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Slovo starostky
Naše město není zadluženým městem

Velmi srdečně vás zdravím, vážení
a milí. Dovolte mi prosím, abych se
s vámi pozdravila po dvouměsíční přestávce, během níž jsme ovšem nezaháleli a pilně jako včelky pro naše město
a jeho občany pracovali. Více se ostatně
dozvíte uvnitř listu. Nabízím vám tedy
zářijové číslo naší Lomské radnice,
jenž vám rekapituluje události posledních letních měsíců.
Onen doplňující titulek znamená to,
že naše město Lom není v žádném případě zadlužené, jak jsem se doslechla
z „lomských fám“. Onen šiřitel fám sdělil, že – nyní cituji: „má z velmi dobrých
zdrojů to, že naše město je velmi zadlužené…,“ konec citace. Tohoto člověka
a další, jenž tyto lživé a ničím nepodložené podlosti šíří naším městem, mohu
ujistit, že město Lom není v žádném
případě městem zadluženým. Vše, co
zde budujeme, rekonstruujeme a opravujeme, ﬁnancujeme z vlastních zdrojů
či darů. Není nic jednoduššího nežli si
pročíst dokument s názvem „Rozpočet města Lom“ či dokument „Zpráva
o hospodaření města Lom“. Zde se ti
„nevěřící Tomášové“ dočtou černé na
bílém, že hovořím pravdu, když říkám,
že Lom není zadlužen. Toto na úvod
a objasnění zase jedné lživé fámy.
Nyní prosím, vážení čtenáři, neváhejte a otevřete listy našeho měsíčníku
a dozvíte se co se dělo v našem městě
o prázdninách. Z větších akcí připomínám: rekonstrukce a zkapacitnění MŠ
Lom v ulici Husova – zde ještě práce
pokračují s tím, že jsme dětičkám a jejich rodičům nabídli tzv. „náhradní ma-

teřskou školku“ v budově MÚ Lom, samozřejmě po konzultaci s hygieničkou.
Další z akcí, jenž se skutečně povedla bylo malování vnitřků budovy
ZŠ Lom a rekonstrukce školní jídelny
– přijďte a posuďte sami, jak se škola
změnila v rozkvetlou louku a svěží les,
je čistá, voňavá a rozjasněná – konečně
se svěžím vzduchem.
Školní rozhlas, jenž jsme v budově
MŠ Lom nechali vybudovat, neboť na
jeho absenci nás upozornila hygiena
– z důvodu bezpečnosti při vyhlášení
např. poplachu – přinese jistě školákům a nejen jim spoustu legrace a dospěláci budou mít větší pocit bezpečí
svých dětí.
Nový chodník v Lomu - Loučné
čekají přípravné práce. Zrekonstruovali jsme několik místních komunikací a dešťových svodů, chodníků a veřejné osvětlení. Budování pěší zóny
okolo kostela je v plném proudu. Zateplení štítů na penzionech pro seniory
započne co nevidět. V našem městě přibyly nové herní prvky (kde se nacházejí
a jejich fota najdete uvnitř listu).
Podařilo se nám přemluvit SVS a. s.
k rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řadu na Havlíčkově náměstí
v Lomu, neboť zde budeme v brzké
době realizovat rekonstrukci komunikace, veřejného osvětlení a chodníků.
Pro školu jsme dostali dar od Severní
energetické a. s. (bývalá Litvínovská
uhelná a. s.) na rekonstrukci školní kuchyně ve výši 350 000 Kč. Toť výčet
asi toho nej.
Těším se na vás všechny 23. září
na zasedání Zastupitelstva města Lom,
kam vás tímto srdečně zvu. Zde si můžeme pohovořit o problémech, které
vás trápí. Doufám a věřím, že jste měli
pohodové prázdniny a dovolené a načerpali jste síly na další období.
Děkuji vám, milí Lomáci, za přízeň. Za vaše podněty, náměty, připomínky, ale i výtky. Dokazují mi totiž,
že vám naše město a život v něm nejsou lhostejné.
Přeji vám jen pěkné dny babího léta,
plné slunce a pohody a spousty milých
setkání s dobrými lidmi.
Kateřina Schwarzová

Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany města Lomu, že termín splatnosti místního poplatku
za odpad je do 30. září 2013. 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. Sazba
poplatku za odpad pro rok 2013 činí 505 Kč na jednu osobu za kalendářní rok.
Skutečnosti vedoucí ke vzniku, zániku nebo změně poplatkové povinnosti je
občan povinen oznámit do 15 dnů na MěÚ, v kanceláři 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 občanům, kteří již úhradu místního poplatku za provoz systému shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů provedli.

Senioři se vzdělávali i o prázdninách
Město Lom podpořilo své seniory
v oblasti obsluhy počítačů. V závěru
roku 2012 obdrželo město Lom nabídku
ke spolupráci s ﬁrmou LYRIX nova, o. s.
Bílovec, která pro Nadaci manželů Livie
a Václava Klausových realizuje kurzy
obsluhy osobních počítačů pro seniory.
Nadační fond manželů Livie a Václava
Klasových pro rok 2013 vypsal výběrové řízení pro realizátory projektu „Senioři komunikují“, tento projekt je určen
pro cílovou skupinu „Senioři v důchodovém věku“ a týká se bližšího seznámení seniorů s obsluhou osobního počítače, internetu a používání platební
karty. V první fázi se jednalo pouze
o využití šance podpořit naše občany
staršího věku a investovat do nich čas
tím, že se prověří zájem, který se sdělí
o. s. LYRIX nova, Bílovec.
Paní Livia Klausová se svými spolupracovníky poté svědomitě vybírala obce, kluby seniorů i domovy důchodců pro uskutečnění počítačových
kurzů a většinou se soustřeďovala na ty,
kteří ještě neměli příležitost využít prostředků z nadačního fondu pro seniory.
Potěšující zprávu jsme obdrželi
v dubnu letošního roku, kdy nám bylo

sděleno, že naši senioři se dostali do
výběru mezi 48 kurzů, které se uskuteční z nadačního fondu, kdy celkový
počet předložených nabídek byl 100.
Samotná realizace počítačového
kurzu proběhla ve třetím týdnu měsíce
července. Město Lom poskytlo prostory, tj. zasedací místnost, o. s. LYRIX
nova, Bílovec zajistilo notebooky + příslušenství a lektora, kterým byl Eduard Gratzl. Kurzu se zúčastnilo 11 členů
z Klubů seniorů Lom a Loučná.

