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Slovo starosty

Vážení spoluobčané!
Rok se s rokem sešel a jako starosta vám
mohu ze své pozice již podruhé popřát do dalšího roku hodně úspěchů, štěstí a zdraví. Dovolte, abych vám také poděkoval za spolupráci při rozvoji města a za trpělivost, kterou jste
projevili. Vloni to nebylo vždy jednoduché.
Uplynul rok, kdy stojím v čele města, což
beru jako výzvu k bilancování.
Do vedení města jsme vstoupili s elánem
a entuziasmem, chutí, novou energií a s velkými plány.
Několik měsíců trvalo, než jsme se rozkoukali a zažili si mechanismy přímého řízení
města z pozice nejvyšší. Ve vedení jsme se pokusili vytvořit dělný tým. Vznikly nové komise, výbory a pomocné orgány rady a starosty,
čímž jsme zapojili větší počet spoluobčanů do
řízení a chodu města.
Také se zredukoval počet zaměstnanců,
což vedlo k ušetření nemálo financí. V současné době máme na účtech dost finančních
prostředků, abychom mohli naše krásné město dále zkrášlovat.
Prakticky jsme dokončili Nádražní ulici
včetně dodělku horní části před nádražím,
která nebyla v době vzniku projektu zahrnuta v dotacích kvůli nejasným pozemkovým
a majetkovým vztahům. Museli jsme tak vše
zaplatit z vlastních zdrojů. Nyní nás čeká,
rovněž z vlastních peněz, vytvoření míst pro
parkování, neboť s nimi nebylo opět v projektu počítáno. To se ale už obejde bez uzavírek.
Tady bych chtěl ocenit shora citovanou trpělivost občanů.
Naší prioritou nejsou jen „vyumělkované zelené pásky„ kolem silnic, ale hlavně
bezpečnost, otevřený, kultivovaný a světlý prostor hlavních ulic ve městě. Nemluvě
o místech pro parkování a bezpečné vyjíždění
a zajíždění do nemovitostí a také bezproblémová a efektivní péče o komunikace a chodníky. Ne vše samozřejmě proběhlo podle našich představ. Je jasné, že „zálivy a meandry“
při vyústění silnic Jindrlovská, Sádecká a dalších, nejsou ideální, ale s projektem se kvůli
udržení dotace již nedalo hýbat.
Chceme se i nadále držet stejného trendu
při rekonstrukci města s širokými a bezpečnými ulicemi, efektivním osvětlením a bez
jednosměrek.
Je krásné hledět na pásečky zeleně kolem
ulice, ale když pak nemůžete zajet do průjezdu či zahrady, případně přijede návštěva, která
nemá kde zaparkovat, tak ta krása má najednou chybičku. Ostatně ruku na srdce, potřebuje naše krásné městečko ležící uprostřed
malebné přírodní scenérie plné zeleně další
zelené pásky kolem ulic? Problematická údržba, jako je sekání, při kterém odlétají kamínky
a poškozují auta, v létě pak nekonečné zalévání slunečním žárem vyprahlých minitrávníčků a udržování maximální výšky keříků pro
správný rozhled řidičů…

Zde platí dvojnásob, že není krása vše, co
se třpytí.
Léto bylo také ve znamení uzavírek. Byl
rekonstruován most přes Zlatou stoku směrem na Záblatí, kdy jsme využili situace a nechali jsme vyasfaltovat parkování před starým
hřbitovem.
Když je řeč o hřbitovech, musím oznámit,
že se nám podařilo vyřešit zásobování vodou
nového hřbitova u Frahelže. Původní napojení
na kravín bylo přerušeno a dovoz vody v létě
je nákladný, neekologický a nikdy nekončící.
Proto jsme rozhodli, že necháme vyvrtat novou studni. Zásobování vodou bude jednou
provždy vyřešeno. Úsměvný návrh nejmenovaného zastupitele, abychom vozili na hřbitov
odpadní vodu z čističky, jsme neakceptovali
a zvolili jsme nejlacinější variantu. Argumenty ekologie (šetření vodních zdrojů) zcela zanikají pod tíhou neekologického dovozu vody
auty do nádrží, které by bylo třeba udržovat.
Na jaře dojde k celkové rekonstrukci dvou
hrobů ruských vojáků, kteří zde zahynuli
na konci druhé světové války. Jejich stav je
v současné době již nedůstojný.
Jistě jste si také všimli pojízdné plošiny, se
kterou pracovníci prováděli ozdravné a bezpečnostní řezy dřevin a stromů ve městě. Rozhodně chceme jít cestou šetrnou k přírodě,
kdy místo bezuzdného kácení, budeme stromy ošetřovat a chránit tak bezpečnost občanů.
Upravilo se mnoho již rozpracovaných
projektů našich ulic. Na řadu tak postupně
přijdou ulice Fr. Sochora, Třeboňská, Zámecká a Zahradní. Jedním z páteřních projektů je
také zazelenění hlavního náměstí. V jeho jižní
polovině bude vytvořen pás zeleně se stínícími prvky, funkční kašnou a s dominantou pomníku, který se chystáme zrenovovat. Když
je řeč o kašně, její oprava nestála závratnou
částku. Stačilo nechat opravit čerpadla a přetěsnit těleso kašny.
Dokončujeme také rekonstrukci atria v budově úřadu města, kde si občané budou moci
v důstojném prostředí v horkých dnech odpočinout nebo jen tak posedět.
Hotové je také rozšíření sběrného dvora.
Probíhají opravy bytového fondu, který nenávratně stárne. Prodali jsme osobní vozidlo
Fabia, které nemělo zdůvodnitelné využití,
a naopak jsme zakoupili nové hasičské auto
pro náš sbor. Došlo k dokoupení nelaciného
vybavení pro zásahovou jednotku a jejich
nebezpečnou a záslužnou práci. Zde patří dík
všem příslušníkům hasičského sboru.
Snažíme se také vytvořit podmínky pro
práci spolků a vůbec všech našich spoluobčanů při jejich aktivitách nejenom poskytnutím místa, kde se mohou scházet
(rekonstrukce přízemních prostor městského úřadu), ale také poskytnutím financí na
jejich činnost. Zde zastupitelé změnili způsob financování spolků, kdy místo daru budou dostávat dotace. Většinou došlo k mír-

nému navýšení částek na činnost, někde
byly částky redukovány po analýze skutečných potřeb a přání. Výhodou systému
„dotace“ je možnost města zkontrolovat, na
co a jak byly peníze použity. To se u tzv.
daru, nedalo.
Zde se také dotknu otázky součinnosti
s opozicí. Často padají dotazy, jak se chovají opoziční zastupitelé nebo jaká je komunikace s nimi. Objektivně shrnuto komunikujeme, snažíme se, byť je to někdy
obtížné. Naopak, někdy zdánlivá ochota ke
spolupráci-narážím tím na problematiku
kontrolního výboru zastupitelstva (odstoupila předsedkyně paní Mgr. Brychtová-zde
bych jí chtěl veřejně poděkovat za práci pro
město) klame.
Opozice toho využila ke snaze o totální
rekonstrukci výboru (doplnění předsedy ze
svých řad). Nikdo jim přece nebere právo na obsazení postu kontrolních orgánů.
Naopak měli pohodlnou většinu i vedení
nejdůležitějšího výboru. Jednání proběhlo
celkem 5x a marně. Je to málo? Každá trpělivost má své hranice. Nakonec byla do čela
kontrolního výboru zvolena paní PhDr. Milena Nosková. Prostě někdy se dohodnout
nedá, tak to někdy chodí. K úsměvným pokusům o spolupráci patří také třeba výtka,
že jsme z Lomnice udělali LAS VEGAS…
na rozdíl od jednoho opozičního zastupitele si většina lidí osvětlení „Širky“ neboli
Palackého oblíbila. Ani kluziště na náměstí
nepřipadá nikomu teatrální. Klima se změnilo, a tak jsme dali příležitost alespoň těm
nejmenším si zabruslit, ale to je věc názoru.
Problematiku funkce komunálních služeb,
změny a hodnocení přenechám na panu místostarostovi, neboť to je plně v jeho kompetenci. Dle mého soudu máme fungující a efektivní služby města a zde rovněž děkuji všem
zaměstnancům za práci v uplynulém roce.
Ne vše se ale podařilo.
Prohrou skončila naše snaha o vybudování
bankomatu. Co se jednou snadno zruší, někdy
nelze napravit. V současné době nemá žádný
bankovní dům zájem v našem městečku bankomat provozovat nebo si kladou nepřijatelné
finanční nároky.
Nepodařilo se také, ani ve spolupráci
s ostatními městy, zabránit redukci vlakových
spojů. Bohužel, boj s molochem státní správy
a dráhami je nerovný. Nemáme prostředky
ani síly, abychom jejich tzv. snaze šetřit za každou cenu zabránili.
A z jiného soudku.
Možná se v duchu ptáte, co s těmi našetřenými miliony korun na účtech.
Tak za prvé se snažíme udržet ceny vody,
odpadů a služeb města, pokud možno je nezdražovat, případně minimálně.
Zde bych chtěl podotknout, že se nesplnila proroctví a falešné představy některých
oponentů, že týdenním svozem prodražíme li-
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kvidaci odpadů. Naopak. Částka je vcelku zanedbatelná, a když si promítnete inflaci, navýšení množství odpadů rozšířením tzv. hnízd,
čímž přibyla tonáž navíc (dříve nebyly do
celkové tonáže započítávány také kontejnery
na sběrném dvoře), tak prakticky nula od nuly
pošla. Nikomu tak v létě doma nepáchnou
nádoby na odpad, nemluvě o hmyzu a hlodavcích. Matematika je prostá. Tu hromadu
odvezete jednou za 14 dní nebo každý týden?
Pořád je to stejná hromada. Stejná tonáž. A argument, že tím budou občané méně třídit? Ten
se také nezakládá na pravdě.
Dík patří vzorným spoluobčanům, kteří
uvědoměle třídí odpady i zaměstnancům, kteří dotřiďují odpady ve sběrném dvoře.
A zbytek našetřených milionů? Ano, máme
skutečně plán jak prostředky, které ušetříme
použít. Nejen k údržbě, investicím vlastních
podílů při rozvoji města, podpoře spolků,
oprav atd., ale oprášili jsme přání a tužbu generací našich občanů. Chtěli bychom postavit
tělocvičnu, ale o tom snad příště.
starosta Petr Baštýř
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Slovo místostarosty
Vážení občané Lomnice,
dovolte mi Vás přivítat v Novém roce
2020, doufám, že jste prožili klidné Vánoční svátky a do Nového roku vstoupili
tou správnou nohou, přeji Vám do Nového
roka hlavně zdraví.
Bilanci roku minulého provedl v předchozím článku pan starosta, takže se nebudu opakovat. Dodám snad, že v loňském
roce jsme mimo jiné zrealizovali novou
učebnu Základní umělecké školy v přízemí
budovy úřadu, velmi nás potěšilo sdělení
paní učitelky Balcarové, která pronesla, že
nové prostory jsou nejhezčí ve kterých, kdy
učila. Dále bych jen doplnil, že po jistých
drobných problémech v přípravě ordinace
zahájil provoz zubní lékař MUDr. Dřevo
(ordinace tel. 380 130 130), čehož si nesmírně ceníme a přejeme mnoho pracovních i osobních úspěchů v novém působišti.
Neodpustím se ovšem poznámku ke třídění odpadu, v poslední době se opět událo
několik případů, kdy nám někteří občané

