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Nenechte si ujít

Z radnice

10. června
Koncert hudebního mládí

Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva

11. června
Festival folklórních souborů
a hudebního mládí
12. června
Fotbalový turnaj
starších přípravek
18. června
Noční hasičská soutěž
24. června
Vernisáž výstavy
25. a 26. června
Lomnická pouť
27. června
Zastupitelstvo města

Zveme Vás na 12. zasedání Zastupitelstva města, které se koná dne

27. 6. 2016 od 18:00 hodin v budově
Lomničanu.

VÝPIS ZE SOUBORU USNESENÍ
z 57. – 60. zasedání rady města
Rada města:

− bere na vědomí Výroční zprávu města
Lomnice nad Lužnicí o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů za rok 2015
− projednala žádost o schválení přerušení provozu MŠ v souladu s vyhláškou
č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
v měsíci červenci a srpnu 2016; schvaluje
přerušení provozu v MŠ na období 18.07.
– 12.08.2016
− projednala žádosti D. Dubské a A. Němečka o pronájmu plochy v areálu Farské

−
−
−
−

louky pro pouťové atrakce při lomnické
pouti
bere na vědomí předloženou zprávu
o rozúčtování energií školní jídelny a hospodářské činnosti za rok 2015
bere na vědomí předloženou zprávu
o věkovém složení dětí v mateřské škole
ve školním roce 2015/2016
bere na vědomí předloženou zprávu o počtech žáků a tříd v základní škole
bere na vědomí hodnocení kvality pitné vody
v místě odběru Lomnice nad Lužnicí, Tyršova
čp. 348 předložené firmou Čevak a.s. ze dne
9. 3. 2016 (evidenční číslo vzorku 6916)
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− projednala předložený termín partnerského
města Diessen am Ammersee na společné
setkání u příležitosti instalace partnerského panelu v termínu 21. – 22.05.2016
− vyhodnotila nabídky na provozovatele občerstvovacího zařízení Farská louka. Jako
nejlépe vyhovující vybrala nabídku č. 1;
souhlasí se zněním ,,Smlouvy o nájmu“
a pověřuje starostu města jejím podpisem
− schvaluje a potvrzuje výsledky VŘ k akci
,,Revitalizace stromořadí lokality Nové
Město v Lomnici nad Lužnicí“, vítězná
firma JANSTROM s.r.o.
− projednala přiložené rozpočtové opatření
č. 2/2016; schvaluje rozpočtové opatření
a předkládá ZM na vědomí
− projednala návrh na odkoupení 10 ks knih
s názvem Lužnické ohlédnutí, které budou
sloužit jako potenciální dary; souhlasí s odkoupením 10 ks knih Lužnické ohlédnutí
− projednala žádost o přecenění zboží Informačního a kulturního střediska dle přílohy; souhlasí s přeceněním zboží, které má Informační
a kulturní středisko v inventárním majetku
− bere na vědomí Zápis z valné hromady
Svazku obcí regionu Třeboňsko včetně
příloh (vyúčtování skládky – náklady,
finanční hospodaření 2015, vyúčtování podílů); projednala návrh rozpočtu
Svazku obcí regionu Třeboňsko na rok
2016 a doporučuje jej ke schválení ZM;
bere na vědomí vyúčtování vložených podílů na výstavbu – rozšíření skládky Stráž
nad Nežárkou ve výši 194.000,– Kč
− projednala informaci starosty města
o možnosti podání žádosti na dotaci,
mimo v současné době vyhlášených dotačních titulů, přímo z rozpočtu evropských fondů; souhlasí s podáním žádosti
na akci ,,výstavba tělocvičny při ZŠ“; pověřuje starostu města podáním žádosti
− bere na vědomí plnění usnesení RM zaměstnanců za období 02.03.2016 – 30.03.2016
− souhlasí s převedením vybavení Česko-rakouského centra rozvoje lidových tradic
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−

−
−
−

−

−

−

−
−
−

v Kovářově do majetku Města Lomnice
nad Lužnicí dle přiloženého seznamu; pověřuje R. Soukupa ve spolupráci s právním
zástupcem města přípravou smlouvy s Jihočeským folklorním sdružením; pověřuje
V. Ohrádku zajištěním převzetí z Kovářova
do Lomnice nad Lužnicí do 22. dubna
projednala důvodovou zprávu o stavu a připravenosti kašny umístěné na nám. 5. května do provozu, dle této zprávy není možné
z technických důvodů kašnu zprovoznit
byla informována o rozmístění kontejnerů
na ukládání a svoz bioodpadu v našem městě
bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 města
Lomnice nad Lužnicí, ze dne 4. 4. 2016
doporučuje ZM schválit spolupráci s Obcí
Ponědraž v oblasti požární ochrany tak,
jak je uvedeno v návrhu ,,Smlouvy o zajištění požární ochrany“; schvaluje znění
Smlouvy o zajištění požární ochrany
schvaluje znění ,,Smlouvy o výpůjčce“
mezi Jihočeské folklorní sdružení z.s.
a městem Lomnice nad Lužnicí na dobu neurčitou; pověřuje starostu jejím podpisem
a) schvaluje znění ,,Smlouvy o nájmu pozemku“ mezi Dagmar Dubskou a Městem Lomnice nad Lužnicí; b) schvaluje znění ,,Smlouvy o nájmu pozemku“ mezi Antonínem
Němečkem a Městem Lomnice nad Lužnicí;
pověřuje starostu jejím podpisem
schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o akci ,,MŠ
komplexní návrh opatření na úsporu energie
– zateplení“, kde bylo financování ze strany
SFŽP zvýšeno o 85.057,20 Kč; bere na vědomí ,,Rozhodnutí o přidělení dotace (změna)“,
kde je promítnuta výše uvedená změna; pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1
schvaluje rozúčtování kanalizačních a vodovodních přípojek v ulici Nové Město
dle přiložené tabulky
bere na vědomí přehled získaných dotací
od Jihočeského kraje do 20.04.2016
projednala přiložené výkazy účetní závěrky PO ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužni-