Účastníkům se kurz líbil, velice
chválili ochotu lektora a schopnost je
něčemu novému naučit.
Závěrem děkujeme výše jmenovaným, tj. nadačnímu fondu, realizátorům a v neposlední řadě milému lektorovi, který umožnil svou ochotou
a trpělivostí našim seniorům poznat,
ovládnout minimálně základy, a tak
proniknout do tajů počítače a internetu.
Více fotograﬁí naleznete na webových
stránkách města Lom.

Vážení občané města Lomu,
letošní rok je opravdu výjimečný v proměnách počasí od vydatných srážek na jaře letošního roku po vedra a sucha v nynější době. Jak jistě víte, přes naše město protékají tři potoky – Lomský potok, Loučenský potok a Klášterní potok. Všechny tři
toky patří pod správu Povodí Ohře s. p. Pracovníci Povodí Ohře, Městských technických služeb Lom a Sboru dobrovolných
hasičů Lom opakovaně čistí koryta potoků. Kdyby nebylo jejich obětavé práce, jistě by mnoho z vlastníků domů mělo potíže
s vytopenými sklepy či stavbami při velkých deštích a se zápachem tlejícího odpadu při nízkých průtocích vody. V korytu potoků se totiž nacházejí různé věci: pračky, domovní odpad, posekaná tráva ze zahrad, větve stromů, stavební su atd.
Žádáme vás o pochopení a ohleduplnost. Nedělejte z koryt našich potoků skládku. Máme v našem městě otevřený sběrný dvůr a rovněž odvážíme zelený odpad v pravidelných termínech.
Děkujeme za vaše pochopení
Vážení občané města Lomu,
je jistě potěšující, že právě v našem městě probíhá bohatá výstavba. Vznikají nové ulice a naše město se rozvíjí. Mnoho nových
lidí připravuje výstavbu domů podle svých snů a přání, a to v různých částech našeho města. Rádi bychom vás, naše budoucí
spoluobčany poprosili, abyste při nákupu pozemku pro váš budoucí dům řádně prošetřili, zda je tento pozemek určený pro
výstavbu rodinného domu, zda je ho možné napojit na veřejné sítě infrastruktury (voda, kanalizace, plyn…). Stejným způsobem si můžete prověřit rovněž koupi již postaveného domu, zda nabídka odpovídá skutečnosti (vlastnictví, exekuce …).
Tímto krokem si následně ušetříte spoustu starostí a potíží.
Informace vám ochotně poskytnou pracovníci Městského úřadu v Lomu, nám. Republiky 13, Lom, Telefon: 476 769 872.
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Zvířátkový branný závod Výlet na mostecký Hipodrom se vydařil
Třeťáci z naší školy měli krásný čtvrtek 6. 6. 2013. Díky akci, která proběhla
na Hipodromu, se seznámili se zákulisím
dostihových závodů, nahlédli do stájí,
prošli se vedle závodní dráhy. Po celou

dobu potkávali krásné koně, kteří zde byli
volně ve výběhu na pastvě. V rámci poznávání přírody se seznámili se vším, co
koně potřebují. Na závěr krásného a zajímavého dopoledne se také na koních pro-

jeli. Také si společně pochutnali na prima
svačince, kterou jim místní zaměstnanci
připravili. Moc děkujeme za krásný den
a na oplátku nasbíráme pro koníky suchý
chléb, aby měli na oplátku dobrotu.

Dne 31. 5. nám počasí sice nepřálo, ale dětem to vůbec nevadilo. Jejich
zdatnost prověřila Kočička Čiperka. Zda by uměly pomoci kamarádovi
zjišoval Pejsek Bolíto. Pěvecké schopnosti ukázaly Slavíkovi Umělci a nejtěžší úkoly čekaly na děti u Sovy Moudřeny.

Setkání bývalých žáků ve škole

Lomský Dětský den

Dne 31. května navštívili naši školu bývalí žáci. I po 50 letech se rádi vrací tam, kde prožili mládí, získávali cenné rady, nabývali vědomosti a zkušenosti do života. Se zájmem si prohlédli renovující se prostory školy. Věříme, že se stále v plné síle každoročně budou vracet na místa příjemně
strávených chvilek a zároveň jim přejeme pevné zdraví a spokojenost.
Mgr. Ivana Šabková, ředitelka školy

Výlet do Zooparku Chomutov

V neděli 9. 6. 2013 si mohly všechny
lomské děti naplno užít svůj svátek. Město
Lom připravilo pro všechny děti k jejich
svátku zábavný program plný soutěží
a her. Nechyběli houpačky, trampolína se
sítí, nafukovací skluzavka, malování na
obličej, třpytkové tetování, tvorba účesů,
soutěže pro děti, divadlo V Pytli. Odměnou pro soutěživé byla vždy nějaká ta
sladkost nebo malý dárek.
Následovaly ukázky výcviku psů,
dravců a sov. K Lomskému dětskému dni
patří také neodmyslitelně jízdy na koních.
Tento program umožnil dětem prožít svůj svátek co možná nejlepším způsobem. K dispozici byly také stánky
s občerstvením. Dle počtu zúčastněných a také milému výrazu na jejich
tvářích lze usoudit, že město Lom akci
připravilo dobře. Bohužel prudký déšť
trošičku pokazil závěr naší zábavy.

Že se tento dětský den těší velké
oblibě nám dokázala velká návštěvnost
nejen Lomáků. Na shledanou příští rok
opět na Lomském Dětském dnu.
Pořádání Dětského dne v Lomu
podpořili lomští sociální demokraté.
Na akci plnou zábavy a atrakcí pro
místní děti přispěla ČSSD částkou
10 tisíc Kč. ,,Děti a senioři si zaslouží
největší pozornost a podporu nejen města, ale také všech politických
stran a uskupení, které se na vedení
města podílí. Proto jsme se rozhodli
podporovat akce pro naše nejmenší.
Dětský den se navzdory počasí vyvedl a všichni, kdo se přišli podívat,
se dobře bavili. Je jen škoda, že akci
pokazil déšť, který nakonec všechny
návštěvníky předčasně vyhnal domů,“
říká předseda místní organizace ČSSD
Lom Roman Lafek.