ukládají ke sběrným hnízdům a do nádob
na tříděný odpad i odpad, který sem nepatří. Jedná se zejména o kusy nábytku,
směsný komunální odpad a další. Tímto
skutkem dotyční občané snižují snahu nás
všech ostatních ve třídění a zvyšování kvality životního prostředí. Sběrný dvůr máme
otevřen 3 dny v týdnu, což je dostatečné
pro návštěvu a uložení odpadu, v případě,
že dotyčný občan nedisponuje dopravním
prostředkem pro transport například objemnějšího odpadu, lze se individuálně domluvit a dopravu zajistit.
Jelikož se nám nezadržitelně přibližuje jarní období, rád bych nabídl občanům
možnost odběru kompostu (občané Lomnice mají možnost odběru zdarma, ostatní
a podnikatelé za cenu 400,– Kč + DPH).
Děkuji a na počtenou v příštím čísle LL.
Dotazy a podněty mi můžete sdělit na telefonním čísle 797 979 379 nebo na emailu
mistostarosta@meu.lomnice-nl.cz.
místostarosta Ing. Vladimír Augsten

Údržba zeleně a komunikací ve městě
Ke konci roku si občané mohli všimnout
úprav na vzrostlých stromech. Jednalo se
o prořez větví, a to hlavně z důvodu bezpečnosti, ale také kvůli omlazení dřevin.
Tyto práce budou probíhat i v letošním roce
v dalších částech města.

V roce 2020 budeme občany města pravidelně informovat o připravovaných akcích, jako jsou např. opravy komunikací
propadlých po plynových a vodovodních
přípojkách a opravy výtluků. Zaměříme se
také na obnovu a doplnění vodorovného
a svislého značení na území města. Dále nelze opomenout ani veřejné osvětlení města,
v tomto případě budeme kontinuálně rozšiřovat počty pouličních svítidel. Dále dojde
v ulicích Budějovická a Nádražní k instalaci informačních měřičů rychlosti, které
byly demontovány z ulic Třeboňská a Tyršova a poté opraveny. O větších akcích informoval starosta města Petr Baštýř.
Martin Chrt

Chodník není parkoviště
Ne nadarmo se říká, že neštěstí nechodí
po horách, ale po lidech a kvůli pár krokům navíc může dojít k ohrožení zdraví
a života i vašich blízkých či známých.

Každý občan se jistě setkal se situací, kdy
mu při chůzi po chodníku cestu přehradilo
zaparkované vozidlo. Pokud je na chodníku
dostatek prostoru, chodec může bez problémů
vozidlo obejít. V případě, že zde dostatek prostoru není, nezbývá chodci jiná možnost, než
vstoupit do vozovky. Problémy způsobují tato
vozidla i při zimní údržbě chodníků.
Jedna z nejproblematičtějších situací
nastává, když lidé zaparkují osobní auta

tak, že jimi blokují chodník. Chodec, např.
maminka s kočárkem či skupina školáků,
nemůže po chodníku projít a musí obejít
vozidlo, a tím přímo vstoupit do vozovky. Další problematický moment nastává,
když řidiči zaparkují podélně svá auta částečně na silnici a částečně na chodníku.
Nesprávné stání a parkování v obci, řeší
zákon o provozu na pozemních komunika-

cích zejména v těchto zákazech: v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti,
na přechodu pro chodce a méně než 5 m
před ním, na křižovatce a méně než 5 m
před ní a za ní, na chodníku, na autobu-

sové zastávce a 30 m před ní a 5 m za ní,
před vjezdem na pozemní komunikaci.
Otázkou také je, co vlastně lze za chodník považovat. Pojem chodník je vymezen
v ČSN 736110, kde je uvedeno, že se jedná
o část přidruženého dopravního prostoru
určeného zejména pro chodce, přičemž je
oddělen od hlavního dopravního prostoru
vertikálně nebo horizontálně. Není rozhodující, jaký povrch chodník má, jestli je zde
položena dlažba, živice či jiný, třeba i nezpevněný materiál.
Chtěli bychom vyzvat řidiče (především
ty, kteří mají vytvořená parkovací místa
před domy, popř. vlastnící průjezd, garáž,
zahradu s možností parkování atd.), aby
svá vozidla parkovali především na těchto
místech. Případně využívali již připravených parkovacích ploch a míst k parkování určených a ne na chodnících, které jsou
určeny hlavně pro chodce.

Pořádková komise města Lomnice nad Lužnicí
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INFORMACE
Svoz odpadu v měsíci
LEDNU a ÚNORU
Svoz odpadu probíhá každý pátek.
17.1., 24.1., 31.1.
7.2., 14.2., 21.2., 28.2.

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

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

Provozní doba Sběrného dvora
Úterý:
Pátek:
Sobota:

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

Zubní ordinace MUDr. Milan Dřevo   
Kontakt: mob.: 702 075 379, pevná linka: 380 130 130
Místní poplatky pro rok 2020
Vyhláška č. 1/2020 – Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
200 Kč – občané, kteří jsou přihlášeni v obci
500 Kč – občané, kteří nejsou přihlášeni v obci
Splatnost poplatku je 31.5.2020. Poplatek hraďte bankovním převodem na účet města č. 272 534 460/0300. Jako variabilní symbol
uveďte číslo popisné nemovitosti a do poznámky uveďte počet,
popř. jména osob, za které je poplatek placen. Po obdržení platby
bude bezplatně vhozena do domovní schránky známka na odpadovou nádobu. Svoz komunálního odpadu bude probíhat každý
týden v pátek.
Vyhláška č. 2/2020 – Poplatek ze psů
Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto
poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České
republiky.

Vyhláška č. 3/2020 – Poplatek z pobytu (nahrazuje poplatek
z ubytovací kapacity)
Předmětem poplatku z pobytu je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém
je na základě zákona omezována osobní svoboda. Poplatníkem
poplatku z pobytu je osoba, která v obci není přihlášená (dále
jen „poplatník“). Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného
pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek
od poplatníka.
Sazba poplatku činí 10,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Plátce odvede vybraný poplatek správci
poplatku nejpozději do 15 dne následujícího měsíce čtvrtletí.
Vyhláška č. 4/2020 – Poplatek za užívání veřejného prostranství
Mění se pouze poplatek paušální částkou:

Čl.4 – Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa ............................................................ 250,– Kč
n) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ......... 350,– Kč
c) za prvního psa, jehož držitel bydlí v domě se čtyřmi
a více byty ................................................................... 350,– Kč
d) za druhého psa, jehož držitel bydlí v domě se čtyřmi
a více byty ................................................................... 500,– Kč
e) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ......... 150,– Kč
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele,
kterým je osoba starší 65 let ..................................... 250,– Kč

Čl.2 odst. a) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí …….. 20 000,– Kč/týden
odst. c) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje – restaurační zahrádky – (tj. vymezené místo, na kterém se poskytují služby v rámci živnosti „hostinská
činnost“, které je k této činnosti vybaveno a funkčně souvisí
s provozovnou určenou k tomuto účelu a má stejného provozovatele jako uvedená provozovna) … 100,– Kč/rok.

Poplatek ze psů je splatný nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.

