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Radostné prožití svátků vánočních,

hodně zdraví, štěstí a pohody do roku 2011 přeje redakční rada Lomnických listů
5. 12. ne
kostel. sv. J. Křtitele, 16.00 hod.
Mikulášská nadílka
12. 12. ne
kostel sv. Václava, 18.00 hod.
3. adventní koncert – účinkuje ZÁVIŠ Hluboká
16. 12. čt
Eurest, 14.30 hod.
Vánoční posezení se seniory – účinkují děti z MŠ a ŠD

19. 12. ne
14.00 ADVENTNÍ TRHY

náměstí 5. května

14.00 – 18.00 Doprovodný program
18.00 – 4. Adventní koncert – kostel sv. Václava;
účinkuje Chrámový sbor Ševětín a Arbesbach. Po
ukončení koncertu překvapení u kostela sv. Václava
24. 12. pá
14.00 hod.
Předávání betlémského světla
26. 12. ne
kostel. sv. J. Křtitele, 18.00 hod.
Svatoštěpánský koncert –
účinkuje kostelní sbor
KOS a hosté

Advent
i
v Lomnic

Lomnické listy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA
LOMNICE nad Lužnicí
Vás zve na tradiční

ZPÍVÁNÍ
NA SCHODECH

21. 12. 2010
od 18.00 hodin
v budově ZŠ
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Vážení spoluobčané!
Poprvé mi připadl úkol Vás veřejně oslovit na stránkách Lomnických listů. Úkol o to
vzácnější a slavnostnější, protože časově zapadá do Adventu.
Advent, toto slovo, název, pochází z latinského "adventus", což znamená příchod, byl
dobou očekávání příchodu Spasitele na svět. Byl vlastně přípravnou dobou na vánoční
svátky, od 11. století, a trvá poslední čtyři týdny až do Štědrého dne. Začíná čtvrtou nedělí
před Štědrým večerem, trvá 22 až 28 dní, může tak připadnout na jakoukoli neděli mezi
27. listopadem a 3. prosincem. Byl to čas půstu, při kterém se měli lidé namísto požívání
nadměrného jídla a pití věnovat zbožnému rozjímaní. Zakázány byly veškeré zábavy,
tanec a zpěv. I tak se o adventu konaly některé lidové obřady, které tento zákaz více méně
porušovaly. Stejně tak dnes se konají na mnoha místech zábavy, spíše ovšem ve formě
trhů a vystoupení lidových souborů a liturgických obřadů v slavnostní mírové atmosféře.
Využívám této příležitosti, abych jménem svým i jménem zastupitelů poděkovala za Vaše
hlasy, za Vaši vůli a touhu po změně, která došla naplnění. Děkuji Vám za výsledek voleb,
děkuji Vám za Vaši důvěru.
I já se připojuji k myšlence ADVENTU a vyzývám Vás, všechny občany bez rozdílu
stranické příslušnosti, bez rozdílu věku, pohlaví, vyznání, víry, k tomu, abyste v tuto
slavnostní dobu odložili nevraživost, závist, zlost …, najděme opět společnou cestu
ke spolupráci a lepšímu životu v našem městečku. Spojme síly na cestě k jeho rozvoji
a prosperitě. Čeká nás řada úkolů a budeme potřebovat každého člověka, každého, komu
jen trochu záleží na osudu svého města. Chovejme se tak, abychom mohli příští rok ve
stejnou dobu bilancovat pokud možno jen pozitivně a společně si říct: „Ano, udělali jsme
kus práce, začíná se nám dařit.“
Připravili jsme pro Vás letos, v tento magický čas, řadu kulturních zážitků a programů,
tradičních akcí, ale také některé novinky.
Neměli jsme mnoho času. Předávání radnice trvalo dlouho a museli jsme řešit řadu důležitých úkolů pro město, jako je plán zimní údržby komunikací, rozpočet města, přebírání
funkce starosty, inventury... To vše nám ubralo vzácného času, ale přesto doufám, že se
Vám budou námi připravené slavnosti líbit.
Dovoluji si Vás pozvat zejména na jednu žhavou novinku, a to Adventní slavnosti
19. prosince na náměstí, kde budou vystupovat naše děti, uvidíte dudáka, živý BETLÉM,
a také připravujeme prodejní stánky na improvizovaném tržišti, kde budete moci zakoupit
punč, ryby živé i uzené a jinak chutně upravené, cukrovinky, vyslechnout sváteční slovo
i hudbu a zpěv.
VRAŤME SPOLEČNĚ KLID A MÍR DO NAŠICH MYSLÍ I DOMOVŮ
A HLAVNĚ DO NAŠEHO KRÁSNÉHO MĚSTA.
Ing. Iva Nováková

VÁ N O C E , S VÁT K Y K L I DU A M Í RU
Vážení spoluobčané, vážení přátelé!
Dovolte, abych Vám, i já, popřál hodně zdraví, štěstí, vzájemné lásky a tolerance v tento
sváteční čas. Stejně tak Vám přeji štěstí a úspěchy v práci v celém následujícím roce.
Všichni, jak je zvykem, rekapitulujeme uplynulý rok jak z hlediska osobního, tak pracovního a společenského. Většina z nás měla štěstí a převažují positiva a tak mohou
hledět do příštích dnů i měsíců s optimismem. Někteří takové možnosti neměli, a těm
přeji, aby se k nim štěstí obrátilo čelem a dosáhli i oni úspěchu.
Loňský rok byl bohatý na události. Jak v celospolečenské rovině, tak rovině obcí a s tím
souvisejících naplnění osobních. Parlamentní volby, volby do senátu a hlavně volby
obecní.
Mnohdy jsme překročili pomyslné meze v zápalu předvolebního boje, osobních ataků
a konfliktů. Mnohdy se sáhlo až k morálně nepřípustným prostředkům. Volby, respek-
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tive výsledky voleb nám ale ukázaly všem
nekompromisní resultát. Bylo vystaveno
závěrečné vysvědčení.
Někomu srdce zaplesalo, většině se rozjasnil obzor a došlo k celkovému vítanému uvolnění napětí. Někdo ještě více
zahořknul.
Ale věřím, že těch, kdo neunesou neúspěch, je minimum. a vyzývám naopak
všechny občany k spolupráci na chodu
města.
Čas totiž, jako neúprosný soudce, ukáže,
kdo měl pravdu a zda se drtivá většina
našich spoluobčanů rozhodla správně.
Čas ukáže chyby minulosti, ale také nám
vystaví po určité době jasný účet. Čas
také má jednu krásnou vlastnost, kterou
je jeho hojivost. Většinou milosrdně

Informace z ustavujícího zasedání zastupitelstva města

zahojí všechny rány, hlavně ty na našich
duších. Věřím, že jsme všichni nastoupili
správnou cestu. Cestu oddlužení, ale
také rozvoje, prosperity města. Čeká nás
hodně úkolů a mnohdy budeme muset
napnout všichni všechny síly, aby se nám
všem dařilo. Čekají nás jistě také prohry.
Snažme se, aby ty prohry byly co nejméně bolestivé a nepřišly nás draho, a těch
úspěchů aby bylo co nejvíce. Spolupráce
všech je základním předpokladem.
Musíme si totiž uvědomit, že naše město,
to je vlastně takový organismus, kde jsou
všechny systémy propojeny, navazují na
sebe, spolupracují, hlídají se, potencují se,
pomáhají si. Prostě taková symbiosa více
článků, které tvoří v tomto případě sociální skupinu.

