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Mas o p us t

Masopustní veselí jsme si v našem městě užili v sobotu 25. února.
Všechny masky a maškary děkují za Vaši pohostinnost a shovívavost
s jejich žertovnými kousky. Pro připomenutí alespoň pár fotografií,
ostatní si můžete prohlédnout na webu města.
Nejdůležitější osoba
Masopust

Ne n e ch te s i uj ít
9. března v 18.00 hod.

Literární podvečer
s Františkem Postlem
V knihovně
5. a 19. března

Hrátky v knihovně
12. - 16. března

ČTE CELÁ RODINA
Pořádá ZŠ a MŠ s Městskou
knihovnou v Lomnici nad L.
od 15. března

Prodejní výstava knih
19. března

Zasedání zastupitelstva
24. března

Posezení s harmonikou
Starostka města dává svolení
k masopustnímu veselí

od 25. března

Velikonoční výstava

Uvn i t ř n aj d e te . . .

Do kroku hrají Kameňáci

* Očkování
* Březen měsíc knihy
* Hasičský ples
* Na Posezení s harmonikou zve Obec
baráčníků
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D Ů L E Ž I T É I N F O R M AC E

O b c e s e b e z b a n ko m a t u n e o b e j d o u
Po letošní změně, která se týká vyplácení sociálních dávek
prostřednictvím sKaret, schválené Ministerstvem práce a
sociálních věcí je zřejmé, že bankomaty ve městech a obcích jsou
více než důležité.

Stát vydá do konce roku na milion sKaret a
začne na ně posílat dávky
„Zahájení vydávání karty sociálních systémů předpokládáme
nejpozději do poloviny letošního roku,“ říká ministr práce a
sociálních věcí Jaromír Drábek. Přechod na nový způsob výplaty
dávek přes karty bude postupný během několika měsíců. Česká
spořitelna chce vydat cca 7 000 až 10 000 karet denně, do konce
roku by jich měl být zhruba milion. Handicapovaným nahradí
karta průkaz a bude sloužit i jako doklad pro osoby se
zdravotním postižením (TP, ZTP a ZTP/P). S ní budou moci
čerpat stejné výhody jako dnes, při předložení papírového
průkazu. Původní papírové průkazy zůstanou v platnosti do data
uvedeného na zadní straně průkazky včetně výhod, které se na ně
vážou, ale nejdéle do 31. prosince 2015. A to i tehdy, pokud mají
vyznačenou platnost „trvale – bez omezení“. Po datu platnosti
průkazky uvedeném na zadní straně je nutné se podrobit novému
lékařskému posouzení zdravotního stavu, který se ovšem posuzuje
již podle nových kritérií.

Základní informace o sKartě
* sKartu bude vydávat Úřad práce ČR.
* Informaci o tom, že si sKartu může vyzvednout, zašle
klientovi Úřad práce ČR dopisem.
* Dostane ji každý, kdo bere některou ze sociálních dávek
(kromě důchodů a nemocenského).
* Klient ji bude předkládat při každé návštěvě Úřadu práce
ČR.
* Vydání karty i vedení účtu je zdarma.
* Ke každé sociální dávce je možný jeden výběr
z bankomatu ČS zdarma nebo jeden bezhotovostní
převod zdarma.
* Platba sKartou v obchodě a možnost zjistit zůstatek účtu
v bankomatu ČS budou také zdarma.
* Fungovat bude jako normální platební karta, ale platit s ní
budou muset povinně jen lidé, u nichž je podezření na
zneužívání sociálních dávek.
* S sKartou nebude možné platit v baru nebo herně
(neumožní to jejich terminály, které nebudou
autorizované ministerstvem práce).
* Na sKartě bude uvedeno její číslo, jméno a příjmení
držitele, identifikační číslo v systému ministerstva a
platnost karty. V případě speciální karty, která bude
sloužit jako průkaz osoby zdravotně postižené, bude zde
navíc fotografie držitele, stupeň zdravotního postižení a
datum narození.

RN

P o s l e d n í v h o d n é t e r m í n y k o č ko vá n í p r o t i
k l íš ť o vé e n c e fa l i ti d ě
Klíšťovou encefalitidu způsobuje virus, který se přenáší klíšťaty
převážně na zvířata v divočině ev. na domácí zvířata, ale i na
člověka. K lidské nákaze může dojít nejen po přisátí infikovaného
klíštěte, ale výjimečně i požitím tepelně nezpracovaného mléka či
mléčných produktů infikovaného zvířete.
Riziko vzniku tohoto onemocnění klesá s proočkovaností
populace, jak dokladují zkušenosti ze sousedního Rakouska, kde
proočkovanost místního obyvatelstva dosahuje až 90 % a výskyt četnost vzniku klíšťové encefalitidy se zde počítá maximálně
v desítkách případů ročně. Naopak v České republice dosahuje
proočkovanost v posledních letech necelých 20 %.

Onemocnění má obvykle dvoufázový průběh. Po uplynutí
inkubační doby (3 až 30 dní) může dojít k rozvoji první fáze
onemocnění. Přítomnost viru se většinou nejprve ohlašuje
chřipkovými příznaky jako je únava, bolest hlavy, svalů, bolest
v krku, někdy i zvýšená teplota. U některých pacientů tím končí
tato fáze onemocnění, a to úplným uzdravením. Zhruba u jedné
třetiny pacientů první fáze chybí a onemocnění se projeví rovnou
druhou fází.
Pokud onemocnění přejde do druhé fáze, jeho průběh bývá
podstatně závažnější. Po masivním pomnožení může virus
proniknout do centrální nervové soustavy, kde se dále množí a
poškozuje nervové buňky. Tato druhá fáze se již projevuje
příznaky typickými pro postižení centrální nervové soustavy.
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Nemocný si stěžuje na prudké bolesti hlavy,
zvrací, objevuje se strnutí šíje, spavost a
v těžších případech i poruchy vidění.
Akutní fáze tohoto stadia onemocnění trvá
1 až 3 týdny. Kromě subjektivních příznaků
se objevují i obrny končetin a hlavových nervů postihující pohyby
oka a mimiku obličeje. Obecně je průběh klíšťové encefalitidy
u dětí lehčí než u dospělých. Někteří pacienti mohou být trvale
postiženi obrnou jedné ze dvou horních končetin, chronickými
bolestmi hlavy, poruchou schopnosti soustředění, sníženou
výkonností a depresí, což snižuje jejich kvalitu života. Ve
výjimečných případech může dojít i k úmrtí.