−

−

−
−

−
−

cí k 31. 3. 2016 – Rozvaha příspěvkové
organizace, Výkaz zisků a ztráty příspěvkové organizace, Příloha účetní závěrky;
bere na vědomí přiložené výkazy
a) projednala návrh rozpočtu dobrovolného Svazku obcí regionu Třeboňsko
(SORT) na rok 2016; b) projednala zprávu o hospodaření, závěrečný účet za rok
2015 a doporučuje je schválit v ZM
bere na vědomí zápis z jednání mezi Městem
Lomnice nad Lužnicí a Jihočeským krajem
o navrhované směně pozemků u objektu
čp. 696 z důvodu oplocení objektu chráněného bydlení; ukládá zajistit geodetické zaměření a předložit jej ke konečnému posouzení, náklady na geodetické zaměření budou
přeúčtovány Jihočeskému kraji
schvaluje termín zasedání zastupitelstva
města dne 16.05.2016
a) projednala cenovou nabídku Atelieru
DS na vypracování projektu pro stavební
povolení v podrobnostech pro provedení
stavby části ulice Sádecká (úsek Nádražní
– Sluneční) ve výši 197.000,– Kč bez DPH;
b) souhlasí s cenovou nabídkou na dílo
ve výši 197.000,– Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy; a) projednala
cenovou nabídku Atelieru DS na vypracování projektu pro stavební povolení v podrobnostech pro provedení stavby části ulice
Zahradní a Zámecká ve výši 190.000,– Kč
bez DPH; b) souhlasí s cenovou nabídkou
na dílo ve výši 190.000,– Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
bere na vědomí oznámení o možnosti využití aukcí v oblasti odpadového hospodářství
a možných úsporách a zkvalitnění služeb
projednala předloženou smlouvu o připojení
č. 12138587 NN – pro budoucí objekt městské víceúčelové tělocvičny; pověřuje starostu podpisem smlouvy; ukládá vypracovat
písemné vyjádření k uvažované trase kabelového vedení a technický způsob provedení
Zápisy z jednání RM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Výpis ze souboru usnesení 11. zasedání zastupitelstva
města konaného dne 16. 05. 2016
Zastupitelstvo města:
− schvaluje ukončení platnosti Územního
plánu sídelního útvaru Lomnice nad Lužnicí včetně všech jeho změn dnem nabytí
účinnosti nového Územního plánu Lomnice nad Lužnicí

− projednalo potřebu změnit zástupce v Honebním společenstvu Lomnice nad Lužnicí a schvaluje zástupcem starostu města Karla Zvánovce
− schválilo: a) návrh rozpočtu na rok 2016
Svazku obcí regionu Třeboňsko b) zprávu
o hospodaření za rok 2015 Svazku obcí re-

gionu Třeboňsko c) závěrečný účet za rok
2015 Svazku obcí regionu Třeboňsko
− schvaluje spolupráci Města Lomnice nad Lužnicí a Obce Ponědraž v oblasti požární ochrany
Zápisy z jednání ZM jsou dostupné
na www.lomnice-nl.cz

Z městského ÚŘADU
Město Lomnice nad Lužnicí má nový
územní plán. Na mimořádném zasedání
Zastupitelstva města konaném 16. 5. 2016
byl schválen nový územní plán. Tento
právně závazný akt zakončil dlouholetou
snahu o vytvoření nového komplexního
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územního plánu. Za dobu šesti let proces
tvorby územního plánu prošel několika
fázemi, od samotného zadání území až
po finální schválení Zastupitelstvem města Lomnice nad Lužnicí, při kterých byl
formován námitkami a připomínkami do-

tčených orgánů státní správy a především
občanů města. Za územním plánem stojí
autorstvím Ing. arch. Zdeněk Urbanec.
Nový Územní plán Lomnice nad Lužnicí je k dispozici veřejnosti na internetových stránkách Lomnice nad Lužnicí.

Město Lomnice nad Lužnicí
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Svoz odpadu v měsíci červnu
Pá   10. 6.
Pá   24. 6.

Provozní doba Starého hřbitova
a dětského hřiště u Farské louky v letním období
KAŽDÝ DEN od 8:00 – 20:00 hodin

Ze školy
Dopravní soutěž
Dopravní výchova dlouhodobě patří
mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Vyhlašovatelem dopravních soutěží pořádaných
za účelem rozvíjení této výchovy je již
tradičně BESIP, ve spolupráci s Policií
ČR, Českým červeným křížem a dalšími
složkami. Cílem soutěže je podněcovat
a zvyšovat zájem žáků o dopravní výchovu, přispívat ke zvýšení efektu výchovně-vzdělávací práce při dopravní
výchově a ke správnému a bezpečnému
chování žáků v provozu na pozemních
komunikacích. Cílovým výsledkem je
tak především napomáhat ke snižování
nehodovosti dětí.

Naše škola se těchto dopravních soutěží účastní dlouhodobě a je nutné podotknout, že tak činí s velmi dobrými

výsledky. Tato tradice byla zachována
i letos, kdy se námi vyslaní soutěžící na
soutěž velmi pečlivě připravili. Družstvo
mladších žáků ve složení K. Řezáčová,
N. Vondrášková, P. Prášek a J. Kodel
se zúčastnili oblastního kola v Třeboni,
kde skončili na pěkném 3. místě a tím si
zajistili postup do Okresního kola, které
proběhlo opět v Třeboni. Ve velké konkurenci škol z celého okresu Jindřichův
Hradec skončili naši soutěžící na velmi
pěkném 6. místě.
Dětem tak patří velká gratulace a věříme, že příští rok bude pro naše žáky
úspěšný.
Věra Bártů

Žáci navštívili Státní oblastní archiv
29. dubna se žáci devátého ročníku vydali do Jindřichova Hradce. Cestu jsme měli
společnou s žáky z osmého ročníku, jejichž
cílem byl Úřad práce v Jindřichově Hradci.
Naším cílem však byl Státní oblastní archiv
v Jindřichově Hradci, kde jsme měli domluvenou exkurzi. Jedna z poboček Státního oblastního archivu sídlí i na druhém
nádvoří jindřichohradeckého zámku. Právě
tam jsme se vydali, vedoucí této pobočky paní Stanislava Nováková a paní Mgr.
Hana Železná pro nás připravily zajímavou
podívanou, zhlédli jsme nejrůznější listiny,
např. obrovskou závěť i s pečetí, atlas map
okolí Jemčiny s vyznačenou trasou jelena,
který utíkal před lovci při honu, zejména
materiály týkající se druhé světové války
všechny zaujaly....Velkou zajímavostí byla
jistě ukázka práce s digitalizací starých
knih, ve kterých si každý může najít
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například své předky. Názorně nám tedy
byla představena práce archiváře, která sice
může na první pohled vypadat „nudně“, ale
nudná určitě není. Po návštěvě SOA jsme si
prohlédli zámek, procházkou jsme se vyda-

