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Slovo starostky

Vážení a milí Lomáci, srdečně vás
všechny zdravím po dvou měsících
prázdnin, kdy naše Lomská radnice
nevycházela.
Opět vám přinášíme mnoho informací a novinek o dění v našem městě. Uvnitř listu najdete ukázky naší
práce o prázdninách, protože jsme
ani o prázdninách nezaháleli. A ačkoli se naše město chystá na komunální
volby, neznamená to pro nás, že bychom ve své práci pro občany našeho
města zvolnili či dokonce ustali. Dokončujeme spojovací chodník mezi
horním a dolním Lomem na ulici
Vrchlického, zde nás trošičku zdržela proluka k malému Oprámu, nebo tu musíme udělat přejezd z jiného, pevnějšího materiálu, protože zde
bude přejíždět a už i přejíždí těžká
technika z důvodů jednak oprav Loučenského potoka a dále kvůli přípravám stavby „nových“ Černic. A ještě
jedno zdržení bylo kvůli přeložce lampy VO, která byla v trase chodníku.
Byly dokončeny opravy fasád některých domů v majetku města,
tyto se zaskvěly novou barevnou fasádou. Tribuna na fotbalovém hřišti dostala nový pláš v podobě nové
střechy. Bohužel naše fotbalové hřiště pod vedením pana Josefa Lochnera dostalo tak zabrat a je tak zdevastované, a už hovořím o zázemí či
obvodových zdech tribuny, že mohu
s čistým svědomím nyní říci, že nemalé peníze, které panu Lochnerovi, mimochodem občanu Litvínova, poskytovalo město Lom šly bůhví kam, do
oprav a rekonstrukcí určitě ne! Šatny jsou totálně vybydlené, plné plísně a mechu, stejně tak i další zázemí,
o sprchách, z nichž se člověku chce
zvracet, ani nemluvě... Střechy na šatnách se propadají... atd. atd...
Ze městského hřbitova byla
z důvodů hrozícího pádu do vozovky
kompletně opravena. Konečně byla
dokončena rozsáhlá rekonstrukce Havlíčkova náměstí. Staticky poškozené budovy v ulici Osecká byly
demolovány. A další staticky narušené a vybydlené domy budou demo-

lovány v ulici ČSA. Probíhá oprava
lamp VO – jsou zbaveny rzi, vyčištěny a nově natřeny, ty které jsou nahnuté jsou narovnány. Vytipované lampy VO jsou v současné době měněny
za úplně nové. S tím souvisí kompletní rekonstrukce VO v našem městě, která bude následně probíhat, a to
i včetně výměny kabeláže.
Velmi dobrou zprávou je to, že
se nám podařilo získat, s podporou poslance za hnutí ANO 2011
Bronislava Schwarze, dotace na
kompletní rekonstrukce kulturního domu a požární zbrojnice,
s jejichž realizací začneme co nevidět. Škoda je, že žádost o dotace
na rekonstrukci – zateplení a opravu
střechy – naší školy byla zamítnuta.
Nicméně nevzdáváme se a budeme
i nadále usilovat o získání ﬁnancí na
tuto nezbytnou rekonstrukci.
Ve škole konečně splníme
požadavek hygieny z let 2006/
2007, jenž se týká vybudování
sprch pro žáky naší školy. Škoda, že již bývalé vedení města i školy
pro naší školu neudělalo zhola nic...
a tedy ani ty sprchy.
Uvnitř listu se vracím ještě k naší
škole pod vedením Dagmar Coubalové, nebo ještě stále nejsme
s Mgr. Coubalovou ﬁnančně vypořádáni. Městu Lom Mgr. Coubalová
dluží nemalé ﬁnance za několikeré porušení zákona.
Obratiště autobusů u městského hřbitova je také v plánu, nebo
veškeré administrativní úkony již by
měly býti hotovy. Částečně opravujeme výmoly na místních komunikacích. Úklid a čistota našeho města je
již samozřejmostí, rovněž tak i údržba městské zeleně.
Nezapomínáme ale ani na nejodlehlejší části našeho města. Našim
seniorům z Lomu i z Loučné jsme
umožnili dva zahraniční pobytové zájezdy k moři. I nadále budeme jednat s vedením Báňského úřadu
o rozšiřování našeho města a tedy o výstavbě nových rodinných
domů. Zatím jsme dosáhli jen dílčích
úspěchů, nebo BÚ nedovolil změnu
územního plánu našeho města z důvodu zásob uhlí pod naším městem.
V rámci dobré správy a dobrého
jména našeho města vracíme ﬁnance za neprovedené změny ÚP
všem neúspěšným žadatelům.
O prázdninách jsme uspořádali několik výletů pro děti v rámci příměstského tábora. Uvnitř listu najdete bližší informace. V čase prázdnin se nám
roztrhl pytel se svatebními obřady.
Téměř každou sobotu jsem oddávala
a musím říci, že obřady byly všechny
velmi nádherné. Ale dost už slov. Více
najdete uvnitř listu.
Přeji vám všem jen vše dobré
a děkuji za vaši spolupráci, pomoc
a pochopení. Mějte jen pěkné a klidné dny. A opatrujte se prosím.
Kateřina Schwarzová
starostka města

Milé setkání předškoláků a jejich rodičů
v základní škole v Lomu

Na nový školní rok se těší 21 nových prvňáčků, kteří si již chystají aktovky a těší se na vstup do školy. Proto
jim škola pod vedením Mgr. Ivany Šabkové letos poprvé umožnila vyzkoušet si roli žáčka, ještě před touto velkou událostí. Zapomenou tak na stres
ze vstupu do školního prostředí a poznají svou paní učitelku.
Děti se svými rodiči měly možnost
přijít dvakrát. Poprvé měla hodinka
název: „Modelujeme s maminkou“,

při které si vyrobily krásná sluníčka
z keramické hlíny. Procvičily tím nejen ruku, ale také jim zůstane památka
na první den ve škole. V druhé části
„Hravé školičky“ pracovaly ve třídě,
rozvíjely jemnou motoriku na interaktivní tabuli, vyrobily si indiánské
čelenky a naučily se básničku. Pak
následovala prohlídka školy a tělocvičny, kde děti závodily jako indiáni
a žákyně čtvrté třídy pro ně připravily
taneček zumby.