Dne 14. června vyrazili žáci přípravného ročníku, 1.A a 2.A do zooparku v Chomutově. Bylo to tak trochu za odměnu za vykonanou celoroční
práci. Výletu se nezúčastnily pouze děti, ale jako vždy nás podpořily naše
H. Rambousková
skvělé maminky.
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Sout�žit se bude o :

od 15:00 hodin �

*�nejvýše�létajícího�draka�*�nejhez�ího�draka�*�nejmenšího�a�nejv�tšího�draka*�
*�nejlepšího�doma�vyrobeného�draka�
*�odm�na��eká�i�na�nejmladšího�a�nejstaršího�draka�e�
P�ihlášky do sout�že si m�žete vyzvednout v M� knihovn� v Lomu,
nebo na míst � v d e n k o n á n í a k c e

Doprovodný program :

- sportovní sout�že o sladké ceny
- jízdy na ponících
- ukázky výcviku ps�
- opékání špeká�k� u táboráku
- diskotéka

Čtenářská soutěž v městské knihovně
Dne 12. června se v městské
knihovně utkali prvňáčci o nejlepšího čtenáře. Malí čtenáři museli dokázat před porotou, jak zvládli čtenářské
dovednosti. Paní starostka vylosovala z klobouku kouzelníka Pokustóna
tři čtenáře – Patrika Kocura, Adama
Schubadu a Darinku Hrodkovou, kteří
dostali registraci do městské knihovny
na rok zdarma. Nakonec všichni před
paní knihovnicí odpřísáhli, že přečtou
každou básničku, pohádku…, byli
ošerpováni a obdrželi čtenářský glejt.
Všichni tak doufáme, že se z malých
prvňáčků stanou pravidelní návštěvníci knihovny.
Mgr. Hana Rambousková
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Trošičku jiná Lomská pou
Lomská pouť, která má již mnohaletou tradici, proběhla o víkendu
15.–16. června. Mimo různých
atrakcí pro děti i dospělé, stánků se
sladkostmi, či rozličnými předměty,
nechyběla na pouti ani výstava lomských chovatelů drobného zvířectva
a jízdy na koních pro děti.
Ten, kdo zavítal na pouť v sobotu
mohl zhlédnout i velmi pěkný kulturní
program, který připravilo, pro návštěvníky, město Lom. Na náměstí Republiky vyrostl historický vojenský tábor,

jenž byl pěknou kulisou pro vystoupení
účinkujících. Skupina historického
šermu „Vítkovci“ předvedla divákům
výcvik mušketýrů se střelbou z historických zbraní a děla a poutavé představení „Maska“ s ukázkami historického šermu. Pěkným zážitkem byly
rovněž dobové tance, které v oslnivých
kostýmech předvedla taneční skupina
Ambrosia. Velmi zajímavé a poutavé
byly i ukázky letu dravců a sov. Sokolník předvedl let orla mořského, orla bělohlavého, káněte Harrisova, výra vel-

kého, puštíka obecného, sovy pálené
a ke každému dravci podal i velmi zajímavý a poučný výklad.
Mimo jiné bylo pro děti i dospělé
připraveno několik dobových atrakcí,
kde si mohli vyzkoušet svoji zručnost
např. ve střelbě z luku, kuše, házení nožem apod. Rovněž bylo možno si prohlédnout dobové zbraně a vybavení tábora. Celý program proběhl s malými
přestávkami od 10:30 do 17:00 hodin.
Tak trochu jiná pouť v Lomu se velmi
vydařila.

Prázdninové akce města Lomu
Město Lom připravilo na letní prázdniny dvě akce. Tou první byl zájezd pro
veřejnost do ZOO Dvůr Králové, který
se uskutečnil 20. července. Zoologická
zahrada prošla velkou změnou, jak ve
výstavbě a úpravě prostor pro zvířata,
tak nebylo zapomenuto ani na dětské návštěvníky, pro které byly vybudovány
různé atrakce. Zájezd se vydařil, spokojeni byli děti i rodiče.
Druhou prázdninovou akcí byl příměstský tábor pro děti, který město pořádá od roku 2003, takže letos slavil
kulatiny. Tábor je mezi dětmi oblíben,
dokazuje to jeho každoroční zcela zaplněná kapacita i to, že se ho účastní některé děti již poněkolikáté. Tábor je zaměřen na aktivitu, takže do programu
jsou zařazeny většinou pochoďáky a vý-

lety za poznáním různých zajímavostí
našeho kraje. Letošní tábor proběhl od
29. července do 2. srpna a první akcí
v programu byl pochoďák po naučné
stezce z Oseka k hradu Rýzmburk.
Další dny patřily výletům. První směřoval do Dubí na Ranč Větrné údolí,
kde si děti vyzkoušely co obnáší starat
se o koně (hřebelcovaly, česaly, a ošetřovaly kopyta apod.). Práce jim šla docela od ruky a odměnou jim byla jízda na
koni. Cílem druhého výletu byl Zoopark
v Chomutově, zde nejraději krmily zvířata a pobavily se na dětských atrakcích
zejména na lanové prolézačce. Třetí výlet
patřil historii, navštívili jsme štolu Starý
Martin v Krupce, kde jsme se dozvěděli
plno zajímavých věcí mezi nimi např., že
zmínka o štole sahá až do 14. století, že

se zde těžil cín z největší rudné žíly nazývané Lukáš, jejíž průměr byl někde
15–20 cm. Samotná prohlídka štoly trvala cca hodinu a to bylo pro nás tak akorát. Opět jsme rádi vyšli na denní světlo
a zahřáli se na sluníčku. Poslední výlet
měl být na Hrad Hněvín, ale vzhledem
k tropickému vedru, které panovalo, jsme
raději zamířili na koupaliště do Oseka,
u vody bylo přece jen příjemněji.
Týden uběhl jak voda a vzpomínky
na společně strávené dny nám budou připomínat fotograﬁe, které jsme si z každé
akce pořídili. Fotograﬁe budou ke zhlédnutí 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.

Hrad Rýzmburk
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Ranč Větrné údolí

Zoopark Chomutov

Zoopark Chomutov

Štola Starý Martin

Zveme všechny zájemce o knihy a �etbu
do lomské knihovny na „Dny otev�ených dve�í“.
V našem bohatém a pestrém knižním fondu najdete knihy historické, sou�asné, nau�né i zábavné
a také knihy pro d�ti a mládež. A pokud se rozhodnete rozší�it �ady našich �tená��, velmi rády vás
provedeme knihovnou a pom�žeme s výb�rem knih.