Tento poplatek se nemění.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné
fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba,
která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata. nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. Dále se od poplatku
osvobozují osoby evidované na ohlašovně, které se prokazatelně
nezdržují na území města.

Vyhláška č. 5/2020 – Poplatek ze vstupného
Úplné znění Obecně závazné vyhlášek č. 1-5/2020 o místních
poplatcích je k nahlédnutí na webových stránkách Města
Lomnice nad Lužnicí.
Poplatky můžete uhradit bankovním převodem na účet města
č. 272 534 460/0300. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nemovitosti a do poznámky uveďte druh poplatku za který
je poplatek hrazen. Dále můžete poplatek uhradit hotově nebo
kartou na pokladně města.

Ing. Ivana Lančová

Leden – Únor 2020

Lomnické LISTY informují

5

Cena kvality v sociální péči za rok 2019 míří i do Jihočeského kraje
Cenu kvality v sociální péči, soutěž o nejlepšího poskytovatele
sociálních služeb v České republice, pořádá již od roku 2004
redakce časopisu Péče o seniory ve spolupráci s Radou kvality
ČR. Jedná se o významný projekt s celkově vysokým kreditem
v rámci Národního programu podpory kvality v ČR. V letošním roce v ní uspěla i jedna z jihočeských sociálních služeb,
a to Chráněné bydlení Naplno, které je součástí Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec.

rých klienti bydlí. Velký důraz klade na dobrou asistenci, přístup
ke klientům i kvalitní výběr, podporu a vedení zaměstnanců.
Vedoucí oceněné služby Mgr. Aleš Adamec k tomu dodává:
„Chceme po našich zaměstnancích, aby přistupovali ke své práci
naplno, kvalitně, čestně a bez výmluv. Aby ji vnímali jako poslání,
a snažili se být pro ostatní příkladem dobré praxe. Nejen kvůli
nám, ale i kvůli veřejnosti, aby věděla, že i lidé s postižením mohou
žít běžným životem, pokud dostanou potřebnou kvalitní asistenci.“

Chráněné bydlení Naplno obdrželo svou vítěznou Cenu kvality
v kategorii poskytovatelů sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením během slavnostního udílení cen v úterý 5. listopadu 2019 v prostorách Rytířského sálu Senátu Parlamentu ČR.
Zástupci služby ji přebírali z rukou místopředsedy Senátu pana
Milana Štěcha, senátorky Emílie Třískové, patronky ceny Gianny
Conti a dalších významných hostů.
„Cena kvality je zásluhou všech zaměstnanců Chráněného bydlení Naplno a vizitkou jejich dlouhodobě vysoce profesionálního
přístupu k práci s lidmi se zdravotním postižením, zdůraznil při
předávání ředitel Centra sociálních služeb, Ing. Jiří Blížil.“
Chráněné bydlení Naplno patří mezi služby, které mají jasnou
vizi, stále na sobě pracují, hledají dobrou praxi a cesty ke zlepšení
zejména asistence a vztahu ke klientům. Služba také dlouhodobě
a opravdově usiluje o zrovnoprávnění společenského postavení
lidí s postižením, o inkluzi v rámci občanských komunit, ve kte-

Mgr. Aleš Adamec, vedoucí Chráněného bydlení Naplno
737236929, vedouci@chbnaplno.cz

RŮZNÉ

Rybářství v Lomnici
Na konci října a začátkem listopadu proběhly výlovy rybníků Jordánek a Koňský.
Výlov rybníka Jordánek provedl místní rybářský kroužek pod vedením pana Zdeňka
Doktora, po vylovení všech ryb a vypuštění

celého rybníka rybáři vyčistili rybniční dno
od nashromážděného odpadu. Po napuštění
se ryby navrátily zpět do rybníka.
Výlov Koňského rybníka zajišťovali sportovní rybáři pod vedením pana Karla Bartoše

a pana Luboše Němce. Vylovené ryby byly
přemístěny do rybníka Peřinka, kde je budou
moci od jara lovit sportovní rybáři. Rybářskému kroužku i sportovním rybářům děkujeme
za odvedenou práci při výlovu.

Vše je od 1. ledna 2020 ...a basta… začneme postupně
ELEKTRONICKÉ NESCHOPENKY.
Určitě část vás zaznamenala výstup v ČT
1, který byl vypípán z 90% mé produkce.
Myšlenka dobrá. Pacient v neschopnosti
nemusí jet do práce ke svému zaměstnavateli s vytištěnou neschopenkou, protože mu stačí dát vědět jakýmkoliv způsobem (např. telefon, SMS, e-mail…)
Zaměstnavatel dostane PN do své datové
schránky a vytiskne si ji. To je skutečně

pokrok a sníží dyskomfort pacienta. Každý, kdo měl někdy např. vysokou teplotu, nebo kruté bolesti nerad vzpomíná,
jak musel do práce dovézt neschopenku.
Pro pacienta vytiskne lékař l díl, kam mu
zapíše data dalších návštěv a vycházky
atpod. a ten mu zůstane v rukách do další
kontroly.
Stejně tak elektronicky probíhá další
komunikace se správou sociálního zabezpečení – např. Nové vycházky, nebo
změna jejich rozsahu, změny pobytu,

Zdravotnické okénko
Vážení přátelé, pacienti, klienti dovolte,
abych úvodem Vám všem popřál hodně
sil a zdraví do celého dalšího roku. Chtěl
bych také jménem svým i jménem sestřiček poděkovat Všem, kteří s námi spolupracovali i poděkovat za přání. Velmi si
toho vážíme. Ještě jedno přání bych měl
pro nás pro všechny. Pevné nervy. V novém roce nás totiž čeká hodně změn.
Nekoordinované načasování „změn“
různých ministerstev, jejich kompetence
se promítají do naší práce vykonalo své.

6

změna diagnoz v průběhu léčby, lístky na
peníze, i skončení Pracovní neschopnosti. Ušetří to hodně cestování pacientům.
Pro nás to znamená také určitou úlevu.
Nemusíme již nosit každý pracovní den
na poštu obálku s neschopenkami atpod.
Horší je to s náklady na instalaci systému, jeho udržování v provozu atd. Stálo
to nemálo nervů, času a peněz...ale tak to
chodí. Vždy je něco za něco.
Negativem zpomalení procesu, protože musíme pečlivě kontrolovat data na
neschopence v počítači. Ne každý zná
přesně adresu nebo název zaměstnavatele, musíme používat vyhledávače směrovaček, diagnoz, atd.. což zpomaluje
proces, protože dosud jsem znal většinu
diagnoz zpaměti a mohl jsem ji rovnou
zapsat.. teď musím použít vyhledávač….
což zdržuje. Problém je také předávání
neschopenek. Nevšichni lékaři znají pravidla a dodržují je.
Dalším přínosem je, že pacientovi
vydá neschopenku první lékař, který
pacienta ošetřuje a léčí. Ten ji vystaví
a ukončí. Klient tak nemusí jet k praktikovi (obvoďákovi) aby ji dal do systemu. Jezdí tak na převazy na chirurgii
resp gynekologii, zubní, infekci, krční
atpod.) a tam bude vše zadministrováno. Zákon to jasně stanoví. První lékař,
s kterým pacient přijde do styku. Argumenty, že to neumí, nemá formuláře již
neobstojí. Pochybení je totiž pokutováno až částkou 10 tisíc Kč. Logiku to má,
jak může praktik odborně posoudit délku
marození, které řídí a vede specialista
v oboru… mj. Opět je ušetřeno cestování
pacientům. To je positivní.
Další změnou od prvního ledna je
ZMĚNA ČÍSELNÝCH KODŮ POMŮCEK A VÝKONŮ.
Tohle se zdánlivě pacientů přímo netýká, ale zdrží to nás všechny. Větička,
že potřebuji napsat „gumové punčochy“
bude obnášet časově až desítku minut,
než se v nových vyhledávačích zorientujeme. Agendu převzal SUKLa ten má
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svá pravidla. Na oplátku budou posílat
pacientům informace o lécích, které berou.
Nač tedy letáky v krabičkách? A nevyžádané e-maily nebo SMS? Už teď
jich mám plné zuby. Stejná hloupost
je nové nařízení, že na jednom receptu
může být jeden lék. Pro nás to znamená
každý lék znovu a znovu připojení k registru a znova tisknout…..časové zdržení nabíhá na dvojnásobek. Toto opatření
spatřuji jako kontraproduktivní. Něco,
co fungovalo přes 100 let musí měnit?
A zase od 1. ledna……. Navíc, kdo nechce, aby se o jeho léčbě, resp. O tom,
co bere a jak dozvěděl někdo jiný, musí
vyplnit a poslat žádost o nezveřejňování
o léčbě. Tak má vypadat ochrana údajů
klientů? Tohle osobně se mi nelíbí. Anonymita léčby má být zjištěna prioritně.
Naopak, pac. Má mít možnost povolit přístup k svým údajům. Ne naopak.
Ostatně z praxe mohu zodpovědně říci,
že vždy jsme dokázali získat informace
i na záchrance v časové nouzi, nebo si
poradit.
A to se chystá modul, který by umožnil přístup do databáze léků pacientům,
jiným lékařům, kteří by tam mohli provádět změny….. tak tady jde ovšem do
tuhého. Už i vidím ten hokej v léčbě…..
kdyby to mělo odbornou ideu, chápal
bych to, ale v době, kdy ordinují někteří „léčitelé“ podle firem a mění preparáty pacientům podle toho, která firma
dá větší bakšiš….. hm…. To je slovo do
pranice. A pacient? Ten si už nyní mnohdy ani není schopen zapamatovat léky,
názvy preparátů už nyní.
CO TO PRO NÁS BUDE ZNAMENAT?
Prosíme všechny, aby si zpočátku obrnili trpělivostí. Ono to půjde ale pomaleji.
Proto bych prosil, aby pacienti respektovali ordinační řád a hodiny ordinace.
Jenom pro osvěžení paměti – OD 6.30
do 10.00 jdou na řadu lidé, tak, jak přišli. Neschopní. Nemocní. Infekční, lidé,
kterým je opravdu špatně… tak abychom