Město Lomnice nad Lužnicí
li okolo domu, ve kterém vyrůstal Bedřich
Smetana, překročili jsme patnáctý poledník
a nakoukli jsme do proboštského kostela
Nanebevzetí Panny Marie. Na historii jsme
navázali moderní fontánou v Obchodním

centru Sv. Florian. Na vlastní kůži jsme si
mohli ověřit, že město Jindřichův Hradec
je nejen městem historickým, ale i moderním. Určitě stojí za to ho navštívit.

střípky ze životů uvězněných a mučených
nás jen utvrdily, jaké štěstí máme, když
žijeme v míru a v dostatku všeho potřebného. Po návštěvě Terezína jsme se vydali
do královských Litoměřic. Barokní, renesanční i gotické stavby v historickém jádru
města nás velmi zaujaly. Podívali jsme se
do kraje Českého středohoří, do kraje, který tak miloval významný český básník Karel Hynek Mácha. Cestou domů, která byla
dlouhá, jsme si všichni třídily své dojmy
a zážitky. Zde jsou některé…

ku, jak je postavena. Vypadá jako hvězdice.
Horší to bylo uvnitř. Vůbec se mi nelíbilo,
jak tam museli přežívat. Nejhorší pocity ve
mně vyvolaly samotky. Překvapilo mě, že
hlídači a velitelé tam normálně žili a měli
bazén, kino, krásné domy a byty. Jsem moc
ráda, že jsem měla tu možnost tam jet a že
vím, jak to tam chodilo. Nesmíme zapomínat, je to nebezpečné.

Mgr. Šárka Petrásková

Výlet do Terezína
V úterý 3. května se žáci 8. a 9. ročníku
vydali až do dalekého Terezína a jeho
okolí. Cesta trvala poměrně dlouho, ale
určitě stála za to. Projížděli jsme kolem
bájné hory Říp. Prohlídka Malé pevnosti
v Terezíně byla předem objednaná, ujal se
nás milý průvodce, který nám řekl spoustu
informací k historii této pevnosti. Sami na
vlastní kůži jsme si vyzkoušeli, jak se takový vězeň na samotce (bez jediného okénka
– tedy ve tmě a bez přísunu vzduchu) cítil.
Stejně tak nás zasáhla atmosféra na popravišti. Již obrovský prostor s náhrobky
a velkou židovskou hvězdou před Malou
pevností působil velmi stísněně. Dále jsme
se přesunuli za město Terezín ke krematoriu a židovskému vězení. Všudypřítomné

Za všechny zúčastněné
Mgr. Šárka Petrásková

Cílem našeho dalšího školního výletu
byl Terezín. Malá pevnost se mi líbila zven-

Kateřina Kotrbová, 9. ročník

V Terezíně to bylo velmi zajímavé. V té
době bych nechtěla žít jako Žid, protože se
k nim chovali jako k nechtěnému zvířeti.
Jsem ráda, že se mi naskytla taková příležitost, abych se tam mohla podívat.
Kristýna Petrásková, 9. roč.

Cesta za řemesly a uměním fotografie

Místa, která nás něčím zaujmou, lákají
k návratu. Totéž přivedlo znovu i nás,

žáky 5. ročníku, do Domu gobelínů
v Jindřichově Hradci. Tentokrát jsme
však nezůstali jen u nečinného naslouchání slovům milé paní průvodkyně,
ale věnovali jsme se hlavně praktickému zkoušení starého řemesla, a sice
tkaní na menších i větších strojích,
tak jak se to dříve dělalo. Žádné počítačem řízené linky, ale pečlivá ruční
práce, které se jen tak něco nevyrovná.
Abychom přece jen poznali i další zajímavá místa tohoto města, navštívili jsme
Muzeum fotografie, které vzniklo v místech bývalé jezuitské koleje. Krásné prostory z přelomu 16. a 17. století sloužily
po zrušení jezuitského řádu vojenským
účelům. Až r. 1995 získalo tuto kolej
město Jindřichův Hradec, které jí od
r. 2002 navrací postupnou rekonstrukcí
tohoto areálu její důstojnost. V současné
době jsou všechny její prostory stavebně
obnovené. Budova je kulturní památkou
a jistě stojí za to ji navštívit a nechat se
unášet kouzlem architektury, sbírkami

Za pokladem skřítka Školníčka
Tak zněl název 2. setkání s předškoláky,
které proběhlo 18. 5. 2016 v prostorách
místní základní školy. Přestože počasí lákalo k procházkám na sluníčku, přišla na
toto setkání většina budoucích prvňáčků
se svými rodiči a s nadšením plnila úkoly,
které jsme pro ně připravili spolu s několika žáky 5. ročníku, kterým tímto děkuji
za pomoc a stejně tak paní vychovatelce
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Bártů, která se postarala o fotodokumentaci celé akce. Děti zde mohly předvést jak
své vědomosti, tak i dovednosti při slalomu s míčkem na lžíci, skládání obrázku
dle předlohy, umisťování písmen a číslic
do správných výřezů nebo procvičit své
smysly při poznávání skrytých předmětů
v sáčku. Při všech aktivitách jim byli nablízku rodiče, kteří v případě potřeby rádi

starých i novějších fotografií, filmových
kamer a němých filmů.
za 5. ročník H. Nohavová

Město Lomnice nad Lužnicí

pomohli. Stopy je provedly jednotlivými
úkoly až ke sladkému pokladu a odměnám, které si za své výkony zasloužili.
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Bylo to příjemné setkání a já doufám, že
i ta další, která nás čekají v novém školním
roce 2016/2017 budou co nejpříjemnější.