Sešlo se patnáct dětí s jejich rodiči,
obě odpoledne byla příjemná, v krásném přátelském duchu. Děti už vědí,
co je ve škole čeká, a maminky se mohou těšit, že takových akcí bude více.
Vždyť spolupráce rodičů a školy je velkým přínosem pro obě strany. Všechny
děti si ze školy odnesly kromě pěkného
zážitku i keramickou medaili s jedničkou. Moc se na děti a jejich rodiče
v září těšíme.
Mgr. Petra Šamunová

Oznámení o době a místě konání voleb
do Zastupitelstva města Lom
Starostka města Lomu podle § 29 zákona č.491/2001 Sb.,
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zápisů oznamuje:
1. volby do Zastupitelstva města Lom se uskuteční dne
10. 10. 2014 v době od 14.00 do 22.00 hodin a dne
11. 10. 2014 v době od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
 v okrsku č. 1 je hlasovací místnost v ul. Novostavby 123
(klub v penzionu pro seniory) pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Lomu, část Loučná, ulice – Dlouhá Louka, Hájovna, Tyršova stezka, Libkovická, Podkrušnohorská 1, S. K. Neumanna, Lesní, Hrnčířská, Školní, Wolkerova, Novostavby
 v okrsku č. 2 je hlasovací místnost v ul. Podkrušnohorská 113 (klub v restauraci Nový výčep) pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Lomu – Lom
sever, ulice – K. H. Máchy, Novákova, Úzká, Příční, Havlíčkovo nám., K hájovně, Podkrušnohorská 2, Uhelná,
Vrchlického 1, Spojeneckých letců, Luční, Seifertova,
Březová

 v okrsku č. 3 je hlasovací místnost v ul. Vrchlického 372
(ZŠ Lom) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v Lomu – Lom jih, ulice – Vrchlického 2, Nerudova,
Hornická, Litvínovská, nám.Republiky (mimo čp. 7, 9, 10,
56, 58, 60, 136), Šrámkova, Alšova, Dr. Milady Horákové
 v okrsku č. 4 je hlasovací místnost v ul.Osecká 479 (přísálí kulturního domu) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Lomu – Lom jih, ulice – Osecká,
Sadová, F. Veselého, B. Němcové, K. Čapka, Husova,
Nádražní, Československé armády, Na lukách, Palackého, Komenského, Větrná jáma, Kohinoor, nám.Republiky (čp. 7, 9, 10, 56, 58, 59, 60, 136)
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní občanství České republiky a trvalý pobyt v obci .
4. Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny
před konáním voleb.
V Lomu, dne 25. 8. 2014

Kateřina Schwarzová
starostka města Lom

Upozornění pro poplatníky města Lomu
Upozorňujeme poplatníky města Lomu, že dle OZV je termín splatnosti místního poplatku za odpad je 30. září 2014. Poplatky lze uhradit na účet č. 1041418379/0800, variabilní symbol 1337, speciﬁcký symbol – poslední dvojčíslí roku, číslo
domu, číslo ulice, dále můžete uradit poplatek přímo v pokladně MěÚ.
Skutečnosti vedoucí ke vzniku, zániku nebo změně poplatkové povinnosti je občan povinen oznámit do 15 dnů na MěÚ, kancelář č. 5, Sýkorová Jana, tel. 476 769 870, email: sykorova@mesto-lom.cz. Na uvedených kontaktech můžete rovněž požádat o zaslání složenky k úhradě místního poplatku.
Děkujeme všem poplatníkům, kteří již místního poplatek za provoz systému shromažování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů uhradili.
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Základní škola a Mateřská škola Lom  Základní škola a Mateřská škola Lom
Návštěva hracího centra Beckiland v Praze V základní škole v Lomu jsme měli netradiční návštěvu
V pondělí 9. 6. 2014 vyrazili žáci
z místní základní školy autobusem do
bezvadného hracího centra v Praze. Děti
se dostatečně vyřádily na různých zajímavých atrakcích pod dohledem svých
pedagogů a jejich doprovodu. Celé dopoledne zdolávaly skákací hrady, různé
prolézačky, provazové žebříky, horolezeckou stěnu, mohly si zajezdit na formulích, skákat na trampolíně nebo se
jen tak válet v barevných kuličkách.

Velký úspěch u dětí měly různé koloběžky k zapůjčení a také masážní křesla
na relaxování unaveného těla. Dopoledne jim zpestřil i malý vláček a tajemný hrad. Rozhodně nechyběly ani
různé klouzačky podobné tobogánům.
Děti využily i občerstvení, které si
mohly zakoupit v malinké restauraci,
která byla součástí areálu.
Všichni byli velice hodní, poslušní
a užili si to s patřičnou parádou.

V úterý 12. 6. 2014 se to v naší tělocvičně školy hemžilo pejsky a jejich
ošetřovateli. Charitativní organizace
na záchranu vysloužilých závodních
chrtů, které mají sídlo v Proboštově,
navštívila naší školu po milém pozvání
od paní ředitelky Ivany Šabkové.
Škola uspořádala sbírku na podporu
a pomoc pro chrty, jejichž zachránci se
o ně pěkně starají. Žáci i učitelé sbírali
pro pejsky peníze do speciálních kasiček
a nebylo jich málo. Vybralo se 7 061 Kč
k velkému překvapení organizátorů akce.
Děti se seznámily s životem závodních chrtů a mohly si je prohlédnout
a podívat se jak milí a přítulní dovedou
tito závodní chrti být. Život jim zpestřuje právě organizace nazvaná Greyhound Adoption Czech Republic, která
se o psy stará jako o vlastní.

Poděkování patří nejen členům tohoto sdružení, ale také všem pedagogům i dětem, že se ujali sbírky zodpovědně a tím pomohli chrtům v jejich

nelehkém boji o přežití. Pejsci čekají
na adopci v psím útulku v Proboštově a my jim přejeme jako škola jen
to dobré.