mohli ještě nabrat ev krev. Nebo odeslat
do dalšího zařízení. Jistě uznáte, že když
přijde pacient v 12 hodin v pátek, že je
mu špatně týden… asi těžko seženu sanitu, krev nelze nabrat. Rtg není v provozu. Specialisté končí… ruku na srdce.
Aby nemusel čekat, tak jde na poslední
chvíli…...a není to řídká událost.
Od 10. hodin jdou přednostně OBJEDNANÍ. TZN. Lidé, jejichž požadavky zaberou více času – vypsání lázní, posudky na řidičáky zbrojní průkazy, posudky
pracovně právní, prohlídky těhotných,
předoperační vyšetření …...atd. Atd….
Prostě lidé, kteří nemají přijít do styku
s pacientem nemocným, infekčním.
Opět ruku na srdce. Je gramotné
a zodpovědné přijít s chřipkou mezi
gravidní před EKG, nebo mezi pacienty, kteří jdou na předoperační vyšetření
a nesmí onemocnět? Víte, že čekají na
operaci mnohdy řadu měsíců?
A propo….vše se dá přece domluvit.
Všechno je o komunikaci.
A když už jsme u té komunikace…
PROSÍME PACIENTY, ABY VOLALI UVÁŽLIVĚ…. Dnes každý, kdo má
v zadečku dírku a unese sluchátko nebo
mobil volá často opakovaně ... vždyť je
to skoro zadarmo. Ale kdo má a může
pracovat v stálém drnčení telefonů? Jen
pro zasmání -spíše trpkém- jeden důchodce dokázal zablokovat linku na hodinu jen tím, že mačkal REDIAL a dožadoval se informace…. A víte co chtěl?
Informaci, kdy může přijít, aby nemusel
dlouho čekat. Bomba co?
A z jiného soudku. Dnes v dosti komplikovaný den -viz změny -dva, slovy
dva lidé. Dokázali volat 17x do ordinace
a to ještě volal syn jednoho z nich…….
Nedivte se, že se často nemůžete dovolat, ale, pardon, děláte si to sami.
Ale dosti humoru, byť černého. Většina z Vás jsou gramotní lidé a chápou, co
chci říci a věřím, že budeme spolupracovat i nadále ku prospěchu nás všech.

neschopného, kde bude datum jeho příští kontroly. Ostatní doklady odešle lékař
elektronicky přímo OSSZ, a to včetně
potvrzení o trvání dočasní neschopnosti
– tzv. „lístek na peníze“, pokud PN trvá
déle než 14 dní.
Nemocenská bude vyplácena pojištěnci stejným způsobem, jakým mu zaměstnavatel vyplácí mzdu.
Při ukončení neschopnosti, odešle lékař 3. díl PN elektronicky přímo OSSZ.
Pro OSVČ je ale novou povinnosti neprodleně po ukončení PN, vyplnit
tiskopis „Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné
při ukončení pracovní neschopnosti“
a odeslat či odevzdat ho na OSSZ.

Od 1.1.2020 nemusí pojištěnec podávat samostatnou žádost o výplatu nemocenské, žádost je totiž nyní odeslána
lékařem na OSSZ jako součást PN.
Zaměstnavatel si informace o vzniku
a trvání dočasné pracovní neschopnosti
může ověřit na portálu ČSSZ.
Důležitý je také pro pacienty fakt, že
pokud jsou léčeni například ortopedem
a chodí na kontroly k němu, pak neschopenku vystaví a vede ortoped. Odpadá
tedy nutnost jít ještě ke svému praktickému lékaři pro vystavení neschopenky
a následné kontroly či lístky na peníze.
Více informací na webových stránkách sociální správy.

MUDr. Roman Bílek, Ordinace SORB s.r.o

Elektronické neschopenky
Od 1. 1. 2020 začala platit pro všechny
lékaře povinnost vystavovat elektronické neschopenky.
Dojde ke zjednodušení při předání
informací mezi lékařem, zaměstnavatelem a sociální správou (OSSZ), protože
téměř veškeré informace odejdou elektronicky.
Stále platí, že pacient-zaměstnanec
musí zaměstnavateli neprodleně ohlásit
dočasnou pracovní neschopnost, ale postačí emailem či telefonicky. Již se tedy
nemusí obratem jet do práce a odevzdat
část neschopenky, jak tomu bývalo dříve.
Lékař pacientovi předá pouze 2. díl
neschopenky, tzv. Průkaz dočasně práce

MUDr. Roman Bílek, SORB s.r.o.
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Výlety do historie gastronomie
Malé připomenutí vánoční
gastronomie
I když jsme na počátku roku 2020, ráda
bych zavzpomínala v tomto díle na vánoční svátky našich předků. Na některé pokrmy jsme již dávno zapomněli, některé
pokrmy na vánoční stůl připravujeme stále
a vůbec netušíme, že jejich kořeny sahají
až do středověku.
Vánočka, u nás asi nejstarší výraz calta, je pokrm, o kterém se dá říct, že měl
své místo na stole jak v chudé chaloupce,
tak i v šlechtickém sídle. Zmínky o vánočkách nalezneme ve všech koutech
země už před pěti sty lety, někde i dříve.
Vánočka měla svým tvarem připomínat
Ježíška zavinutého v peřince a většinou se
připravovala v noci z třiadvacátého na čtyřiadvacátého prosince. Ve středověku byla
vánočka jedním z chodů při štědrovečerní
večeři a v podstatě šlo o velký bílý chléb
bez cukru.
V některých rodinách se do těsta přidával penízek, kdo jej ve svém dílu vánočky
nalezl, byl v následujícím roce zdravý, bohatý anebo štědrý. Vánočka se pekla metr
dlouhá a která hospodyně neměla tak velkou pec, dávala si ji upéct u pekaře.
Vánočku naši předkové pekli z devíti
pramenů, spodní patro je ze čtyř pramenů,
což má symbolizovat zemi, vodu, slunce a vzduch. Další patro je tvořeno ze tří
pramenů a to znamenalo rozum, cit a vůli
a poslední horní díl byl ze dvou pramenů,
což představovalo vědění a lásku. Odkud
se vzala tato legenda, není nijak doloženo,
snad může jít o jakési reziduum pohanství
našich předků.
K vánočkám se vázala také nejedna pověra a obyčej. Na Písecku vánočka ležela
na stole od Štědrého dne až do Tří králů,
aby ji hospodyně mohla podat každému,
kdo do stavení přijde, a aby nevynesl štěstí. Na Nymbursku se prý kousek vánočky
házel do studně, aby chalupa měla čistou
vodu.

O svátcích se rodina sešla společně u prostřeného stolu a dala si nějaké lepší jídlo,
samozřejmě se jedlo jinak v domácnostech
chudiny než ve šlechtických sídlech.
Štědrý den začínal půstem, který trval
do doby, než vyšla první hvězda na nebi.
Pak ovšem samotná večeře měla mít devět druhů jídla. Začínalo se oplatkou
s medem, následovala zasmažená polévka s houbami, dále kaše, která se vařila
z různých surovin (obilovin, luštěnin)
a měla různé příchutě. Kaše svým složením, kypěním a nabýváním při vaření byla
symbolem plodnosti, zejména ve spojení
s medem až do dvacátého století.
Na štědrovečerním a vánočním stole,
v souvislosti s různými zeměmi a kraji,
se objevuje ryba, drůbež i vepřová zabijačka. V některých krajích se sice dodržovala církevní nařízení postní štědrovečerní
večeře, tam se pak vepřové hody konaly
již o den dříve nebo až na Boží hod. Zato
ryba byla v pozdější době přijata v křesťanských církvích, katolické a pravoslavné, jako pokrm v čase půstu. V křesťanství
symbolizuje křest, nesmrtelnost a ryba je
také starým symbolem plodnosti. V Česku
se dochovala pověra, že šupinatá ryba a jikry znamenají bohatství, a když do peněženky odložíš šupinu, nebudeš bez peněz.
Prase bylo symbolem plodnosti a blahobytu, konzumace vepřového masa přetrvala věky a patří do okruhu počátku magie.
Hlava divokého prasete ozdobená snítkou
vavřínu či rozmarýnu byla po řadu staletí
vánočním pokrmem jako hlavní chod na
stole šlechty a zámožných lidí. V keltském
prostředí zosobňovala bojovnou sílu a moc.
Štědrý večer se také neobešel bez společného pojídání jablka, které krájel otec
rodiny. Jablko se krájelo proto, aby si
zbloudilý člověk vzpomněl, s kým krájel
a jedl jablko, a pak našel správnou cestu. Plod ořešáku byl spojován s plodností, s prosperitou a také platí za obětní dar
stromům, přírodním živlům a duším zemřelých.