Schémata očkování
Očkování
Základní, konvenční
Základní, zrychlené
Základní, zkrácené*

1. a 2. dávka
1 - 3 měsíce
14 dní
7 dní

2. a 3. dávka
5 - 12 měsíců

Každá další dávka - osoby mladší 50 let*/60 let 3 roky
Každá další dávka - osoby starší 50 let*/60 let 3 - 5 let
RB
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K a r n e va l ve š ko l n í d r u ž i n ě
Ve středu 8. 2. jsme pro děti ve
školní družině uspořádali
karnevalové odpoledne.
Všechny děti si vyrobily
papírové masky zvířátek a
některé si přinesly i kostýmy.
Měli jsme tu tanečnici, čerta,
Krakonoše, myšku, kostlivce a
další masky. Nechyběly ani
soutěže, tentokrát převážně
taneční – židličkovaná, na
magnety, tanec ve dvojicích a
mnohé další. Moc jsme si to
užili a zase se těšíme na další
rok!
Věra Bártů

I n fo r m a c e m e to d i ka
Již léta funguje na naší škole instituce školního metodika prevence /ŠMP/ specifických
patologických jevů /SPJ/ u dětí a mládeže.
Hlavním úkolem ŠMP je sledování frekvence a výskytu SPJ na škole, následné řešení
problémů, ale v první řadě samozřejmě prevence těchto jevů. Primární prevencí se rozumí jakákoli činnost a akce pro děti, které
jsou pak zaměstnány smysluplně a nevyhledávají riziková prostředí pro jejich věk nevhodná.
V rámci primární prevence se dětem nabízí paleta zájmových činností, od školních
kroužků po řadu exkurzí a poznávacích akcí. Žáci 6. ročníku se zúčastnili týdenního

zážitkového kurzu v Chlumu Třeboně jako
formy tvorby a posilování kolektivních
vztahů. Pro žáky všech ročníků byl pořádán
výjezd do partnerské školy v Bad
Grossperthholzu na představení Vídeňského
anglického divadla a koupání ve školním
bazénu. Řada výchovných koncertů, besed a
přednášek dětem otevírá jiný svět, svět porozumění, lidskosti, péče o životní prostředí a
mezilidské slušnosti. Také funguje ve škole
schránka důvěry, kterou žáci využívají. Jsou
pak řešeny hlavně drobné projevy ubližování zvláště mezi děvčaty.
Přesto, pravděpodobně jako odraz celkového stavu současné společnosti, se ob-

jevují také u žáků naší školy některé
nežádoucí jevy. Škola o nich byla informována veřejností, policií a vlastním dotazníkovým šetřením. Z informací vyplynula
fakta o případech kouření, požívání alkoholu, násilného chování, žhářství a nevhodného navštěvování nočních diskoték. Tyto
případy byly řešeny v součinnosti školy a
rodičů, v některých případech policií. Jako
prevence byla uspořádána beseda
s právníky, kteří velmi poutavým způsobem
žákům 8. a 9. ročníku osvětlili pojmy
právní odpovědnosti, její věkové hranice a
případných trestních postihů. Tato akce se
setkala u žáků s velkým ohlasem a jistě byla přínosem. Škola také reagovala pozváním
příslušníka Policie ČR a tiskové mluvčí
z oblasti prevence. Téma užívání návykových omamných a psychotropních látek
bylo pro žáky také velmi zajímavé a poučné.
Situace a stav SPJ na naší škole není
nikterak kritický. Ze strany ŠMP, dalších
vyučujících a rodičů je přesto namístě stálá
obezřetnost a kontrola. Bez spolupráce
všech zúčastněných stran to nepůjde. Výchovné působení ve škole se míjí účinkem,
je-li rodinné prostředí k chování dítěte
laxní, bez zájmu a stálé kontroly. Všichni
my dospělí víme, jak atraktivní je zkoušet
neznámé a nebezpečné věci. Jsme zde mimo jiné od toho, abychom našim dětem
ukázali, co je správné, potřebné, lidské a
slušné. Věřím, že toto společně dokážeme.
Vladimíra Milisdörferová, ŠMP
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PŘIPRAVUJEME

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU
Chcete se pochlubit svými výrobky s jarní tématikou?
Přineste je do knihovny do pátku 23. března
Výstava bude zpřístupněna od 26. března do 4. dubna
v rámci provozní doby IKS

Smrt jede po vodě

Připomínka tradičního vynášení SMRTKY
se soubory JAVOR a JAVORÁČEK se uskuteční
na smrtnou neděli 25. března ve 14.00 hodin

Program:
* průvod od Staré radnice ke Zlaté stoce a zpět
* vystoupení souborů Javor a Javoráček
* otevření výstavy „Malovaná výšivka“ na Staré radnici

Město Lomnice nad Lužnicí

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ

Máte svá oblíbená místa v Lomnici a okolí?
Rádi fotografujete?
Přihlaste se do fotografické soutěže
Téma:
Lomnice známá neznámá
Věkové kategorie:
děti 10 - 15 let, mládež 16 – 18 let,
dospělí od 18 let
Každý účastník může poslat do 10. 6. 2012
maximálně 5 fotografií na e-mailovou adresu
info@knih-lo.cz (minimální velikost obrázku 1,5
Mpx, maximální velikost souboru 4 MB).
K fotografiím je nutné uvést jméno, adresu a
věk soutěžícího a souhlas autora s použitím
fotografií při prezentaci soutěže.
Pět nejlepších fotografií bude vybráno odbornou
porotou.
Soutěžní práce budou součástí výstavy Lomnice
známá neznámá.
Informace získáte
v Městské knihovně Lomnice n. L.,
info@knih-lo.cz

Z kul tu r y o dj i nu d

Třeboň – 22. 3. 2012 od 19.00 hod.

Andrea Kalivodová –
mezzosoprán, Ladislava
Vondráčková - klavír

Koncert se uskuteční v divadle J. K. Tyla.
Pořady uvádí Prof. Jiří Hlaváč.
O eventuální změně programu bude veřejnost informována.
DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ JARO 2012 KD Veselí n. L.