Školní akademie ZŠ a MŠ Lom v kulturním domě

Třeáci a čtvráci ze základní školy
v Lomu skončili plavecký kurz
Deset lekcí absolvovali žáci naší
školy v litvínovském plaveckém bazénu. Od dubna do června jezdili pravidelně každé pondělí plavat. Čtvrťáci se
v plavání zdokonalovali a žáci ze třetí
třídy s kurzem začínali. Děti si užily
spoustu zábavy a naučily se základy
všech hlavních plaveckých stylů.
Personál bazénu byl shovívavý a trpělivý, děti mohly v každé plavecké hodině využít saunu, skákaly z vysokého

Dne 24. června 2014 se v Kulturním domě uskutečnila pro žáky, děti,
rodiče i pedagogy velká společenská
akce – Školní akademie.
Naši žáci a dětičky MŠ ukázali všem,
že nejsou šikovní jen při učení a práci

v mateřince. Předvedli scénky, básničky,
taneční kreace i kouzelnické umění.
Dospěláci až tajili dech při umění svých
maličkých. Kromě českého jazyka se tu
ozval také anglický jazyk – ten naši žáci
už od školičky pilně trénují.

Úvodní slovo měla paní ředitelka
a paní starostka. Vyřazeni byli nejen
žáci 9. tříd, ale také předškoláci. Všichni
dostali šerpu a kytičku na rozloučenou.
Občerstvení zajistilo město Lom.
Pedagogický sbor ZŠ a MŠ

můstku a také si zahrály vodní pólo.
V žádné hodině nechyběla chvilka na
hraní a dovádění.
Kurz máme za sebou. Každý plavec
dostal na závěr diplom a odnesl si pocit,
že když umíš plavat – voda je přítel.
Velké poděkování patří městu Lom
a jeho vedení za to, že žákům lomské
školy plavecký kurz zprostředkovali
a hlavně celý uhradili.
Petra Šamunová a Jana Dietrichová

Školní bus města Lom
funguje nadále i od
nového školního roku
Od 1. 9. 2014 funguje nadále školní
autobusová linka města Lom. Tento
autobus mohou nadále ZDARMA využívat děti a senioři, kteří jsou držiteli
speciálních karet, vydávaných na sekretariátu MěÚ Lom. Školní autobusová linka je označena viditelnou cedulí „Město Lom – školní bus“.
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JÍZDNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO
AUTOBUSU MĚSTA LOM
platný od 1. 9. 2014
Pracovní dny

Zveme vás do lomské knihovny
na „ Dny otevřených dveří “.

V našem bohatém a pestrém knižním fondu najdete knihy historické, současné, naučné i zábavné a
také knihy pro děti a mládež. A pokud se rozhodnete rozšířit řady našich čtenářů, velmi rády Vás
provedeme knihovnou a pomůžeme s výběrem knih.

* burzu knih

– prodej vyřazených knih za 1,- Kč

* registraci zdarma

Čas

Lom, rozcestí M. Radčice

7:19

Lom, náměstí

7:23

Lom, Červený kříž

7:24

Lom, škola

7:25

Lom, Geologický průzkum

7:26

Loučná

7:29

Loučná, konečná

7:32

Loučná

7:33

* internet zdarma

Horní Lom

7:34

Litvínov, Koldům

7:36

* amnestii pro zapomnětlíky

Litvínov, 3. ZŠ

7:37

Litvínov, Citadela

7:38

Litvínov, sportovní hala

7:40

Litvínov, mototechna

7:41

Litvínov, Máj

7:42

Litvínov, 1. ZŠ

7:44

Litvínov, nádraží

7:47

– pro nové zájemce do konce tohoto roku
– pro stávající registrované čtenáře v délce 30 minut
– čtenáři, kteří mají knihu půjčenou „přesčas“ ji mohou vrátit bez poplatku z upomínky

Zábavné soutěžení o sladké ceny

http://www.mesto-lom.cz

Trasa

V úterý a čtvrtek od 13:00 do 16:00 hod. si mohou přijít děti do knihovny zasoutěžit
v zábavných kvízech, křížovkách a doplňovačkách.
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Lomské děti se opět mohly těšit na příměstský tábor
Příměstský tábor je určen pro děti
ve věku od 6 do 15 let, které chtějí
trávit svůj volný čas zábavně a zajímavě. Letošní tábor proběhl ve dnech
28. července až 1. srpna. Program byl
zaměřen na aktivní pohyb, takže naplánovány byly hlavně výlety a vodní
radovánky.
První výlet, který otestoval naši fyzičku směřoval do Meziboří na Tesařovu stezku. Stezka nebyla náročná
a tak jsme ji všichni zvládli v pohodě. Další den patřil vodním radovánkám na koupališti v Oseku. Středu

jsme strávili v ZOO v Ústí nad Labem. Zoologická zahrada má pro své
dětské návštěvníky připraveno nejen
plno zajímavých zvířat, ale i několik
zábavných dětských hřišť s pěknými
atrakcemi. Nechybí ani naučné tabulky a hry rozvíjející dětskou mysl.
Ve čtvrtek jsme navštívili rozhlednu
a dílnu magistra E. Kelleyho na hradě
Hněvín. Pátek, poslední den příměstského tábora, patřil výletu lanovkou
na Komáří vížku. Bohužel, tento výlet nám nevyšel, lanovka z důvodu
poškození lana nejezdila. Zklamání

bylo velké, ale nedalo se nic dělat.
Dali jsme hlavy dohromady a popřemýšleli, co s načatým výletem. Zvítězilo koupaliště v Oseku. A tak místo
lanovky si děti užily vody a sluníčka.
Týden uběhl jak voda a vzpomínky
na společně strávené dny nám budou
připomínat fotograﬁe, které jsme si
z každé akce pořídili. Fotograﬁe budou ke shlédnutí na webu města a na
nástěnce v Městské knihovně v Lomu.
Děkujeme všem dětem za účast a příští
rok se těšíme na opětovné shledání .
Pracovnice Mě knihovny.
Tesařova stezka

Koupaliště v Oseku

ZOO v Ústí nad Labem

Dílna magistra Kelleyho na Hněvíně

Lomští senioři
Město Lom vypravilo své seniory k moři
Vedení města Lom umožnilo svým seniorům netradiční výlet – jednalo se o týdenní pobytový zájezd k moři do Itálie. Naši senioři z Lomu - Loučné si sami vybrali
lokalitu a hotel, město Lom jen vše uhradilo. Další týdenní pobyt u moře čeká na
seniory z Lomu. „Doufám, že se všem u moře líbilo a hlavně, že si naši senioři odpočinuli a načerpali u moře energii a užili si do syta sluníčka. Dle ohlasů se domnívám, že jsme se našim seniorům treﬁli do noty a potěšili jsme je,“ komentuje netradiční zážitek starostka města Kateřina Schwarzová