A proto přeji všem občanům bez rozdílu
upřímně hodně zdraví, klidné prožití Vánočních svátků a hodně štěstí v roce 2011.
MUDr. Roman Bílek

Z matriky

Ve čtvrtek 11. 11. 2010 proběhlo
od 18.00 hodin v zasedací místnosti
Domu s s pečovatelskou službou ustavující zasedání zastupitelstva města.
Zvolení zastupitelé složili slib.

Starostkou města se stala
Ing. Iva Nováková,
novým místostarostou je
MUDr. Roman Bílek.
Dalšími členy rady města
jsou pánové
Vladimír Vácha,
Petr Baštýř
a Miroslav Řepa.
Ostatní zastupitelé:
Petr Krejník,
Ludvík Kročák,
Jiří Leština,
Michal Najdr,
PhDr. Milena Nosková Ph.D.,
MUDr. Jaroslava Pumpová,
PhDr. Petr Šafář,
Ilona Šafářová,
Ing. Lumír Šarman,
Karel Zvánovec.
Informace o jednání rady města přineseme v příštím čísle LL. K nahlédnutí
jsou na webových stránkách města.

Výročí zlaté svatby
Dne 19. listopadu 2010 oslavili manželé Marie a Emil Noskovi z Lomnice nad Lužnicí
významné životní výročí – 50 let společného života – zlatou svatbu. K tomuto krásnému výročí, přeje Městský úřad Lomnice nad Lužnicí mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti
a vitality do dalších společných let.
J. Šejdová
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Střípky z doby adventní

Vcházíme do doby adventní, těšíme se
na dárky, které nalezneme pod stromečkem a možná, že nám celá podstata vánoc
tak trochu uniká. Není divu. Tradice je
mnohdy zapomenuta, avšak skutečnost,
že ani děda Mráz ani Santa našeho Ježíška
zatím nepřemohli, snad dává do budoucna jakousi naději.
První adventní nedělí začínal (na rozdíl
od toho kalendářního) liturgický rok.
Křesťané totiž odvíjeli čas od narození
Krista, tj. že ke všem událostem docházelo buď ante nebo post Christum natum
(před nebo po narození Krista). Až do
třetí adventní neděle byla charakteristickou postní barvou v kostele temně fialová, po třetí neděli ji nahradila barva,
symbolizující radost, barva růžová. Každá
z adventních nedělí měla své lidové označení (železná, bronzová, stříbrná a zlatá).
Doba adventní nebyla svým začátkem ani
délkou vždy stejná. Například z roku 581
pochází nařízení biskupa Perpetua, podle něhož byl stanoven začátek adventu na
svátek sv. Martina, tzn. 11. listopadu.
Advent, tak jak ho známe my, začíná čtvrtou neděli před Štědrým večerem. V roce
2010 připadne 1. adventní neděle na 28.
listopadu. 
(Václav Rameš st.)

Adventní věnec

Jedním ze symbolů vánoc je adventní věnec. Věnec samotný je pak od nepaměti
symbolem vítězství a královské důstojnosti. I Bible mluví o věnci jako o projevu
úcty, radosti a vítězství. Adventní věnec
je holdem tomu, kdo je očekáván, kdo
zároveň již přichází jako vítěz, jako král
a osvoboditel. Je tedy holdem pro Ježíše.
Světlo z hořících svící pak vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je "Světlo světa"
(Jan 8,12).
Strojení adventního věnce patří k relativně mladým, zato velmi oblíbeným
zvykům předvánočního času. Kořeny tradice sahají do první poloviny 19. století.
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V Rakousku a v Německu jsou adventní
věnce prvními posly blížících se vánočních svátků. Nejstarší písemně doložená
zpráva o adventním věnci pochází z roku
1838 z bohatého přístavního města Hamburku. Teolog Johann Heinrich Wichern
tehdy nade dveře sirotčince, který spravoval, pověsil na počátku adventu velký
věnec, který byl ovšem vyřezaný ze dřeva.
Každý den na něj umístnil jednu zapálenou svíci. Pod věncem stála pokladnička,
do které mohli zbožní lidé házet vánoční
milodary pro opuštěné a osiřelé děti. Ze
severního Německa se pak zvyk rozšířil
do dalších krajů. Mezi dvěma světovými
válkami pronikl zvyk za hranice německy mluvících zemí. Adventní věnce se v té
době již vyřezávaly nejen ze dřeva a barvily na zeleno, ale zhotovovaly se také ze
zelených větviček jehličnanů. Bylo to jednodušší a mělo to svou novou symboliku.
Živé adventní věnce symbolizovaly věčný
život, který věřícím přislíbil Ježíš Kristus.
Kruhový tvar věnce vyjadřoval jednotu
společenství lidí a Boha, plamen svíček
připomínal Krista jako světlo ozařující
plamenem lásky každého člověka. Poněvadž adventní čas začíná čtvrtou nedělí
před Vánocemi, ustálil se počet svící na
adventním věnci na čtyřech. Každou adventní neděli se jedna z nich zapálí. Dnes
se adventní věnce objevují i v českých domácnostech. A to je dobře. Tak až budete
své svíce zapalovat, nechť Vám navodí nejen krásnou atmosféru, ale vzpomeňte si,
jak a proč to všechno vzniklo.
(Václav Rameš st.)


