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Z jednání Zastupitelstva města Lomnice n. Lužnicí
V pondělí 29.9.2014 se konalo 22. zasedání Zastupitelstva města
Lomnice nad Lužnicí. Některé z projednávaných a schválených
bodů uvádíme viz. níže:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí:
bere na vědomí usnesení Krajského státního zastupitelství a usnesení policie ČR – viz. příloha č. 6
pověřuje starostku města požádat o obnovu řízení ve spolupráci
s renomovanou právní kanceláří
pověřuje starostku města na základě výše uvedených usnesení doplněním žádosti o prominutí
Usnesení č. 500/22/Z/2014 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí:
schvaluje přijetí daru pro ZŠ a MŠ Lomnice nad Lužnicí od organizace Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
a Středisko služeb školám České Budějovice, Nemanická 7 v celkové hodnotě 200.676,80,-- Kč – specifikace viz. příloha č. 7
Usnesení č. 501/22/Z/2014 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí:
doplňuje usnesení č. 36/2/Z/2010 ze dne 20.12.2010 tak, že v bodě
a) na konec čtvrté věty před interpunkční znaménko ukončující
větu, za text: ,,… rady města“, doplňuje ,,a vztahuje se i na členy
výborů a předsedy komisí rady, kteří nejsou členy zastupitelstva
města“
ostatní text usnesení č. 36/2/Z/2010 zůstává beze změny
tato změna je účinná od platnosti usnesení č. 36/2/Z/2010
Usnesení č. 503/22/Z/2014 bylo přijato.
Protinávrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí:
navrhuje požádat o obnovu řízení do 20.10.2014 ve spolupráci
s renomovanou právní kanceláří
Usnesení č. 506/22/Z/2014 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí:
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2014 – viz. příloha č. 9
Usnesení č. 508/22/Z/2014 bylo přijato.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí:
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2014 – viz. příloha č. 10
Usnesení č. 509/22/Z/2014 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí:
schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2014 – viz. příloha č. 11
Usnesení č. 510/22/Z/2014 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí:
projednalo prodej pozemku parc. č. 1753/5 v katastrálním území
Lomnice nad Lužnicí
schvaluje prodej pozemku a návrh kupní smlouvy – á 150,-- Kč/
m2, výměra 330 m2, firmě Rybár s.r.o. – viz. příloha č. 12
pověřuje starostku podpisem smlouvy
Usnesení č. 511/22/Z/2014 bylo přijato.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Lomnice nad Lužnicí:
projednalo žádost skautů o koupi nemovitosti – viz. příloha č. 13
souhlasí s vyvěšením záměru prodeje
Usnesení č. 512/22/Z/2014 bylo přijato.

Obyvatelka města
oslavila 95. narozeniny!
Významné a krásné
jubileum 95 let
oslavila dne 17.10.2014

paní Lidmila Čoudková
z Lomnice nad Lužnicí.

K tomuto významnému životnímu
výročí přejeme jubilantce do
dalších let hlavně hodně zdraví,
spokojenosti a pohody v kruhu
jejích nejbližších.

INFORMACE OBČANŮM
Bezplatné PC kurzy českobudějovické ATTAVENY
Ve Staré radnici Lomnice nad Lužnicí začne 7. ledna bezplatný
PC kurz vhodný zejména pro zaměstnance, OSVČ, nezaměstnané
nebo maminky na mateřské. Kurz pořádá českobudějovická Attavena ve spolupráci s Obecním úřadem.
Na výběr je kurz:
dopolední (8:30 – 11:30)
odpolední (12:30 - 15:30)
nebo večerní
Celkem bude 12 lekcí, které budou probíhat každou středu a čtvrtek a potrvají do 12. února 2015.
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Co se naučíte?

Pracovat s programy MS Word a MS Excel. Budete si umět poradit s Windows 8, zjistíte, jak si ušetřit čas a komunikovat s úřady
on-line nebo správně používat elektronické bankovnictví a spoustu dalších praktických věcí jako je úprava fotek a tvorba fotoknih.
Navíc získáte internetovou učebnici Wordu a Excelu zdarma.
Podívejte se na internetové stránky, kde naleznete vše o kurzu
a jeho náplni:

http://mampodcepici.webnode.cz/

Město Lomnice nad Lužnicí
Kurzy jsou v rámci projektu „Mám pod čepicí“ a jsou financovány
z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.
Pro účast v kurzu je nutné se přihlásit telefonicky, mailem nebo
přes internetové stránky a navštívit informační schůzku 20. 11. nebo
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4. 12. 2014 v 18 hod. ve Staré Radnici Lomnice nad Lužnicí, kde
vám organizátor řekne veškeré informace a zodpoví vaše dotazy.
Kontakt:
Marie Valentová, organizátorka
Tel. 608 152 234, E-mail: marie.valentova@attavena.cz

Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň o.p.s., má nové
kontaktní místo pro veřejnost.
Kromě poradenských služeb, zapůjčení kompenzačních pomůcek nebo zprostředkování další pomoci, zde naleznete také
zboží v dobročinném prodeji.
U příležitosti Světového dne hospiců a paliativní péče, v sobotu
11. 10. 2014 dopoledne, se při slavnostním otevírání tohoto prostoru sešly více než dvě desítky příznivců a přátel hospice. Děkujeme všem příchozím, i těm, kteří se dovnitř již nevešli. Váš zájem
nás opravdu moc potěšil!
Zároveň nám dovolte krátké shrnutí uplynulých měsíců. V rámci domácí hospicové péče se na nás nadále obraceli lidé řešící
různé problémy související s nemocí a pečováním o blízkou osobu; dalším dvěma pacientům jsme poskytli komplexní zdravotní
péči v terminální fázi onkologického onemocnění a spolu s jejich
rodinami jsme mohli sdílet závěrečné chvíle jejich lidského života. S vděčností přijímáme tyto prožitky, které jsou bolestné avšak
obohacující.