HRDÝ BUDŽES
středa 28. 3. od 19.30
NĚŽNÉ DÁMY
úterý 10. 4. 2012 od 19.30
SVĚTÁCI
úterý 22. 5. 2012 od 19.30
Cena předplatného 750,- Kč
Prodej předplatného od 1. do 29. 2. 2012,
prodej vstupenek na jednotlivá představení od 1. 3. 2012
Informace: ingo@kd-veseli.cz, tel: 381 581 155
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Borovany - 1. 4. neděle 17.00 hod.

MORAVSKÉ PAŠIJE

Divadlo Víti Marčíka
(vstupné 50 Kč, děti do 10 let 20 Kč)
Kino nádvoří kláštera

Chlum u Třeboně - 30. 3. pátek 19.00 hod.

MORAVSKÉ PAŠIJE
Divadla Víti Marčíka

v kostele Nanebevzetí P. Marie v Chlumu u Třeboně

Veselí nad Lužnicí - 17. dubna
Koncert

VÁCLAVA NECKÁŘE
se skupinou BACILY

Účastníci koncertu si budou moci zakoupit jeho kalendář 2013
s názvem „Proměny Vaška Neckáře“, který sám umělec svým
fanouškům podepíše.
Velký sál KD od 19 hodin.
Vstupné 335, 295 a 260 Kč.

Město Lomnice nad Lužnicí

K N I HO VN A

BŘEZEN MĚSÍ C KNIHY
Tajemství pohádkového košíku - 5. a 19.3. vždy od 16 čteme pohádky
Provázkiáda na téma „Moje nejmilejší pohádka“
Prodejní výstava dětských knih nakladatelství Fragment – od 15. 3.
Odpuštění sankčních poplatků všem hříšníkům

Ka l e n d á r i u m n aš i ch a
s vě t o v ýc h l i t e r á t ů

Naše knihovna nabízí tyto jejich tituly:
Lelio pro delfína; Nejskromnější
Karel Poláček
umění; Kulhavý poutník; Rodné
Bylo nás pět; Edudant a
Fraucimor; Hostinec u
kamenného stolu; Michelup a
motocykl; Muži v ofsajdu;
Okresní město; Hedvika a
Ludvík

Josef Čapek

Povídejme si, děti; Povídání o
pejskovi a kočičce; Ledacos;

krajiny; Stín kapradiny

Jarmila Dědková

Místo pro Danu; Čas
pampelišek; Čekanky; Křehčí
než porcelán; Kamínek v botě;
Smůla na patách; Kde čtyřlístky
nerostou; Natálie a princ

J i ř í T r n ka, m i s t r a n i m á to r
Také v naší knihovně si při Noci s Andersenem připomeneme 100. výročí mistra ilustrátora a animátora. Pro tentokrát trocha
informací o jeho životě a díle.
Jiří Trnka se narodil 24. února 1912 v
Petrohradě u Plzně. Studoval na plzeňském
reálném gymnáziu a jeho profesor kreslení
Josef Skupa ho přizval ke spolupráci s loutkovým divadlem Feriálních osad v Plzni. Již
v sedmnácti získával uznání na různých
mezinárodních loutkových výstavách
(Praha 1929, Paříž 1930). Z podnětu Josefa
Skupy přestoupil Trnka na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze (1929 – 1935). S
loutkářem Skupou spolupracoval i v pozdějších letech a vytvořil pro jeho divadlo řadu loutek. Sám vedl v letech 1936 – 1937
vlastní loutkovou scénu Dřevěné divadlo.
Od roku 1936 spolupracoval jako výtvarník scén a kostýmů s Národním divadlem. Po roce 1950 s divadlem
spolupracoval zřídka, naposledy roku 1960
návrhem kostýmů pro Tylovo představení
„Drahomíra a její synové“.
Trnka byl všestranný umělec: je znám jako skvělý malíř, grafik, sochař a ilustrátor
knížek (Míša Kulička 1939, Broučci 1941,
Český Betlém 1943, Pohádky tisíce a jedné
noci 1956, Pohádky Hanse Christiana Andersena, Pohádky bratří Grimmů 1961, Staré pověsti české, Fimfárum Jana Wericha
aj.). Sám napsal a ilustroval knížku Zahrada
(1962), která se dočkala rovněž filmového
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LITERÁRNĚ-VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
v rámci kampaně na podporu četby knih
Rosteme s knihou
pro autorské dvojice

KOMIKS NÁS BAVÍ!
Zadání:
domluvte se se svým spolužákem /
kamarádem a vytvořte autorskou dvojici,
napište a výtvarně ztvárněte komiksový
příběh.
Uzávěrka soutěže 31. března 2012
Více informací najdete na:
www.rostemesknihou.cz
www.svetknihy.cz
nebo v lomnické knihovně.

zpracování.
S celovečerním filmem začal spolupracovat již v roce 1942. Byl výtvarníkem a návrhářem kostýmů pro několik historických
filmů (ČAPKOVY POVÍDKY, CÍSAŘŮV
PEKAŘ a PEKAŘŮV CÍSAŘ, JAN HUS,
JAN ŽIŽKA a PROTI VŠEM). S dlouhometrážním filmem skončil v roce 1964 vytvořením animované vložky pro Lipského
parodii LIMONÁDOVÝ JOE ANEB KOŇSKÁ OPERA.
V roce 1945 založil studio kresleného
filmu Bratři v triku. Zde vytvořil různé animované filmy (například protiválečný PÉRÁK A SS či pohádku ZASADIL DĚDEK
ŘEPU). Roku 1947 založil studio loutkového filmu, kde působili i jeho hlavní spolupracovníci Karel Látal a Břetislav Pojar. Ve
studiu vytvořil řadu kouzelných snímků:
s hudbou Václava Trojana loutkovou suitu
ŠPALÍČEK (1947) a CÍSAŘŮV SLAVÍK
(1948), ROMÁN S BASOU, ÁRIE
PRÉRIE, BETLÉM, ČERTŮV MLÝN, O
ZLATÉ RYBCE apod.