Přeji vám krásné a pohodové letní dny,
nové zážitky a šťastné návraty z cest.

livých oborech. Paní Mgr. Vysoká zdůraznila význam studia pro uplatnění na trhu
práce. Informovala žáky o nejžádanějších
profesích v našem regionu a o těch, kterými je náš trh nasycen. Formou hry pak zjišťovali, jaké střední školy a studijní obory
mohou v Jihočeském kraji navštívit při
Dnech otevřených dveří. Povídali si také
o firmách v našem regionu, jejich zaměření, počtech jejich zaměstnanců a potřebných profesích. Nakonec si žáci prohlédli

profesiogramy a měli možnost shlédnout
i videa k dané problematice.

Mgr. Helena Nohavová, budoucí tř. uč. 1. ročníku

„Čím budu“
Na začátku školního roku jsme informovali o akcích pro 9. ročník v rámci projektu „Čím budu“. Doufáme, že získané
informace žákům pomohly při volbě školy
a jejich budoucího povolání. Nyní jsme se
zaměřili na současný 8. ročník.
V dubnu (29. 4. 2016) jsme navštívili
Úřad práce v Jindřichově Hradci, kde se
žáci zúčastnili besedy k volbě povolání.
Vzájemně diskutovali o výhodách, nevýhodách a podmínkách pro práci v jednot-

Mgr. Petra Štěpánková

Fotografovali jsme v Jindřichově Hradci
Každoročně na jaře žáci šestého ročníku v rámci mediální výchovy vyrážejí do
Muzea fotografie v okresním městě, aby
se zúčastnili tvořivého kurzu, jehož cílem
je naučit se „mačkat“ spoušť fotoaparátu
smysluplně. Workshop již tradičně vede
fotograf Stanislav Maxa. Po krátkém nahlédnutí do historie a seznámení s nejstarší
fotící „krabičkou“ camerou obscurou, děti
poznávají úskalí nejen technická, ale především kompoziční. Učí se obhájit a zdůvodnit svůj názor na snímky, které dostaly
za úkol vyfotit. I letos nám přálo počasí,

a tak jsme využili exteriéru jindřichohradeckého zámku. Že workshop sklidil
u všech dětí pozitivní odezvu, svědčí i jejich komentáře.
Albert M.: Na exkurzi jsem se těšil, protože jsem věděl, že fotografování mě baví.
Nejenže jsem se trefil, ale myslím, že to
bylo ještě lepší, než jsem čekal.
Martin H.: Na exkurzi jsem se těšil, protože to pro mě bylo zase něco nového.
Dominik F.: Na exkurzi jsem se těšil, jelikož mě baví fotit a chtěl jsem to víc vysvětlit.
Aneta V.: Moc jsem se těšila, protože jsem
se chtěla hodně naučit, jak pracovat s fotoaparátem a upravit fotku tak, jak by měla být.
Filip M.: Překvapilo mě, že se dá fotit
i krabicí od bot, a rád bych to vyzkoušel.
Hodně jsem si užíval, když jsme mohli fotit
ve dvojici bez dospělého.
Lukáš J.: Nevěděl jsem, že při fotografování se dá udělat tolik chyb.
Tonda S.: Překvapilo mě, že focení je
těžší, než jsem si myslel.
Žaneta Č.: Líbilo se mi, kde jsme fotili,
bylo to krásné místo.

Standa P.: Překvapilo mě, že nám půjčili
takové fotoaparáty (zrcadlovky).
Martin H.: Hodně jsem si užíval pana
Maxu, který byl příjemný a všechno vysvětlil.
Monika S.: Chtěla bych se do muzea podívat znovu a víc si prohlédnout expozici.
Zaujala mě tam na chodbách totiž výstava
fotek.
Jan K.: Chtěl bych si exkurzi příští rok
určitě znovu zopakovat.
Kateřina D.: Doporučím kamarádům,
ať se jedou do muzea určitě podívat.
Renáta Fuchsová
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Za dalším poznáváním krajského města
Na svoji poslední exkurzi doplňující učivo českého jazyka a literatury základní
školy vyrazili deváťáci v úterý 17. května
vlakem. I pro potřeby svého budoucího
středoškolského studia v Českých Budějovicích poznali Jihočeskou vědeckou
knihovnu. Po exaktnějším oboru našli pak
hravou formou odlehčení ve staré budově
Jihočeského divadla, v němž díky interaktivní prohlídce poznali i jeho zákulisí.
Marcela S.: Vědecká knihovna byla
zajímavá a ráda bych využila půjčování
knih přes internet. Hudební oddělení mě
překvapilo. Nečekala jsem, že budou mít
i gramofonové desky a tak veliký výběr.
Návštěva v jihočeském divadle mě bavila
nejvíc. Líbil se mi připravený program.
Paní, která nás prováděla, byla velmi sympatická. Dozvěděla jsem se překvapivou
historii budovy. Líbilo se mi, jak funguje
nápověda. Vznikla vtipná Kubova fotografie za dámským divadelním kostýmem.

Naťka H.: Ve vědecké knihovně se mi líbilo a myslím, že se tam ještě podívám sama.
Překvapilo mě, v kolika podobách půjčují
knihy i to, že mají oddělení hudby a že půjčují všechny časopisy, které se v ČR vydávají. Zaujal mě seznam knih s jejich původem.
Elektronické podoby knih, které nabízejí,
určitě v budoucnu využiju. V divadle se mi
líbilo, že jsme se mohli podívat i za oponu.
Překvapilo mě, jaký je tam nepořádek. Paní,
která nám připravila několik úkolů, mi byla
sympatická a program s ní mě bavil. Nevím,
jestli se do divadla ještě někdy podívám,
proto jsem ráda, že jsem tam byla.
Kristýna P.: Exkurze byla hezká. Nejvíc
se mi líbilo v divadle. Bylo super stát na jevišti a vidět, co je v zákulisí. Určitě někdy navštívím vědeckou knihovnu, protože je úplně
nádherně zařízená a je tam velký výběr knižních titulů, mnoha časopisů. Pro mě to byla
velká zkušenost. Byl to nádherný den.
Renáta Fuchsová

z kulturY
Pozvánka na vernisáž a výstavu
Návraty sochaře a malíře Pavla Kartáka
Autor připravované výstavy Pavel Karták
(* 1942) je jihočeským rodákem ze Stříbřce v okrese Jindřichův Hradec. Část svého
dětství a mládí prožil v Lomnici nad Lužnicí, kam se nyní svou tvorbou rád vrací.
Svá studia v letech 1964 až 1968
ukončil diplomovou prací na SUPŠ
– Střední uměleckoprůmyslové škole
v Uherském Hradišti (obor kamenosochařství). V roce 1968 zahájil studia
na AVU – Akademii výtvarných umění
v Praze; studia nedokončil.
strana 6

V letech 1980 až 1985 působil jako
učitel výtvarného oboru na LŠU v Teplicích.
Zúčastnil se několika desítek samostatných i kolektivních výstav. S jeho
jménem a díly se můžete setkat v literatuře, v katalozích, v odborném tisku
a publikacích.
Již 48 let žije a pracuje se svou ženou a výtvarnicí Alenou M. Kartákovou v Krupce u Teplic v severních Čechách.