S širší veřejností jsme se setkávali pravidelně na trzích u propagačního stánku hospice, nebo také jeden zářijový podvečer
v třeboňské Městské knihovně při tvořivé práci s ovčí vlnou pod
vedením lektorky E. Kutišové. Za zmínku stojí kurz Bazální stimulace, konaný v Prachaticích a Konference paliativní medicíny
v Brně; za náš hospic se účastnily zdravotní sestra P. Opršalová
a MUDr. E. Zýková (konference Brno). Druhý říjnový den se naše
zdravotní sestry a paní psycholožka vypravily do Telče na pracovně přátelské setkání týmů mobilních hospiců. Společný program
uzavřela přednáška MUDr. Marie Svatošové na téma „Hospice
a umění doprovázet“. Této ženě nepochybně patří uznání za její
neslábnoucí nasazení pro hospicové dílo.
Přednášky z cyklu „Pečuj doma“ přinesly účastníkům, jak doufáme, užitečné informace i poznatky. Zájem byl z řad laických

pečujících, ale přišli i ti, kdo se na pečování o své blízké chtějí
dobře připravit. Hlavní organizátorkou byla paní Blanka Tejkalová z Diakonie ČCE v Písku a na jednotlivých přednáškách se
podílely pracovnice a dobrovolnice hospicového týmu. Hostem
závěrečné přednášky 8. 10. byla vrchní sestra Lékařské pohotovosti Třeboň paní Denisa Nováková, která mluvila o zajímavém
tématu První pomoci a připojila velmi užitečné praktické ukázky
i možnost nácviku kardiopulmonální resuscitace.
Na závěr vám děkujeme za účast na našich akcích, nebo jinak
projevenou podporu a přejeme všem hezký podzim! Dále uvádíme přehled chystaných akcí, na které vás tímto srdečně zveme:
4. 11. 2014, 19.00 hod. Moravské dvojzpěvy A. Dvořáka, benefiční koncert. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích.

6. 11. 2014, 16.00 hod. Setkání s lékařkou v rámci aktivizačního
programu pro seniory za podpory Města Třeboň. Kontaktní místo
Hospicové péče sv. Kleofáše Třeboň, ul. Sv. Čecha 20.
19. 11. 2014, 19.00 hod. Radek Žalud a Sergej Perepelyatnik,
benefiční koncert pod záštitou Nadace Divoké Husy, Lázně
Aurora Třeboň.
29. 11. 2014, 14.00 hod. Pečeme a fotíme (se) pro naše děti
a vnoučata – zdobení mikulášského a vánočního cukroví na dětskou besídku s možností vytvořit si fotokalendář či vánoční fotografie pro Vaše děti a vnoučata. Kontaktní místo hospicové péče,
ul. Sv. Čecha 20, Třeboň.
Mgr. Renata Jáchimová,
sociální pracovnice Hospicové péče sv. Kleofáše
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ZDRAVOTNICKÉ OKÉNKO
Náhoda? Štěstí ? Intuice? Kdo ví...
Při sebelepším moderním vybavení záchranek, při sebekvalitnějším školení a výcviku záchranářů hraje někdy náhoda, nebo
snad štěstí, možná, že je to tam nahoře někde napsané, velkou, až
rozhodující roli.
Nechci zpochybňovat moderní záchranou službu. To v žádném
případě. Moderní technické vybavení a kvalitní výcvik posádek
je prostě základ. Ne nadarmo staří latiníci měli mj. jedno krásné
pravidlo: Audaces fortuna iuvat. Odvážnému (a připravenému)
štěstí přeje.
Na okraj chci připomenout, že všechny příběhy jsou jako obvykle smyšlené a podobnost jmen, místa i času jsou čistě náhodné.

Příběh první: INFARKT

Většina z vás zná klasické příznaky infarktu. Bolesti na hrudi,
dušnost, vystřelování do rukou, krku, někdy do břicha. Srdeční
infarkt s příznačným českým názvem „mrtvice“ je odúmrť, nedokrvení srdečního svalu, na které reaguje sval krutou bolestí,
vynucující si klid a člověk pociťuje silný nedostatek kyslíku. U
mladších lidí, kteří nejsou adaptovaní na zužování tepen (včetně
srdečních) je to často příhoda náhlá a smrtící.
Dosti často je i typická noční doba, kdy se tato příhoda odehraje, nebereme-li v úvahu těžkou fyzickou, nebo psychickou zátěž
a to doba kolem 2-3 hodiny noční.
Je třeba si ale uvědomit, že ne vždy bolesti na hrudi a dušnost
jsou symptomy mrtvice. Nejčastější příčinou bývají bolesti spojené s onemocněním páteře, ale také záněty pohrudnice, pásový
opar, velká žaludeční bublina tlačící zespodu na bránici a srdce
nad ní…vředy žaludku...atd.
Tak začínala i naše příhoda. Typická výzva, protivná doba okolo třetí hodiny ranní.
Výjezd k muži zralého věku v nejmenované vesničce, důvod
výjezdu zvracení. Musím podotknout, že v té době v kraji kulminovaly střevní „chřipky“ a lidé často volají i záchranku, neboť
pohotovost je nevyjezdívá.
Tu službu to byl již několikátý výjezd k zažívacím obtížím,
takže jsme byli trochu i otrávení. Nicméně provoz minimální, bez
sirény jen na majáky jsme se blížili rychle k cíli. Jen jsme hlídali
krajnice a okraj lesa kvůli zvěři a rychle jsme byli u pacienta. Jen
takové divné šimrání kolem žaludku mě trochu znervózňovalo.
Znáte jistě všichni ten pocit, který většinou nevěstí nic dobrého?
Za chvíli jsme byli namístě. Přišel nám otevřít sám pacient
a zval nás do domu. Ach jo. Povzdechnul jsem si. Zase střevní
chřipečka. No nic. Ale rutina je rutina, takže poslechnout, prohmatat, změřit teplotu, tlak, pulsy i cukr. Pán se s ničím neléčil,
léky nebral vše prakticky v normě. Vyzvracel se a ulevilo se mu.
Jen zbyl takový tlak v nadbříšku a říhal. Nicméně i říhání má svůj
typický zápach u infekcí a tohle nesmrdělo. Pacient ale neměl teplotu a navíc ten divný pocit mi stále napovídal, že něco nesedí,
není v pořádku.
Natočíme EKG.
Sestřička oči v sloup, řidič mlčky odběhnul do sanity. První
vytištěná křivka a normální. Jen na monitoru se mi zdálo, že ve
dvou svodech to zas až tak normální není, ale nic dramatického
nebo typického. Sestřička se usmála. Nic, co?
Kontruji. Naložíme hod a zajistit žílu.
Posádka sice zase oči v sloup, ale respektují pokyny a za chvilku nakládáme pacienta.
Pán popošel těch pár metrů a já jsem si všimnul, že se opotil
a zblednul.
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Co je vám? Nic, jen se mi chce zvracet, hrozně to tlačí v břiše
nahoře.
Napojit na přístroje v autě byla otázka pár vteřin a vida. Na
EKG se začíná malovat sice diskrétně, ale neodbytně ischemie na
spodní stěně srdce. Jedna a jedna jsou dvě, takže diagnosa - spodní
infarkt myokardu je jasná. Žádné zvracení, chřipečka apod.
Kolotoč se rozbíhá.
Ředění krve, monitor, kyslík, léky na roztažení koronárních tepen a zlepšení prokrvení myokardu, léky na tišení bolesti a tradá
na kardio do Budějovic. Cesta probíhala rychle, ještě jsme museli
dvakrát stavět, protože záchvaty bolestí přes léčbu byly stále silnější a museli jsme čelit kardiogennímu šoku. Dojeli jsme tak,
tak. Přijetí na koronárce bylo velmi slušné, lékař mrknul na křivku „Co myslíte, byl tam? Byl“. Pacient byl odvezen ihned na sál
a pro nás to skončilo.
Tentokrát dobře.