Jeho nejvýznamnějšími animovanými
snímky jsou pohádka BAJAJA (1950), film
STARÉ POVĚSTI ČESKÉ (1952, pohádka
DVA MRAZÍCI (1954), a z několika kapitol románu Jaroslava Haška vytvořený film
DOBRÝ VOJÁK ŠVEJK (1955). Trnka byl
téměř u všech svých filmů režisérem, scénáristou a výtvarníkem.
V roce 1959 natočil podle námětu
Shakespeara animovaně náročný SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ, o pět let později renesanční film ARCHANDĚL GABRIEL A
PANÍ HUSA. Ke konci života vytvořil
myšlenkově závažné snímky VÁŠEŇ,
(1962) KYBERNETICKÁ BABIČKA
(1962) a RUKA (1965) se stále aktuálním
poselstvím. Vleklá nemoc mu znemožňovala práci, kterou musel v pozdějších letech
omezit.
Trnkův um nejlépe dokazuje množství
ocenění, která za svoji tvorbu získal. Za celý život jich posbíral na padesát! Roku
1967 byl jmenován profesorem Vysoké
školy uměleckoprůmyslové. Řadu ocenění
si vysloužily jeho filmy i na světových
festivalech. Jiří Trnka zemřel po dlouhé
nemoci 30. prosince 1969 v Praze ve věku
pouhých padesáti sedmi let. Byl jedním ze
zakladatelů našeho loutkářství i loutkového
filmu a proslavil ho jako jeden z mála po
celém světě.
Čerpáno na www.csfd.cz
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Pro všechny děti, které se rády toulají světem pohádek a fantazie je připravena další

NOC S ANDERSENEM

v pátek 30. března úderem 18. hodiny se lomnická knihovna promění v ČERTŮV MLÝN
Co nás čeká:
Nocleh si zajistíte:
* výroba loutek
* pletení pomlázek
* procházka temnými ulicemi města
* setkání se spisovatelem
* disco v nočních košilích
* čtení pohádek a hororů na dobrou noc

* ilustrací pohádky
* pohádkovým kostýmem
* čertovsky dobrou buchtou

Ilustrace předat a přihlášky vyzvednout si můžete nejpozději 23. března v naší knihovně

B řez e n

M

Č T E N Í N A P O K R AČO VÁ N Í

ěsíc březen je vášnivým čtenářem a
milovníkem knih a tak při svém
vládnutí většinu času prosedí ve hvězdné
knihovně a vzdělává se. Únor vyhnal ze světa zimu, přírodu ze spánku probudí až duben, a tak březen při četbě jenom dohlíží,
aby břízy nezapomněly vyrašit a zvířata (a i
někteří lidé) v té době správně zabřezla. Těší ho, že naučil některé národy na Zemi
uctívat knihy a že po dobu jeho vládnutí lidé dávají ve větší míře přednost tištěnému
slovu před filmem a jinou zábavou. Knihovny pořádají různé besedy se spisovateli nebo dělají oblíbená noční čtení zajímavých
textů pro malé i velké čtenáře – no, nejsou
to moc hezká gesta?! A aby to nebylo málo,
březen se stal ještě měsícem internetu snad
proto, aby se tradice udržela mezi další
generací mládeže. Přestože jsem si internet
hodně oblíbil a značně ho využívám, každopádně tvrdím - kniha zůstane knihou a svůj
opravdický svátek si jednou v roce zaslouží.
Protože si březen zalezl s rozevřenou
knihou za kamna, bez výhrady platí známá
pranostika: Březen – za kamna vlezem. Ale
jsou tu i jiné moudra, která naši předci vymysleli na základě dlouhodobých poznatků,
jako například: V březnu vítr, v dubnu déšť
– pak jistě úrodný rok jest; Březnové slunce
má krátké ruce; Březen bez vody, duben
bez trávy; Březnový sníh zaorati jest, jako
když pohnojí; Kolik březnových mlh, tolik
lijavců v roce; Na svatého Bedřicha slunko
teplem zadýchá; Zima, kterou Tomáš nese,
dlouho s námi ještě třese; Na svatého Františka déšť – neurodí se brambory.
Ani dva nejznámější patroni z březnového kalendáře Řehoř (12.3) a Josef (19.3.)
v té době nezahálí – Na svatého Řehoře šelma sedlák každý, kdo jen trochu zaoře; Na
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svatého Řehoře den s nocí v jedné míře; Na
svatého Řehoře čáp letí od moře, žába hubu
otevře, líný sedlák, který neoře; Nenajde-li
led Matějova pila, najde ho Josefova širočina; Svatý Josef přichází na led s pantokem;
Svatý Josef naštípe dříví a Panna Maria zatopí; Mráz po svatém Josefu neuškodí květu. A na záměr ještě to známé a obligátní
Skřivan si v březnu musí vrznout, i kdyby
měl zmrznout.
V měsíci březnu není ustanoven žádný
státní svátek ani významný den, ale můžeme si ho sami udělat, například 8. 3. Za totality to bylo velice populární MDŽ,
přestože ho nevymyslela bývalá vládní
garnitura, hodil se do jejich programu. Je to
připomínka z roku 1909, kdy stávkovaly
newyorské švadleny, a tento den se stal
mezinárodně uznávaným datem. Tenkrát se
slušelo přinést ženě kytičku a poděkovat jí
za to, že se o ostatní členy v rodině vzorně
stará. I když to byl svátek žen, slavili ho především muži. Proč v tom ale nepokračovat?
Ne že bych chtěl za každou cenu slavit, ale
myslím si, že si ženy kytičku právem zaslouží a nemusí to být zrovna na Den matek.
Každá totiž není matkou. Nesmím ještě zapomenout na naše Pepíky - 19. 3 jsou v Čechách bezesporu zaplněné všechny
hospody.
V březnu se narodily například tyto
osobnosti - herečky Milena Steinmasslová,
Zlata Adamovská nebo Eva Hrušková, která
hrála úplně první televizní Popelku. Z herců
to jsou především Jiří Bartoška, Josef Větrovec nebo Viktor Preiss. Březen byl příznivý i k dívkám, které uspěly v soutěži
Miss Dianě Kobzanové a Aleně Šeredové –
dal jim při narození do vínku nevšední krásu. Ale jsou tu další osobnosti – kreslíř a

zpěvák Jan Vyčítal, bývalá nejvyšší státní
zástupkyně Renata Vesecká, komik a herec
Miloslav Šimek, fotbalista Jan Koller nebo
politik Jan Ruml. Zpěvačka Lucie Vondráčková přišla na svět na MDŽ - to dostala její
maminka opravdu hezký dárek. V březnu
se narodili také manželé Luděk Munzar a
Jana Hlaváčková – samozřejmě každý v jiném roce a v jiném městě. A ještě bych
chtěl připomenout skvělého Jozefa Kronera
- nezapomenutelného stařečka Pagáča ze
seriálu Slovácko sa nesúdí. Ten se narodil
v březnu a ve stejný měsíc ve svých 74 letech odešel do hereckého nebe.
Protože má sluníčko v březnu líné
paprsky, je určitě dobré vzít si rozečtenou
knihu a konečně ji dočíst. A ještě rozečíst
novou, abychom v březnu příštího roku zase měli kam sáhnout. A proto – za padesátku nebo za stovku, kup si román nebo
detektivku, vlez si s ní do postele a
s březnem čti směle!