Betlémské světlo

Již několik let přinášejí lomničtí skauti do
našeho města Betlémské světlo, které si
potom odnášíme do svých domovů a pečujeme o něj po celé vánoce. Je to úžasná
záležitost. Vždy´se jedná o oheň, zapálený v až v daleké jeskyni Chrámu Narození, který stojí v Izraelském městě Betlémě.
Od něho je rozžíháno tisíce svíček a lampiček, které potom putují do našich domovů. Jeho světlo symbolizuje postavu Ježíše
Krista, který se zde narodil. Ježíš Kristus
je pro křesťany zásadní osobností, od níž
odvíjejí svůj vztah k Bohu, svůj pohled
a své postoje vůči světu, vztahy vůči sobě
i druhým lidem. Myšlenka šířit Betlémské světlo vznikla v roce 1986 ve studiu
hornorakouského ORF v Linci. V Česku
se tento novodobý vánoční zvyk šíří až
od prosince 1989. První světlo přivezli do
revolučního Československa čeští exiloví
skauti z Rakouska. Plamínek zažehnutý

v místě narození Ježíše Krista a nazvaný Světlo přátelství putuje ve speciálním
bezpečnostním obalu letecky z Izraele do
Lince, odkud se předává do 25 zemí světa
a také institucím, například Evropskému
parlamentu nebo OSN. K nám přiváží
Betlémské světlo spolu se skauty Český
rozhlas. Podstatou této symboliky není,
abychom měli plamínek v našich domovech či kostelích, ale aby se světlo natrvalo usídlilo v našich srdcích. Nedostane-li
se k Vám toto vánoční světlo, či nepotkáte-li žádného posla z Betléma, zapalte si
svoji vlastní svíčku či lampičku a nechte
se inspirovat světlem a symbolikou, jež
z ní vychází.


(Václav Rameš st.)

Adventní kalendář

Slovo advent se promítlo i do pojmenování kalendáře, oblíbeného zejména
u dětí, který jim pomáhal a i dnes pomáhá urychlit a zpříjemnit dny zbývající
do příchodu Štědrého večera. Adventní
kalendář ovšem neobsahuje celou adventní dobu. Začíná vždy 1. prosince a končí
Štědrým dnem. Pro každý ze 24 dní pak
je připraveno nějaké drobné překvapení. V dřívějších dobách bývaly adventní kalendáře doslova uměleckým dílem
zobrazujícím nejčastěji liturgické výjevy
z bible či zobrazují část vesnic nebo měst
s důmyslně schovanými okénky. Vyráběny byly v malých dílnách z tvrdého papíru a ve svých okénkách skrývaly obrázky,
veršíky nebo citace z bible. Dnes už bohužel takové kalendáře nikde nenajdete.
Průmyslová výroba a honba za velkými
zisky s sebou přinesla hory adventních
kalendářů s kýčovitým Santa Clausem,
které obsahují většinou jen něco, co se
stěží dá pojmenovat čokoládou. Ti, kteří
starého strejdu v červeném kabátě nemusí, mohou být vděčni za existenci prvních
českých "vlaštovek"– s motivy krtečka.
Pokud už adventní kalendář se Santa
Clausem koupíte, pak alespoň prosím
před dětmi nejmenujte tohoto Američana
Ježíškem. Snad přijde doba, kdy i Santa
stejně jako děda Mráz pozná, že tu není
tak úplně vítán. (Václav Rameš st.)

Ježíšek versus Děda Mráz

Byly u nás doby, kdy nebyl radno hovořit
o tom, že symbolem vánoc je Ježíšek. Měl
jej nahradit sovětský děda Mráz a mělo
tomu tak být na věčné časy. Že se tak nestalo, je tak trochu zázrak. Že přeháním? Ani
omylem. Jako důkaz předkládám přepis vánočního projevu Antonína Zápotockého.
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Psal se rok 1952 a tehdejší předseda vlády
pravil:
„Chtěl bych dnes ve svém vánočním projevu promluvit k těm, kteří se o Štědrém
večeru nejvíce shromažďují kolem vánočních stromků: k našim dětem a mládeži.
Vy, kteří dorůstáte, nepozorujete ani, jak
mnohé se u nás v poslední době změnilo
a mění. Ani legendární Vánoce nezůstávají beze změny. Září sice dále vánoční
stromky, čekají se dárky, ale mizí už jesličky, které dříve bývaly nezbytným doprovodem vánočních svátků. Malý Ježíšek, ležící
ve chlévě na slámě vedle volka a oslíka,
to byl symbol starých Vánoc. Doby se ale
změnily. Nastaly mnohé převraty. I Ježíšek
vyrostl a zestaral, narostly mu vousy a stává se z něho děda Mráz. Nechodí již nahý
a otrhaný, je pěkně oblečený v beranici
a v kožichu. Děda Mráz přijíždí k nám od
východu a na cestu mu září také hvězdy –
nejen jediná betlémská. Celá řada rudých
hvězd na našich šachtách, hutích, továrnách a stavbách. Tyto rudé hvězdy hlásají radostně, že vaši tatínkové a maminky
splnili na svých pracovištích úkoly čtvrtého
roku první Gottwaldovy pětiletky. Do Vánoc splníme závazky Stalinovi. Tím zkřížíme také zločinné plány a úmysly těch, kteří
místo tvůrčí práce chtějí připravovat novou
světovou válku, aby mohli znovu zotročit
naše národy a vykořisťovat lidskou práci.
Slibme si, že ubráníme mír a zachováme
tak na celé zemi pokoj a klid všem lidem
dobré vůle!“
Tak tedy pokoj a klid všem lidem dobré
vůle. Hlavně, že už takové vánoce máme
(Václav Rameš st.)
za sebou. Snad …

Sbírka autolékárniček
V době od 6. 12. do 6. 1. máte
možnost poskytnout Vaši
nepotřebnou lékárničku mezinárodní
humanitární organizaci ADRA.
Můžete ji odevzdat v IKS nebo
v knihovně denně od 9 do 16 hodin.
Děkujeme všem, kteří podpoří
dobrou věc!
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Jihočeské osobnosti
známé i neznámé

Prof. ThDr.
Josef kardinál
Beran
29. prosince 1888 Plzeň
– 17. května 1969 Řím
Byl katolický duchovní a teolog, 33. arcibiskup pražský a primas český v letech 1946–
1969.
Byl politickým vězněm nacismu i komunismu, komunistický režim mu navíc po většinu času znemožnil spravovat diecézi. Po
jmenování kardinálem prožil poslední roky
svého života jako vyhnanec v Římě.
Když zemřel, kardinál Šeper jej označil za
druhého svatého Vojtěcha. Je jediným Čechem, kterému se dostalo té pocty být pohřben po boku papežů v kryptách svatopetrské baziliky v Římě. V roce 1998 byl zahájen
proces jeho blahořečení.
Život
Narodil se v Plzni v rodině učitele. Vystudoval plzeňské gymnázium, poté se stal
alumnem České koleje v Římě (Bohemicum, dnešní Nepomucenum, 1907–1912).
Po vysvěcení na kněze (1911) pokračoval
ve studiu teologie (doktorát 1912). V letech 1912–1917 působil jako kaplan (Chýše, Prosenice, Praha), dále působil nejprve
jako učitel a posléze ředitel na ženském
učitelském ústavu sv. Anny (1917–1928).
Od roku 1928 vyučoval jako docent pastorální teologii na Teologické fakultě UK,
v roce 1932 se stal profesorem teologie.
V této době byl též rektorem pražského
arcibiskupského kněžského semináře.
V roce 1942 byl po atentátu na Reinharda
Heydricha zatčen a vězněn v koncentračních táborech Terezín a Dachau. Zde byl
vězněn mimo jiné společně s P. Richardem
Henkesem, který je kandidátem na blahořečení.
4. listopadu 1946 jej papež Pius XII. jmenoval arcibiskupem pražským (vysvěcen 8.
prosince téhož roku).
Po komunistickém převratu odmítl podřídit církev komunistické moci, vystoupil
proti komunisty zřízené podvratné „Katolické akci“ a exkomunikoval a suspendoval
kněze Josefa Plojhara (a s ním i několik
dalších), který přes jeho přísný zákaz přijal
místo v komunistické vládě. Přes enormní