Příběh druhý: PLICNÍ EMBOLIE

Výjezd v časných ranních hodinách. Šestá hodina, říjen. Rozednívá se, provoz houstne, všichni spěchají v tom uplakaném mlhavém a sychravém počasí do práce.
Proplétáme se na světskou hráz a vyrážíme do daleké vesnice. Co tam máme? Kolapsový stav, odpovídá řidič. Stáří?
Nějaká mladá ženská, upřesňuje. Ach jo. Většinou to bývají
u mladých lidí naprosto banální věci. Byl jsem z toho trochu
rozmrzelý, protože bylo šest a já jsem měl střídat a spěchal jsem
do své ordinace a bylo mi jasné, že to nestihnu včas. Navíc to
bylo daleko. Proč tam neposlali posádku ze Suchdola? Mají to
blíž. Nevíme. Asi jsou na výjezdu, nebo to vyhodnotili na dispečinku jinak.
Co se dá dělat. Řidič vytušil že mám naspěch a jede velmi,
velmi svižně. Vašíku, ať nás nevyklopíš, popichuji ho.
Cesta uběhla rychle a byli jsme brzy u rodinného domku. Dveře
odemčené. Volám. Nic. Nikdo neodpovídá. Zase ten nepříjmený
pocit u žaludku. Sakra. To je nějaký divný. „Berte všechno s sebou“ volám. Kufr, EKG ….a běžím do domu. V obýváku schoulená na sedačce sedí, pololeží, mladá žena bledá jako papír. Nemluví. Na první pohled vidím, že je zle.
Rychle palpuji puls, nitkovitý do ztracena a sakra rychlý, mělký. Sahám na hlavu – šíje volná, nevidím známky žádného zranění, teplotu nemá. Žena se náhle v agonii vymršťuje a zvedá se.
Rychle jí zachytávám. Asi neznáte ten pocit, ale všichni znáte
úsloví: „Sáhla na mě smrt.“.
Přesně takový pocit jsme v tu chvíli měl. Ledový smrtelný
chlad končetin. Křičím na sestřičku “Rychle zajistit žílu!“.
Rutině zkoumám, zda nekrvácí paní do zažívacího ústrojí
a beru naslouchadlo. Pravá plíce nedýchá.
Končetiny bez otoku, ale začínám tušit. Plicní embolka? Rychle EKG. Na EKG vidím změny, které vídáváme občas u plicních
embolií a vzpomínám si ne svého prvního šéfa na interně, primáře
dr. Plháka: „Jedinou známkou plicní embolie může být tachykardie nebo blok pravého Tawarova raménka.“ zdůrazňoval vždy.
Je to hop, nebo trop. Rozhodně je menší chybou podat zbytečně
heparin a udělat na příjmu ze sebe blbce, než to nezkusit.
Člověk má naslouchat svým instinktům a rychle velím. Heparin a ředíme.
Posádka pracuje jako hodinky a světe div se. Pacientka prakticky „ na jehle“ rozkvetla. V životě jsem neviděl tak rychlou reakci
na terapii. Probouzí se z bezvědomí a začíná reagovat.
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Dotazem – kuřačka, má antikoncepci (souběh kouření a antikoncepce zvyšuje riziko tromboz). Pacientka byla léčena poslední
dny na „páteř“ a bolela ji noha. Bodejť by ne. Myslím si. Bolest na
hrudi a kašel + otok nohy . To vše bývá příznakem pro embolky.
(Bolesti nohy – zase mohou být příznakem skryté trombosy a z ní
embolizace do plic.)
Prostě najednou bylo vše jasné. Ale zkuste si to diagnostikovat
u bezvědomé, neznámé osoby.
Co to vlastně tedy bylo? Štěstí? Intuice? Zkušenost? Nevím,
ale asi souběh všeho. Proč jel řidič rychle? Stačilo přece přijet

o minutu, dvě déle. Proč jsem si vzpomněl v tu chvíli na dr. Plháka? Stačilo, aby byly zamčené dveře.....
Prostě to dobře dopadlo a proto POSLOUCHEJTE SVŮJ INSTINKT!
P.S. A nekuřte, když berete antikoncepci, dámy.
A propó. Paní byla jeden z mála pacientů, který přišel posádce poděkovat. Já jim děkuji vždy za dobrou práci, když se povede něco vážného vyřešit, ať tak, či onak, ale od pacientů to zase není tak obvyklé.
RB

OD NAŠICH OBČANŮ

Velikonoční koncert

Déšť
Prší a prší čím dál více
z mraků se řinou kapky deště,
mokro je, bláto, plískanice,
k tomu i vítr fouká ještě.

Chodím si v dešti po chodníku,
pomalou chůzí loudavou,
poslouchám, jak déšť do deštníku
ťuká mi pěkně nad hlavou.

Obloha mraky má jak plínky
a každé dítě zatouží,
běžet si domů pro holínky
a s radostí capkat do louží.

A co jsem v noci klidně spala
na prachovém polštáři,
obloha z mraků se vyplakala,
slunce zas všechno prozáří.

Na listech se ještě třpytí
z deště malé krůpěje,
z oblohy zlaté slunce svítí
a zemi zase zahřeje.

P.H.