Prázdninový zpěv a tanec našich seniorů
Město Lom pro seniory získalo a využilo nabídku od společnosti Naděje – M,
o. p. s. Most na projekt s názvem „Senioři zpívají“. Jedná se o projekt, kde cílem je hudbou, zpěvem a pohybem zlepšovat kvalitu života seniorů a vtáhnout
samotné seniory na jednotlivých produkcích aktivně do programu například formou určení si své vlastní písně apod.
V rámci této nabídky se uskutečnily dvě akce pro seniory našeho

města. První z nich proběhla v červenci v Loučné a měla název „Odpolední posezení spojené s živou hudbou
manželů Hvozdových“. Druhá v měsíci srpnu v Lomu s názvem „Taneční
odpoledne – manželé Hvozdovi zahrají seniorům nejen k tanci, ale i k poslechu“. Město Lom poskytlo na tyto
akce prostory, a to klubovnu seniorů
v Loučné a sál KD Lom, produkce
byla pro seniory zdarma. Není třeba se

více rozepisovat, s jakými pocity senioři z akce odcházeli. Prohlédněte si
pozorně přiložené fotograﬁe. Více fotograﬁí na www.mesto-lom.cz v sekci
Fotograﬁe z akcí 2014.
Město Lom si dovoluje touto cestou poděkovat nejen za sebe, ale především za účastníky – seniory, že mohli
využít této nabídky a zapojit se takto
do projektu, který spoluﬁnancoval Ústecký kraj.
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Opravy a rekonstrukce v našem městě

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace
v ulici K. H. Máchy v Lomu
Vážení občané města Lomu, Severočeská vodárenská společnost
zastoupená Vodohospodářskými
stavbami připravuje rekonstrukci
kanalizačního a vodovodního řadu
v ulici Karla Hynka Máchy v Lomu.
Předpokládané započetí prací je
v termínu od 15. 9. 2014 s termínem dokončení stavby 21. 11. 2014.
Jedná se o zemní práce realizované
od křižovatky ulic Příční a Novostavby k číslu popisnému 523. Celková délka stavby bude přibližně
100 m. Šířka výkopu by neměla
přesáhnout 1,7 m. Z důvodu šířky
místní komunikace je od křižovatky
ulic Příční/Novostavby po náměstí
K. H. Máchy navržená celková uzavírka komunikace.
Rádi bychom, proto poprosili
vlastníky domů v citovaném rozsahu
stavby, aby se předem připravili na
obtíže spojené s touto stavbou. Rovněž je vyzýváme, aby v případě potřeby v termínu provádění stavby
provedli napojení svých domů na
nově budovaný kanalizační a vodovodní řad. Po dokončení stavby

bude v této ulici provedena rekonstrukce povrchu komunikace a překopy nového povrchu nebudou povolovány. Víme, že se tato stavba
dotkne hlavně domů s navrhovanou rekonstrukcí vodovodních a kanalizačních přípojek, ale zasáhne
i okolní ulice zvýšenou průjezdností
vozidel, parkováním aut a pohybem
stavební techniky. Rádi bychom vás
proto požádali o pochopení, trpělivost a vstřícnost. Severočeská vodárenská společnost má plán prací pro
svá vodohospodářská díla dle jejich
stáří a počtu poruch.Vzhledem ke
stáří sítí v ulici K. H. Máchy je provedení rekonstrukce nutné.
Město Lom a Městské technické
služby Lom, v rámci svých možností
budou připraveny pomoci svým
obyvatelům s jakoukoliv vzniklou
obtíží. S důvěrou se proto na nás
obraťte. Věříme, že po dokončení
díla budeme mít opět v našem městě
další opravenou ulici, a že občanům
města se zkvalitní průjezdnost ulic.
Děkujeme všem občanům města
za pochopení.

Stín Mgr. Dagmar Coubalové se stále vznáší
nad naším městem a naší školou
Protizákonné kroky bývalé ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lom stále poškozují město Lom.
Krajským úřadem Ústeckého kraje
bylo při provedené kontrole příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Lom v roce 2012, zjištěno
porušení rozpočtové kázně příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Lom, ke kterému
došlo v době, kdy byla Mgr. Dagmar
Coubalová její ředitelkou a do její kompetence pak mimo jiné patřilo rovněž
stanovování platových tarifů, odměn
a příplatků pro podřízené. Dopustila se
tak pochybení, které vyústilo v povinnost příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Lom zaplatit na základě rozhodnutí Ústeckého kraje ze dne 24. 4. 2013 částku
172 810 Kč, která představuje neoprávněně čerpané peněžní prostředky na rok
2012 ze státního rozpočtu.
S ohledem na toto pochybení
Mgr. Coubalové, byl podán návrh

Městské domy již nehyzdí Lom

u Okresního soudu v Mostě na náhradu
způsobené škody, kterému předcházel pokus o mimosoudní vyřešení věci,
na který Mgr. Coubalová nereagovala.
Vzhledem k tomu, že zde je dána výše
škody, která v důsledku pochybení ředitelky příspěvkové organizace vznikla, je
dána rovněž příčinná souvislost, na jejímž základě je škoda uplatňována.
Dalším pochybením bývalého vedení příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Lom, ke kterému došlo v době, kdy byla Mgr. Dagmar Coubalová její ředitelkou, byla
zjištěna na základě kontroly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
odborem kontroly v roce 2014, která
se týkala výběrového řízení na ICT vybavení, které bylo realizováno v rámci
poskytnuté dotace z Operačního pro-

gramu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Kontrolou bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně s ohledem na
netransparentnost výběrového řízení,
které bylo zadáno způsobem, omezujícím některé případné uchazeče. Toto
podezření na porušení rozpočtové
kázně ve výši 418 880 Kč bylo v současné době předáno odborem kontroly na příslušný územní Finanční
úřad. V případě, že ﬁnanční úřad potvrdí toto porušení rozpočtové kázně,
bude následně příspěvkové organizaci
vyměřen odvod ve výši 418 880 Kč
k úhradě. V tomto případě bude opět
podána žaloba na náhradu způsobené
škody Mgr. Dagmar Coubalovou, která
v době porušení rozpočtové kázně,
byla ředitelkou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lom.