Pavel Karták realizoval několik děl
v architektuře i v interiéru v klasických
materiálech: kamenině, bronzu, pískovci, porcelánu i ve dřevu.
Autor Pavel Karták představí na
výstavě v kostele svatého Václava
v Lomnici nad Lužnicí výběr z díla své
tvorby: obrazy, kresby a komorní plastiku. Vernisáž, na niž jste všichni srdečně
zváni, se uskuteční v pátek 24. června
2016 v 18 hodin.
Alena M. Kartáková

Město Lomnice nad Lužnicí
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Partnerská návštěva Diessenu
Město Lomnice nad Lužnicí dostalo pozvání společně se zástupci místních spolků
na partnerské setkání do města Diessen am
Ammersee. V sobotu ráno 21. května jsme
se vydali na cestu. Když jsme dorazili do
překrásného Diessenu, který leží přímo
u jezera Ammersee, byli jsme srdečně přivítání na zdejší radnici panem starostou H.
Kirschem a zástupcem místního folklorního souboru A. Hubrem. Následoval oběd,
prohlídka zdejší základní školy s hudebním
zaměřením s krásnou velkou tělocvičnou (i
pro veřejnost) a návštěva u místních dobrovolných hasičů s panoramatickou vy-

hlídkou jen pro odvážné. Večer pokračoval
v přátelském duchu na souborové svépomocně postavené chatě, kde jsme se naučili místní tance. V neděli dopoledne nás
hostitelé provedli Schacky – Parkem, kde
probíhala slavnost k 10. výročí znovuotevření romantického parku. Odpoledne jsme
naplnili hlavní cíl naší návštěvy v Německu. Pan starosta Karel Zvánovec společně se starostou města Diessen Herbertem
Kirschem a zastupitelem Dietrem Hartem
odkryli desku společného partnerství. Starosta anglického partnerského města Windermere se tentokrát nemohl zúčastnit.

Po krátké hudební produkci bylo na
čase se rozloučit a vyrazit opět směr Česká
republika.

EL

Pietní akt
V neděli 8. května odpoledne jsme si koncertem Velkého dechového souboru města

České Budějovice připomněli na Václavském náměstí 71 let od konce 2. sv. války.
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Čarodějnice
Je to už pár let, co se každý rok slétají čarodějnice a bludičky 30. dubna na Farské
louce. Jinak tomu nebylo ani tento rok.
Od 14.00 hodin si všechny svobodné ženy
a dívky mohly přijít uvázat barevné fáborky na máj a věnec. V 16.00 hodin přejali
vedení nad májí muži. Ti zapojili veškeré
svoje síly a máj postavili. Poté začal kulSvobodné dívky uvazovaly pentle na máj
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turní program, který zahájilo divadlo Studna s ptačím představením a mezitím, než
se veškeré čarodějnice sletěly na Farskou
louku, nás vtáhl do své tajemné hudby
mystický Jan Venas. Škola ve zdejším Čarosvětě začala velice obávanou, ale váženou návštěvou inspektora z Ministerstva
čar a kouzel. Ten nejprve vyzkoušel žáky

z létání a nakonec ohodnotil nejpraktičtější
a nejlepší létací koště. Za odměnu se mu
předvedly místní malé i velké Větrnice
a závěrem jsme se vydali všichni zapálit
oheň. O zbytek zábavy se postarala skupina Rondo, která nám k tanci a poslechu
hrála až do ranních hodin.

Pánové ji poté postavili a hasiči celou noc bedlivě hlídali

Edita Leštinová

Město Lomnice nad Lužnicí
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Ženy a dívky se mezitím šly přichystat na svůj let

Divadlo Studna zahrálo těm nejmenším krásné představení
Na taneční vystoupení Větrnic se těší každý

Naše malé Větrnice

Malé čarodějky

Inspektor z Ministerstva čar a kouzel
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Kultura v Třeboni
13. ročník Mezinárodního
hudebního festivalu
Třeboňská nocturna 2016
Letní návštěvníci Třeboně se mohou těšit na zvučná jména z Čech i ze zahraničí. Pro turisty, lázeňské hosty, ale i pro
hudbymilovné třeboňské publikum připravili pořadatelé již tradičního mezinárodního hudebního festivalu osvěžující
letní koktejl.
Hudební festival bude mít svou předehru dne 5. 7. 2016 v Divadle J. K. Tyla,
kde představí umění mladých. Letní
festival tak navazuje na úspěšný zimní
cyklus, jehož koncerty měsíc co měsíc
vyprodávají třeboňské divadlo. Tento
první z celkem šesti koncertů festivalu přiláká příznivce Základní umělecké
školy Třeboň, která již po léta vychovává řadu skvělých hudebníků, z nichž se
často stávají členové celé řady významných hudebních těles.
Slavnostní zahájení festivalu se koná
dne 6. 7. 2016 v prostorách Konírny
Zámku Třeboň. Pozvání od organizátorů festivalu přijala violoncellistka Konstanze von Gutzeit z Německa, držitelka prestižní ceny Grand Prix Emanuel
Feuermann. Ke společnému vystoupení
přijala pozvání i přední česká cembalistka Edita Keglerová. Obě umělkyně jsou
ceněnými hosty na celé řadě festivalů
nejen v Evropě, ale také v Japonsku, na
Novém Zélandu, v USA či v Jižní Africe.
Další koncert festivalu hostí Wihanovo kvarteto spolu s Francem Russo,
klarinetistou a laureátem mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2015.
Třeboňská nocturna se stala partnerem
soutěže Pražské jaro a jeden koncert je
pravidelně věnován oceněnému umělci.
Po předešlých laureátech oborů lesní
roh, varhany a hoboj, Kateřině Javůrkové, polském varhaníku Karolu Mossakowském a vynikajícím Johannesu
Grossovi z Francie, přivítáme i v letošním roce laureáta této soutěže.
Českým i zahraničním publikem
oceňovaný Pavel Šporcl spolu s Gipsy
Way Ensemble rozezvučí dne 8. 7. 2016
nádvoří Městského úřadu Třeboň (zazní Brahmsův Uherský tanec, cikánské
melodie, či Šavlový tanec A. Chačaturjana). Za vrchol festivalu lze pokládat
vystoupení Štefana Margity s Kateřinou
Kalvachovou v doprovodu Jihočeské
filharmonie pod vedením Stanislava
Vavřínka. Jihočeský orchestr spolu se
sólisty významných českých i zahraničních pódií připravil program k Poctě
Emy Destinnové, diváci uslyší skladby
A. Dvořáka, B. Smetany, W. A. Mozarta
či G. Gershwina.
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Na závěrečný koncert festivalu si
publikum bude muset počkat až do srpnového večera 6. 8. 2016, kdy festival
bude ukončen programem, který připravil koncertní mistr České filharmonie
Josef Špaček spolu se svým klavírním
partnerem Miroslavem Sekerou. Je potřeba zmínit, že se Josef Špaček stal
v roce 2014 podle magazínu The Forbes
nejvýraznější osobností žebříčku “30
pod 30”. Právě v roce dosažení věku třiceti let se představí v Třeboni a zahraje
na nástroj z roku 1855 z dílny Jean-Baptiste Vuillaume.
V roce 2016 se dostalo festivalu významné podpory Ministerstva kultury,
Jihočeského kraje, města Třeboň, Re-