ZE ŠKOLY
Velká válka v Ohlase od Nežárky
aneb Zkus si vyrobit noviny
Knihovna Muzea Jindřichohradecka pořádá k Týdnu knihoven
pracovní dílny. V pátek 10. října v rámci aktivit k mediální výchově vyrazili žáci 6. ročníku do Jindřichova Hradce a zapojili se do
devadesátiminutové lekce na téma 1. světové války.

Asi málokdo z nás zná novinový titul Ohlas od Nežárky. Není
se čemu divit. Vždyť tento týdeník vycházel v letech 1871- 1942
v Jindřichově Hradci. A právě s ním, dnes již digitalizovaným, se
naši šesťáci seznámili. V rámci pracovní dílny si předevší
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vyzkoušeli práci novináře – redaktora. Z ukázek a poskytnutých
materiálů si každý sestavil titulní stránku Ohlasu od Nežárky.
Jejich úkolem bylo zaznamenat události v době vypuknutí 1.
světové války nejen jako obecnou informaci, ale i odraz v obci.
Kromě toho poznali původní práci sazeče a seznámili se s ručním tiskem.

Pracovní dílna byla motivací k dalšímu seznamování s mediálními technikami, jimž je dnešní člověk na každém kroku vystaven.
Někteří z žáků pracovali samostatně podle pokynů odborných pracovníků a práce se jim dařila, jiní budou muset své dovednosti
propojené s všeobecným přehledem teprve rozvíjet.

R. Fuchsová

Dopravní hřiště
Jako každým rokem na podzim vyrazili žáci naší školy na dopravní hřiště v Třeboni. Čtvrťáci zde byli již potřetí v doprovodu
mladších spolužáků ze třetí třídy. Prošli si nejen teorií při práci
s interaktivní tabulí, ale hlavně praxí. Při příjemném podzimním počasí si zajezdili na kolech hlavně podle dopravních značek a pravidel silničního provozu, což se jim dosti dařilo. Už se
všichni těší, až si akci zopakují v jarních měsících, kdy čtvrťáci
budou skládat zkoušky. První řidičský průkaz.
Pavla Žáčková

Výlov Ponědražského rybníka a putování po Lomnicku
(ročníková akce druhé třídy)
Jaká je naše největší ryba? Rostou ryby po celý život? Co má na
starosti porybný? Odpovědi na tyto i další otázky se žáci druhé
třídy dozvěděli při pozorování práce rybářů při výlovu Ponědražského rybníka. Povídali si o tom, jak mají rybáři při výlovu rozdělenou práci, jak se třídí ryby a kam se odváží. A co teprve když pan
Pavel Strouha zalovil ve vaničkách a ukazoval nám různé druhy
ryb - mohutného sumce, obrovského kapra a amura, mrštnou štiku
či stříbřitého karase. Počasí nám přálo, děti pozorovaly podzimní
přírodu, hledaly houby, poznávaly rostliny, stromy a plody, obdivovaly mohutné duby na hrázi a spousty vodních ptáků. Prošli jsme si vesnici Frahelž, děti se podívaly na domácí zvířata na
pastvě a zbyl čas i na závody v běhu na hrázi rybníka. Při návratu
děti přemýšlely, zda si na Štědrý den pochutnáme na kaprovi třeba
právě z Ponědražského rybníka.

Tonda - obal na cestách
Environmentální výchova je jednou z priorit naší školy a proto
věnujeme tomuto tématu velkou pozornost. Již 4 roky realizujeme několik ekologicky zaměřených projektů, kde žáci aktivně
strana 12

pomáhají chránit životní prostředí sběrem elektroodpadu, baterií
a papíru. Abychom se o této problematice dozvěděli více, využili
jsme nabídky firmy Eko-Kom a zprostředkovali dětem výukový
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program pod vedení odborných lektorů s názvem „Tonda - obal
na cestách“. Akce se zúčastnili žáci celé školy. Jednu vyučovací
hodinu strávili zajímavým povídáním a videoprojekcí o třídění,
recyklaci odpadů a následném dalším využití. Menší děti dostaly
možnost třídění si prakticky vyzkoušet a zasoutěžit si. Doufáme,
že pravidelnou osvětou v této oblasti vybudujeme v našich dětech
pocit spoluzodpovědnosti za prostředí, ve kterém žijí.
J. Schreibmeierová

Řeka Lužnice
Environmentální výchova v praxi, tak by se dal nazvat pobytový
kurz na řece Lužnici. Zúčastnili se ho žáci 2. stupně, finančně byl
podpořen z prostředků EU.

Řeka Lužnice z břehu – stavba rozvodí

Hodnocení cesty

Ukázka základní sjezdové polohy
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Ukázka nesprávného posedu

Příprava na suchu

Praktický výcvik na vodě

Rakouské děti na výlovu Rožmberka
V rámci dlouholeté spolupráce a partnerství mezi lomnickou základní školou a Střední školou v rakouském Bad Grosspertholzu
jsme pozvali naše rakouské přátele na typickou jihočeskou akci
– výlov krále českých rybníků Rožmberka. Velmi nám pomohl
ředitel Střední rybářské a vodohospodářské školy v Třeboni pan
Karel Vávře, který se svým pedagogickým kolektivem připravil
odbornou prezentaci o tomto rybníku, výlovu a rybách.

V pátek 10. října ráno dorazil autobus s 37 žáky 1. a 2. třídy
MS, což je obdoba našeho šestého a sedmého ročníku, spolu s ředitelem panem Reinholdem Koblingerem a třídními učitelkami
paní Silvií Paulsteiner a Martinou Hiemetzberger. Po prezentaci
s německým překladem, prohlídkou loviště a rybářské techniky se
rakouské děti vybavené gumovými holínkami vydaly na průzkum
okolí loviště. Chytaly do rukou malé rybky a škeble a přitom se
velmi dobře bavily. Nutno podotknout, že pan ředitel jejich nadšení sdílel a vydatně jim pomáhal.
Po nutném očištění obuvi a omytí jsme se vydali na prohlídku hráze. Krásné prostředí, letité duby a vyprávění o historii této
technické památky vyvolalo nadšení. Po jedenácté hodině jsme se
vydali do lomnické školy. Po dobrém obědě ve školní jídelně rakouské děti spolu s českými spolužáky shlédly film o jihočeských
rybnících a jejich výlovech. Žáci vzájemně besedovali a vyměňovali si zkušenosti ze školní práce. Film a jeho překlad zajistily
paní učitelky Vlasta Petrželová a Šárka Petrásková.
Pro naše rakouské hosty jsme připravili sborník o historii
rybníka Rožmberk a sladkovodních rybách s názvem Der Teich
Rožmberk. Každý rakouský žák i učitel si jej odvezl jako dárek.
S tímto sborníkem budou pracovat i naši žáci v hodinách německé
konverzace.
Akce se velmi líbila, pro rakouské přátele to byl zcela nový
zážitek, o kterém jistě budou vyprávět i svým rodičům a známým.