První zmínka o vánočním kapru pochází z roku 1253, kdy byl servírován vlámskému mnichovi. V Čechách se objevuje
až na konci 16. století a to jen v zámožných rodinách anebo v rybníkářských oblastech. Kapr se původně připravoval na
černo se sladkou omáčkou, kde již nechyběly ořechy, perník a švestky.
Ve středověku měli naši předkové Štědrý večer spojen s obřadním popíjením piva
(pivo se vařilo bez chmelu a připomínalo
spíše řídkou kaši), tento zvyk přišel ze severu Evropy ještě z pohanských dob. Pilo
se na dobrou úrodu, zdraví dobytka, ale
také na dobré vztahy mezi lidmi v následujícím roce.
Recept: Vánoční kuba – Suroviny:
300 g krup, 50g sádla, 2 cibule, 50g sušených hub, 4 stroužky česneku, 3 lžičky
sušené majoránky, 3 lžičky drceného kmínu, sůl a pepř.
Postup – Kroupy o střední velikosti
propláchněte vodou a nechte ideálně přes
noc namočené. Pokud není na namáčení
mnoho času, nechte je namočené alespoň
půl hodiny před samotným vařením. Sušené houby namočte do vody zvlášť, také
zhruba na půl hodiny. Namočené kroupy
sceďte a dejte vařit dle návodu ve slané
vodě doměkka, přibližně 20 minut. Poté
je opět sceďte a nechte okapat. Cibuli
nakrájejte a osmahněte na sádle. Česnek
nasekejte najemno. Jakmile cibule zesklovatí, přidejte kmín, scezené houby, česnek a společně orestujte. Osolte, opepřete,
přidejte majoránku, okapané kroupy a pořádně promíchejte. Směs vložte do sádlem
vymazaného pekáče a pečte ve vyhřáté
troubě na 180 stupňů asi 20 minut.
Recept: Naše kuchařka – Státní zemědělské
nakladatelství
Historie převzata: Evropské vánoce –
Eva Večerková a Věra Frolcová

V roce 2020 přeji hodně hojnosti a osobní spokojenosti.
vypracovala: Dana Zwettlerová

Nová učebna pobočky ZUŠ Třeboň v Lomnici
Na začátku tohoto školního roku – v září 2019 byla uvedena do provozu nová učebna zdejší pobočky ZUŠ Třeboň.
Chtěla bych ještě jednou nejen jménem vedení školy, ale také jménem svým poděkovat stávajícímu vedení města za poskytnutí krásného světlého prostoru v přízemí Městského úřadu s výhledem na náměstí. Je to ta nejlepší třída, jakou jsme kdy měli.
Kromě výuky klavíru a hudební nauky zde také probíhají pravidelné pondělní zkoušky pěveckého souboru Viva musica. Pokud by
se k nám chtěl někdo přidat, bude vítán.
Jitka Balcarová

Poděkování za překvapení „na zub“

Dobrá práce

Moc ráda bych poděkovala za nás „odrostlejší“ p. učitelce Jelínkové za vzorné vedení
budoucích kuchařek a kuchařů a také za rodinné recepty, které jsme měli možnost ochutnat při našem setkání na Lomničanu. Žáci 7. třídy před námi do poslední chvíle uchránili
své překvapení a krásně nám připravili „rautík“, který jsme později postupně okukovali
a ochutnávali, až jsme vše spořádali. Děkujeme za výborný nápad.

Informační a kulturní středisko našeho
města připravuje ve spolupráci s místními spolky a sdruženími kulturní a společenské akce. Všem patří díky za dosavadní odvedenou práci.

Ola Leštinová

Martin Chrt
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Z E Š K O LY

Večerníčkova školička
Vážení rodiče, chcete, aby Váš předškolák šel do 1. třídy beze strachu?
Chcete, aby věděl, co ho čeká, a více si věřil?
Pro děti, které poprvé zasednou 1. září 2020 do školních lavic,
jsme připravili projekt s názvem Večerníčkova školička.
Co od projektu očekáváme?
• Děti získají konkrétnější představu o prostředí základní školy
• Přestup z mateřské školy do základní školy se stane příjemným a již očekávaným
• Rodiče získají náměty pro práci se svým předškolákem
• Upevnění spolupráce rodiny a školy.

Projekt je rozdělen do několika setkání:
S Večerníčkem do pohádky
20. února 2020
Předškoláci se svými rodiči se seznámí s budoucí třídní učitelkou a s prostředím školy
ještě před zápisem.
S Večerníčkem do pohádky
19. března 2020
Předškoláci se svými rodiči pracují na úkolech s budoucí třídní učitelkou a připravují
se na zápis.
Do školy za kamarády
2. dubna 2020
Děti z mateřské školy spolu s paní učitelkou navštíví své kamarády v 1. třídě.
S Večerníčkem do školy
6. dubna 2020
Zápis dětí do 1. třídy - děti budou plnit úkoly s pohádkovými postavičkami.
Jarní školička
21. května 2020
Předškoláci si procvičí své schopnosti a dovednosti, rodiče získají informace o škole.
Den slabikáře
5. června 2020
Děti z mateřské školy s paní učitelkou se zúčastní slavnosti 1. třídy.

Mgr. Jana Mlnaříková
ředitelka školy

Školní jídelna informuje
Od 1. února 2020 bude ve školní jídelně v Lomnice nad Lužnicí zaveden objednávkový systém. Žáci si budou moci
objednávat a odhlašovat obědy na dálku
z pohodlí domova prostřednictvím internetu, ale i ze všech chytrých mobilních
telefonů.
Druhou možností bude objednávka
přímo v jídelně, kde bude umístěn terminál. Strávník se u něj bude identifikovat
bezkontaktním čipem.
Podrobná pravidla pro objednávání
a odhlašování ze dvou jídel budou předána rodičům prostřednictvím žáků ZŠ
a dětí MŠ.
Tento způsob zavádíme z důvodu snahy o zamezení plýtvání jídlem.

Rybičky, rybáři jedou
Děti ze třídy Sluníček se jely podívat
malým autobusem na výlov rybníku
Dvořiště.
Na místo jsme dorazili, když byl
výlov v nejlepším. Děti s nadšením

sledovaly práci rybářů, jejich oblečení
a nástroje, které používali. Nejvíce se
dětem líbilo, jak ryby jezdily výtahem,
a po klouzačce sjížděli do auta. Zkušení páni rybáři nám přinesli ve vel-

ké kádi různé druhy ryb, které se děti
snažily pojmenovat. Zjistili jsme, jaké
ryby zde žijí, která z nich je největší
a čím se živí. Samozřejmě, že jsme si
rybičky i pochovali a pohladili.
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Celé dopoledne bylo pro děti opravdu skvělým zážitkem s neobvyklou
podívanou. Viděly z bezprostřední blízkosti práci rybářů a zároveň si
s údivem samy zkusily, že se dá chodit
i po dně rybníku. Při čekání na autobus
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jsme se stihli proběhnout ve spadaném
listí.
Vrátili jsme se malinko mokří a špinaví od bláta, voňaví po rybičkách,
ale šťastní a spokojení, že jsme viděli
a zažili něco nového.
Bc. Ilona Šafářová

Vánoční tvoření
v mateřské škole
Po roce nám opět nastal adventní čas.
Pro naše nejmenší je to hlavně doba
těšení se na Vánoce, Ježíška, dárky,
na chvilky strávené společně s maminkou a tatínkem, kteří nebudou muset
tolik spěchat, jak je tomu ve všední
dny. Abychom jim to těšení trochu
zpestřili a maminkám příliš nenarušili
předvánoční uklízení a pečící program,
uspořádali jsme již 27. 11. tvořivé odpoledne pro děti s rodiči. Děti si za pomoci svých blízkých vytvořily malého
andílka, který se bude na Vánoce těšit
s nimi.
Tak ať se jim i nám všem vydaří!
Jaroslava Němcová

Dělej, sdílej

Divadelní výlet

Dne 14. 11. se žáci pátého a šestého ročníku zúčastnili divadelního představení Dělej,
sdílej, které se odehrávalo v Malém divadle v Českých Budějovicích.
Příběh představení byl na téma kyberšikany a odehrával se hlavně v prostředí školy.
Parta spolužáků natočila svého kamaráda Matěje, jak předvádí svého učitele tělocviku.
Ten se kvůli videu trápí, a když zjistí, že jeho nejlepší kamarád Dušan zveřejnil video
na sociální síti Youtube, zpanikaří. Je pro posměch celé školy a i jeho nejlepší přátelé se
s ním přestali bavit. Jeho rodiče nic netuší, takže to nemohou řešit a jsou velice překvapeni, když se jejich syn záhadně ztratí. Konec příběhu zůstal otevřený, takže jsme se jen
mohli domnívat, jestli se Matěj vrátil domů nebo spáchal sebevraždu.
Po odehrání příběhu jsme do děje mohli zasahovat a změnit ho. Věříme, že se nám to
povedlo a díky nám by se Matěj nedostal do tak svízelné situace.