nomie, CzechTourismu i podpory firem
a jednotlivců. Mediálními partnery festivalu jsou Česká televize a Český rozhlas.
Vstupenky je možné zakoupit od poloviny května přes prodejní sítě TICKETPRO a CBsystem, na informačních
centrech měst Třeboň, České Budějovice a Jindřichův Hradec, či před začátkem přímo na místě konání koncertu.
Zájemci o vstupné na všechny koncerty
se mohou stát majiteli abonentních karet v ceně 890,– Kč. Tyto lze obdržet
v prodejně IKS, Masarykovo nám., Třeboň. Držitelé průkazu ZTP mohou ve
dnech 8. a 9. 7. 2016 uplatnit 50%-ní
slevu.

Město Lomnice nad Lužnicí
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Z knihovnY
Městská knihovna inspiruje
Blíží se čas dovolených a prázdnin. Ve vašich zavazadlech by určitě neměla chybět
zajímavá četba. Třeba vás osloví naše nabídka.

Asherová Bridget:
Láska v Provenci

Starý kamenný dům, láska, báječní lidé,
blahodárné působení staletími vytříbené
místní kuchyně, to je hojení nešťastných
duší po provensálsku.
Do Provence – do malého městečka Puyloubier – přijíždí z americké Floridy Heidi a s ní i její sedmiletý syn Abbot, oba se
po svém snaží vyrovnat se ztrátou manžela
a otce, s nimi přijíždí šestnáctiletá neteř
Charlotta.
V sousedství domu bydlí důvěrná přítelkyně Heidiny rodiny a navíc je i skvělá kuchařka. Heidi postupně nachází klid
a novou lásku mezi vinicemi, levandulí,
za vlahých večerů na úpatí magické hory.
Tradiční delikátní provensálské recepty
jsou součástí románu!
Zdroj: www.databazeknih.cz/
knihy/laskavprovenci

Jacksonová Joshilyn:
Smolný rok

Mrazivý román o matkách, které byly
samy ještě dětmi, když rodily, dívčích
přátelstvích, dávno ztracených i znovu nalezených láskách, zradě, zneužití
a zklamání, nenávisti a žárlivosti. A především o rodině a pevných poutech, která vytváří.
Zdroj: www.databazeknih.cz/
knihy/smolnyrok

Požárová, Lenka: Muž s vůní
kávy, žena se špetkou skořice

Autorka kuchařek vyráží do Střední Ameriky, kde v doprovodu neobyčejně charismatického obchodníka s kávou zažívá mnohá
dobrodružství. Tento svižný příběh o ženě,
která dělá věci jinak, než je obvyklé, oplývá mnoha dějovými zvraty a je popisován
s nakažlivým humorem i chutí k jídlu.
Zdroj: www.databazeknih.cz/knihy/
muzsvunikavyzenasespetkouskorice

Pershallová, Mary K.:
Tajemství duchů (3 díly
z fantasy série pro mládež)

1. Moje zvláštní schopnosti: Dvanáctiletá
Ruby není jako ostatní holky. Může mluvit
s duchy a vidět je. Pomalu se učí svoje nadání využívat a pomáhat těm, kteří už nežijí.
2. Zpráva ze záhrobí: Když se s ní však
spojí batole Jája, je v koncích. Malý duch
má zprávu pro svou rodinu, ale neumí ještě
pořádně mluvit. Bude mít Ruby dostatek
nápadů a důvtipu, aby pomohla tomuhle
duchovi i všem ostatním, kteří ji potřebují?
Druhý díl třídílné série.
3. Přízrak beze jména: Každému, kdo se
s ní spojí, se snaží pomoct. Co ale dělat,
když jeden takový duch ze školy neví, kdo
je, odkud přišel a co hledá? Podaří se Ruby
objasnit jeho minulost a najít odpovědi na
otázky?
Zdroj: www.databazeknih.cz/
knihy/tajemstviduchu

Čtyři tlapky a ocásek

Kniha z edice Velká písmena je určena především pro malé čtenáře, kteří se učí číst.