								
Rudolf Petržela
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Pobytový kurz EVVO 5. ročníku
V rámci projektu OPVK s názvem Škola pro život v 21. století jeli
žáci 5. Ročníku 16. a 17. října na pobytový kurz EVVO do Nových Hradů. Čekal je celodenní výšlap na Kraví horu a procházka
Terčiným údolím s programem vedeným panem Smržem z centra

ekologické a globální výchovy Cassiopeia. Druhý den si prohlédli
exteriéry i interiéry státního hradu Nové Hrady. Dětem se výlet
moc líbil a samy vás seznámí s tím, jak probíhal.
tř. uč. Petra Padrtová

Nové Hrady – František Maršálek
Ráno jsme se sešli před školu a jeli mikrobusem do Nových
hradů. Tam jsme se ubytovali a začala Cassiopeia. S panem učitelem jsme zajeli do Hojné Vody a zvonili jsme na starý zvon.
Potom začalo vystupování na Kraví horu. Cestou jsme viděli
hodně kamenů. Učitel nás pak vzal do listnatého lesíka, kde
byla první zastávka. Dostali jsme záložky, na nich byly kousky
básničky a museli jsme je rozluštit. Nakonec to zvládli všichni.
A vyrazili jsme skoro kolmo nahoru, až jsme narazili na kamennou hlavu Napoleona. Byla strašně velká a široká. Když jsme
si ji prohlédli, neušli jsme ani čtvrt kilometru a už jsme viděli

rozhlednu. Vylezli jsme na ni a byli jsme asi 1 kilometr nad
hladinou moře.
Zpět jsme nešli tou samou cestou, ale po úpatí hory. Trošku
níž v lese nám dal pan učitel rámečky a my hledali nejhezčí obrázek. Pan učitel ho pak vyfotil. Kolem kostela v Dobré Vodě a přes
louku jsme došli do Terčina údolí k tvrzi Cuknštejn. Odtud jsme
šli k vodopádu. Vodopád je přes 10 metrů vysoký a my jsme lezli
až k němu. Byl to senza výlet a my ho zakončili tím, že jsme šli
vyprovodit pana učitele z Cassiopeii na autobus. Výlet se mi moc
líbil a i počasí nám přálo.

Nové Hrady – Klára Egertová
Ráno jsme se sešli a šli jsme na náměstí. Tam byl malý autobus.
Všichni jsme byli překvapeni. Autobus nás dovezl do penzionu,
dali jsme si věci do jídelny, vzali si malé batůžky a autobus nás
dovezl do Hojné Vody. Zazvonili jsme si na velký zvon a šli jsme
do lesa. Lezli jsme po skalách a kamenech. Přestávku jsme si
udělali u takového zajímavého stromu. Také tam byl strom, který
vrzal. Po svačině jsme skládali básničku a hledali stromy z fotografií. Cestou na Kraví horu jsme prolézali skalami a to bylo
vážně úžasné. Na Kraví hoře jsme vylezli na rozhlednu, která byla
vysoká přibližně 40 metrů. Poté jsme sešli na tvrz Cuknštejn. Tam
jsme si sedli a četli si pověst o Anežce a ohnivém psovi. V Terčině
údolí byl vodopád a my mohli jít až k němu.
Potom jsme šli do penzionu, navečeřeli se a šli na pokoje. Tam
jsme si to užili. Slavili jsme narozeniny kamarádky. Ráno jsme
vstali v sedm hodin, nasnídali jsme se a šli na hrad Nové Hrady.
Tam se nám také moc líbilo, prošli jsme všemi pokoji a paní průvodkyně nám o tom všechno řekla. Na takovémhle výletě jsem
nikdy nebyla. Hrozně se mi tam líbilo. Úžasné!

První zprávičky ze ŠD
Začátek nového školního roku prožily naše děti ze školní družiny
velice aktivně. Měsíc září jsme věnovali především bezpečnému
chování dětí ve školní družině a zároveň i bezpečné cestě do školy.
Vysvětlili jsme si, jak se chovat v silničním provozu – jak a kde
nejlépe přecházet vozovku a seznámili jsme děti s nejčastějšími
dopravními značkami, se kterými se mohou na cestě do školy setkat. Společně jsme si vytvořili pravidla školní družiny a snažíme
se je všichni dodržovat.
Děti z první třídy jsme naučily nové pohybové a míčové hry
a všichni jsme změřili své síly v soutěži o Pexesového krále. Nejlepším hráčem se stala Zuzana Vacková.
V letošním roce také pokračujeme s pravidelnými návštěvami
místní knihovny. Paní Božovská si vždy připraví pro děti zajímavé
povídání, četbu pěkné pohádky a nakonec děti dostanou i jednoduchý úkol, který musí do další návštěvy splnit.
Celá školní družina se zapojila do soutěže „Supermani nebo
bambulové“. Jedná se o sérii jednoduchých pohybových úkolů,
za které dostávají děti body. Soutěž ještě probíhá a bude ukončena
a vyhodnocena na konci měsíce.