nátlak státu exkomunikaci nikdy neodvolal. V roce 1951 ji z Plojhara na nátlak
komunistické vlády sňal pražský kapitulní
vikář, na což ovšem neměl patřičné pravomoci (navíc Plojhar mezi tím pilně sbíral
další exkomunikace). Plojhar Beranovi
zákrok proti své osobě nikdy nezapomněl
a systematicky využíval svého vlivu na komunistickou proticírkevní politiku k prosazení maximálních restrikcí vůči arcibiskupovi). Například když vláda v roce 1956
jednala o Beranově propuštění z internace,
Plojhar byl striktně proti.
V letech 1949–1963 byl protiprávně internován StB na různých místech Československa, nejprve v arcibiskupském paláci
v Praze (1949–1951) a posléze v Roželově,
Růžodole, Paběnicích, Mukařově (okres
Praha-východ) Radvanově (Mladá Vožice)" Radvanov). Během internace byl neustále sledován a StB se na něj pokoušela sehnat či vyrobit kompromitující materiály.
Mimo jiné jednu dobu tajně přimíchávala
do nápojů a jídla pro arcibiskupa a řeholnice, která se o něj starala, afrodiziaka v naději, že bude mít příležitost natočit nějaké
nepatřičné scény. Ovšem akce skončila debaklem, neboť nejenže nedosáhla úspěchu,
ale arcibiskup nakonec příslušníka StB,
který ho tajně natáčel, přistihl.
V roce 1963 byl propuštěn z internace,
bylo mu však zakázáno zdržovat se v Praze
a vykonávat arcibiskupský úřad. 25. února
1965 jej papež Pavel VI. jmenoval kardinálem titulu Santa Croce in via Flaminia.
Stát povolil arcibiskupu Beranovi odjet ze
země do Říma na slavnostní předání kardinálského klobouku s úmyslem, že už mu
nedovolí vrátit se do země. Komunističtí
představitelé státu však arcibiskupa buďto
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uvedli v omyl nebo nemluvili dost jasně.
Beran byl přesvědčen, že se bude moci
vrátit. Že tomu tak není se dověděl až po
jednání s nimi od Agostina Casaroliho. Ten
mu sdělil, že Svatý otec ponechává rozhodnutí na něm. Dodal také, že pokud odjede,
bude snad možné nahradit kolaborujícího
pražského kapitulního vikáře za biskupa
věrného Římu. Poté se Beran rozhodl, pro
dobro své diecéze, do Říma odjet.
V Římě se kardinál Beran zapojil do práce
2. vatikánského koncilu. 20. září 1965 na
něm vystoupil s projevem O svobodě svě-
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domí, v němž se mimo jiné vyslovil pro
rehabilitaci Jana Husa. Založil také v Římě
České náboženské středisko Velehrad. Jeho
sekretářem byl po celou dobu jeho působení v Římě pozdější pomocný biskup pražský Jaroslav Škarvada.
Kardinál Beran zemřel 17. května 1969 na
rakovinu plic v Papežské koleji Nepomucenum v Římě, kde bydlel.
Po smrti
Když zemřel, komunistická vláda nepovolila převoz těla do vlasti, načež papež Pavel
VI. rozhodl, že kardinál Beran bude pohřben po boku papežů v kryptách chrámu
sv. Petra v Římě. Stal se tak prvním a dodnes jediným Čechem, kterému se té pocty
dostalo. Jeho hrob se nachází poblíž hrobu
svatého Petra, mezi hroby Pia XI. a Pia XII.
Pavel VI. také oproti zvyklostem osobně
vedl pohřební obřady.
2. dubna 1998 byl zahájen proces blahořečení Josefa Berana. Postulátorem se stal
msgre. Jaroslav V. Polc, po jeho smrti v roce
2004 jej nahradil profesor Jan Matějka.

Z knihovny
Knihovna nabízí:
Tom Cain: Zachránce

V Rusku se ztrácejí atomové bomby. Jsou
tak malé, že se dají přenášet v kufru. Terorista Waylon McCabe hodlá použít právě
takové bomby ke zničení několika světových metropolí současně. Jen jeden člověk
ví, jak McCabe vypadá. Jen jeden člověk
by ho dokázal najít a zastavit: bývalý příslušník elitních jednotek a nájemný vrah
Samuel Carver. Jenže Carver žije už mnoho let v sanatoriu. Při poslední misi, kdy
byl mimo jiné zapleten do vraždy princezny Diany, ho jeho protivníci mučili tak
dlouho, až přišel o rozum. Dokáže zachránit miliony nevinných?

Arnošt Vašíček: Italské záhady

K záhadám z Turecka, Mexika a Egypta
jsme dokoupili novinku – Italské záhady.
Tato knížka Arnošta Vašíčka vypráví o tajemných událostech a udivujících archeologických nálezech na Apeninském poloostrově, Sicílii a Sardinii. Inspirující jsou
již názvy kapitol: Da Vinci v roli proroka
– Vládci blesku – Mimozemšťané z Hory
duchů – Zánik kamenných obrů – Tajemné hrobky – UFO nad Říší římskou
– Prokletí ledového muže – Sibyla z pod-
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světí – Pobřeží strachu – Tajemství jednorukých – Pravý Excalibur – Mezi nebem
a peklem…

Laura Thorne: Medailon osudu

Krásná mladá Rosaria žije se svou matkou v potulné skupině obchodníků
a kejklířů. Živí se jako prodavačka oliv,
současně se ale velmi zajímá o lékařství.
Je zasnoubená s Raffaelem, polykačem
mečů, k němuž však cítí spíše sourozeneckou lásku. V noci totiž sní o muži, jehož tvář jí připadá velmi povědomá. Při
jedné ze svých cest muže svých snů skutečně potká a vášnivě se do něj zamiluje.
Jejich cesty se však brzy rozejdou, aby se
oba opět sešli za okolností, které jejich
lásce rozhodně přát nebudou.