Jiří Kos Lomnický

Město Lomnice nad Lužnicí
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Ro ž m b e r s ké r y b n í k á ř s t v í n a T ř e b o ň s k u - 5 . čás t
Václav Rameš

P

ři své práci narazil Ruthard na problematický tok říčky Hostice (dnes
Koštěnický potok). Ta se totiž za větších
dešťů pravidelně rozvodňovala a ohrožovala rybníky pod Lutovou. V ohbí toku Hostice u Hamru postavil hráz o délce tří
kilometrů, kterou obrátil tok říčky přímo
na západ. V letech 1549–1550 dal vyhloubit nové řečiště od Hamru nejkratší cestou
přímo k Lužnici a neváhal odstranit ani
skálu, která stála v cestě jeho úmyslu. Nebezpečí povodní ovšem nepominulo. Proto
začal Mikuláš stavět velký a hluboký
rybník, vlastně přehradu. Dílo vystřídalo
postupně několik jmen. Původně je zvali
Velký Soused, pak Zdenko (na počest bratra majitele panství, zesnulého v roce 1550)
a nakonec Staňkov.33 Tento rybník byl po
dokončení nejhlubším a velikostí druhým
největším rybníkem v Čechách (první byl
tehdy rybník Blato na Poděbradsku). Měl
za úkol zadržovat povodňové vody
Hostického potoka a ochraňovat tak okolí
Chlumu a Hamru. V okamžiku, kdy byla
stavba Staňkova zahájena, vyvolala nevoli
a obavu třeboňských úředníků a zneklidnila i rožmberského vladaře Viléma. Vznikla
totiž reálná obava z nebezpečí, které by
vzniklo pro celé Třeboňsko v případě protržení jeho hrází. Ruthard z Malešova nicméně ve své práci pokračoval a zásadně
změnil chlumeckou krajinu. Kromě uvedených nádrží stavěl pod Chlumem hráz
na Mlýnském rybníku, později nazvaném
Hejtman.34 Zušlechtil krajinu natolik, že
zde mohla vzniknout nejen mnohá nová
pole a četné hospodářské stavby, ale i
vesnice Staňkov, a také se podstatně
zlepšil stav zdejších lesů.
Když Ruthard odcházel z Chlumecka,
bylo zřejmé, že svůj talent může uplatnit
jenom ve službách Viléma z Rožmberka na
panství Třeboň. Po smrti Štěpánka Netolického se zde totiž žádný přímý pokračovatel jeho kvalit nenašel. Nový rožmberský
vladař hodlal navázat na úsilí svých předchůdců Voka II. a Petra IV. a Štěpánkova
nástupce cíleně hledal. A tak nepřekvapuje,
že Rutharda pozval ke stavbě rybníka Vdovce (1561–1564) a jmenoval jej následně třeboňským hejtmanem. 35 Bohužel na
Třeboňsku už neměl Mikuláš tolik štěstí jako v předchozím působišti. Problémy nastaly v roce 1566, když začal stavět rybník
Hradeček, 36 který se nacházel v těžkém rašelinném terénu. Náročná, složitá stavba plná
nesnází se prodlužovala, a tím i značně pro-

dražovala. Tohoto signálu využil
krumlovský regent Jakub Krčín, jehož
hvězda začala právě v tom čase vycházet.
Brzy se dostal logicky do konfliktu se svým
konkurentem a výsledkem bylo, že jako nadřízený Rutharda odvolal a vystřídal jej
hejtmanem Janem Černým z Vinoře. Neúspěšná a nevděčná stavba sice zbavila jinak
vynikajícího stavitele vlivu a místa v rožmberských službách, ale nijak to nesnížilo jeho zásluhy, které měl při stavbě chlumecké
rybniční soustavy včetně geniálně pojaté
stavby rybníka Staňkovského. Mikuláš
Ruthard z Malešova byl přes neslavný konec člověkem úspěšným. Dosáhl ve svém
životě hodnosti hejtmana, stal se nejvyšším
úředníkem na panství Nová Bystřice.
Dokázal vybudovat ucelenou a takřka
uzavřenou soustavu rybníků u Chlumu u
Třeboně, v níž navázal na Štěpánkovy snahy o změnu zdejší nehostinné krajiny.
Štěpánkova Zlatá stoka a Ruthardova přehrada Staňkov doslova předznamenaly nadcházející dobu, kdy vstoupil na scénu
nejznámějšího stavitel rybníků na jihu
Čech, jímž nepochybně byl Jakub Krčín
z Jelčan a Sedlčan (18. 6. 1535 – 19. 1. /
15. 2. 1604). 37 Ten se však ujímal díla ve
zcela jiných podmínkách a v jiné pozici než
oba jeho slavní předchůdci. Měl stejného ducha, podobné nápady, odvahu i um jako
oni, avšak na rozdíl od nich měl vrchovaté
štěstí v tom, že peníze na stavby, které chtěl
uskutečnit, si dokázal svou hospodářskou
činností opatřit sám, a co je zvlášť důležité,
uměl si je i obhájit. A tak mohl vytvořit dílo skutečně nesmrtelné.
Jakub Krčín z Jelčan nastoupil do rožmberských služeb v roce 1561 (od roku 1559
působil v Borovanech) a o rok později se
již stal purkrabím v Českém Krumlově.
V roce 1569 byl ve věku 34 let jmenován
regentem všech rožmberských panství. Horlivě usiloval o zvýšení výnosu rožmberského hospodářství, stavěl dvory, pivovary,
ovčíny, obory a rybníky. Záměrně pomineme jeho hospodářské aktivity a soustředíme
se především na rozšiřování rybničního hospodářství. Zkušenosti sbíral při stavbách na
Krumlovsku a přes Netolicko a Novohradsko se dostal až k třeboňské soustavě. Zde
navázal na to, co před ním budoval Ruthard
z Malešova, a tím došlo i na stavbu problematického Hradečku. Rybník, jak již bylo
řečeno, nechal dokončit nového třeboňského hejtmana Jana Černého z Vinoře. Další
rybníky na Třeboňsku však již stavěl sám, a