Již tradičně jsme se všichni vydali na přírodovědnou vycházku – letos kolem rybníků Koňský a Peřinky. Cestou děti
odpovídaly na otázky z přírody, které byly prokládány pohybovými soutěžemi (např. slalomem mezi stromy, skoky z místa
celého družstva). Nakonec jsme objevili ukrytý poklad s drobnými dárky a sladkostmi. I když nám letos počasí moc nepřálo,
všichni jsme byli dobře naladěni a se všemi úkoly si děti dobře
poradily.
Tento měsíc jsme se také věnovali klasickým podzimním tématům – změnám v přírodě, podzimní sklizni atd. Opět byl otevřen,
v rámci naší školní družiny, výtvarný kroužek pro děti z první třídy a první práce našich šikovných dětí již můžete vidět na výstavě
v přízemí prvního stupně.
V listopadu nás čeká již třetí Pyžamový bál, který si děti opět
pořádně užijí. Obléknou si své oblíbené pyžamo a celé odpoledne
budeme tančit a soutěžit. Vyhlásíme také první výtvarnou soutěž
na téma „Pouštění draků“, které se mohou zúčastnit i děti nezapsané do ŠD.
Napsala: V. Bártů
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KULTURA
Svatý Martin
Biskup Martin Tourský se narodil jako syn římského důstojníka
kolem roku 316 v Sabarii (území dnešního Maďarska) a zemřel
v roce 397; 11. listopad je dnem jeho pohřbu ve francouzském městě Tours. Po opuštění vojenské služby se stal poustevníkem a posléze jako biskup ve Francii zakládal malé venkovské kláštery
a farnosti, které se stávaly centry křesťanského života vesničanů.
Také letos si v Lomnici přehrajeme legendu o svatém Martinovi. Chcete-li, přijďte v úterý 11. listopadu v 17.30 hodin na náměstí svatého Václava, kam přijede Martin na bílém koni. Až se podí-

váme, jaký byl tento světec dobrý člověk, půjdeme průvodem se
světýlky do kostela sv. Jana Křtitele pro požehnání v jeho jménu.
Na farské louce si pak mohou malé děti vyzkoušet jízdu v sedle.
Svatý Martin je patronem vojáků, jezdců a koní a ochráncem
mnoha řemesel, z nichž některá jsou platná dodnes – podkovářů,
krejčích, mlynářů, vinařů, pastýřů. Drží ochrannou ruku nad hostinskými a hoteliéry, ale také nad chudáky, žebráky a abstinenty.
Stará se o domácí zvířata a husy zvlášť.
Kateřina Orlová

Na svatou Kateřinu, schováme se pod peřinu
Tak tohoto rčení se nedržte! Letos si vás před svatou Kateřinou
dovolujeme pozvat na akci, kterou pořádá místní Klub žen s naším infocentrem v sobotu 22. listopadu v sále Na rychtě. Odpoledne si dovolujeme pozvat všechny milovníky ochotnického di-

vadla na pohádkové představení určené velkým i malým a večer
si nenechte ujít program ve kterém nebude chybět dobrá muzika
ani zábavné a taneční vstupy. Přijďte si spolu s námi užít trochu
zábavy.

Připravujeme na ADVENT
Adventní čas je příležitostí pro nás všechny poodkrýt své lepší já,
podat ruku nejen svým nejbližším, obdarovávat a pomáhat. Stejně
jako své domovy, ulice a města nazdobíme a rozzáříme, rozzáříme
se i my radostnými vánočními melodiemi, návštěvou koncertů,
výstav a trhů. Lomnice opět po roce nabídne zajímavý program,
který může být i pro vás příležitostí oprostit se od svých starostí
nebo naopak umocnit pocit spokojenosti a sounáležitosti.
Na první adventní neděli si připravte vánoční zvonky a rolničky, abychom jejich zvoněním přivítali společně adventní čas
v našem městě. Odpoledne zahájíme program v knihovně setkástrana 16

ním s Vladimírem Jandou a jeho Krajánky. Adventní tvoření si
vezmou na starost již známé a především šikovné lektorky Martina Najdrová, Dagmara Kartáková, Martina Prášková a nově také
Lenka Tůmová. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu doprovodíme zpěvem koled a v 18.00 začne první adventní koncert v kostele sv. Václava.
V tomto období mnohem více vnímáme radost, nadšení, ale
mnozí také samotu a beznaděj.Advent už klepe na dveře, tak je
společně pootevřeme nebo dokonce otevřeme dokořán všem lidem dobré vůle.
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22. 11. od 16.00 Na Rychtě
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Mikuláš v Lomnici 2014
Po svatém Martinovi nás podzimním obdobím k zimě a Vánocům
provede další oblíbený světec, shodou okolností také ze 4. století a také biskup. Také on proslul dobrotou a širokým srdcem,
které rádo dávalo. Mikuláš narozený na území dnešního Turecka a pietně pohřbený v italském Bari drží ochrannou ruku nad
českobudějovickou diecézí, potažmo tedy nad celým jihočeským
krajem, takže o to raději si ho i letos připomeneme v kostele svatého Jana Křtitele. Přijďte, kdo jste byli loni a komu se setkání
líbilo, a vezměte své dobré kamarády a známé. Připomeneme si

jednu z legend ze života svatého Mikuláše a poslechneme několik
povzbudivých slov. Nadílka nikoho nemine.
Pátek 5. prosince v 16 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Lomnici nad Lužnicí
Pořádá kostelní sbor Kos
Zpívá pěvecký sbor Zvoneček pod vedením Jitky Balcarové
Kateřina Orlová

ZE SPOLKŮ
Nastala nám již koleda
Ač se tomu nechce věřit, rok nám utekl a opět nastalo období,
kdy se naše soubory připravují na blížící se vystoupení v adventním čase. Letos opět vyrazíme za našimi nejmilejšími diváky do domovů seniorů v Třeboni a Českých Budějovicích, tradičně zahájíme adventní program zde v Lomnici a nejen svým
nejbližším věnujeme závěrečné vystoupení v Chotýčanech.
Poprvé se nám naskytla příležitost představit se s naším vánoč-
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ním programem v českobudějovickém rozhlase. V tamním sále
si nás můžete poslechnout v úterý 16. prosince od devatenácti
hodin. Rádi se s vámi setkáme na kterémkoliv z našich vystoupení, kde se můžete přidat a spolu s námi si zazpívat některou
z tradičních koled.
Javor a Javoráček
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Javor a Javoráček v Horní Pěně

Vystoupení souborů v domově
důchodců na Dobré Vodě

Javor a Javoráček v Horní Pěně

Během příprav na adventní vystoupení se naše folklorní soubory vydaly na vystoupení do Horní Pěny a na Dobrou Vodu
u Č. Budějovic do domova důchodců na setkání rodin tamních obyvatel.