Děti se v knize dozvědí o zrzavém králíku
Šikulovi, o jahodovém koťátku a o maličkém
černobílém klubíčku. Chcete vědět, co to černobílé klubíčko je? To se určitě dozvíte v jednom
z příběhů, které jsou psané poutavě a vtipně.
Kniha děti zaujme i díky veselým ilustracím.
Zdroj: www.databazeknih.cz/
knihy/ctyritlapkyaocasek

Seznamte se

„Jmenuji se Jiří Březina a svůj první román
jsem začal psát v sedmi letech. Byl o pravěkých lovcích a nikdy jsem ho nedokončil.
Po delší spisovatelské pauze jsem se ke
knihám vrátil v roce 2010, kdy jsem stál
u vydání kultovní subverzivní příručky
Manuál (Jak se dostat na vrchol hitparády).
V témže roce jsem se nechal vyhecovat
k napsání první autorské knihy, detektivního románu Na kopci. Knížka, která lehce
nabourává zaběhlá pravidla detektivek,
vyšla v roce 2013, nasbírala poměrně kladné čtenářské ohlasy a získala Cenu Jiřího
Marka za nejlepší český detektivní román.
V roce 2015 vychází má druhá knížka
Promlčení, která je první z plánované řady
detektivek, v nichž se objevuje Tomáš
Volf, svérázný policista řešící dosti zapeklité případy a situace, ze kterých nevychází
vždy jako jednoznačný vítěz.
Živím se textováním webových stránek.
Mám krásnou ženu a zlobivého syna. Když
zrovna nejsem s nimi a nečtu (nebo nepíšu)
nějakou knížku, chodím ve volném čase po
lesích a po horách, sjíždím kopce na kole
a občas na něco vylezu.“
Zdroj: http://www.jiribrezina.cz/

V naší knihovně si můžete půjčit Na
kopci nebo Promlčení.

ZE SPORTU
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
Můj první gól
Fotbalový klub TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí ve spolupráci s Městem Lomnice nad Lužnicí připravil pro předškolní
a mladší školní děti sportovní dopoledne
v rámci projektu FAČR „Můj první gól“.
Za krásného slunečného počasí bylo pro
chlapce a děvčata připraveno 13 stanovišť s různými sportovními disciplínami
např. atletický žebřík, minifotbal, přeta-

hování lanem, střela na branku, skákání
v pytlích, překážkový běh apod. Akce
se zúčastnilo přes 160 dětí z Lomnice nad
Lužnicí, Lásenice, Stráže nad Nežárkou,
Lužnice a Novosedel nad Nežárkou. Každá soutěžící skupinka měla svého „patrona“, což byli žáci 9. třídy místní základní
školy, a pod jeho vedením s nadšením
absolvovali připravená cvičení.
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Při závěrečném vyhlašování bylo každé
z dětí odměněno dárkovou taštičkou se
sladkostmi a drobnými věcnými cenami.
Jejich rozzářené obličeje a poděkování

Město Lomnice nad Lužnicí
pedagogů zúčastněných škol bylo pak
odměnou přítomných pořadatelů akce.
Věříme, že dnešní dopoledne přiměje co
nejvíce nových dětí k zapojení se do nej-

populárnější hry této planety v našem
klubu TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
či sportování obecně.
Martina Kalajová

Rozhovor se sportovními nadějemi
Tentokrát odpovídal Martin Špale
z družstva starších žáků.
1. Martine, byl jsi vyhlášen nejlepším
střelcem sezóny za TJ TATRAN
v mládežnických krajských soutěžích, konkrétně tedy v krajské 1. A
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třídě mladších žáků. Dal jsi celkem
38 gólů za minulou sezónu. Jaký to
byl pocit přebrat si cenu od hejtmana Jiřího Zimoly a známého
fotbalisty Karla Poborského?
Tak určitě to bylo výjimečné, když vám
cenu předává tak známá osobnost.

2. Jak si vážíš tohoto ocenění? A co
na to říkají tví spoluhráči?
Pro mne je to důležité. Udělalo mi to
radost. Jestli to spoluhráči zaregistrovali, nevím, ale nijak jsme to neslavili.

Město Lomnice nad Lužnicí

3. A měl jsi možnost osobně si promluvit s Karlem Poborským? Nebo co
Vám řekl na konferenci zajímavého?
Prakticky tam nebyl žádný prostor pro
rozhovor. Jednalo se spíš o oficiální
událost a spíš k nám mluvil hejtman.

Lomnické LISTY informují – Červen 2016

4. A co ty a letošní fotbalová sezóna.
Jak jí hodnotíš?
Sezóna se nám vydařila, vypadá to, že
budeme zase první, ale jestli postoupíme, to já nevím. Jako střelec se mi letos zatím nedaří, ale doufám, že aspoň

čestný gól padne. Ale kdyby ne, fotbal
je týmová hra.
Martine, děkujeme za rozhovor a přejeme, aby se dařilo jak na hřišti, tak
i v osobním životě.

Výsledky květnových fotbalových utkání
MUŽI:

neděle 1. 5. 2016
Suchdol nad Lužnicí – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 0:1 (0:1)
střelci: Bubal

sobota 14. 5. 2016
Čtyři Dvory – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí  2:4 (2:1)
střelci: Prášek M., Burda Jan, Dušák
V., Sedlák

sobota 7. 5. 2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Nová Bystřice 2:2 (1:0)
střelci: Mikuláštík, Kaštánek

neděle 22. 5. 2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Slavia ČB 1:2 (0:1)
střelci: Prášek M.

neděle 15. 5. 2016
Břilice – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 3:3 (2:2)
střelci: Mikuláštík, Pancíř, Kaštánek
sobota 21. 5. 2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Dolní Bukovsko 1:4 (1:2)
střelci: Mikuláštík

DOROST:

sobota 7. 5. 2016
Mladé – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 0:3 (0:3)
střelci: Lisko, Velich, vlastní
sobota 14. 5. 2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Kamenný Újezd 7:0 (1:0)
střelci: Trachta, Dlouhý, Král, Dušák
M., Lisko, Milaberský, Kabele
sobota 21. 5. 2016
Jankov – TJ TATRAN Lomnice nad
Lužnicí 0:3 (0:2)
střelci: Hrubý P., Trachta, Šedivý

STARŠÍ ŽÁCI:

neděle 1. 5. 2016
Hrdějovice/Nemanice – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí  2:3 (2:3)
střelci: Sedlák 2, Burda Jan
neděle 8. 5. 2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Nová Bystřice /J. Hradec B 6:1 (3:0)
střelci: Sedlák 5, Dušák V.