nebyly to stavby ledajaké. Již roku 1571 zahájil v těsném sousedství Třeboně výstavbu
velkého rybníka známého později pod jménem Svět38 a vzápětí se dal i do stavby
rybníka Spolského.39 Odvážný záměr vybudovat nádrž přímo u Třeboně přinesl
ovšem řadu problémů, protože na tomto
místě již stálo předměstí s kostelem, špitálem a vedla tudy Štěpánkova Zlatá stoka.
Bylo zde dvacet šest usedlostí, třiatřicet domů, mlýn a řada obdělávaných pozemků.
Na jihovýchodě od hradeb, kam později
Krčín přeložil Zlatou stoku, bylo Nové
Město, které již mělo osm dvorů s pozemky
a další domy, a co více, ležela zde i panská
chmelnice. Na jihozápad od hradeb –
v místě dnešní mohutné hráze – byly
štěpnice a sady panské i měšťanské. Přesto
se Krčín rozhodl, že vše obětuje, neboť byl
přesvědčen, že tento rybník postavit musí.
Důvody byly zřejmé. V dnešní nejdelší ose
zamýšleného rybníka přitékal k Třeboni potok Spolský, který se velice často rozvodňoval a mnohokrát ohrožoval své okolí i
samotnou Třeboň. Avšak odpor třeboňských měšťanů proti stavbě nového rybníka
byl skutečně velký. Bez ohledu na jejich názory a nesouhlas Krčín vysídlil část třeboňského předměstí a na získaných pozemcích
vybudoval, jak si předsevzal, nezvykle
mohutnou hráz, jež měla řešit problémy
zdejšího málo únosného podloží. Ale obtíží
a překážek neubývalo, spíše naopak. Pod
jejich vlivem dal tedy stavitel rybníku jméno Nevděk, a teprve roku 1579 jej pojmenoval Svět.
I s odstupem staletí je třeba vysoce
ocenit toto Krčínovo dílo, uvědomíme-li si
navíc, že hráz byla postavena v místech
bahnitého nánosu a písku. Bezesporu patří
k vrcholům Krčínova stavitelského umu.
Zajímavé také je, že tato hráz byla vystavěna v odlišném poměru výšky k šířce, než
jak bývalo v té době zvykem. Starší obvyklý poměr 1 : 3 nahradil zde Krčín novým
poměrem 1 : 5. Hráz byla tedy mnohde při
výšce 9 m široká až 50 m. Dnes je zřejmé,
že zde vznikl velice užitečný rybník, tehdy
to tak jisté nebylo. Nakonec však byli
spokojeni i třeboňští měšťané. Zbavili se
bezedných bažin v těsném sousedství města
a náhradou získali pozemky nové a lepší.
Dnes si panora ma města bez tohoto překrásného rybníka nedovede nikdo ani představit.
Pokračování příště
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Has i čs ký p l es roku 2 0 1 2

Náš hasičský ples se konal v Ponědraži. Jak
k tomu došlo, bych rád krátce vysvětlil na
úvod.
Až do letošního roku byl ples v sále Na
Rychtě. I na letošek bylo již loni předběžně
domluveno, že bude opět tradičně Na Rychtě. Nakonec nám však majitel oznámil, že letos nám konání plesu v sále neumožní.
Z naší strany vzešla i nabídka, že nám postačí zapůjčit sál se zázemím. Vše bychom si
tak zajistili vlastními silami. Majitel by na
tom určitě neprodělal. Ani tato nabídka nebyla akceptována. Jak funguje Rychta v posledních letech asi vidí všichni, a tak se o
tom raději nebudu dále rozepisovat.
A další možnosti v Lomnici? Existují
pouze dvě. Diskotéka Delta a školní jídelna
Lomničan. Ani jeden sál však kapacitně nestačí. Na sál Na Rychtě v posledních letech
přicházelo více jak 250 hostů. Do Delty by
se možná tolik lidí našlapalo, ale asi by zde
nebylo k hnutí a taneční parket není pro
ples moc ideální. V Lomničanu se konal
Městský ples, ale návštěva zde byla přibližně třetinová proti našemu plesu.
A tak jsme začali už na konci loňského
roku sondovat v okolí. Do úvahy připadaly
tři sály. Byl to sál v Kleci, v Kolencích a
v Ponědraži. Postupně jsme vyloučili Klec a
Kolence. Ani jeden sál by kapacitně úplně
nestačil a také v Kolencích byl místní hasičský ples týden před námi a v Kleci byl ples
v pátek před naším plesem.
Já osobně měl na starosti dojednání plesu v Ponědraži. Sál zde je asi ze všech sálů
v okolí největší. I přístup starosty Míry Hroška a ostatních představitelů obce byl velmi
vstřícný. Přesvědčilo mne, i jak vše fungovalo na mysliveckém plese v lednu. V restauraci i na baru vše bylo, jak mělo.
Obsluha stíhala a hlavně nic z alkoholu nedošlo. Teplo bylo nejenom na sále, ale i
v předsálí a na záchodech.
V neděli 12. února za tuhého mrazu vyrazili naši členové obejít všechny domy
v Lomnici a pozvat naše spoluobčany na
ples. Ten mráz nebyl zrovna příjemný. Naštěstí nás spoluobčané politovali a mimo
vstupného na ples bylo občas i něco ostřejšího na zahřátí.
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V pátek před plesem bylo ještě nutné
navézt a nanosit stoly a židle na sál do Ponědraže. Naštěstí jich nebylo tolik třeba jako Na Rychtu. Stačilo zhruba padesát židlí a
jedenáct stolů. Nakonec se podařilo na sál
umístnit více jak 280 židlí. A teď už jen čekat kolik lidí dorazí. Bylo to totiž poprvé,
co se ples konal mimo Lomnici a těžko se
dalo odhadnout, jaká bude návštěva.
V sobotu 18. února, než začal ples, bylo
potřeba přivézt tombolu do Ponědraže a připravit vše na příchod hostů. Doprava byla
zajištěna autobusem, který řídil Franta Košina. První autobus z Lomnice vyrazil
v sedm večer a cestou nabral i hosty
z Frahelže. I druhý autobus byl plný a do
Ponědraže dorazil krátce před osmou hodinou. Na sále se mi podařilo usadit všechny
hosty. Těch bylo nakonec asi 270. Pro nás
hasiče krásné číslo. Naštěstí hosté byli stateční a nezalekli se cesty autobusem.
Na úvod zahrála osvědčená kapela Second Service Band. Potom přivítal všechny
hasičský starosta Sláva Bárta. Během večera přišla řada i na předtančení. Letos předtančení zajistil AEROBIK TEAM LENA J.
Hradec vedený Lenkou Průchovou. Vystoupily celkem čtyři kategorie. Jako první nastoupili malí Šmoulíci ve věku 5 až 7 let.
Druhé byly Čarodějnice školou povinné ve
věku 8 až 10 let. Třetí Tenistky ve věku 11
až 13 let. A na závěr nastoupily Amazonky
ve věku 14 až 18 let. Všechny kategorie sklidily mohutný po- tlesk a určitě
zaslouženě. Vystoupení mohli naši návštěvníci zhlédnout díky sponzorovi tohoto vystoupení. Byl jím Míra
Koutek
z Lomnice a patří mu za to náš dík.
Potom už opět na- stoupili na sál
tanečníci, kteří snad mě- li slušný prostor
pro tancování. A pro- tože i kapela potřebuje oddechnout, tak přišla půlnoční
přestávka. Nastal čas pro půlnoční tombolu, ve které se na roz- díl od naší velké
tomboly losuje několik cen ze všech prodaných lístků. Mezi hlavními cenami
byl například krb nebo kočárek. První
cenou byl letecký zájezd – přelet nad Alpami. Tuto cenu vyhrál Standa Sojků, který si svou výhru vyzve- dl i se svou