Poděkování

Spojka mezi Dolním a Horním Lomem je téměř hotova

Rekonstrukce
osvětlení

lamp

veřejného

 Děkuji velmi srdečně paní Marice Dvořákové ze společnosti Tygas s. r. o. Lom za její vstřícný a nezištný dar
v podobě dvou kotlů, které věnovala městu Lom k využití. Doufám, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat v duchu vstřícnosti a pochopení.
Kateřina Schwarzová – starostka
 Velmi děkuji tatínkovi malého předškoláčka, který navštěvuje MŠ Lom - Loučná, jenž si nepřál být jmenován a uváděn,
což respektuji, ale přesto mu tímto způsobem chci vyjádřit obrovský dík za jeho nezištný a velmi milý dar v podobě rekonstrukce pískoviště v areálu Mateřské školy v Lomu - Loučné.
Kateřina Schwarzová – starostka

 Vážená paní starostko, chtěl bych touto cestou poděkovat a uveřejnit v měsíčníku Lomská radnice můj vřelý dík
a uznání za Vaši práci, která se týká našeho města. Ještě
nikdy se nestalo, že by město bylo takto uklizené a upravené, jako za Vašeho působení. Naprostá čistota a upravenost a květiny dělají z našeho města město opravdu
čisté a krásné, že je radost se sem vracet.
Jsem dlouholetým občanem města, nyní se zdržuji
pracovně delší dobu v cizině a mohu s upřímností prohlásit, že takto příjemně naše město dosud nevypadalo. Přeji
Vám mnoho úspěchů ve Vaší další práci.
Milan Kocur

ASEKOL rozšiřuje podporu chráněných dílen
Společnost ASEKOL zajišuje sběr vysloužilých elektrospotřebičů

Demolice dvou staticky narušených a totálně vybydlených domů na Osecké ulici proběhla na jedničku

Neziskový kolektivní systém ASEKOL spolupracuje se 7 chráněnými dílnami, které dávají práci 150 lidem s omezenou
pracovní způsobilostí, čímž patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele hendikepovaných v České republice. Společnost
ASEKOL se rozhodla zapojit do zpracování starého elektra ještě více chráněných dílen a vypsala otevřené výběrové
řízení na zpracování dalších 1000 tun vysloužilých monitorů a televizorů. Ve výběrovém řízení uspěly chráněné dílny
ECO-RETEL s. r. o. a Maleč s. r. o. Díky tomu najde uplatnění dalších 20 hendikepovaných osob.
Vyzýváme občany našeho města TŘIĎTE ODPAD, chráníme tím nejen naše životní prostředí, ale to také pro
dobrou věc.

Lomská radnice  ročník IV.  číslo 7  září 2014

Strana 5

Ze života Policie ČR
korun a případ poškození cizí věci nahlásil policistům obvodního oddělení
v Litvínově.

Motocyklista bez řidičáku
nezvládl motorku a v lese narazil
do stromů
Mostecká policie šetřila nehodu,
která se stala na lesní cestě v katastru
obce Lom. Muž ve věku 25 let jel na
motocyklu tovární značky Suzuki a zatím z nezjištěných příčin najel na větev
a poté narazil do stromu a následně narazil do druhého stromu, kde zůstal ležet
s motocyklem. Motocyklista byl z místa
transportován letecky do ústecké nemocnice. Policejní hlídka zjistila, že řidič nevlastní žádné řidičské oprávnění.
Cizí muž nehodlal z domu odejít
Na cizího návštěvníka narazila majitelka rodinného domu v obci Lom na
Litvínovsku. Jednoho dopoledne chtěla
pustit své psy na zahradu a všimla si,
že na chodbě sedí schoulený muž, kterého vůbec neznala. Muž nereagoval
na její slova, seděl v rohu, pohupoval se a nemluvil. Obyvatelé domu na
místo přivolali sanitu i policii. Lékař
neshledal, že by muž byl zraněný. Policie následně muže vyslechla. Ten byl
však na slovo skoupý. Proč vnikl do cizího domu, policii nesdělil. Policisté
mu předali záznam o sdělení přečinu
porušování domovní svobody. Případ
je šetřen ve zkráceném přípravném řízení. K hmotné škodě nedošlo.
Zaparkovaný vůz někdo poškrábal
Nemilé zjištění čekalo jednoho motoristu z Litvínova. V polovině června
přijel do obce Lom na Litvínovsku.
Vozidlo nechal zaparkované na ulici.
Když s vozem v podvečerní době odjížděl, zjistil, že mu nějaký poberta na
laku stříbrné barvy vytvořil po celém
obvodu auta rýhy. Poškozený Litvínovan odhadl škodu na částku 25 000

Mladý motorkář při střetu přelétl
vůz, skončil v nemocnici
s těžkým zraněním
K vážné dopravní nehodě došlo
v neděli ve večerních hodinách v obci
Lom. Řidič vozidla značky Citroen se
na ulici Osecká při odbočování vlevo
do ulice B. Němcové střetl s motorkářem. Ten jel ve stejném směru a vozidlo předjížděl. Motocyklista narazil
do boku vozu, následně přelétl auto
i se strojem značky Yamaha, dopadl na
chodník a těžce se zranil. Zraněný mladík byl převezen rychlou záchrannou
službou do nemocnice. Při pádu došlo
k poškození omítky rodinného domu.
Míra zavinění je předmětem dalšího
šetření policie. Ta vyčíslila hmotnou
škodu na částku 91 000 korun.
Policisté našli vůz ukradený
v Pardubicích
Policisté z policejní stanice Lom
nalezli druhý týden v červenci osobní
automobil tovární značky Škoda Octavia, který ten den někdo odcizil v ulici
města Pardubice. Vůz byl odstavený na
silnici v Loučné. Hlídka ihned kontaktovala majitele vozidla, který si vůz od
policistů převzal. Zda došlo k odcizení
věcí z vozidla či k poškození, je předmětem dalšího šetření. Případem se zabývají kriminalisté.
Zloděj ze sklepa odcizil křovinořez
Nezvaného hosta měl ve svém
domě občan města Lomu. Neznámý
pachatel se v červenci zřejmě v nočních hodinách v přesně nezjištěný den
dostal po přelezení plotu na soukromý
pozemek. Násilím se vloupal do domu
a ve sklepě odcizil uložený křovinořez.
Poškozený majitel vyčíslil hmotnou
škodu na částku 6 000 korun. Případem krádeže vloupáním se nyní zabývají policisté ze stanice Lom.
Zahradní kolonii navštívil lapka
Nevítaného návštěvníka na své zahradě v Lomu zaznamenal zahrádkář z Litvínova. Během noci mu kdosi
vnikl na oplocenou zahradu. Následně
se vloupal do kůlny, ze které odnesl se-