* burzu knih

– prodej vy�azených knih za 1 K�

* registraci zdarma

– pro nové zájemce do konce tohoto roku

* internet zdarma

– pro stávající registrované �tená�e v délce 30 minut

* amnestii pro zapomn�tlíky

– �tená�i, kte�í mají knihu p�j�enou „p�es�as“ ji mohou vrátit bez poplatku z upomínky

Zábavné sout�žení

V úterý a �tvrtek od 13:00 do 16:00 hod. si mohou p�ijít d�ti do knihovny zasout�žit v zábavných
kvízech a dopl�ova�kách. Pro každého ú�astníka je p�ipravena malá sladkost.
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Opravdu si paní Hanzlíková myslí, že plýtváme penězi?
Na posledním jednání našeho zastupitelstva mi paní
kolegyně Hanzlíková (KSČM)
položila otázku,
kolikže nám
zbývá ﬁnancí
v tzv. „Rezervním fondu“. Má odpověď zněla 1,5 milionu korun. Ze strany paní kolegyně
zaznělo s povzdechem jízlivě: „ No tak
to je teda paráda…“ A od té doby marně
přemýšlím, co tím vlastně myslela.
Ano, naše město jsme na sklonku
roku 2010 převzali s „Rezervním fondem“ ve výši cca 9 mil. Kč.

Zamyšlení místostarosty
Že by bývalé vedení včetně paní
Hanzlíkové (ekonomky) bylo tak dobrým hospodářem? Ale kdepak, říkám si,
když si vzpomínám v jakém stavu jsme
převzali město se svými chodníky, veřejným osvětlením, polozřícenými mateřskými školkami a základní školou.
Má se „vysedávat na kupě
zlaáků“? Nebo ji „projíst“?
Ani tak, ani tak. My, paní Hanzlíková, jdeme cestou citlivých investic do
budoucna. Investujeme především do

našich dětí a vnoučat, a do seniorů, do
bezpečně schůdných chodníků, sjízdných a osvětlených ulic. A že u toho odmítáte Vy být je Váš ideologický problém! Kdo chce vidět tak vidí, a pro
Vás, která tuto vlastnost nemá, uvádím
krátký výčet akcí za které „utrácíme“:
 zrekonstruovaná mateřská škola
v Loučné
 zateplení štítů na penzionech seniorů
 pergola u penzionů seniorů
 nová okna v základní škole
 téměř tři kilometry rekonstruovaných chodníků

Fotoreportáž

k čističce odpadních vod v ul. Hornická, atd. atd…
Kdepak, už mám jasno. Opravdu
neplýtváme, všechny akce řádně soutěžíme, nebo je provádí naše Městské
Technické služby.
Paní Hanzlíkovou tímto zvu na procházku městem.
A navíc, díky novému zákonu o rozpočtovém dělení daní se nemusíme do
budoucna nikdo bát, že bychom přišli
na buben!
Už zase budu klidně spát.
Hezký den přeje Pavel Barák

Tipy na volný čas
14. 9. – 15. 10. 2013

Malování ve škole

Tak to vypadalo před malováním...

 výměna veřejného osvětlení, kompletně v nám. Republiky
 nový povrch ulice u okálů na náměstí Republiky
 kompletní vymalování Základní
školy
 rekonstrukce mateřské školy v Husově ulici
 výstavba nového chodníku a osvětlení na PKH (od MŠ k „Anetce“)
 rekonstrukce Havlíčkova náměstí
 rozmístění dětských herních prvků
 svoz zeleného odpadu zdarma
 nový chodník Vrchlického (od kapličky ke Stavební geologii)
 rekonstrukce kanalizace v Hornické
ulici
 kolaudace přečerpávací stanice

14. 9. Mariánské Radčice
– Mariánská pou
14. 9. Jirkov – Hornická pou
14. 9. Dny kulturního dědictví
– speciální prohlídky zámku
Duchcov
14. 9. Klíny, hotel Emeran – Loučení
s létem 2013
16. 9. Citadela Litvínov – zahájení
divadelní sezony 2013–2014
– činohra „Vztahy na úrovni“
20. 9. Lom – zájezd Zahrada Čech
Litoměřice
22. 9. klášter Osek – koncert
Hradní stráže
28. 9. Lom – Drakiáda
28. 9. zámek Duchcov – večerní
oživlé prohlídky zámku
12.10. zámek Duchcov – hudební
komedie „Poslední růže od
Casanovy“
13.10. Citadela Litvínov – dětská
činohra „Klauni na cestě“

...a tak to vypadá nyní.

Nové herní prvky pro naše děti
Město Lom použilo ﬁnanční dar od Litvínovské uhelné a. s. (nyní Severní energetická a. s.) pro naše děti na nové herní prvky.
Všechny herní prvky jsou variabilní a jdou snadno doplňovat a rozšiřovat. Splňují hygienické a bezpečností požadavky.

Herní prvek na hřišti za budovou MÚ Lom

Herní prvek na hřišti v Lomu - Loučné za restaurací Anšajba

Herní prvky u Městského hřbitova

Herní prvky v ul. PKH naproti MŠ Lom – část Loučná
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Ze života Policie ČR a Městské policie Most v Lomu

Policisté mladíkovi
prodej kola překazili
Policisté obvinili 22letého muže
z Litvínovska z trestných činů krádeže
a porušování domovní svobody. Podle

nich má mladík na triku tři skutky,
všechny byly nahlášeny z Lomu u Litvínova. První čin měl spáchat v polovině července. Tehdy měl v časně ranních hodinách vniknout na zahradu
domu. Poohlédl se a vtom ho zlákalo
otevřené okno. Nelenil a vlezl dovnitř.
Tam měl potom nerušeně krást. Poškozená v tu dobu spala v domě. To, že tam
byl nezvaný návštěvník, zjistila až po
probuzení. Na policii uvedla, že jí byly
ukradeny věci za 8 200 korun. Jednalo
se o ﬁnanční hotovost, tablet a váhu.
K dalšímu činu se mladík odhodlal
první srpnový den. Údajně šel zcela náhodou kolem sportovní haly a tak se
chtěl „po vyražení dveří“ podívat dovnitř. Postupně si měl připravovat činky
a kovové kotouče k odnesení a při tom