přítelkyní. A jak to dopadlo? Po sále byly
rozestavěny různé velikosti Alpy v tekuté
podobě a následoval skutečný přelet nad
Alpami. Hasiči uchopili oba výherce a přelétli s nimi nad Alpami tam i zpět
s mezipřistáním, při kterém byly doplněny
tekutiny. Letecký zájezd se líbil výhercům,
ale i hostům plesu.
Po přestávce nastoupila kapela na svoje
místo a opět to rozjela. Parket se zaplnil
tančícími páry. Bylo však nutné zajistit i
dopravu do Lomnice. První autobus odjížděl asi v půl druhé a druhý po ukončení
plesu okolo čtvrt na čtyři. Sál se vyprázdnil
a já jako poslední z hasičů odjížděl z Ponědraže před pátou hodinou ráno. Kapela si
ještě balila své nástroje a já musel počkat na
odchod posledních návštěvníků. To však
nebyl úplný konec práce okolo plesu.
V jednu hodinu odpoledne ještě úklid sálu
a odvoz židlí a stolů. Potom již byl pro nás
hasiče skutečný konec letošního plesu. Vše
ještě bylo zhodnoceno v restauraci Na Hradě. A celkový dojem z plesu? To už musí
posoudit návštěvníci sami. Za sebe mohu
říct, že jsem byl spokojen.

Na závěr bych chtěl jménem našeho sboru
poděkovat všem sponzorům našeho plesu.
Ještě jednou díky a zachovejte nám přízeň
i v dalších letech. Děkuji také představitelům obce Ponědraž za možnost uskutečnit
u nich náš ples.
Za Sbor dobrovolných hasičů
Vladimír Vácha starší – jednatel sboru
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Č e s k ý z a h r á d k á ř s k ý s va z
V neděli 12. února 2012 se sešli přátelé
z Českého zahrádkářského svazu místní
organizace v Lomnici nad Lužnicí, aby
bilancovali uplynulý rok. kVýroční schůze
se zúčastnilo 31členů. Vyslechli především
zprávu svého předsedy p. Pudila o činnosti
organizace za uplynulý rok.
Blahopřáli svým jubilantům, vzpomněli
i na ty, kteří opustili naše řady v loňském
roce.
Pan Zasadil byl vyznamenán bronzovou
plaketou ČZS za dlouholetou činnost v
zahrádkářském svazu.
V současné době má místní organizace
ČZS 61 členů. Je to oproti 120 členům
v 80. letech značný úbytek, ale je to
problém všech zájmových organizací v
současné době.
Musíme ale hledět hlavně kupředu a
snažit se vychovat generaci nástupců.
K úkolům zahrádkářů patří také péče o
veřejnou zeleň ve městě a především její
ochrana, která byly v uplynulých letech
velice zanedbávána. Zbytečně bylo
odstraněno mnoho i památných stromů,
především národního stromu – lip.
Vhodná by byla spolupráce se základní
školou v této osvětové činnosti mezi
mládeží. Jak říkali staří učitelé: „Proutek se
má ohýbat, dokud je mladý“.

Jednou z nejbližších akcí je návštěva a
přednáška význačného ovocnářského
odborníka, člena republikové rady ČZS
pana Ladislava Zahradníka, smržovského
rodáka, 26. února v Lomnici. Přednáška
bude přístupna pro všechny lomnické
občany.
Zde se seznámíme s nejnovějšími
moderními způsoby ovocnaření, včetně
seznamu nových rezistentních odrůd. O
všech novinkách budeme čtenáře
Lomnických listů informovat.
Pomalu končí období, kdy jsme se
věnovali studiu literatury, učili se o nových
způsobech pěstování ovoce a zeleniny.
Mnozí mají v chladném koutku založené
rouby perspektivních odrůd, které si
nařezali v období Vánoc a ledna pro jarní
štěpování. Většina zasévá semínka pro svoji
sadbu.
Čas kvapí, nesmíme zaspat, neboť jaro
je za dveřmi.
Zatím jsme hovořili o kulturních
rostlinách, s jarem se však probudí také
nepřeberné množství plevelů, které nás
budou po celou dobu vegetace trápit.
S některými si poradíme sami za značného
bolení zad a kolen, s některými nám
pomůže moderní chemie.
I do této oblasti nám zasahuje
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všudypřítomná globalizace, se kterou se
k nám vlivem dálkové dopravy, převozem
zahradnického materiálu a plodin dostávají
nové a úporné plevele. Odborníci jim říkají
invazivní. Najdeme je i na veřejných
prostranstvích v našem městě. O tom zas
někdy příště.