Plačící lomská Odyssea
kačku, kabely a dětské horské jízdní
kolo, vše v celkové hodnotě 12 000
korun. Ke krádeži došlo začátkem července. Poškozený majitel případ ohlásil policistům z policejní stanice Lom.
Muž musel opustit bydliště,
nebylo to poprvé
Policisté na Litvínovsku vykázali
tento týden ze společné domácnosti
45letého muže. Ten dle výsledků šetření hlídky na místě měl opět napadat slovně svou partnerku, které vyhrožoval i v přítomnosti dítěte. Nátlak
ze strany muže trvá několik let a policie v domácnosti nebyla poprvé. Již
předloni muže z domu vykázala a jeho
útoky kvaliﬁkovala jako přestupky.
S ohledem na stupňující se násilí, kdy
muž je více agresivní zejména pod vlivem alkoholu, přistoupila hlídka po vyhodnocení rizik k zákonnému oprávnění a muže z domácnosti vykázala na
dobu deseti dnů kvůli obavě z pokračujících útoků. Případ je šetřen jako přestupek proti občanskému soužití.
Lapka v dílně ukradl nářadí
a rybářské náčiní
Škodnou na svém pozemku zaregistroval majitel rodinného domku
v Lomu. Zloděj se na pozemek dostal
zřejmě přes plot, který poškodil. Neodradil ho ani volně pobíhající pes. Vnikl
do dílny a z ní odcizil prodlužovací kabel, různé nářadí, rybářský prut s navijákem, rybářskou brašnu a další věci,
vše v hodnotě téměř 4 000 korun. Poškozený majitel část lupu našel v trávě.
Případ krádeže a porušování domovní
svobody nyní šetří lomští policisté.
Vůz bez značek kdosi
odcizil u zahrady
Krádež motorového vozidla vyšetřují policisté z policejní stanice Lom.
Poškozený majitel krádež oznámil
poté, co zjistil, že přišel o vozidlo. To
stálo odstavené na příjezdové cestě
k zahradě v kolonii v obci Loučná.
Vůz byl bez registračních značek a dočasně byl vyřazen z provozu. Policisté
nyní po automobilu výrobní značky
VW Passat bílé barvy pátrají. Majitel
tak krádeží přišel i o doklady k autu.
nprap. Ludmila Světláková

Co víc k vandalství, zlobě a lidské hlouposti dodat...

Projekt Lepší místo v Lomu chce
upozornit na problémy
Občané našeho
města! Chcete upozornit na problém
ve vašem okolí, ale nevíte na koho se
obrátit? „Lepší místo v Lomu“ vám
s tím pomůže. Na webu města Lom
najdete odkaz na projekt „Lepší
místo“ – zde můžete jednoduše zadávat své tipy, podněty či připomínky.
Konkrétní věc stačí vyfotit, krátce
popsat a předat jako nový tip. Vy tak
neztrácíte čas chozením po úřadech
nebo vyplňováním formulářů.
A o zbytek se již postaráme my.
Vaším tipem, problémem či podnětem se budeme zabývat a vyřešíme
jej ke spokojenosti všech.
Město Lom se zapojilo do projektu
Lepší místo. Chceme hezčí Českou republiku, chceme hezčí naše město. Lidé
se mohou dobře cítit ve svém městě či
vesnici a spoluvytvářet veřejný prostor
kolem sebe.
Chceme angažované obyvatele, kterým není lhostejné, co se děje za okny
jejich obývacího pokoje. Věříme, že
typický Čech nemusí v budoucnu jen
nadávat u piva.
Jsme přesvědčeni, že zapojením
nás všech, kterým není život v našem
městě lhostejný, dokážeme úředníkovi pomoci, aby byla jeho práce efek-

Tipy na volný čas od 15. 9. do 15. 10. 2014
muzikál Touha jménem Einodis, Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
Cena Jockey klubu Most, Hipodrom Most
TOHATSU FIRE CUP 2014, soutěž v požárním útoku Lom,
hřiště SK Viktoria, od 9.00 hod.
24.–27. 9. Festival mladých divadel, Městské divadlo Most
27. 9.
CHORUS CAROLINUS KLADNO, koncert Osek, kostel
Nanebevzetí Panny Marie, od 14.00 hod.
28. 9.
taneční zábava s SD Chomutov, Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
28. 9.
Svatomichaelské slavnosti, Litvínov
6.–10. 10. Týden knihoven, Lom, městská knihovna
12. 10.
dětské divadlo Myšáci jsou rošáci, Citadela Litvínov,
od 16.00 hod.
12. 10.
taneční zábava J+J, Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
do 31. 12. výstava Velká válka 1914–1918 a její vliv na podkrušnohorský
region, Oblastní muzeum Most

Blahopřejeme
V měsíci září slaví svá významná životní jubilea tyto občanky našeho
města:
Přibylová Erika
Malá Margita
Khelová Jiřina
Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví, štěstí
a životního optimismu.

Vzpomínáme

Dne 10. září 2014 uplynou 3 roky,
co nás navždy opustil můj manžel
pan Bohumil Voříšek. S láskou
vzpomínají manželka, syn, dcera
a vnuci s rodinami.

MĚSTO LOM

17. 9.
20. 9.
21. 9.

tivnější. Místo vyplňování formulářů
může dělat kroky, které jsou vidět, mají
smysl a veřejnost si jich bude vážit.
Podněcujme společně občany
i úředníky k aktivitě a angažovanosti.
Iniciujeme zapojování ﬁrem. Ty
mohou díky Lepšímu místu smysluplněji přispívat, a tím efektivněji vylepšovat svůj obraz.
Ukazujeme, že pomoci dokáže
každý, kdo může a chce. Jeden tipem
na zlepšení, druhý ﬁnančně, další nápadem či zkušeností. Jiný může natřít lavičku, protože má dost času. Nebo prostě proto, že rád natírá. Každá pomoc
je důležitá a podstatná. A zapojit se je
tak snadné!
Kateřina Schwarzová
starostka města Lom

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - kraj Ústecký
pořádá pod záštitou města Lom
soutěž v požárním útoku požárních družstev

Dne 14. 9. uplynulo 16. smutné výročí, kdy nás navždy opustil tragickou smrtí náš drahý syn Miroslav
Veleta z Loučné. S bolestí v srdci
a se slzami v očích stále vzpomínají rodiče, sestra Věra s rodinou, babička, ostatní příbuzní.