Výstava 2014
Ve dnech 26.-28. září 2014 se uskutečnila již tradiční výstava místních spolků, letos situovaná do větších prostor
sálu restaurace Na Rychtě. Letošní výstavu obohatil mimo
tradiční zahrádkáře a včelaře také agilní Klub žen svými
ručními pracemi. Výšivky, háčkované dečky, náhrdelníky, náušnice, věnečky, kraslice, oblečky pro mimina a panenky, čepice apod. Zvláště hezké byly vyšívané ubrusy.
Prostě naše ženy se ukázaly a bylo se na co dívat a co
obdivovat.
Nosným programem zahrádkářské expozice byl samozřejmě rozsáhlý sortiment jablek, různých barev, tvarů
a také chutí. Tu mohli návštěvníci hodnotit jen prostřednictvím ochutnávky jablečného
moštu, která byla součástí výstavy. Zvláště školní mládež
se do moštu pustila a zjistila,
že obyčejný mošt je lepší než
různé prodávané chemické
džusy a drinky. Zásoba jednorázových odlivek zdaleka
nestačila a bylo nutno dokupovat abychom uspokojili všechny zájemce. Hrušek
bylo výrazně méně z důvodu
pokračující rzi hrušňové, jak
každoročně
připomínáme.
Z dalšího sortimentu ovoce
byly k vidění kdoule, aronie,
mišpule, ořechy, rakytník,
víno. Pí. Baštýřová vystavila
pěkný stromek s granátovými
jablky, př. Filípek banánovník, ananasovník a agáve.
Také byly vystaveny různé
druhy zeleniny např. př, Novotná vystavila sortiment rajčat, především Datlo jehož

semena byla přiložena jako dárek předplatitelům časopisu
Zahrádkář, př. Filípek vystavil pěkné kadeřávky.
Zlatým hřebem zahrádkářské výstavy byl sortiment výpěstků ze semen firmy SEMO Smržice, který zajistil náš
člen – profesionál př. David Brom. Nádherný a rozsáhlý
sortiment tykví, novošlechtění paprik a cibule. Vždyť také
letošní rok byl ČZS vyhlášen rokem tykve.
O výzdobu výstavy se postarali manželé Hešíkovi svými jiřinkami, členové ozdobnými tykvemi.Tradičně byla
k vidění profesionální vazba pí. Havlíčkové. Nesmíme zapomenout na základní výzdobu, kterou nám zajišťují žáci
naší školy výtvarnými pracemi. Letos jsme výkresy
Ze zahájení výstavy
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očíslovali a každý návštěvZkušený včelař informuje mládež
ník lístkem vhozeným do
urny mohl vyhodnotit kresbu, která se mu nejvíc líbila.
Bylo vyhodnoceno 5 prací
za které žáci obdrželi dárkový balíček, který do soutěže
věnovala firma FLOP, za což
děkujeme pí Idě Martínkové,
která je zajistila. Ostatním
žákům jsme věnovali cenu
útěchy tyčinku Milky Way.
Děkujeme všem žákům, kteří nám s výzdobou pomohli
a především vedení školy
v čele s pí. Mlnaříkovou.
Zapomněl jsem připomenout, že zahájení výstavy se
přes značné zaneprázdnění
obětavě zúčastnil předseda
územního sdružení ČZS J.
Hradec p. Ing Ladislav Zahradník. Jako absolvent zdejší školy také při přednášce
o pěstování ovoce a zeleniny
zavzpomínal na svá školní
léta ve zdejší škole a na tehdejší učitele. Škoda že jsme přednášku umístili do sálu, kde byla špatná akustika. Chybami
se člověk učí. Na výstavě jsme též presentovali zahrádkářskou literaturu, především časopis ČZS Zahrádkář a výhody
při zajištění v předplatném tj. vzorky jinde nedostupných
semen, stolní kalendář, výtisky knihovny zahrádkáře apod.
Součástí výstavy byla také pěkná prodejní expozice kaktusů, o které byl velký zájem i mezi žáky školy.
Horní část sálu obsadili svou pěknou expozicí místní včelaři. Ve vchodu do výstavy byla umístěna nástěnka s presentací činnosti Včelařského kroužku mladých pod vedením
Ládi Šedivce a JUDr. Jirsy. K vidění bylo velké množství
úlů, pomůcek pro včelaře, rojáčky, ochranné pomůcky, krmítka, vykuřováky, schránky na matky a další. Dále řada
medometů od historických po současné moderní. Součástí
výstavy byla velká expozice včelařské literatury, výrobků

Z Klubu žen
Na výstavě Zahrádkářů a Včelařů měl svůj prostor i Klub
žen. Prezentoval zde ruční práce lomnických žen. Návštěvníci výstavy si tak mohly prohlédnout vyšívané ubrusy,
háčkované dečky, čepice, chňapky, oblečky na panenky,
pletené ponožky, obrázky tvořené ubrouskovou technikou
i vyšívané, náušnice a náramky a různé další dekorační
předměty, z nichž některé byly i prodejné. Svými výrobky
přispěla Pavla Šafářová, Marie Nováková, Hana Železná,
Marie Zemanová, Zdena Bicková, Marie Zasadilová, Alena Zvánovcová, Martina Najdrová, Ludmila Šindelářová,
Blanka Krejčová, Marie Reichertová, Ludmila Hešíková,
Petra Vojtíšková, Věra Chrtová a Marta Baštýřová.
Marie Zasadilová, foto Olga Leštinová
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z včelařského vosku. Včelaři obohatili výstavu různými akcemi např. Přednáškou o pěstování včel, zdobení perníků
z medového těsta, odlévání ozdob ze včelařského vosku.
Součástí výstavy byla i prodejní výstava včelí kosmetiky
a zlatý hřeb o který byl největší zájem, prodej medoviny
s koštem. Však jsem vyspělejším žákům školy nabízel nalepení vousů aby se mohli také zúčastnit koštu této staročeské
pochutiny, vzpomínaje přitom na svá mladá léta a pana restauratéra Pudila a jeho „co si pán dá“.
Koutku s kosmetikou a koštem neomylně vládly pí. Auská a Šindelářová.
Na závěr mohu konstatovat, že podle ohlasu se výstava
líbila. Děkuji všem, kteří se o zdárný průběh výstavy zasloužili včele s předsedy spolků pí. Zasadilovou, Svobodou
a Pudilem.
Zeman Zdeněk
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Baráčníci chválí a děkují.
V sobotu 11.10.2014 se uskutečnilo POSEZENÍ S HARMONIKOU v restauraci na Rychtě. Přivítal nás ,jako vždy,
velice ochotný vedoucí p. J.Špiřík. Muzikanti si připravili
nástroje a začali ladit. Přitom se začali nesměle scházet
občané z Lomnice/Luž., kterým se tento žánr hudby líbí.
Restaurace se zaplnila a muzikanti začali hezky od podlahy hrát. Jednu písničku hezčí než druhou. Kdo je znal
,rád si s nimi zazpíval. Kdo ještě neviděl hrát mladého
harmonikáře Richarda Kalianka, ten jej obdivoval,s jakým
elánem a pohybem tento nástroj ovládá. Soused Miroslav Lohniský hrající
na saxofon, se dokázal vyrovnat s tempem ,který Richard nasadil. Zpestřil odpoledne svými krásnými skladbami za
doprovodu pouze bubnů, za kterými seděl a bubenický um předvedl Jan Kodl.
I náhodní návštěvníci restaurace si také
rádi poslechli muzikanty. Někteří se
dokonce i vrátili večer si zpestřit pobyt
v Lomnici/Luž. Byli až od Havlíčkova
Brodu, když přes den navštívili výlov
Rožumberku. Určitě budou mít na pobyt
v Lomnici/Luž. krásné vzpomínky. Vytvořila se v restauraci skvělá atmosféra,
jak kdybychom se všichni znali. Vedoucí restaurace J. Špiřík se velice a ochotně snažil uspokojit všechny hosty, kteří
ji navštívili. Odpoledne se přehouplo do
večera a posezení nebralo konce i když
jsme měli dohodnuté ukončení ve 20 ho-