Soutěž „Sběrný dvůr roku“
Od dubna do listopadu 2013 probíhá soutěž „SBĚRNÝ DVŮR ROKU“ formou
hodnocení široké veřejnosti prostřednictvím vyhledávače www.sberne-dvory.cz
Na vyhledávači najdete náš sběrný dvůr a můžete ho hodnotit jednou až pěti hvězdičkami v každé z následujících šesti kategorií – dostupnost dvora, přístupnost dvora, pořádek, otevírací doba, ochota obsluhy a rozsah odebíraných komodit.
Hlasující budou zařazeni do slosování o hodnotné ceny. Po vyplnění registračního formuláře budou automaticky zapojeni do jednoho za tří slosování. V každém z nich mohou získat jeden z devíti USB ﬂashdisků Maxell s kapacitou
32 GB nebo mobilní telefon Samsung Galaxy Pocket Blaﬂ.
Podrobná pravidla jsou k dispozici na stránce www.sberne-dvory.cz/soutez.html
Soutěž pořádá společnost ASEKOL s.r.o.
Ohodnote náš sběrný dvůr
Chodíte na náš sběrný dvůr? Máte možnost odložit tam vše, co potřebujete? Setkáváte se s ochotnou obsluhou? Vyhovuje Vám otevírací doba a je tam vždy uklizeno
a pořádek? Pokud ANO, tak to si náš sběrný dvůr zaslouží všech 5 hvězdiček.
Velmi děkujeme

ho vyrušila svědkyně. Na mladíka zakřičela a ten vzal nohy na ramena a bez
lupu utekl. Policisté podle popisu okamžitě věděli, o koho se jedná. Poslední
skutek se měl stát o další dva dny později. Policisté krádež zjistili ještě dříve,
než byla nahlášena poškozeným. V Litvínově kontrolovali muže, který měl
u sebe opřené jízdní kolo. Když se ho
dotázali na bicykl, tak jim tvrdil, že ho
nalezl u restaurace v Lomu. Během šetření však vyšlo najevo, že to byla jenom zástěrka další krádeže. Lomští policisté odhalili, že kolo bylo původně
odložené na pozemku u rodinného
domu. Mladík využil nočního klidu
a kvůli vyhlédnutému kolu přelezl
plot. Údajně ho plánoval zpeněžit. Policisté mu tak prodej překazili. Mladík
se na šikmé ploše neocitl poprvé, v posledních třech letech měl se zákonem
co do činění. Stíhán je na svobodě. Na
případu policie nadále pracuje.
Někdo kradl v zahradní kůlně
Někdo neznámý kradl v zahradní
kůlně na pozemku u domu v Lomu. Majitel díky němu postrádá dvě pily, ruční
tlakovou myčku, aku vrtačku, prodlužovací kabely a sekeru. Hodnotu věcí
si vyčíslil na patnáct tisíc korun. Policisté po pachateli trestného činu krádeže
vloupáním pátrají.
Někdo kradl v zahradní kůlně 2
Policisté také zjišťují, kdo má na svědomí vloupání do zahradní kůlny na Litvínovsku. Někdo neznámý tam ukradl
různé elektronářadí v hodnotě dvacet

osm tisíc korun. Případ šetří policisté
v Lomu jako trestné činy krádež vloupáním a porušování domovní svobody.
por. Alena Bartošová
tisková mluvčí Krajského ředitelství
policie Ústeckého kraje

Pro občany města Lomu je činnost
městských strážníků zavedená, a v případě potřeby se na ně v průběhu pravidelné činnosti obracejí osobně nebo
události oznamují na linku 156.
V letních prázdninových měsících
strážníci prováděli běžnou kontrolní
činnost, zjišťovali a podle zákona o přestupcích č. 200/ 1990 Sb. řešili přestupky ve veřejném pořádku a dopravě.
Začátkem června byla hlídka
městské policie operačním dozorčím vyslána do Lomu z důvodu rozvodněného rybníka mezi Lomem
a Mariánskými Radčicemi, kde řídila
a usměrňovala dopravu. Ničivé povodně naštěstí nezasáhly žádné obce,
se kterými má statutární město Most
uzavřenou veřejnoprávní smlouvu, ale
Městská policie Most byla i tak připravena pomoci s vysláním strážníků
do zatopených oblastí.

Inzerce

Blahopřejeme
jubilantům
V měsíci červenci a srpnu oslavili
a v měsíci září oslaví svá významná životní jubilea tito občané našeho města:
Červenec
Chomátová Libuše
Libecaitová Květa
Srpen
Kaslová Libuše
Heidenreich Jiří
Krejčí Emil
Šubrtová Hana
Antonín Václav
Ludwig Manfred
Studničková Marie
Hrušková Anna
Fialová Alena
Svatoňová Pavla
Září
Horváthová Helena
Šotková Zdeňka
Hlas Jiří
Horáková Emilie
Laš Ivan
Hraničková Jana
Klobušická Luisa
Vrana Ján
Fresser Zdeněk
Feix Zdeněk
Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví a životního optimismu.

 Prodám družstevní byt velikosti 1:3
v Loučné na konečné. Dům je po celkové
rekonstrukci, fasáda, plastová okna. Byt
je v prvním patře, má balkon, sklep, komoru. Bezproblémový vchod, nízké náklady na bydlení, lukrativní lokalita u lesa.
Cena dohodou. Telefon 723767068

Město Lom pro své občany v letošním roce připravilo představení – pořad Haliny Pawlowské s názvem
„Strašná nádhera aneb Co vždycky zabere na muže“.
Představení se uskuteční 1. října 2013
od 17:00 hod. v sále Kulturního domu
Lom. Doprava z Loučné a zpět je zajištěna označeným autobusem, který
bude odjíždět v 16:30 hod. od ul. Libkovická (otočka autobusu MHD).
Poslední lístky je možno vyzvednout na
MěÚ Lom, I. patro, sekretariát starostky, tel. 476 769 860 pí Helmerová.

 Prodám řadový RD v Lomu, velikost
1+3, ústřední topení, teplá voda. Podkrovní místnosti, půda, dvůr, zahrada.
Cena k jednání. Kontakt: 606 617 288.

