí
v D skupině I. B třídy. Tým, jenž
hraje v áčku, od Lomnice inkasoval
čtyři góly. Ve finále pak TATRAN
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vyhrál nad Lišovem, když si v první půli vypracoval dvoubrankový náskok a po přestávce dovedl duel k vítězství,
přestože soupeř dokázal ztrátu snížit.
V parném počasí si do hlediště našla cestu přibližně padesátka diváků, před nimiž utkání řídili sudí Karel Kříž
ml., Roman Cigáň a Zdeněk Rous.
Cenu pro nejlepšího hráče obdržel Daniel Bouchal z Lišova, nejlepší brankářem byl vyhlášen domácí Josef Boček
a nejvíce gólů vstřelil jeho spoluhráč Petr Pancíř, o jehož vítězství rozhodl penaltový rozstřel.
Kvalifikace:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „A“ – Kamenný
Újezd 4:1 (2:0)
Střelci: Leiš, Pancíř, Krejník, Burda Jan – Černý.
Mladá Vožice – Lišov 1:4 (0:3)
Střelci: Kříženecký – Werner 2, Vávra, Kučera.

sobota 5.8.2017
turnaj mužů „B“ hraný na trávě v Deštné, 2x30 min.,
naše mužstvo obsadilo 2. místo
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Lásenice 3:0 (0:0)
střelci: Sedláček, Šedivý, Milaberský

O 3. místo:
Kamenný Újezd – Mladá Vožice 4:0 (3:0)
Střelci: Soukup 2, Frnka 2

Finále:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Deštná 1:1 (1:0),
PK 3:4
střelci: Řehoř

Finále:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „A“ – Lišov 2:1 (2:0)
Střelci: Pancíř (PK), Melichar – Bouchal.

MLADŠÍ DOROST

Konečné pořadí:
1. TJ Tatran Lomnice nad Lužnicí
2. SK Lišov
3. TJ Sokol Kamenný Újezd
4. TJ Sokol Mladá Vožice
sobota 29.7.2017
přátelské utkání mužů „A“ hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „A“ – Sedlec 3:1 (1:0)
branky: Pancíř 2, Melichar
neděle 13.8.2017
přátelské utkání mužů „A“ hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „A“ – Kaplice 2:1 (2:0)
branky: Pancíř 2 (1x PK)

MUŽI „B“

sobota 8.7.2017
turnaj mužů „B“„O pohár starosty Staňkova“, naše mužstvo
obsadilo 2. místo
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „B“ – FK Boršov
nad Vltavou  1:1 (1:0), PK 1:0
střelci: Nohava
Finále:
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí „B“ – SK Dolní
Chabry okr. Praha 0:2 (0:1)
střelci: –

sobota 5.8.2017
přátelské utkání mladšího dorostu hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
SKP Č. Budějovice 0:4 (0:2)
střelci: –
neděle 13.8.2017
přátelské utkání mladšího dorostu hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí – Soběslav 4:3 (2:1)
střelci: Prášek M. 2, Strouha, Prokeš

STARŠÍ ŽÁCI

sobota 29.7.2017
přátelské utkání starších žáků hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK Ševětín –
Rudolfov 6:2 (3:1)
branky: Prášek M. 5, Vrána

MLADŠÍ ŽÁCI

čtvrtek 3.8.2017
přátelské utkání mladších žáků hrané na trávě v K. Řečici
Meteor Tábor – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí/SK
Ševětín 1:9 (0:4)
střelci: Prášek P. 4, Němec, Maňas, Beznoska, Píha,
Hrubý T.

ZE SPOLKŮ
Léto Skautského střediska 13 klíčů
Tábor lesní moudrosti

Od 1. července se na 14 dní stala naším druhým domovem
zátoka říčky Černá u Kaplice.
V našem skautském středisku si stavíme tábor celý sami,
a tak pracovité ruce všech táborníků se odhodlaně pustily do

práce a za pár dní stála jídelna, kuchyně, stany a vše, co
takový tábor potřebuje. Počasí nám letos přálo, slunných
čtrnáct dní si užilo 28 dětí a 8 vedoucích v krásné přírodě.
Táboření není jen stavění stanů, řezání dřeva a vaření,
ale i hodně dobrodružství, her a zážitků. Letos táborstrana 9
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níci každý den dostali dopis od Pána lesa, kde bylo určené
téma, kterému jsme se věnovali. Tak třeba vazby, oheň, stopování, vaření v přírodě, voda, květiny, přežití. Užili jsme
si koupání v řece a stavění přehrad, nespočet her v lese, zajímavé výpravy do okolí, večerní posezení u ohníčků s kytarou a písničkami, noční hlídky s hvězdami nad hlavou
i pár studených nocí. Určitě si každý z nás domů přivezl
zajímavé zážitky a vzpomínky. Na konec jsme od moudrého Pána lesa dostali pochvalu, že jsme svědomitě splnili
všechny jeho výzvy a naučili se a poznali více z moudré
přírody. Za to nám dal trička se znakem Lesní moudrosti.
V pátek a v sobotu jsme opět vše zbourali, uklidili, naložili a odvezli domů. V sobotu nás vyprovodil pořádný déšť,
a tak jsme byli rádi, že nám pár tatínků přijelo pomoci s nakládáním. Moc jim děkujeme.
Když jsme se v sobotu 15. 7. loučili na posledním nástupu, každý z nás si domů odvážel spoustu vzpomínek a přání, že za rok se sejdeme znovu. Letošní tábor se povedl, neměli jsme žádný úraz, pouze úlovky klíšťat, ale hlavně byla
výborná nálada a za tu musím poděkovat všem účastníkům
této akce. Opravdu byli letos moc šikovní.
Jana Rajnochová