Kalendárium Lom

15. 9. – 15. 10. 2014
15. 9.

jednání Zastupitelstva
města Lom
18. 9. jednání Rady města Lom
21. 9. TOHATSU FIRE CUP –
organizuje město Lom –
velká hasičská soutěž
2.10. jednání Rady města Lom
6.–10. 10. Týden knihoven

DATUM KONÁNÍ :

21.9.2014

MÍSTO KONÁNÍ :

hřiště SK Viktoria Lom

ZAČÁTEK :

v 9:00 hodin

Dne 12. 9. je tomu 20 let, co nás
navždy opustil můj milovaný manžel, otec, děda, pan Jaroslav Plíva
z Loučné. Stále vzpomínají manželka, dcery Věra, Eva s rodinami.
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Co možná nevíte
Měsíc září
Září je devátý měsíc gregoriánského kalendáře a má 30 dní. Kolem
23. září začíná na severní polokouli
podzim (podzimní rovnodennost). Staročeské označení tohoto měsíce bylo
zářuj nebo zářij, což znamená „za říje“.
Odvozování názvu od záření (slunce
nebo barevného listí) je pouze lidovou etymologií. Mnoho jazyků převzalo jeho latinský název September,
kdy šlo o sedmý měsíc před reformou
kalendáře. V září začíná období podzimní sklizně. Kromě ovoce a brambor
dozrává také obilí, vinná réva a chmel.
Proto se v lidové tradici českých zemí
odehrávají v tomto měsíci tkzv. sklizňové slavnosti – dožínky, vinobraní,
dočesná nebo pro jižní Čechy typická
konopická.

Dožínky (také obžínky, dožatá, dóženek, dožitá, ožinek) je slavnost na
ukončení žní. Slavnost zahrnuje odvážení posledního snopu z pole, předání
dožínkového věnce a přání hospodáři.
Poté následovala hostina s tancem. Věnec se uchovával v hospodářství do
Vánoc nebo do příštích žní. Slavnost,
kterou se ukončují žně, lze najít téměř
ve všech zemědělských kulturách, kdy
sklizeň plodin znamenala konec období
nouze a přechod k dočasnému nadbytku potravy. Se svátkem dožínek se
spojuje příležitost ke společné oslavě,
poděkování za sklizeň a rituální uvolnění nové sklizně, která se teprve smí
spotřebovávat. V současné době je svátek v naší zemi znovu velmi oblíben,
v našem kraji probíhají dožínky každoročně v Peruci, pod záštitou hejtmana.
Vinobraní se slaví ve vinařských
oblastech a trvá od poloviny září, kdy
se vinohrad uzavírá „zarážením hory“,
což znamená téměř naprosté uzavření
vinic v době, kdy hrozny začínají měknout. Uprostřed vinic na dobře viditelném místě – většinou na nejvyšší kopec
se zaráží vysoká tyč ozdobená kvítím,
klasy a ovocem. Samotné vinobraní
pak pro vinaře představuje nejkrásnější část jejich práce – sběr hroznů, lisování, burčák – a práce končí v listopadu, kdy většina vín projde prvními
degustacemi a ochutnávkami, které
jsou – jak jinak – samozřejmě spojené
s lidovými veselicemi a oslavami.
Obdobné jsou také stále více oblíbené slavnosti piva – dočesné – typické pro chmelařské oblasti, oslavující český femomén – národní nápoj
pivo a pivovarnictví.
Zato jihočeská konopická se již
z podvědomí národa pomalu vytrácela.
Konopická (také konopice, babský bál,
babí hody, ženské právo, zástěrková či
stromečková zábava) je oslava sklizně

Mohlo by vás zajímat

lnu a konopí, rostlin, ze kterých je získáváno textilní vlákno. Zpracování textilních vláken byla v minulosti hlavně
ženská práce, muži vykonávali pouze
pomocné činnosti. Proto i celá slavnost v závěru těchto prací bývala v režii
žen a dívek. Ženy si sjednávaly muziku
a velely v hospodě, připíjely kořalkou
a vyzývali chasníky k tanci. To se samozřejmě nelíbilo mnohým mravokárcům, podle kterých se slušná panenka
u muziky měla upejpat a tvářit se cudně.
A tak díky různým zákazům se konopická dostala do jakési kulturní izolace.
V současné době je zvyk Staročeská konopická na řadě míst jihočeského regionu obnovován, křísí se staré tradice
a obnovují zvyky, což je jen dobře.
Dne 28. září slavíme také jeden významný státní svátek – den české státnosti, svátek svatého Václava. Svatý
Václav je jedním ze symbolů naší