Jane Austenová:
Pýcha a přemlouvání

První moderní anglická autorka, Mladší sestra Shakespearova – to jsou jen dva
z mnoha lichotivých atributů, jimiž obdivovatelé vzdávají hold autorce, která už
víc jak dvě století poutá neutuchající lásku
vděčných čtenářů. Austenová žila v době,
kdy v literatuře vládl romantismus, bouřlivé city, temné tragično, přemíra senti-

Socha Prof. ThDr. Josefa Berana v Praze

mentu, jí však bylo dáno hravé, ironicky
laděné, komické vidění okolního světa,
smysl pro mravní hodnoty, schopnost vidět lidem až na dno duše, a k tomu suverénní vypravěčský talent. Píšu o lásce a penězích, o čem jiném lze taky vůbec psát?
podotkla kdysi. A láska ve svých proměnlivých podobách, věrná i zrazující, ztracená i znovunalezená, sebestředná i obětavá,
provází jemnou Annu, popelku v rodině
pošetilého, ješitného baroneta, a nejedné
zkoušce je její citlivá duše vystavena, než
ona i všichni kolem ní dohrají svou lidskou komedii. Román, který jsme nazvali Pýcha a přemlouvání vyšel posmrtně
v roce 1818 pod názvem "Persuasion".

Petr Kopl:
Král Artuš – komikové zpracování

Král Artuš, kouzelník Merlin, Lancelot
a ostatní rytíři kulatého stolu ožívají v novém komiksovém zpracování! Vydejte se
s nimi do časů čarodějů a tajemných sil, kdy
se mýty stávaly skutečností. Prožijte středověké dobrodružství s králem Artušem a poznejte magickou sílu meče Excalibur.

Renée Hollerová: Císař v ohrožení

Historické krimi ze středověku. Píše se rok
1189 a na hradě Medvědí skála jsou všichni zaměstnáni přípravami na rytířský turnaj, který je pořádán na počest císaře Fridricha I. Panoše Ulricha a jeho přátele však
znepokojuje tajemný černý rytíř, který se
pohybuje v blízkosti hradu. Z obyčejného
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rytířského turnaje se brzy stane doslova
boj na život a na smrt.
Určeno čtenářům od 12 let.

Meisterová Marion:
Hana a Profesor Pavlík

Profesor Pavlík je ten nejprožranější, nejmilejší, nejchytřejší poník na světě – rozhodně pro Hanu. A ta to přece musí vědět,

Kdo nám to píše?
Enid Blytonová

V roce 1897 se stala prvním dítětem Britů
Thomase a Theresy. Byla obdařena výbornou pamětí – již v osmi letech pro ni nebylo obtížné přečíst si stranu textu a následně
ji slovo od slova zopakovat. Tuto schopnost
mohla využít především ve škole při recitování dlouhých básní nebo při vypravování.
Navštěvovala školu St. Clare, která se později stala dějištěm série Dvojčata. Popisované příhody zřejmě skutečně zažila,
postavy komické francouzštinářky a kamarádky Claudine byly vykresleny podle
skutečných osob. Později docházela do St.
Christopher School v Beckenhamu v Kentu. Mezi její oblíbené předměty patřila angličtina spolu s hudební výchovou.
Enid začala s psaním již ve čtrnácti letech.
V tomto věku vyhrála básnickou soutěž
pro mládež a začala různým magazínům
nabízet své básně a příběhy. Rodiče v ní viděli především talentovanou pianistku, ale
i přes jejich přání začala studovat pedagogickou školu Ipswich High School. Po dokončení vzdělání krátce pracovala v Bichley Park School for Boys. O rok později se
vrátila do Beckenhamu.
Její první kniha Child Whispers vyšla
v roce 1922. Dva roky poté se provdala
za nakladatele Hugha Pollocka, přestala
vyučovat a začala se plně věnovat spisovatelství. Se svým manželem žila v Londýně,
ale nakonec se opět vrátila do svého rodiště. Od roku 1926 vydávala dětský časopis
s vtipnými příběhy. Přestěhovala se do

protože Pavlík je její poník. Žijí společně
na statku Šeříky, nejkrásnějším jezdeckém
dvoře široko daleko.
Novému poníku jménem Ginger se asi
na statku Šeříky nelíbí. Stojí se svěšenou
hlavou na pastvině, ale nic nežere. Hana
chce malé klisničce pomoci, ale jaký jen je
správný recept na šťastný život?
Určeno čtenářům od 9 let.
malé vesničky Old Thatch, kde později přišla na svět její dcera Gillian Mary.
V roce 1931 vytvořila román pro dospělé,
který ovšem nebyl vydán. O šest let později
napsala první román pro mládež The Adventures of the Wishing Chair. Rok 1938
odstartoval knihou Five on a Treasure Island (Pětka na ostrově pokladů) sérii The
Famous Five (Správná pětka). Ve stejném
roce se jejím novým bydlištěm stal Green
Hedges v Baconsfieldu. Roku 1942 se rozvedla s manželem a brzy ho nahradila chirurgem Kennethem Darrellem Watersem.
Vrchol její tvorby představovala čtyřicátá
a padesátá léta, kdy začaly vznikat série
z internátního prostředí a dobrodružné
příběhy. Autorka se díky nim proslavila po
celém světě a její díla byla překládána do
mnoha cizích jazyků
V šedesátých letech se nervově zhroutila
a strávila dlouhý čas na psychiatrické klinice. Onemocněla Alzheimerovou chorobou
a zemřela v Londýně na infarkt.
Seznam děl:
Amélie
Příběhy pro menší děti vypráví o hadrové
panence, jménem Amélie, která pořád jenom dělá zmatek a vyvádí ostatním hračkám naschvály. Celkem 5 dílů.
Dobrodružství
Řadu záhad řeší tentokrát sourozenci Robin, Nora a Peggy spolu s jejich kamarádem Jackem. Celkem 5 dílů.
Dvojčata / Holky z internátu
Příběhy pro dívky vypráví o dvojčatech Patricii a Isabele a jejich zážitcích z internátní
školy St. Clare, na kterou chodila sama Blytonová. Série vyšla v češtině dvakrát s různými názvy.
Obě řady mají po 6 dílech.
Kamarádky
Další série příběhů pro dívky popisuje
dobrodružství rozmazleného jedináčka
Elizabeth, jenž rodiče poslali do internátní
školy. Celkem 9 dílů.
Kouzelný strom
Hlavními hrdiny těchto pohádkových příběhů jsou sourozenci Tom, Eva a Tereza, kteří se