25. 11. vyjeli lomničtí prvňáčci a druháci za pohádkou do Malého divadla
v Českých Budějovicích. Známý příběh
B. Němcové O Palečkovi, v moderním
provedení, byl akční, vtipný, současný
i klasický zároveň. Téma rodiny, domova a poznání, že domov není místo, ale
především lidé, kteří v něm žijí, bylo
hlavním mottem celého představení.
Velký potlesk na konci představení byl
znamením, že se pohádka dětem líbila.

za 5. a 6. ročník
Sára Šobrová, Stela Hlivková

Mgr. Jitka Schreibmeierová

Házená na 1. stupni
20.11. navštívil naši školu hráč a trenér mládeže třeboňské házené Mgr. Lukáš Baierling, který připravil pro děti 1. stupně
ukázkové hodiny tělesné výchovy se zaměřením na házenou. Děti se zábavnou formou seznámily s některými házenkářskými
technikami a prožily tělesnou výchovu zase trochu jinak. Ty, které projevily šikovnost a zájem vyjely na 1. kolo žákovské ligy
do Třeboně. V průběhu školního roku se děti několikrát setkají a zasoutěží s dětmi z Třeboně, Lužnice, Suchdola a dalších přilehlých obcí. Pokud najdou v této hře zalíbení, mohou navštívit náborovou akci mladých házenkářů a házenkářek v třeboňské
sportovní hale.
Mgr. Jitka Schreibmeierová
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To, co žije pod tvojí postelí
Divadelní studie strachu
V úterý 26. listopadu jsme se se žáky 7. tř. vydali podívat se, cože to žije pod naší postelí. Divadelní hra pro mládež uvedená v Malém divadle
v Českých Budějovicích měla tradičně vysoký
standard a zpracované téma nočních můr a děsů
nebylo nikomu neznámé.
Z názorů sedmáků na divadelní představení:
„Divadelní hra se mi líbila, protože byla vtipná a zároveň strašidelná. Také se mi líbilo,
že se ve hře objevila parodie na různé filmy
a pořady. Nejvíce jsem se lekl, když zpod postele vylezlo strašidlo, ze kterého se vyklubal
vyšetřovatel.“
„Divadelní hra mne velice zaujala. Zejména se mi líbila myšlenka příběhu o přirozenosti strachu a pointa v závěru. Zajímavé
efekty tomu dodávaly dojem skutečného vyšetřování. Byla to i parodie na seriál Akta – X
a film Muži v černém.

„Na tomto divadle jsem se velice bavil, zaujala mě ta tma….“
„Nelíbilo se mi to, protože to bylo pro malé
děti… Ale líbilo se mi, jak v závěru vysvětlovali, co to ten strach je a v čem je prospěšný.“
„Divadlo jsem si užila a bavilo mě. Třeba
to, jak strašidlo vylezlo zpod postele a vyklubal se z něho pan doktor…“
„Nelíbilo se nám, jak na začátku a v průběhu představení ta druhá škola tak křičela.“
„Nejlepšími postavami byli agentka
Skaliová , agent Maldr a jejich poskok.
Agentka Skaliová dřív něco udělala, než
přemýšlela (hodnotím kladně). Největší
strach jsem měl, když agentku omráčili
a nezvedal se jí hrudník….“ Toto představení bylo nejlepší ze všech, které jsme zatím navštívili.
„Líbilo se mi, jak v divadle bylo pár malých lekaček…“

„Podle mě bylo divadlo skvělé. Kromě děje
oceňuji i herecké výkony. Přišlo mi fascinující, když se Kuba objevil pod peřinou a doktor
pokrývku strhl se slovy: „Jsi strach!“ Agenti používali neuralizér jako muži v černém.
Chvílemi bylo představení děsivé, ale nechyběl mu vtip, jako třeba původ postele – IKEA.
Zajímavé bylo, jak vysvětlili strach – jako
trénink na nebezpečí.
„Divadelní hra se mi líbila, doposud jsem
neviděl žádnou hru na toto téma. Bylo tam
od všeho trochu – strašidelného, vtipného,
poučného…. Zaujalo mě, že hlavní roli hrál
dvanáctiletý chlapec. Velký plus bylo užití parodie.“
„Toto divadlo se mi vůbec nelíbilo. Bylo to
moc děsivé. Byla tam nepříjemná atmosféra.
Jediná věc, která se mi líbila, bylo, že jsem
mohla na konci jít pryč…“

jsme zjistili, že máme díky historii obou zemí
mnoho společného.
Po příjezdu do hlavního města našich sousedů žáci absolvovali komentovanou prohlídku města, prošli jsme si hlavní památky
– Hofburg, Stephansdom, viděli jsme zámek
Schönbrunn. Zahlédli jsme archeologické vykopávky – pozůstatky po Římanech….
V odpoledních hodinách jsme také navštívili
známý Wiener Christkindlmarkt, kde si děti mohly zakoupit třeba dětský punč a hrneček si jako

památku odvézt domů. Cesta proběhla dobře a ve
večerních hodinách jsme všichni v pořádku dojeli domů, sice unaveni po náročném dnu, ale plni
zážitků.

Mgr. Šárka Lahodná

Výlet do Vídně
Hurá!!! Poslední středeční listopadové ráno
zaznělo „hurá“ z úst žáků, když řidič autobusu zavelel směr Vídeň. Autobus plný žáků
druhého stupně naší školy se rozjel k hranicím. Dlouhou cestu nám zpříjemnila paní průvodkyně, kterou jsme si vzali s sebou v rámci
projektového dne mimo školu. Dozvěděli jsme
se mnoho informací o samotném Rakousku,
o jeho reáliích, jeli jsme do již adventně vyzdobené Vídně, proto nechyběly ani adventní
či vánoční tradice našich sousedů. Při povídání

Pěvecký soubor Racek a Václav Neckář
Na konci září letošního roku byl náš pěvecký soubor Racek pod vedením J. Balcarové
přizván ke spolupráci na koncertu Václava Neckáře a jeho kapely Bacily.
Koncert pořádala agentura Barny a konal se 23. 11. 2019 ve sportovní hale v Třeboni. Přesto, že jsme měli málo času na nácvik – zpívali jsme doprovodné vokály k šesti
písním a sami směs českých koled – zvládli jsme to. Dokonce samotný „Vašek“ nám
řekl: Perfektní práce.
Vystupovat s profesionálními muzikanty a s takovou legendou, jako je Václav Neckář,
byl úžasný zážitek, navíc i v zákulisí byli všichni muzikanti velmi příjemní a vstřícní.
Poděkování patří všem dětem, kteří se k tomu postavili velmi zodpovědně. Myslím,
že za všechny účinkující i rodiče mohu říci – užili jsme si to!
Mgr. Jitka Balcarová

Mgr. Šárka Petrásková

Některé reakce zúčastněných:
Lída Oušková – 6. roč. „Líbilo se mi, jak nám
paní průvodkyně vše vysvětlovala, byla milá.“
David Pillár – 6. roč. „Zaujala mě komentovaná prohlídka města, zajímavosti, které nám paní
průvodkyně sdělila.“
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Tvořivě v adventním čase (3. 12. 2019)
Tak strávili část svého dopoledního vyučování žáci 3. a 4. ročníku, kteří se zúčastnili
akce pořádané DDM v Třeboni s názvem
„Tvořivé dny“.

Praktické ukázky řemeslníků měly za
úkol přiblížit dětem rukodělnou tvorbu
a seznámit je s různými technikami, které
si mohly samy vyzkoušet. Postupně děti
navštívily řezbářskou dílnu, kde opracovávaly kůru stromů, v textilní dílně si pomocí
razítek vytvořily ozdobné dečky, vánoční
skřítky nebo věnce, vyzkoušely si malbu na
sklo i skládání a lepení dřevěných modelů

a s pomocí razidel, šablon a lepidla vyrobily vánoční přáníčka pro své blízké.
Všechny děti byly z tohoto tvořivého
dopoledne nadšené a odvážely si spoustu
vlastnoručně vyrobených dárků, které je
těšily o to víc.
Moc děkujeme za tuto nabídku a těšíme
se na její možné jarní pokračování.
za 3. a 4. roč. zapsala Mgr. Helena Nohavová

Bezpečně v kyberprostoru (4. 12. 2019)
Počítače, internet, mobily, to vše je dnes
součástí běžného života dospělých i dětí
a mnozí si již bez nich svou existenci ani
nedokáží představit, obklopují nás téměř
všude jako kyberprostor (virtuální počí-

tačový svět). Jejich použití však není bez
rizika a je nutné je používat bezpečně
a zodpovědně. Děti se však často učí používání výpočetní techniky samy, výpočetní
techniku většinou dostávají od rodičů, kteří
ji někdy sami neumí používat nebo se její
používání učí spolu s dětmi. Děti se dokáží
samy naučit hrám, sociální komunikaci, ale
učí se jen z toho, co jim někdo řekl, či co
si někde přečetly. Proto je důležitá prevence, která pomáhá předcházet rizikovému
chování u dětí a učí děti správnému a bezpečnému chování v kyberprostoru. Na naší
škole se již druhým rokem zúčastňují žáci
4. ročníku preventivního programu, který
se zaměřuje na kyberkriminalitu a možná
rizika, se kterými se mohou děti na interne-

tu setkat. Nenásilnou formou jsou žáci seznamováni s tím, na co si dávat pozor a na
koho se v případě potřeby mohou obrátit.
Doufám, že tento program přispěje k jejich
bezpečnosti.
za 4. ročník napsala Mgr. Helena Nohavová