země. V dobách nejtěžších se k němu
lidé modlili a věřili, že spasí český národ. Jeho jméno stále patří mezi nejoblíbenější. Podle blanické legendy
přebývá se svými nesmrtelnými rytíři v hoře Blaník. Až bude české zemi
nejhůře otevře se hora Blaník, rytíři
v plné zbroji z hory vyjedou a svatý
Václav, jeda na bílém koni, je povede Čechům na pomoc. Pak nastane
svatý pokoj a země česká si odpočine. Ta doba ale zřejmě ještě nenastala
a tak si v září připomínáme Sv. Václava také houbami „václavkami“, které
prý byly také jeho oblíbené. Na našem
území jich roste několik druhů a některé z nich mají léčivé účinky. Středověcí mastičkáři věřili, že skrze tyto
houby pomáhá nemocným sám svatý
Václav. Zlým lidem naopak škodily
a mohly je i zabít. A pro zajímavost –
zajímavý osud měly václavky ve středověkém Německu. Tam totiž vozkové
trávili mnoho času na cestách a používali václavky na úpravu zažívání,
kdy jim nahradily dnešní projímadla.
Během času se pak mezi nimi rozšířil
pozdrav HEIL IM ARCH (volně přeloženo – „buď zdráva tvá řiť“), ze kterého se vyvinulo nynější německé pojmenování václavek – Hallimasch.
Užijme si zářijového sluníčka, dovolme si, abychom i my zářili úsměvem a dobrou náladou, vždyť záleží
jen na nás samotných, kolik příjemných věcí a i slov si dovolíme vnímat
a tak žít spokojený život naplněný radostí a zdravím.
Zářijové pranostiky:
 Teplé září, dobře se ovoci i vínu daří
 Bouřka v září – sníh v prosinci  Babí
léto – léto na odchodě  Divoké husy
na odletu – konec i babímu létu  Po
svatým Václavu beranici na hlavu 
Září, na léto jde stáří 
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Po stopách lomských kapliček
Pokud bychom se zabývali historií sakrálních památek na území našeho
města mohlo by se na první pohled zdát,
že mimo kostela a dvou kapliček, z nichž
jedna byla zachráněna od totální likvidace
tkzv. „za 5 minut dvanáct“, naše město nijakým zvláštním sakrálním bohatstvím
neoplývá. Ale v minulosti tomu tak nebylo. Mimo pseudorenesančního kostela
Nejsvětější Srdce Páně, který byl postaven v roce 1888 (mimochodem víte, že
ten samý rok začala stavba Eifelovy věže
v Paříži?) a dodnes slouží městu a jeho
občanům jako obřadní a koncertní síň,
mimo dodnes dochovaných pozůstatků
poutní cesty, která vedla z Oseka přes
Loučnou do Mariánských Radčic a je
prezentována restaurovanými barokními
božími mukami z roku 1781 ve Školní
ulici a dále mimo kamenného a kovového kříže s korpusem Krista též z roku
1888, které jsou umístěné na městském
hřbitově, se v minulých dobách na území
našeho města nacházelo celkem 5 kaplí,
z nichž 2 se podařilo dochovat dodnes.

vikáře byla věžička osazena zvonem
a interier vkusně a účelně vybaven. Na
rekonstrukci přispělo město Lom, jeho
občané a okolní těžařské a průmyslové
podniky. Díky tomuto pochopení slouží
městu dodnes jako připomínka poutní
cesty z Oseckého kláštera do farnosti
v Mariánských Radčicích.
Druhá dochovaná kaple Nejsvětější Trojice se nachází v Horním Lomu
v ul. Vrchlického. Je v majetku římskokatolické církve. Jedná se o jednolodní,
pseudogotickou kapli s obdélným oltářním výklenkem. V sedle střechy je osmiboká vížka s lucernou a jehlancovou
střechou. V roce 1920 si nechali věřící
z této části obce odlít zvon, který byl
v roce 1942 odebrán pro válečné účely
nacisty. Oprava kaple proběhla v roce
1989 a v roce 2004, kdy byla z 65 %
hrazena sponzory a zbytek uhradil vlastník stavby. Kaple je vysvěcena a dodnes
slouží církevním účelům.

Dochované kapličky

První dnes již zaniklá kaplička se nacházela v horní části města, nad vlečkovou tratí pro povrchový důl S. K. Neumann, po pravé straně silnice do horního
Lomu, naproti bývalému mlýnu čp. 26.
Kaplička byla postavena v roce 1799
a byla neznámého zasvěcení. Zbourána
byla v první polovině 50. let 20. století, v době zahájení těžby na dole S. K.
Neumann. Nad vstupem do kapličky byl
uveden letopočet 1799 a iniciály A.H.K.
Vlastníkem v době likvidace byl tehdejší
MNV (viz foto).
Další zaniklá kaplička se nacházela
vedle hostince „U Brožů“ (nyní hostinec
„Zdař Bůh“), v blízkosti náspu železniční

První z nich pozdně barokní kaple
pochází z roku 1799 a nachází se na
křižovatce ulic Tyršova stezka a Lesní
v Loučné. Je polygonálně zavřená, nečleněná s obdélným vstupem, s oválnými okny a šestibokou věžičkou. Kaple
není vysvěcená. V minulosti jí hrozil zánik pro velmi špatný stav a nevyjasněné
majetkové vztahy. V roce 2004 se stala
majetkem města a v témže roce proběhla
její celková rekonstrukce, kdy byly opraveny omítky, podlaha, strop, krovy, položena nová střešní krytina. Díky velkorysému daru tehdejšího litvínovského

trati na Moldavu v Krušných horách.
Kaplička byla v roce 1922 na spadnutí,
později byla zbourána a materiál byl použit na výstavbu části lomské Sokolovny,
která byla dokončena v roce 1928. Jakého
byla zasvěcení není známo a nedochovala
se žádná její podoba.
Poslední zaniklá kaplička stála při
staré cestě z Lomu do Louky u Litvínova.
Část staré cesty, kde stála je dodnes patrná u silnice z Lomu do Litvínova naproti přírodní nádrži Bomba a zahrádkářské kolonii. Letopočet výstavby není
znám. Kaple byla pro svůj velmi špatný
stav v 50. letech 20. století zbourána. Její
podoba a zasvěcení též není známa.

Zaniklé kapličky

Zaniklá kaple u bývalého dolu S. K.
Neumann
Milí čtenáři, pokud Vy, Vaši rodiče
nebo prarodiče disponujete starými fotograﬁemi, které by mohly obsahovat
podoby zaniklých lomských kapliček,
budeme rádi za jejich zapůjčení pro
účely rozšíření fotograﬁckého archivu
našeho města. Děkujeme

Zábavné okénko pro děti
Je to černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé, černé, bílé ... Co je to? ... viz. tajenka

1.

potřeba při rýsování

2.

výrobek mlynáře

3.

nástroje k odemykání

4.

samice jelena

5.

voňavý nápoj (černý)

6.

rybí vajíčko

7.

cizopasník ve vlasech

8.

žlábek na střeše

9.

samice koně

10.

průzor ve zdi

11.

nástroj na sečení

12.

samostříl

13.

produkt včely

14.

ret zvířete

Správnou odpově zasílejte na e-mailovou adresu knihovna@mesto-lom.cz s uvedením svého jména, příjmení, věku a adresy
nebo je doručte osobně pracovnicím Městské knihovny Lom. Úspěšní luštitelé obdrží od města Lom dáreček.
Tajenka z Lomské radnice č. 6/2014: KRTEČEK. Výhercem je Maruška Gažiová, Lom – velmi gratulujeme. Vyzvednout výhru je možné na pobočce knihovny v Loučné: Po a Čt: 14:00 – 17:00 hod.
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