přestěhují na venkov a objeví zde Začarovaný
les s Kouzelným stromem a jeho podivuhodnými obyvateli. Jednotlivé díly – Vzhůru na
Kouzelný strom, Příběhy Kouzelného stromu, Lidičky z kouzelného stromu.
Správná pětka
Tato série dětských detektivek patří mezi
vůbec nejznámější z celé tvorby Enid Blytonové. Hlavními hrdiny jsou tentokrát
Georgina (které si nechává říkat zkráceně
George), Julián, Dick, Anička a Georgin
pes Tim. Celkem 21 dílů.
Tajemná místa
I tato série vypráví o záhadných událostech, jejich řešeních a dalších objevech,
hlavními hrdiny jsou děti Filip, Lucka,
Dina a Jack a jeho papoušek Kiki. V originálu má série osm dílů, v češtině však vyšly pouze čtyři. Jednotlivé díly se jmenují
Tajemný ostrov, Tajemný hrad, Tajemné
údolí, Tajemné moře.
Tajemství
V těchto dětských detektivních příbězích
se pětice malých pátračů – Larry, Daisy,
Pip, Bětka, Špekoun a jeho pes Brok pokoušejí vyřešit všechny záhady, které se
v jejich okolí vyskytnou.
Celkem bylo vydáno 15 dílů.
Tajná sedma
Detektivní série proslulá podobně jako
Správná pětka. Skupinu pátračů tvoří tentokrát Petr, jeho sestra Žaneta a jejich kamarádi Pamela, Colin, Honza, Barbara
a Jirka. Dalších 15 dílů dobrodružství a napětí.
Záhady
Hlavními postavami jsou sourozenci Roger a Diana, jejich bratranec Pajda se svým
psem Ťulpou a kamarád Barny s opičkou
Mirandou. Šest dílů záhad!
Další díla
Enid Blytonová je autorkou mnoha dalších
děl – dětských detektivek, knih pro dívky
i pohádek pro nejmenší děti, většina z nich
už ale nebyla vydána v češtině.
V naší knihovně si mohou dětští čtenáři
vybrat z 31 titulů.
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Kateřinské setkání
Svátek svaté Kateřiny Alexandrijské oslavili s předstihem v úterý 23. 11. spolu se
souborem Javor a Javoráček knihovníci
z dolnorakouského klubka Bibliodrehscheibe Waldviertel. Oslavy zahájila výtvarná
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dílna, kde si děti společně vyrobily Betlém.
V podvečer dorazili členové folklorních
souborů a hosté z Rakouska. V prostorách
studovny si prohlédli výstavu k činnosti
Jihočeského folklorního sdružení a v oddělení pro dospělé výstavku knih s etnografickou tématikou. Po společné večeři

předvedl Javoráček krátký program a následoval seminář na téma Instrumentální
projev interpreta. Jeho hlavními protagonisty byli harmonikář Michael Moser
z Bad Grosspertholzu a dudák Ivan Fabián
z našeho souboru Javor. Oba muzikanti
představili svůj nástroj a praktickou ukázkou navodili tu správnou přátelskou náladu. Pokušení neodolala ani naše překladatelka a houslistka paní Havelková a po
více jak 15 letech nechala pořádně zaznít
pianovou harmoniku, kterou jí Michael
rád půjčil.
Po semináři se krátkým programem představil i zbytek souboru Javor. Kolem půl jedenácté jsme se rozešli. Hosté z Rakouska
u nás přespali a druhý den je čekal další
program v podobě exkurze a koncertu.

Ze spolků
Nastala nám již
koleda…
Tak by se dalo nazvat období, které v těchto týdnech prožívají členové našeho souboru Javor spolu s dětmi z Javoráčku. Od
října jsme pilně nacvičovali program adventních koled a zvyků, kterým se snažíme každoročně potěšit návštěvníky našich
vystoupení.
Již sedmnáctým rokem navštěvujeme seniory v domovech důchodců a domech
s pečovatelskou službou. Jsou to vystoupení plná emocí a dojetí a to nejen ze
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strany publika. Letos jsme zahájili naši
cestu s koledou s předstihem již v sobotu
27. listopadu. Pozvali si nás do Domova
důchodců na Dobré Vodě, kde se sešli na
příjemném předadventním posezení senioři spolu se svými blízkými a zaměstnanci
domova.
Javoráček zde vystupoval o pár týdnů dříve ještě s podzimním pásmem a musím
dětičky ještě touto cestou pochválit nejen
za dobře odvedenou „práci“, ale především za jejich chování a úctu k seniorům
a nemocným. Není to samozřejmostí! Poslední dobou se z našich vzájemných vztahů vytrácí lidskost, shovívavost a pokora.
Především tyto vlastnosti jsou však nutné
při práci s lidmi právě v domovech s celodenní péčí. Ať už se seniory, nemocnými
či jinak handicapovanými. Klobouk dolů
před všemi zaměstnanci těchto zařízení.
Přiznejme si, že někdy ani dospělý člověk

neví, jak se chovat v prostředí, kde je často
cítit beznaděj, osamocení a rezignovanost.
S touto realitou jsme při vystoupeních
konfrontováni několikrát do roka a zatím
se i ti nejmenší přizpůsobili situaci vždy
důstojně a taktně.
Letošní koledu s námi nacvičovali noví
členové a jsme rádi, že se k nám přidaly
další děti z Lomnice. Někteří nováčci měli
svou premiéru na Dobré Vodě a zbytek
pak tady v Lomnici při prvním adventním
koncertu. Sami jste mohli posoudit, co se
za necelé dva měsíce stihli naučit. S koledou pojedeme ještě do Veselí nad Lužnicí,
Třeboně, Českých Budějovic a závěrečný
koncert připravujeme tentokrát v Záblatí.
Ráda bych Vám všem popřála za všechny Javoráky a Javoráčky klidné a pokojné
svátky a v příštím roce více času jeden na
druhého, lásku a porozumění.


M. Božovská
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Ze školy
Advent v MŠ
Nádherný a tajemný čas adventu je časem plným očekávání, přání,
ale i příprav a shonu. Patří mezi nejkrásnější období především
pro naše děti.

Betlém z knihovnické dílny

Děti společně s paní učitelkami vyzdobí své třídy a stříbrný smrk
na zahradě MŠ, a pak už nás jako každoročně 3.12. navštíví Mikuláš a společně s čertem a andělem přinese nadílku.