MLADŠÍ ŽÁCI:
neděle 1. 5. 2016
Hrdějovice/Nemanice – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí  2:6 (0:5)
střelci: Prášek M. 2, Prášek P. 2, Ouda,
Petřík
neděle 8. 5. 2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Nová Bystřice /J. Hradec B 2:1 (2:0)
střelci: Prášek P. 2
sobota 14. 5. 2016
Čtyři Dvory – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí 2:2 (0:1), PK 3:2
střelci: Havel, Prášek M.
penaltu proměnili: Prášek M., Stoklasa
neděle 22. 5. 2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Slavia ČB 1:1 (0:0), PK 5:3
střelci: Prášek P.
penaltu proměnili: Prášek M., Ouda,
Fiktus, Petřík, Stoklasa

STARŠÍ PŘÍPRAVKA:

čtvrtek 12. 5. 2016
mistrovské utkání starší přípravky hrané na trávě v Lomnici
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Třeboň B 7:5 (4:3)
střelci: Prášek P. 5, Prášková 2
čtvrtek 19. 5. 2016
Kardašova Řečice - TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 7:11 (4:8)
střelci: Prášek P. 4, Poturnay 4, Prášková 2, Procházka

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA:
neděle 1. 5. 2016
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
České Velenice 12:3 (3:1)
střelci: Poturnay 8, Prášková 2, Prášek
T., Hrubý T.
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Novosedly nad Nežárkou 14:1 (6:0)
střelci: Prášková 7, Poturnay 2,
Prášek T. 2, Hrubý T., Babický D.,
Farka
sobota 14. 5. 2016
Třeboň B – TJ TATRAN Lomnice
nad Lužnicí  4:2 (3:0)
střelci: Farka 2
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Suchdol nad Lužnicí 2:3 (2:0)
střelci: Prášková, Hrubý T.

čtvrtek 28. 4. 2016
Jindřichův Hradec B – TJ TATRAN
Lomnice nad Lužnicí 0:15 (0:6)
střelci: Prášek P. 7, Prášková 5, Poturnay 2, Procházka

sobota 21. 5. 2016
České Velenice – TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí 1:17 (1:7)
střelci: Farka 6, Babický D. 3,
Hrubý T. 3, Prášková 2, Prášek T. 2,
Bicenc

čtvrtek 5. 5. 2016
Novosedly nad Nežárkou –
TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí
7:17 (1:11)
střelci: Prášek P. 8, Poturnay 3, Prášková 3, Procházka 2, Kolář

TJ TATRAN Lomnice nad Lužnicí –
Novosedly nad Nežárkou 17:1 (8:0)
střelci: Bicenc 4, Hrubý T. 3, Prášek T. 3, Prášková 3, Babický D. 2,
Farka 2
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Rozpis fotbalových utkání – červen 2016
datum

den

začátek

sraz

domácí

hosté

kategorie

4. 6. 2016

So

17.00

16.00

Lomnice

Lišov

muži

4. 6. 2016

So

9.00

8.00

Lomnice

Třeboň B

ml. přípravka

5. 6. 2016

Ne

10.00

8.00

Větřní

Lomnice

dorost

5. 6. 2016

Ne

14.00

13.00

Lomnice

Rudolfov

žáci ST+ML

11. 6. 2016

So

9.30

7.45

Kunžak

Lomnice

žáci ST+ML

11. 6. 2016

So

10.00

9.00

Lomnice

Trh.Sviny

dorost

12. 6. 2016

Ne

9.00

8.00

Lomnice

TURNAJ

st. přípravka

12. 6. 2016

Ne

17.00

15.10

Č. Velenice

Lomnice

muži

18. 6. 2016

So

8.00

6.30

Slavonice

Lomnice

žáci ML

18. 6. 2016

So

17.00

16.00

Lomnice

Třebětice

muži

19. 6. 2016

Ne

8.30

6.30

Humpolec

E.ON Junior Cup

ml. přípravka

25. 6. 2016

So

8.00

6.30

Vyšší Brod

TURNAJ

žáci ST+ML

25. 6. 2016

So

8.30

6.30

Benešov

TURNAJ

ml. přípravka

ze spolků
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INFORMACE
Recyklační cyklus firmy Ekolamp

www.ekolamp.cz

Nová sezóna
sportovního rybolovu
Od 1. dubna do 31. října 2016 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
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.

Výzva pro místní podnikatele
Chcete, aby Vaše firma byla evidována na oficiálních internetových stránkách města? Jednak Vás zaregistrujeme do složky Firmy a služby, a dále zařadíme do interaktivní mapy, aby si mohl každý najít na mapě města, kde přesně Váš podnik sídlí.
Stačí se s námi spojit přes e-mail: info@iks.lomnice-nl.cz či se za námi zastavit na Informační
a kulturní středisko.
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Koupím obrazy českých a jihočeských malířů, staré mince a bankovky, vojenské a myslivecké předměty šavle, tesáky,
helmy, odznaky, uniformy a podobné. Můžete nabídnout i jiné staré věci – hodiny, sklo, nábytek…. Tel: 722 777 672.

FARSKÁ LOUKA OTEVŘENA
Zveme Vás do znovu otevřené restaurace na Farské louce. Z naší
nabídky si můžete vybrat jak minutkové jídlo, tak i palačinky, štrůdl
či různé dortíky ke kávě.

Provozní doba:

úterý, středa, čtvrtek, neděle
pátek, sobota

10:30 – 21:00
10:30 – 22:00

Dále nabízíme prostory vhodné pro společenské akce, podnikové
večírky, rodinné oslavy, školní srazy, svatby a jiné...

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 andrese:
lomnickelisty@gmail.com

Lomnické LISTY informují – periodický tisk územního samosprávného celku města Lomnice nad Lužnicí. Vydává město Lomnice nad Lužnicí, číslo 6 / 2016,
ročník XVI. Redakce: Informační a kulturní středisko, náměstí 5. května, 378 16 Lomnice nad Lužnicí, e-mail: lomnickelisty@gmail.com. Redakcí nevyžádané
příspěvky se nevracejí, názor redakce nemusí být totožný s názorem autora. Za správnost příspěvků ručí autor. Za všechny zaslané příspěvky předem děkujeme.
Uzávěrka příštího čísla: 17. 6. 2016. Tištěné vydání je k prodeji v Drogerii Hartman, Papírnictví Kostelecká, MěK a IKS, Pekařství MPM, Školní jídelna Lomničan.
Grafické zpracování a tisk: Tisk Pětka s.r.o., Horova 1631, 252 63 Roztoky.
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