Vzpomínáme

Starostka Kateřina Schwarzová navštívila nejstarší obyvatelku našeho
města paní Pavlu Svatoňovou u příležitosti jejího krásného životního
jubilea 91 let. Přejeme paní Svatoňové do dalších let hodně pohody,
klidu a životního optimismu.

Kalendárium Lom 15. 6 – 15. 9. 2013
20. 9. zájezd Zahrada Čech
Litoměřice
23. 9. jednání Zastupitelstva
města Lom

Řešené události strážníky městské
policie během prázdnin:
 Na základě telefonického oznámení na linku 156 strážníci odchytli
dva opuštěné psy v bývalém objektu
Kohinoor; na žádost příslušníků PČR
z oddělení v Lomu si strážníci převzali
odchyceného psa bojové rasy a převezli ho do rudolického útulku; v psím
útulku skončil i volně pobíhající bernský salašnický pes, který byl strážníky
odchycen v ulici Vrchlického a nepodařil se kontaktovat majitel;
 Na zhruba 500 kusů uhynulých kuřat pohozených v lesním porostu směrem na Osek bylo upozorněno na linku
156 projíždějícím řidičem. Strážníci kadaver naložili do přepravek a odvezli do
kaﬁlerního boxu ve Velebudicích. Na
pozemní komunikaci v ulici Seifertova
strážníci odklízeli sraženou srnu.
 Na ležícího muže před restaurací
upozornil městskou policii procházející oznamovatel. Osmašedesátiletého
silně opilého muže příslušníci probudili a pomohli mu vstát. Nakonec se
muže ujal kamarád, který ho doprovodil do místa bydliště.
 V pozdních nočních hodinách městští
strážníci provedli kontrolu závadových
osob u garáží v ulici Školní. Po nezbytných kontrolách byly z místa vykázány.
 Strážníci městské policie prováděli
měření rychlosti v ulici Osecká, kde
je zvýšený provoz a někteří řidiči nerespektují zákonem stanovenou rychlost v obci, a to 50 km/hod. V měřeném úseku bylo zaznamenáno a hlídkou
městské policie následně řešeno několik
řidičů, kteří překročili rychlost v průměru o 34 km/hod.

26. 9. jednání Rady města Lom
28. 9. Drakiáda
10.10. jednání Rady města Lom

Svůj domov hledají
Pejsek, pravděpodobně kříženec
retrívra, stáří přes 10 let.
Bližší informace vám podá Psí útulek
Most, Školní ulice 9, Rudolice - Most
www.utulek-most.estranky.cz
e-mail: a.slegr@seznam.cz
Telefon: 476 703 605, 602 432 302
Otevřeno: po – pá 10:00 – 17:00
sobota 10:00 – 13:00, neděle zavřeno

Roky plynou jako tiché řeky, jen bolest trvá a nedá zapomenout.
Dne 10. července by se dožil 74. narozenin pan Ludvík Malý z Lomu.
S láskou vzpomínají manželka, dcery
Jana, Milena a Markéta s rodinami.
Ve čtvrtek 29. srpna 2013 v tichosti odešla ve věku 84 let paní učitelka Marie Tomášková. Na lomské škole působila 37 let. Za tichou
vzpomínku děkuje manžel.
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Mohlo by vás zajímat

Co možná nevíte
Den české státnosti

Příběh pilota Johna H. Bankse
Koncem června se v Lomu sešli zástupci vedení města – starostka Kateřina Schwarzová,
místostarosta Pavel Barák, radní Zdeňka Šteﬂíková a Bronislav Schwarz, spolu s panem
Hallem Hedgesem ze Svazu veteránů světových válek Vilseck, Německo a členy Severočeského leteckého archivu pány Karlem Novákem a Edvardem D. Benešem a ostatními hosty, aby již tradičně vzdali hold památce amerického pilota Johna H. Bankse,
který tragicky zahynul v našem městě na samém sklonku 2. světové války. Pojme si přiblížit jeho příběh, který je i příběhem dalších hrdinů, kteří bojovali i za naši svobodu.
Dne 17. dubna 1945 došlo v Lomu k tragické události, při níž přišel o život americký stíhač John Halstead Banks III., rodák ze státu Delaware. Ten se po opuštění
svého stroje, zasaženého střelbou ﬂaku, sice
zachránil na padáku, ale po přistání na zem
se stal obětí lynčování místního německého
obyvatelstva.
Jedenadvacetiletý pilot se ten osudný
den vydal na svou vůbec první bojovou
misi. Křest ohněm jej v závěru války stál život. Příslušník 368. stíhací skupiny Jabo Angels, 397. stíhací squadrony, nazývané Tro-

John H. Banks
pic, vykonával se svým velitelem Edgarem
R. Bakerem úkol tzv. volného stíhání v prostoru Dresden Area, jak píše hlášení o ztrátě
letounu MACR. Oba startovali s letouny
P 47 Thunderbolt z letiště ve Frankfurtu nad
Mohanem, které v tu dobu neslo v řeči spojenců krycí označení Y - 73.
Poblíž Lomu /Bruch spatřili podle poválečných svědectví vlak, na kterém měla být
umístěna děla ﬂaku. Rozhodli se pro útok.
Jenže obsluze ﬂaku se podařilo jeden ze
strojů zasáhnout.
„Ve výšce osm tisíc stop jsme se setkali
s velice intenzivní palbou ﬂaku. Při průletu
touto baráží byl letoun Lt Bankse zasažen
a začal silně kouřit,” vypovídal o události
po návratu na základnu pilot Baker. „Potom jeho stroj uhnul doleva a otočil o 180
stupňů. Slyšel jsem v rádiu, jak hlásí: Tady
je Tropic červená dvě, vyskakuji ven! Kvůli
silné hradbě ﬂaku a nepříliš jasné viditelnosti
jsem jej nakonec ztratil z dohledu,” řekl dále
do hlášení vedoucí pilot dvojice. Ten také
dodal, že se snažil s Banksem ještě komunikovat. „Několikrát jsem jej volal rádiem,
ale už se neozval,” doplnil Baker s tím, že
letoun sledoval asi až do výšky 7 000 stop,
ale neviděl žádný padák.
Banks poté, co vyskočil ze zasažené stíhačky, přistál na zahradě bývalé školy v Horním Lomu, kde zůstal viset na stromě. Letoun dopadl nedaleko. Roztříštil se o stromy
v lese, hned vedle dnešní hájovny. Převážná
část trosek dopadla přímo do zdejšího potoka. Poté, co se Banks ocitl téměř na zemi,
začaly obrovské potíže. Na místo jeho přistání, do zahrady školy v Horním Lomu,
se seběhli místní němečtí obyvatelé. Americký stíhač byl ihned napaden. Na jeho adresu padaly nadávky, přidaly se i kopance
a rány pěstí. Na místo dorazili i další obyvatelé. Jeden z nich měl údajně Banksovi „šermovat” před obličejem pistolí. Říká se, že
po něm dokonce i někdo vystřelil. Když se
na něj dav sesypal, snažil se několikrát vstát,
ale byl vždy sražen k zemi. Za nějakou dobu