din. Nikomu se domů nechtělo, neboť atmosféra v restauraci byla skvělá. Je vidět, že na posezení se již vytvořila
skupinka stálých hostů, kteří již vícekrát přišli mezi nás.
Chtěli bychom poděkovat p. J. Špiříkovi, který nám připravil skvělé zázemí. Dále děkujeme návštěvníkům za jejich účast a muzikanti jim děkují za to, že v restauraci tolik
nekouřili a jim se lépe zpívalo.
Za Obec Baráčníků v Lomnici/Luž.
vzdělavatelka Z. Kalianková
Z posezení při písničce

Klábosilák
Jako minulý rok, tak i letos jsem se vydal s kluky na již 22.
ročník Klábosilova nočního hvězdičkového přesunu, který
se konal v blízkosti Černovic u Tábora. Čekal nás okruh patnáct kilometrů. Kluci řekli: „jdeme do toho!“ Odjeli jsme
v 17:15 do Jindřichova Hradce a odtud jidřichohradeckou
úzkokolejkou do Včelničky. Do Lhotky u Černovic jsme
přejeli autem. Zde jsme se zaregistrovali a čekali na autobus,
aby nás odvezl na místo. Čekali jsme asi hodinu a půl, ale
uteklo to celkem rychle. V autobuse nám řekli ať si zavážeme oči a vyrazili jsme. Na místě jsme dostali papír se šifrou.
Tu jsme vyluštili celkem bez problému a vydali se lesem. Po
chvíli jsme došli na správné místo, kde pro nás byly připraveny další informace. Potom jsme se, bohužel, vydali jinou
cestou než ostatní, ale nebyli jsme jediní. Družina Velbloudi
se také nerozhodla správně, a tak jsem se spojili a šli spolu.
Ve dvě hodiny ráno jsem vyšli kopec k rozhledně Svidník,
kde byly otázky a pak jsme šli zase dolů. Do cíle, tudíž na
základnu ve Lhotce, jsme dorazili ve 4:24, kde jsme dostali
výborný guláš. Na patnáctikilometrovou trať šlo celkem 36
týmů. A my skončili jako třináctý. Letošní přesun byl skvělý
a všichni jsme si ho parádně užili. Příští rok se rozhodně
zase zúčastníme. Tímto bych chtěl pochválit Jojo, Voňavku
a Otéčka, že byli stateční a vyrazili se mnou na tuto akci.

								
Michal Krejčí (Milouš)
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ZAJÍMAVOSTI
Obuv Čapek
K čemu je v botě membrána?
Milí zákazníci,
věřte, že žádná bota není zdrojem tepla. Teplé zimní boty
pouze více izolují teplo, které si vytváří Vaše vlastní noha.
Čím vyšší je izolační schopnost boty, tím větší je teplota
uvnitř a tím více se noha potí.
Přesně z tohoto důvodu je nepříjemné nošení zimní obuvi v létě. Membrána naproti tomu zaručuje sucho uvnitř boty,
protože nepropouští vodu zvenku do boty, ale odvádí vnitřní
vlhkost ven. Celý systém je založen na skutečnosti, že molekuly vody spojené povrchovým napětím jsou větší než molekuly
páry. Membránu si můžete představit jako síto se spoustou miniaturních dírek, které propustí odpařující se pot ven, ale neumožní vodě vsáknutí dovnitř. Membrána je tedy tenkým ohebným
filmem, který zajišťuje nepromokavost a prodyšnost zároveň.

Naše společnost OBUV Čapek Vám nabízí širokou nabídku bot s patentovanou membránou, které poznáte podle
štítku s nápisy Riekertex, Topdrytex apod. V naší prodejně
na náměstí v Lomnici nad Lužnicí se můžete u zkušených
prodávajících zeptat na další podrobnosti.

INZERCE

Help Finance

Půjčka – rychle a výhodně!
• Nejlevnější rychlá půjčka v ČR
• Půjčka bez ručitele a bez zajištění
• I pro OSVČ, důchodce, matky na MD
• Půjčujeme na cokoli,
peníze na ruku
• Vyřízení do 48 hodin u Vás doma
• tel.: 606 652 755

Půjčka – rychle a výhodně!

Help Finance
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STATEK LOMNICE spol. s r.o.
má zájem o koupi zemědělských pozemků.
Nabízíme 11 – 15 Kč / m2
V případě pronájmu zaplatíme
2.000 – 2.500 Kč / ha.
Kontakt: info@statek.cz
nebo tel.: 724 318 523

Ceník inzerce v Lomnických listech
1 strana A4
1/2 strany A4
1/4 strany A4

800,– Kč
500,– Kč
300,– Kč

6 x 9 cm
200,– Kč
Řádková inzerce 100,– Kč

Při opakovaném podání inzerátu bude
poskytnuta sleva 10 %.

Více informací na adrese:
lomnickelisty@gmail.com
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