Kultura v Třeboni – prosinec
2. 19.30 Vánoční koncert – Spirituál kvintet  Divadlo J. K. Tyla
4. 17.00	Zvonkový průvod, rozsvícení vánoč. stromu Masaryk nám.
4.,5.10.00 – 16.00 Vánoce na zámku – adventní prohlídky – trasa B
5. 15.00 Divadlo s nadílkou – Čert a Káča 
Divadlo J. K. Tyla
6. 19.30 Divadlo v předplatném – Dámská šatna Divadlo J. K. Tyla
8. 19.00 J. Vágner & T. A. Vágnerová Společenský sál Lázní Aurora
9. 18.00	Obrazy člověka v dějinách – přednáška  farní síň kláštera
11.	   11.00 – 17.00 Otevření výstavy – Betlémy  Výstavní sál Pod Věží
		 19.00	Koncert Jiří Stivín a k.o. Collegium Jiřího Pelanta

Společenský sál Lázní Aurora
11.,12. 10.00 – 16.00 Vánoce na zámku – adventní prohlídky zámku
12. 15.00 Advent a vánoce v jižních Čechách 
Muzeum – galerie
13. 18.30 Vánoční koncert ZUŠ
Divadlo J. K. Tyla
15. 19.00	Třeboňští pištci a skup. Jen tak tak Společ. sál Lázní Aurora
16. 19.00	Abonentní koncert – P. Nouzovský, D. Wiesner,
H. Maciuchová 
Divadlo J. K. Tyla
17. 9.00 Josef a Maruška mají děťátko – představení pro školy

Divadlo J. K. Tyla
18. 9.00 Vánoční trh, troubení z ochozu věže Staré radnice –
Trio Hluboká 
Masarykovo náměstí
18.,19. 10.00 – 16.00 V
 ánoce v muzeu – výstava betlémů
a soutěž o nejhezčí vánoční stromeček
18.,19. 10.00 – 16.00 Vánoce na zámku – adventní prohlídky zámku
19. 17.00 Vánoční hra 
Zámecké nádvoří
21. 17.00	Zpívání u vánoč. stromu – děti z MŠ Sluníčko Masaryk. n.
26.–30. 10.00 – 16.00 V
 ánoce v muzeu – výstava betlémů
a soutěž o nejhezčí vánoční stromeček
27.–30. 10.00 – 16.00 Vánoce na zámku – adventní prohlídky zámku
28. 19.30 Divadlo – Vše o mužích
Divadlo J. K. Tyla
29. 19.00 J. J. Ryba – Česká mše vánoční  Schwarzenberská hrobka
1.1. 18.00 Novoroční ohňostroj 
Masarykovo náměstí

Z připravovaných akcí…

Výtvarná dílna v knihovně

Předvánoční čas si zpestříme ve vánoční tvořivé dílně, kde si děti
společně s rodiči 8. 12. ve 2. třídě a 9. 12. v 1.třídě vždy od 16
hodin vyrobí drobný dárek a zazpívají koledy.
15.12. přivezou do MŠ Bambiny vánoční koncert „Sněhulinka
a vánoce.“
Nejvíce času trávíme přípravou na vánoční besídku pro rodiče,
která proběhne 14. 12. Děti svým vystoupením potěší nejen své
blízké, ale i seniory, pro které vystoupí 16. 12. v Eurestu.
K vánocům patří i nadílka.
17. 12. proběhne posezení u vánočního stromku v MŠ za účasti
bývalých zaměstnanců MŠ, kde každé dítě obdrží dárek.
Všechny pracovnice spolu s dětmi přejí celé lomnické veřejnosti šťastné a veselé Vánoce.
zapsala Klečková

Svatoštěpánská mozaika II
Kostelní sbor Kos pořádá tradiční
svatoštěpánský koncert, který se koná
v neděli 26. prosince od 18 hodin v kostele sv. Jana Křtitele. Oprášíme loňskou
dramaturgii volného střídání zpěvu,
hlasu hudebních nástrojů a mluveného
slova, která se nám moc líbila, a zpestříme ji s vydatnou pomocí hostů: V. Jandy,
A. Klímové, M. Třebína a A. Třebínové
z Rudolfova a Jana Kurše.

Nabízíme
půjčky

Rychle
a dostupně
Tel: 728 915 370

Pracujícím,
ženám na MD,,
důchodcům,
invalidním důchodcům.
ch
hodc
dcům.
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Kouzelník ve školní
družině

Jednou

Vladimír Prinke
Jednou,
až bude odpoledne
v poklidném letním čase,
vyjdu ven s kávou
a sednu si
k bílému stolku na terase
s úmyslem napsat ti dopis,
který jsem nedávno napsat měl …
Nevím, co tenkrát stalo se,
že jsem se na léta
tak dlouze odmlčel
a minul tak
s jedinou pravou chvílí.

Ačkoliv se zdál čtvrtek 18.11. den jako
každý jiný, pro naši školní družinu byl
trochu výjimečný. Už od rána se všechny
děti těšily na odpoledne. Přenesli jsme se
všichni, aspoň na chvíli, do kouzelného
světa plného zábavy, barev, čar a smíchu.
Do průběhu celého představení se zapojilo celkem 7 dětí. Přičemž šest z nich si
odneslo za spolupráci s kouzelníkem malé
zvířátko, vymodelované ze speciálního
balonku. Poslední z asistujících dětí si zahrálo roli malého kouzelníka a po své produkci si odneslo velký výtvor v podobě
sedícího králíka na motorce. Během představení se děti naučily trik s kouzelnou
kartou a při hudebním doprovodu byly
svědky kouzel s barevnými šátky, květinami, kostkami a létajícími kartami.

Již předem si děti mohly objednat u kouzelníka zvířátko vymodelované z balonku. Po představení si kromě zážitku děti
odnášely balonky tvaru lvíčka, medvídka,
pudlíka, labutě nebo žirafy.
Kouzelnické představení bylo příjemným
zpestřením odpoledního odpočinku dětí
a už teď se těšíme na další podobné akce.

To ale stává se,
že člověk neví sám
proč někdy ztrácí vše,
jenom tím, že se mýlí.

Na Vánoce
dlouhý noce…

a tak zveme všechny lidi dobré vůle
na náš

PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
V sobotu 18. prosince 2010
od 17.00 hodin v Hostinci
Na Návsi v ZÁBLATÍ
se na vás všechny těší soubory

JAVOR a JAVORÁČEK
z Lomnice n. Lužnicí
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Projektový den – Jeden svět na školách
V rámci projektu Jeden svět na školách se
žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili projektového dne věnovaného období dění v Československu v 50. letech minulého století.
Samotnému dni předcházely dva týdny
příprav, kdy žáci ve skupinkách vypracovávali zadané úkoly.
Ve čtvrtek 18. listopadu se všichni sešli v prostorách městské knihovny. Zde
zhlédli dokumentární film „Příběhy bezpráví“ o osudech vojáků druhé světové
války, kteří byli komunistickým režimem
v 50. letech perzekuováni. Pak následovala
beseda s p. farářem Pitlem, který poutavě
vyprávěl o svých prožitcích. S paní Božovskou žáci debatovali o životě lidí, kteří byli
tímto období poznamenáni.
V závěru projektového dne žáci pracovali
ve výtvarné dílně. Snažili se formou pla-

kátu, ilustrace k příběhu nebo volnou abstrakcí vyjádřit to, jak na ně období bezpráví zapůsobilo. Všichni se shodli na tom, že
je třeba důsledně chránit princip svobody
Mgr. V. Filípková
a demokracie.
Také v tomto školním roce se naše škola
rozhodla využít zajímavé nabídky Malého divadla v Českých Budějovicích a zajistila pro děti 1. stupně 2 divadelní představení.
Jako první zlédly děti klasickou ruskou pohádku Žabka carevna. Nastudování bylo –
jak je již zvykem u této scény – pojato moderním způsobem tak, aby se lépe přiblížilo
dnešnímu divákovi a přitom nezmizely základní výchovné prvky příběhu. Skromnost, láska a upřímnost tak opět zvítězily
nad chamtivostí a touhou ovládat druhé.