dorazila eskorta vojáků. Jenže ani ta mladého pilota nespasila
Vojáci jej sice odvedli ze zahrady, jenže
útoky na pilotovu osobu pokračovaly. Transport letce pokračoval po silnici, směrem do
Loučné. Přibývalo těch, kteří si chtěli taky
bouchnout nebo alespoň kopnout. Postupně
přišel Američan o vše, co na sobě měl. Byl
vysvlečen, takže zůstal jen v košili a krátkých spodkách. Němec Albert, který měl
pušku, jej několikrát udeřil pažbou do tváře,
až spadnul na zem. Potom musel vždy vstát
a jít dál. U plotu Reichelova řeznictví a hostince skupina zastavila a začala pilota znovu
mlátit. Banks se snažil krýt si hlavně obličej. Skupina dorazila až k hospodě U Kollerů, dnešní restaurace Anšajba. Tady byl
život mladého amerického stíhače ukončen ranou do týla. Němci jej skopli ze svahu
na louku. Musel si kleknout. Dal ruce nad
hlavu a znovu zoufale křičel. Přesto byl
v této pozici oseckým Oberwachmeisterem d. Schupo Albertem Antonem chladnokrevně zastřelen.
Pro bezvládné tělo mrtvého pilota Bankse
přijelo několik ruských zajatců. Ti je naložili
do dřevěného koryta a za dohledu dvou německých vojáků odvezli na vozíku do nedalekého Oseka na hřbitov. Tady, za hřbitovní
zdí, hned vedle místa, kde byl v červenci
1944 pohřben další americký letec R.
Buchholz, museli zajatci vykopat jámu a do
ní bylo tělo, jen tak bez rakve, uloženo.
Těsně po válce byl na místě, poblíž hostince U Kollerů, kde došlo k vraždě mladého amerického stíhače, zásluhou lomských junáků postaven skromný kříž, na
němž byla cedule s nápisem, který uváděl špatné jméno letce. To bylo správně určeno až po listopadu 1989, kdy po okolnostech případu lynče amerického letce pátrala
skupina v čele se členy Severočeského leteckého archivu Most. Důstojný pomník tak
byl J. H. Banksovi postaven až v roce 1993,
právě zásluhou členů Severočeského leteckého archivu, kterým se podařilo rozplést
celý příběh a tragický osud mladého letce.
Pomník stojí před budovou dnešního městského úřadu. Ten několikrát v průběhu let
změnil podobu. Každoročně se u pomníku
koná pietní setkání s americkými veterány
působícími v Evropě. V roce 1995, tedy při
příležitosti 50. výročí ukončení II. světové
války, přijela do Lomu sestra Johna Bankse,
paní Betty B. Hardy z města Grants ve státě
Nové Mexiko. Na cestě do České republiky
ji doprovázely její dvě dcery Lois a Linda
a další příbuzní, manželé Ruth a Ken Stovicek. Všichni se zajímali o Johnův osud, protože se pravdu o smrti svého příbuzného dozvěděli až po dlouhých desetiletích.
John H. Banks III. (os. číslo 0 - 2053779)
při své první a poslední misi pilotoval stíhačku P - 47D Thunderbolt (výr. číslo 44 20222) a byl příslušníkem 368. stíhací skupiny, 397. stíhací squadrony, 9. Letecké
armády USA. Startoval ze základny Y - 73
Frankfurt am Mein. Se svým strojem se zřítil 17. dubna 1945 v 15.35 hodin.
Ostatky Johna Halsteada Bankse III.
byly exhumovány 12. listopadu 1946. Poté
byly převezeny na spojenecký hřbitov v belgickém Neuville - en - Condroz do hrobu C
- 6 - 15. Jeho hrob je dnes bílý kříž, na poli
mezi tisícem dalších bílých křížů….
Použité materiály s laskavým svolením
Severočeského leteckého archivu Most.
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Den české státnosti je český státní svátek, který připadá na 28. září, neboť toho
dne byl svým bratrem zabit český kníže
sv. Václav. Jako státní svátek byl navržen na základě usnesení výboru pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
v roce 2000. Život jedné z nejvýznamnějších postav dějin českého státu je pro nedostatek informací zastřen hned několika
spornými fakty. Tyto spory se přenesly i na
politickou půdu, když se rozhodovalo, zda
prohlásit 28. září za státní svátek, neboť
některým politikům vadilo, že jde o církevní svátek, že datum odkazuje na tragickou událost, připomínal se i fakt, že Václavovu památku zneužila protektorátní vláda
kolaborující s nacistickou okupační mocí.
Většina veřejnosti se přesto shoduje na
tom, že kníže Václav je významnou a zásadní postavou české národní hrdosti.
Václav byl nejstarším synem knížete
Vratislava a Drahomíry. Nejčastěji se
udává rok jeho narození 907. Václav byl
velmi vzdělaný, k čemuž přispěla i jeho
babička Ludmila, žena prvního historicky
doloženého přemyslovského knížete Bořivoje. Do čela českého knížectví se postavil někdy mezi roky 922 a 925. Podle

historiků byl Václav osvětový, morální
a zásadový vládce, který navzdory své
mírumilovné povaze dokázal být i rázný
a nekompromisní, bylo-li třeba. Jeho spojenectví s východofranckým králem Jindřichem Ptáčníkem umožnilo např. pře-