Za ČZS Lomnice Zeman Zdeněk

Kl ub ž e n

V sobotu 11. února jsme se sešly
v kuželně TJ Tatran, kde se konal již
podvanácté okresní babský turnaj
v kuželkách. Tentokrát byla účast nižší
než v předchozích letech, sjelo se pouze 6
družstev. Na vině byly probíhající
masopusty a hlavně mrazivé počasí. Ale i
tak se odpoledne vydařilo a zde je pořadí:
1. místo Lomnice nad Lužnicí, 2.
Kardašova Řečice, 3. Blažejov, 4. Suchdol
nad Lužnicí, 5. Políkno a 6. České
Velenice. Po našem loňském umístění (6.
místo z 12 zúčastněných družstev) bylo
příjemné zase zvítězit. A tak obě ceny –
dorty pro nejlepší družstvo a pro nejlepší
hráčku – byly naše. Samozřejmě jsme se
rozdělily a už teď se těšíme na příští
setkání.
Výbor Klubu žen

Z p ě vá č e k , p ě ve c k á s o u t ě ž
v l i d o vé m z p ě v u
Zpěváček je celostátní soutěží
dětských zpěváků lidových písní.
Jejím smyslem je získávat a
motivovat děti, jejich rodiče, učitele
a vedoucí souborů ke zpěvu
lidových písní, vytvářet prostor pro
jejich prezentaci a další rozvoj a
popularizovat dětský lidový zpěv v
celé republice.
Soutěže se v základních kolech
účastní na 6 tisíc dětí, 50
postupujících z regionálních kol se
pak účastní semifinále a finále
soutěže ve Velkých Losinách v
první polovině května. Letos se
bude soutěžit již 13. rokem!
Pro náš kraj připravuje
regionální kolo nazvané Jihočeský
zpěváček tentokrát již devátým
rokem Jihočeské folklorní sdružení
ve spolupráci s dalšími partnery.
Soutěž IX. Jihočeský zpěváček
tentokrát se zaměřením na dětské
zpěváky lidových písní do 9-ti let,

není postupová. Smyslem soutěže je
motivovat
nejmladší
děti
z folklorních souborů k sólovému
zpěvu.
Pro nás je to dobrá novina,
protože v základní věkové kategorii,
postupující do celostátního kola,
nemáme pro tento ročník zpěváčky.
Začali nám trochu mutovat a tak
nám přišla inovace soutěže pro
tentokrát vhod. Vyšleme zástupce
za Javoráček, kteří jsou sice ještě
žáčky mateřské školy, ale nadějní
zpěváci lidových písní s přednesem
a silným hlasem. Zpěváček bude
jejich soutěžní premiérou, ale o to
větší budou jejich šance
v budoucnu.
Součástí akce budou kulturní
vystoupení pozvaných dětských
jihočeských a rakouských souborů i
následná diskuse vedoucích
k tématu sympozia.
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A K T UÁ L N Ě

No vé by ty, n o vé s ta r o s ti

44 bytových jednotek stavby, tj. Město Lomnice nad Lužnicí,
v ulici Dr. Kuny obracel zády. Některé reklamace nebyly
vyřízeny dodnes.
Letošní zima ukázala, jakou má sílu, a
zároveň tak prověřila naše domovy, resp.
jejich odolnost vůči silnému mrazu. Nemile
překvapeni byli nájemci jednoho ze
zmiňovaných 44 bytů (necelé 3 roky po
kolaudaci), když spatřili část vnitřní strany
oken pokrytou vrstvou ledu, jak je vidět na
fotografiích. Zdůrazňujeme, že se jedná o
obydlenou místnost.
Z úst členů bývalého vedení města neustále
zní, co vše se zde v Lomnici nad Lužnicí
Před opravou
vybudovalo, jak se město rozrůstá apod.
Ano, mají pravdu, ale je to pouze jedna
strana mince. O té druhé straně - využití,
údržbě - už nikdo z nich nemluví.
Dne 29. 4. 2009 bylo v Lomnici
kolaudačním rozhodnutím schváleno
k užívání 44 bytových jednotek – 2 bytové
domy v ulici Dr. Kuny. Nechceme zde
rozebírat, zda tato stavba byla nezbytně
nutná, a zda v tomto rozsahu. Chceme zde
poukázat na to, co s sebou tato stavba
V rámci reklamace pověřený pracovník
přinesla a přináší.
okna během 2 hodin “opravil”. A to tak, že
Krátce po předání stavby se na MěÚ druhý den se situace opakovala. Nutno
začaly objevovat reklamace drobných i zmínit, že podobnou závadu, a to nejen
vážnějších závad, ke kterým se zadavatel z letošní zimy, nahlásilo více nájemníků.

S d r u ž e n í d á r c ů k r ve i n fo r m u j e
Každý nás se může ocitnout v tíživé
finanční situaci a v tom přijde zranění či
nemoc, kdy je nutný pobyt v nemocničním
zařízení. Dnes po přijetí nové zdravotní
reformy činí poplatek za pobyt v
nemocnici 100 Kč za den.

Právě i z tohoto důvodu Republiková
rada Sdružení dárců krve (RR SDK) dne
23. ledna 2012 rozhodla o rozšíření své
činnosti pod názvem „Vzájemná solidarita
mezi dárci krve a jejich sympatizanty“.
Jedná se o vytvoření solidárního fondu

Po "opravě"

Dalším, závažnějším problémem je
kluzká dlažba na venkovním přístupovém
schodišti. O tomto problému se vědělo již
od počátku, ale nějaká výrazná snaha
zadavatele stavby o jeho odstranění jaksi
není.
Nabízí se tak otázky typu “Nezapomnělo
se při stavbě na něco? Kontroloval stavbu
někdo? Má město morální právo účtovat
nájemné za neobyvatelnou místnost?“

Petr Baštýř
Pavel Souček

vzájemné humanitární pomoci. Smyslem a
cílem je solidarita v přispívání svým
členům na nemocniční pobyt.
Více informací získáte na:
http://sdruzeni.darcu.krve.sweb.cz

I N Z E RC E
SALON ANDI – STŘÍHÁNÍ PSŮ
Petra ANDRLÍKOVÁ
Nové Město 246
378 1 6 Lomnice nad Lužnicí

Telefon: 722 470 327

Prodám stavební parcelu za Lomničanem v Lomnici nad
Lužnicí, Telefon: 602 479 671

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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