První příměstský tábor
skautského střediska se
opravdu povedl

V letošním roce se Skautské středisko
13 klíčů rozhodlo poprvé uspořádat příměstský tábor – tedy tábor, kde děti zažívají dobrodružství pouze přes den a na noc
vyráží opět domů za svými maminkami
nebo babičkami. Spolu s šestnácti účastníky jsme ve třetím červencovém týdnu odstartovali skvělou akci, ze které si všichni
odnášíme spoustu zážitků, zkušeností, ale
i nových přátel a znalostí.
První den tábora jsme se seznámili
s postavou Williho Foga, který nás po celý
tábor provázel. Rozhodli jsme se totiž, že
mu pomůžeme získat zpět jeho rodinný
poklad, který mu odcizil jeho nepřítel Sulivan. Nápovědy, kde poklad hledat, jsme
museli hledat v různých státech světa. Běstrana 10

hem tábora jsme se tedy přenesli například
do Anglie, Francie, Zimbabwe, Mexika
nebo Austrálie. Jednu nápovědu jsme našli
i v České republice – konkrétně v Táboře,
kde jsme navštívili také Muzeum Lega.
Jako zázemí nám sloužil areál Farské
louky. Městu Lomnice nad Lužnicí děkujeme za jeho zapůjčení.
Kromě Farské louky jsme
však navštívili také Naučnou stezku, dvůr Šaloun
nebo si zahráli šipkovanou
i ve městě. Poslední den
proběhlo také setkání s rodiči a vyhodnocení celého
týdne na našem skautském
ostrově.
Protože nadšení nebylo
vidět jen ze strany dětí, ale
i nás – vedoucích, chtě-

li bychom příměstské tábory opakovat
i v následujících letech. Pokud nechcete,
aby vám informace o jejich konání utekla,
nebo vás zajímá naše činnost, sledujte náš
web www.13klicu.cz nebo facebookovou
stránku Středisko 13 klíčů Lomnice nad
Lužnicí.
Petra Viktorová
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Výbor Mysliveckého spolku Lomnice
Náš dlouholetý člen Mysliveckého spolku LOMNICE pan
Ludvík Kročák, oslavil společně se členy spolku, své životní
výročí – 95. narozeniny. Těší se velmi dobrému zdraví, stále chodí mezi nás, je nejstarším členem našeho spolku, ale
i nejstarším myslivcem na Jindřichohradecku. Jeho vyprávění
o myslivosti, kterou provozuje od svého mládí, je velmi zají-

mavé, poučné i úsměvné. Dnešní myslivost se nedá srovnávat
s tou za jeho mládí.
Panu Kročákovi přejeme do dalších let, především hodně zdraví a spokojenosti, aby stále ještě docházel mezi nás a bavil nás
svými mysliveckými zážitky a vzpomínkami.
MUDr. Zd. Janský, předseda

INZERCE
„MATEMATIKA“

Středoškolský profesor
matematiky nabízí:
• doučování pro všechny stupně
a druhy škol
• příprava k přijímacím zkouškám
na školy II. Cyklu
• příprava k přijímacím zkouškám
na VŠ
• příprava k maturitní zkoušce
• seminární, ročníkové, bakalářské
zkoušky
• diferenciální a integrální počet
jedné reálné proměnné
• lineární a vektorová algebra
• kombinatorika, pravděpodobnost,
statistika a jiné …

Tel.: 720 580 751

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek prodává
slepičky typu Tetra hnědá a Dominant
ve všech barvách z našeho chovu!
Stáří 14 – 19 týdnů.
Cena 149 – 180,– Kč/ ks.
Prodej: 21. září a 27. října 2017
Lomnice n. Lužnicí – u fotbal. hřiště
TJ Tatran – 9.50 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích
kožek – cena dle poptávky.
Informace: Po-Pá 9.00 – 16.00 hod.
tel. 601576270, 728605840
strana 11
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6 x 9 cm
200,– Kč
Řádková inzerce 100,– Kč
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Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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