Síla lidskosti
V pondělí 9. prosince žáci 7. – 9. ročníku naší školy zhlédli v lišovském kulturním domě dokumentární film „Nicholas Winton – Síla
lidskosti“, který natočil režisér M. Mináč.
Jde o neobyčejně dojemný příběh o siru Nicholasi Wintonovi.
Vypráví o mimořádném člověku, britském bankéři, který se náhodně v roce 1939 zastaví v Praze a seznámí se se smutnou vizí židovských rodin. Evropa je totiž na počátku 2. světové války. N. Winton se
rozhodne zorganizovat v Anglii pomoc. Z vlastní iniciativy zachránil
před nacismem 669 převážně židovských dětí tím, že se mu je podařilo odvézt z okupovaného Československa do Velké Británie. Příběhy
zachráněných dětí se ve filmu prolínají s nejdůležitějšími etapami na-

šich novověkých dějin a se vzpomínkami Wintonovy rodiny, která se
o tomto činu dozvěděla až po 50 letech zcela náhodou. Některé z těchto tzv. Wintonových dětí žijí dodnes, ale většinou je možné setkat se
už jen s jejich potomky.
Po zhlédnutí filmu proběhla beseda s dramaturgem projektu Zdeňkem Tulisem. Ten byl s N. Wintonem řadu let v osobním kontaktu
a poznal ho jako člověka vtipného, vitálního a velmi aktivního až do
velmi vysokého věku.
Účelem tohoto projektu je inspirovat se příkladem sira Nicholase
Wintona a poskytnout pomoc, která zachrání nebo vylepší život jiným.

Další perlička Malého divadla (10. 12. 2019)
9. března 2016 uvedl soubor Malého divadla
v Českých Budějovicích k příležitosti sedmistého výročí narození Karla IV. premiéru
autorské inscenace Petra Haška a Heleny Kebrtové „Karel – táta vlasti“.
Ani 3 roky poté neztrácí tato inscenace nic
ze svého kouzla a provází starší diváky (8+) dobou vrcholné gotiky, ale zároveň neztrácí spojitost se současností, hlavně díky postavě Karla

– malého kluka, který se díky své bujné fantazii
a hravosti stane nejmocnějším mužem Evropy,
alespoň na čas.
Tak, jak je v Malém divadle zvykem, kombinuje inscenace hru živých herců a loutek, prostředí dotváří různé projekce, pracuje se s historickými reáliemi a vše dokresluje hudba, kterou
pro představení složil a uspořádal herec Malého
divadla Jan Vejražka.

Cílem divadelní hry je představit Karla IV.
jako vzor panovníka, kterému nechybí moudrost, laskavost, víra, štěstí a především vize.
Vize, která se nedrží při zemi a sahá daleko
za období jeho vlády.
Toto vydařené představení, které jistě stojí za zhlédnutí, navštívili žáci 3. a 4. ročníku
a byli nadmíru spokojeni.
za 3. a 4. ročník napsala Mgr. Helena Nohavová
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Školní liga v házené

Školní družina navštívila ZOO Na Hrádečku

18. 12. vyjeli malí sportovci z lomnické školy
na druhé kolo školní ligy v házené do Třeboně.
Turnaje se opět zúčastnily děti z okolních
obcí – Plavska, Lužnice, Třeboně a Lomnice.
Děti z 1. stupně vytvořily tým 16 dětí a společnými silami vybojovaly pěkné 2. místo.
Nejlepším střelcem lomnického družstva byl
Tadeáš Pršanec ze 3. třídy. Všichni se již těšíme na jarní kola soutěže.

Protože se nám v letošním školním roce podzimní prázdniny prodloužily ještě o dva dny
ředitelského volna, rozhodly jsme se zpestřit
našim dětem toto volno výletem do ZOO Na
Hrádečku. Tato soukromá zoologická zahrada je otevřena od roku 2014 a rozprostírá se
na celkové ploše o 10 hektarech. Svůj domov
v ní nalezlo více než 90 druhů zvířat. Mezi
druhy zvířat chovaných v tomto zooparku
najdete i hendikepovaná zvířata, kterých se
ZOO ujala a o které se pečlivě stará.
Ve čtvrtek 31. 10. všechny přihlášené děti
přišly s nadšením, velkou svačinou a teplým
oblečením. Vyrazili jsme podle plánu a cesta
do ZOO nám rychle utekla. Spolu s paní Romanou Albrecht Liškovou jsme během dne
prošli celou zoologickou zahradu. Během
prohlídky jsme se zastavili u každého zvířátka
a vyslechli si komentář se zajímavostí o daném
zvířeti. Na konci prohlídky děti čekal i kvíz
o tom, co nového se v ZOO dozvěděly, takže
jsme všichni dávali nezvyklý pozor. V rámci prohlídky děti viděly například vlky, lvy,

Mgr. Jitka Schreibmeierová

hyeny, pumy, opice, surikaty a mnoho druhů
plazů a obojživelníků včetně několika druhů
prudce jedovatých tzv. šípových žab. Z ptáků
jsme navštívili papoušky ara, krkavce a také tři
druhy pštrosů. Na konec se ukázalo, že závěrečný kvíz nedal nikomu velký problém a děti
s jistotou odpovídaly na otázky např. o tom, co
mají velbloudi v hrbech, kolik hodin denně lvi
odpočívají, k čemu slouží nosálovi červenému
jeho ocas, nebo jakým způsobem se dostane
mládě klokana do vaku samice.
A protože si každý rád z výletu přiveze maličkost na památku, koupily si děti při odchodu
ze ZOO plyšová zvířátka nebo alespoň pexeso.
Věříme, že se výlet všem dětem líbil
a představoval pro ně hezké zpestření podzimních prázdnin a času stráveného mimo
školní zdi. I my, paní vychovatelky, jsme
rády strávily čas s dětmi „tak trochu jinak“.
Proto už teď přemýšlíme o našem dalším
dobrodružství, které plánujeme na jarní
období.
napsala: Věra Bártů

Novinky ze školní družiny
Od našeho výletu do ZOO Na Hrádečku
uběhl víc jak měsíc a život v naší školní družině se nezastavil.
Protože 25. září uplynulo 120 let od narození významného českého spisovatele Ondřeje
Sekory, který se zapsal do dějin české dětské
literatury především jako autor Ferdy Mravence, jsme se zúčastnili besedy v místní knihovně. Paní knihovnice děti seznámila s knihami
tohoto spisovatele a společně jsme si přečetli
úryvky z jeho knih. Tímto naše spolupráce
s knihovnou neskončila. Naše děti se zapojily
do soutěže o nejhezčího anděla a v začínající
době Adventu jsme společně s dětmi napsaly
a namalovaly známé vánoční koledy, které poslouží k vydání knihy.

Z K U LT U R Y

Fotostřípky z adventu a Vánoc v Lomnici
Konec roku 2019 jsme si v našem městě
užili pěkně pospolu. Děkujeme všem účinkujícím, každému, kdo přiložil ruku k dílu
a všem návštěvníkům, bez nichž by naše
počínání nemělo smysl. Ve fotografiích
si letmo připomeňme některé z koncertů
a milých setkání uplynulého roku a těšme
se na další společné chvíle.

Dále se naše děti poprvé zúčastnily
dopravně bezpečnostní soutěže „Zpomal,
prosím“. Tato soutěž je letos vyhlášená
už po šesté a letošní ročník je zaměřen na
jeden z nejčastějších dopravních přestupků, a to na vysokou rychlost. Práce dětí
na téma „Zpomal, prosím“ by měly vystihnout, že rychlá jízda za účelem ušetření času je zbytečným riskováním, které
se nemusí vyplatit. Autoři nejzdařilejších
prací postoupí do celostátního kola, jehož
vyhlášení se uskuteční v Praze. Všem našim dětem přejeme v soutěži hodně štěstí, protože na svých výtvorech usilovně
a nadšeně pracovaly.
napsala: Věra Bártů
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Ledová plocha pro veřejnost
Naše děti si poslední měsíc roku 2019 užívaly ledovou plochu. Finanční podporu našemu městu
poskytla Nadace ČEZ. Děkujeme také všem těm, kdo nám dali body v aplikaci Pomáhej pohybem.

Navštivte výstavy
v Lomnici

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

Z KNIHOVNY
UZAVŘENÍ KNIHOVNY

Knihovna bude od 17. do 28. února uzavřena z důvodu revize a aktualizace fondu.
Budeme rádi, když do 10. února odevzdáte co nejvíce půjčených knih.