Jitka Schreibmeierová
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POSKYTUJEME PŮJČKY
až do 15 000 Kč

Zahájení kurzu

6. 12. 2010
v 16 hod.

pro zaměstnané, starobní důchodce,
invalidní důchodce a ženy na MD.

Tel. 724 581 907
Téměř bezplatné studium s jistotou budoucího uplatnění
ve Střední škole České Velenice, Revoluční 220
Střední škola České Velenice nabízí svým žákům stipendijní
výhody od našich sociálních partnerů:
České dráhy, a.s. – až 143 250 Kč za 4 roky studia ve vybraných oborech, které
připravují na profese strojvedoucí a výpravčí. Žáci mají hrazeno ubytování, cestu do školy vlakem, příspěvek na učebnice, měsíčně pobírají kapesné. Informace
o programu ČéDéS najdete na webových stránkách školy nebo na www.ceskedrahy.cz/kariera.
ČD Cargo, a.s. – až 21 600 Kč + bonusy za prospěch během 4 let studia. Informace o podmínkách stipendia najdete na www.cdcargo.cz/kariera.
Jihočeský kraj nabízí v rámci Stipendijního motivačního programu pro žáky SŠ
v oboru Strojní mechanik až 12 000 Kč + bonusy až 8 000 Kč. Více informací
na našich webových stránkách www.sscv.cz.
V jakých oborech můžete u nás studovat?
Nabízíme tříleté učební obory (s výučním listem) Strojní mechanik (zámečník)
a Komerční pracovník v dopravě, dále otevíráme čtyřleté maturitní obory Mechanik elektrotechnik se zaměřením na silnoproud, Management v dopravě – dopravní logistika EU a Operátor provozu a ekonomiky dopravy.
Veškeré informace získáte na www.sscv.cz, tel.čísle 773 444 575,
či e-mailu info@sscv.cz.
Nejlepší cestou, jak poznat atmosféru ve škole a zjistit vše potřebné, jsou Dny
otevřených dveří, které v tomto školním roce pořádáme v několika termínech:
17. 12. 2010, 21. 1. 2011 a 28. 1. 2011.
Jsme škola rodinného typu s přátelskou atmosférou! Přijďte nás navštívit, těšíme se
na setkání s Vámi.
RNDr. Milena Elsterová, ředitelka SŠ České Velenice
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Příští číslo vyjde v LEDNU 2011.
Vydávání povoleno rozhodnutím
OÚ v J. Hradci ze dne 27. 1. 1999,
pod č. reg. MK ČR E 11681.

Paní Alena Nohavová oznamuje, že z důvodu pozastavení
smlouvy o pronájmu prostor v Lomničanu nebude
provozovna otevřena 1. 12. 2010, ale otevírá na nové adrese:

od 3. ledna 2011 nová adresa

Nové Město 328
PÁNSKÉ A DÁMSKÉ KADEŘNICTVÍ

ALENA NOHAVOVÁ

Možnost objednávek na tel
tel. 728
728749411
749 411
Pracovní doba: Po – čt 7.30 – 17.00 hod.
Pá
7.30 – 15.00 hod.
Těším se na Vaši návštěvu!

Redakce: Informační a kulturní středisko
v Lomnici nad Lužnicí
telefon: 384 792 433
e-mail: info@iks. lomnice-nl. cz
Redakční rada: Dagmar Němcová,
Ing. Marie Nouzová, Marcela Božovská
Vladimír Andrle

Sazba a tisk:
Tiskárna PROTISK, s. r. o.
Redakcí nevyžádané příspěvky
se nevracejí, anonymy nebudou otištěny.
Za správnost příspěvků ručí autor.
Za všechny zaslané příspěvky
předem děkujeme.
Uzávěrka příštího čísla: 15. 12. 2010
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ŘEZNÍK UZENÁŘ Miroslav DRS
nám. 5. května, Lomnice nad Lužnicí

nabízí za výhodné ceny
maso • uzeniny • speciality
otevírací doba:

Po zavřeno
Út – Pá 8,30 – 16,45
So 7,30 – 11,00

Prázdninový provoz
(obědy v bufetu):
po–pá 7. 30 –17. 00
hodin
so–ne 8. 30 –13. 00
hodin

Nabízíme:
• tři druhy jídla
za jednotnou cenu 52 Kč
• možnost vývozů
Rozšíření sortimentu bufetu:
• polévky
• saláty
• pizza
• hamburgery
• hotová jídla
• chlebíčky
• zákusky

'52*(5,(

Papír – Hračky – Tabák

J. SOUDEK • R. KOSTELECKÁ
tel. : 384 792 286
Náměstí 5. května 126
Lomnice nad Lužnicí

nabízí:
PNS, kancelářské a školní potřeby
Hračky
Známky, telefonní karty

zajišťujeme kompletní polygrafický servis
tisk do formátu 50 x 70 cm, výroba knih,
časopisů, katalogů, pohledů a jiných
propagačních materiálů včetně grafického návrhu,
knihařského zpracování, ražby a výseku

Jsme PRO
kvalitní TISK

TISKÁRNA PROTISK, s. r. o.

Rudolfovská 617, 370 01 České Budějovice
tel. 386 360 136, fax: 386 355 934
e-mail: protisk@protiskcb. cz
www. protiskcb. cz

Supermarket, Tyršova ulice, Lomnice n/Luž.
1. – 14. prosince 2010

Kolekce zlatá, stříbrná, červená
Krůta mražená
Dětská šunka

15. – 31. prosince 2010
Budvar světlý ležák multipack
Originál RIVER Tonic
Leerdammer sýr 48%

430 g
1 kg
1 kg

99,90 Kč
69,90 Kč
99,90 Kč

8 × 0,5 l + dárek
2 l
1 kg

124,90 Kč
17,90 Kč
199,00 Kč

… ještě navíc! Víkendová akce 9. – 12. 12. 2010 a 16. – 19. 12. 2010.
… a další akční položky.
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