Výstava obrazů Cestami vzpomínek Z našeho knižního fondu
Jany Pavlíčkové
WINMAN, Sarah – Rok zázraků
Kostel sv. Václava 19.6. – 7.9.2020
(přístupná v rámci otevírací doby IKS)

BERNÁTOVÁ, Gabrielle: V dobrém
Téměř devadesátiletá Marvellous žije sa- i zlém

motářsky v malebné přírodě Cornwallu.
Jednoho dne se u ní objeví zubožený voják... Mladík poznamenaný válkou i smrtí
dávné lásky a prazvláštní stařenka s nadpřirozenými schopnostmi se sblíží. Díky Marvellous a jejímu vyprávění dokáže Drake
opět žasnout nad obyčejnými i neobyčejnými okamžiky života a nachází v sobě sílu
jít dál.

https://www.databazeknih.cz/knihy/
rok-zazraku-321746

HLAVATÁ, Dana: Musíš mi věřit
Příběh mladé ženy, která si po rozvodu hledá své místo v živote. Setkává se s mužem,
o kterém je přesvědčená, že zacelí ránu v její
duši. S příchodem její matky, o které už celá
léta neslyšela, se však všechno změní. V jejím
životě se začínají dít věci, ze kterých mrazí.
Někdo se ji snaží připravit o zdravý rozum –
a ještě o víc. Kniha je plná napětí, nečekaných
zvratů a nevšedních situací.
https://www.kosmas.cz/knihy/227389/musis-mi-verit/

Kde je ta pomyslná hranice, kdy se z lásky
stává závislost a ze závislosti nikdy nekončící bolest? Jak se má člověk vyrovnat s těžkými životními ranami, když nemá nikoho,
kdo ho silně obejme a řekne: „Zvládneme to
– jsem s tebou“?
Pro většinu z nás je jedinou jistotou rodina. Rodina jako přístav, kam se můžeme
vrátit. Vždy by měl někdo pro někoho existovat. Láska pro lásku i žal pro žal. Ale co
když nic takového na světě není?

https://www.kosmas.cz/knihy/246318/v-dobrem-i-zlem/

BAUER, Josef Martin: Kam až mě
nohy donesou
Kniha Kam až mě nohy donesou líčí trpký osud
válečného zajatce Clemense Forella, který byl
v zajetí odsouzen na pětadvacet let a transportován na Sibiř do dolů. První pokus o útěk mu nevyjde, podruhé však mizí v nekonečnu tundry a tajgy, vydán na milost a nemilost lidem i přírodě…
https://www.kosmas.cz/knihy/195974/
kam-az-me-nohy-donesou/

Z E S P O lků

Kterak Javor a Javoráček v závěru roku 2019 rozdávaly radost
Naše folklorní soubory v době adventu vyrážejí za všemi lidmi,
kteří se chtějí vrátit v čase a potěšit se lidovou koledou, která hovoří
vždy o radosti, štědrosti a lásce. Každý z nás občas potřebuje slyšet
něco pozitivního, povzbuzujícího, a především v čase adventním
a vánočním se najde spousta lidí, kteří potřebují povzbudit.
Ten náš uplynulý rok v souborech byl celkem náročný, často
jsme se vydávali za našimi posluchači a jsme rádi, že si vzpomenou a pozvou nás mezi sebe.
V adventu jsme nevynechali naše stálé štace v domovech
seniorů, a dokonce jsme splnili přání a stali se Ježíškovým

vnoučetem paní Růženky. Také jsme se jako správní koledníci vypravili na dalekou cestu až do Přívratu u Ústí nad
Orlicí.
Měli jsme krásný souborový rok. Všichni jsme si ho užili
relativně ve zdraví, rozrostla se naše muzika, starší děti se pomalu začínají připravovat na přechod mezi dospěláky.
Lidová písnička a folklor nám všem přináší radost. A už dost
dlouho! V letošním roce slavíme rovných 30 let! Ale o tom zase
příště.
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Valné volební zasedání OB Lomnice nad Lužnicí
Lomničtí Baráčníci bilancovali svoji roční činnost v sobotu dne 14.12.2019 od 11.oo hodin
v restauraci Na Hradě. Přípravy začaly již od
9.30 hodin, kdy byl sraz před restaurací a přišli
všichni včas. Již v 10.00 hodin nás překvapili
první baráčníci, a to ze Soběslavi. To jsme byli
všichni v přípravách pohoštění a roznášení na
vánočně nazdobené stoly. Tetičky, které byly
pověřeny, je přivítaly baráčnickou poctou-chlebem a solí:
„PŘIJMĚTE POCTU-PROSÍ NAŠE ŽENA
V NÁRODNÍM KROJI OBLEČEN
A PODÁVÁ CHLÉB, DAR NAŠICH POLÍ
A KROPÍ PŘITOM BĚLOSTNOU SOLÍ“
Poté již začali přicházet další baráčníci
z Třeboně, ze Suchdola nad Lužnicí, z Halámek, z Jindřichova Hradce, z Veselí nad Lužnicí, z Českých Velenic a také přišli zástupci
hasičů p. Vácha a p. Karták, nechyběl ani pan
starosta Petr Baštýř a potleskem byli přivítáni muzikanti Richard Kalianko a Jan Kodl.
Celkem nás bylo 52, podle prezenční listiny.
V 11.00 hodin zatroubil na roh ponocný Štefan Kalianko a dráb Ladislav Pillár se zahlásili
do služby. Dráb zapálil svíce na předsednickém stole, u vzpomínky zesnulých a upozornil
všechny přítomné, aby si vypnuli mobily, udržovali pořádek a pili levou rukou. Při porušení
těchto tradic se platí tzv. pokuta do domečku.
Rychtář Jiří Titl 3krát poklepem právem přivítal všechny přítomné, popřál pěkné dopoledne.
Tetička Jiřina Havlová přečetla vzpomínku na
naše zesnulé baráčníky, souseda Karla Zástěru
a tetičku Jaroslavu Vítovou. Rychtář přečetl

program zasedání, který byl odsouhlasen. Kulturní vložku nám připravili naši muzikanti. Následovaly zprávy-vzdělavatelky tetičky Boženy
Hejlové, syndičky tetičky Zdeňky Kaliankové,
berní tetičky Marie Novákové, za slídili účtů
přečetl soused Miroslav Lohniský, za mandátovou komisi přečetla tetička Jiřina Havlová, plán
činnosti přečetl rychtář Jiří Titl a soused Miroslav Lohniský přečetl navrženou kandidátku
voleb na období r. 2020-2021. Rychtář Jiří Titl
předal právo župnímu rychtáři Josefu Harákovi,
aby provedl volby. Nově zvolený rychtář soused Jiří Titl svým slibem přijal funkci na další
volební období. I další funkce přijali zvolení
sousedé i tetičky slibem. Každý bude vykonávat
funkci tak jako doposud. Jen pantatínek Ludvík
Kročák byl omluven pro nemoc. Plán činnosti
na rok 2020 přečetl rychtář Jiří Titl. Tak jako
doposud budeme nápomocní při kulturních akcích pořádané kulturním střediskem v Lomnici
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nad Lužnicí, v červnu oslaví Lomničtí Baráčníci 90. výročí od založení, tetička a soused
Kaliankovi budou vystupovat s třeboňskými baráčníky při tancování Besedy, pomůžeme také
při masopustním průvodu a vynášení smrtky
v J. Hradci, v Halámkách na župním Věnečku,
budeme navštěvovat i jiné baráčnické obce při
jejich zasedání či zábavách. Budeme i nadále
zasílat gratulace oslavencům na den jejich narozenin do radia České Budějovice, při sezení jim
bude naše kapela vyhrávat. Naše sedění si vždy
zpříjemníme při masopustu, při MDŽ, při Dni
matek a vánočním posezení. Připravíme také
pro veřejnost v restauraci Na hradě (Konibar)

posezení při harmonice. Dále následovaly zdravice od jednotlivých zástupců z jiných obcí baráčníků s přáním hodně úspěchů v novém roce,
zdravíčka, štěstíčka a úspěšné spolupráce mezi
sebou a pokud možno přijetí nějakého nového
člena. Ať mladšího anebo takového, který bude
mezi námi rád a spokojen. Župní rychtář soused
Josef Harák, zástupce veleobce soused Václav
Kastner a starosta města Petr Baštýř zhodnotili
naše zasedání slovy: pěkně připravené, těší se
na další spolupráci, a tak trochu nám „závidí“
naši kapelu. Panímaminka Zdeňka Kalianková
poděkovala všem za velkou účast na zasedání,
popřála pevné zdraví, boží požehnání a dostatek
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odvahy a pokory. Na závěr zasedání jsme zazpívali baráčnickou hymnu “Baráčník být“. Rychtář Jiří Titl ještě všem přítomným poděkoval za
účast a popřál dobrou chuť k obědu a pěknou
zábavu s naší kapelou, která vyhrávala až do
pozdních hodin.
Chtěla bych za Obec Baráčníků poděkovat
městu za podporu našeho spolku, všem našim
členům za činnost, kterou vykonávají pro baráčníky, personálu restaurace Na hradě za příjemné
posezení, chutný oběd a vzornou obsluhu, kterou zvládli. Budou vítáni všichni, kteří by měli
zájem mezi nás kdykoli přijít.

Syndička Zdeňka Kalianková

INZERCE
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA (vyplňte, vystřihněte a předejte v knihovně)
SPOLEČNÝ VÝLET DO RAKOUSKA
Sobota 15. února
Sobota 21. března

– Karlstift (zimní sporty) ANO / NE nebo Gmünd (bazény) ANO / NE
– Karlstift (zimní sporty) ANO / NE nebo Gmünd (bazény) ANO / NE

Zajistíme rezervaci a dopravu. Náklady si hradí každý sám. Děti pouze v doprovodu zodpovědné osoby.
Přihlášky a informace v IKS a knihovně do 30. ledna (info@iks.lomnice-nl.cz, tel: 724 157 968)

Ceník inzerce
v Lomnických listech
1 strana A4
1/2 strany A4
1/4 strany A4
6 x 9 cm
Řádková inzerce

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

Při opakovaném podání inzerátu
bude poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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