útočit mečem. Podle některých dobových
záznamů pak kníže svého bratra přemohl,
ale byl skolen členy Boleslavovy družiny.
Historici přikládají vraždu mocenským
sporům mezi bratry, které vyplynuly z odlišných názorů na Václavovu politiku, zejména vůči Jindřichu Ptáčníkovi. Dalším
možným důvodem bylo panovníkovo přílišné lpění na christianizaci země.
Václavovy ostatky byly po třech letech převezeny a uloženy v rotundě
sv. Víta, což se v těch dobách rovnalo
dnešní kanonizaci. Kult příkladného panovníka svatého Václava, který bdí nad
českým státem, se začal šířit po celé zemi
a v následujících letech i do okolí. Velkou měrou k tomu přispěl i král Karel IV.
Dnes zdobí vyobrazení svatého Václava
mimo jiné dvacetikorunovou minci. Sochy českého patrona se nacházejí na Václavském náměstí v Praze nebo uvnitř Svatovítského chrámu na Karlštejně. Na jeho
počest se 28. září koná ve Staré Boleslavi
Národní svatováclavská pouť. Svatováclavský chorál, slavnostní píseň, která plnila funkci hymny, se dochoval do dnešních dob a dodnes zní při významných
státních událostech. Zvláště sloka, vyzývající sv. Václava, aby nedal zahynouti
„nám, ni budoucím“, se stala symbolem
odporu proti cizímu útlaku.

Svatý Václav
voz ostatků svatého Víta, pro něž nechal
vystavět rotundu na Pražském hradě. Ta se
pak během staletí stala chrámem sv.Víta,
neodmyslitelným symbolem české metropole. Václav byl zavražděn ve Staré Boleslavi údajně v pondělí 28. září, pravděpodobně v roce 935. Názory kronikářů na
samotný incident se rozcházejí. Shodují
se v příjezdu Václava do Staré Boleslavi,
jeho účasti na bohaté hostině a následném
přenocování v sídle jeho bratra Boleslava.
Boleslav se se svou družinou vydal za
osamoceným Václavem, který se odebral
na bohoslužbu a jako první na něj měl za-

Jak to chodí v Oulu…
Drazí Lomané, konečně jsem se dostala
ke své oblíbené činnosti, a tou je napsat
vám do Lomské radnice. Tentokrát jsem
se ale rozhodla, že vám nenapíši o události, nebo jiném dění v našem městě. Nýbrž o tom, jak se jinde „žije“…konkrétně,
jak se „žije“ ve ﬁnském městě Oulu. Oulu
je město rozlohou a počtem obyvatel podobné Plzni.
Poprvé jsem do tohoto města zavítala
v říjnu roku 2011. Jela jsem tam navštívit
svého mladšího bratra. Moje návštěva tehdy
trvala asi 3 týdny. Během těchto jednadvaceti
dní jsem byla schopná aspoň rámcově pojmout, jak asi vypadá život ve městě, kde se
120 km od vás pasou sobové Santy Clause.
Protože jsem měla mraky času, hlavní
náplní mých dní bylo procházet se po ulicích
města, a pozorovat místní život. I když máte
trochu depresivní pocit – venku je zima,
a Oulunské ulice působí dojmem, že se zabrzdili v pozdějších dobách socialismu, lidé
jsou tu velmi milí a přátelští. Tak přátelští, že
když neumíte ﬁnsky ani „ahoj“ snaží se vám
maximálně pomoci a poradit. (V Čechách
jsem byla několikrát svědkem toho, jak prodavačky v obchodech nepříjemně křičely na
zákazníky – cizince, že jim nerozumí. Cizinec se tedy žádné pomoci nedočkal!)
Čeho si v Oulu nelze nevšimnout jsou
všudypřítomné hromady jízdních kol.
Podle mých odhadů jezdí v Oulu na kole
asi 95 % populace. Kola jsou všude opřená,
položená, postavená a co je šokující, nezamčená. No, v Oulu se zřejmě nekrade.
Že se tu opravdu nekrade, jsem zjistila hned následující den, kdy jsem si zapomněla peněženku na židli vedle sebe
v místní restauraci. Světe div se, když jsem
se pro ni po několika hodinách vrátila, byla
u obsluhy a nic mi v ní nechybělo. Opravdu
neuvěřitelné!
Další šok jsem prožívala v nákupním
centru, které bylo o něco větší než Tesco
v Mostě. Prodavačky, podotýkám, že velmi
milé a s úsměvem, měly na rukou bílé rukavičky, pracovaly normálním tempem,
a když byl někdo pomalejší nebo nějak
hendikepovaný, rády a ochotně mu pomáhaly. Lidé ve frontách se nestrkali, neměli
hloupé řeči a hysterické výstupy a stížnosti
na to, jak dlouho ve frontě trčí.

rampouchy, Finové v tomhle ale běžně frčí
na kole. Nakonec jsem to vyřešila tak, že
jsem byla o hladu nebo na pomerančích.
Těch 5 kilo se mi ale po příjezdu do Čech
stejně vrátilo.
Když už jsem zmínila pomeranče, povím
vám, jak je to s místními potravinami. Ty
jsou zde velice drahé (i když také dost kvalitní), uvedu na příkladu salátové okurky, za
kterou jsem zaplatila 2,5 euro. Dražší jsem
měla snad jen v salátu v restauraci…
Oulu jsem opouštěla s těžkým srdcem,
snad se tam zase brzo vrátím. Jediné, co
mi ale chybět nebude, je celodenní tma.
Slunce vidíte pouze od 9:00 – 15:00, pak
už zase žijete s lampičkou.
Eva Emingerin

Myslím, že zmiňovat se o tom, že všude
bylo čisto a uklizeno a žádné pohozené odpadky, by ode mě bylo asi už příliš troufalé. Ale já musím, ano, všude bylo čisto
a uklizeno!
V Oulu, a předpokládám, že i v celém
Finsku je velmi krásná příroda. Obloha
bývá blankytně modrá a vše působí takovým zdravým (zeleným) dojmem. Když
jsem se tam rozhodla jet v únoru, nebylo
to zcela šťastné rozhodnutí. I když bylo
opravdu nádherně modré nebe a neuvěřitelně bílý sníh se krásně třpytil, venku
byla taková zima (-30 stupňů), že jsem si
nemohla dojít ani nakoupit. Máte pocit, že
vám upadnou nohy, necítíte stehna, tváře,
ruce, nos a na řasách se vám dělají malé

Oulunská prasátka

Foto: Eva Emingerin

Zábavné okénko pro děti
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1. Nerozvinutý list
2. Peříčko
3. Zákon

4. Oblíbené jídlo
5. Potřeba parašutisty
6. Pouzdro na tužky

7. Televizní stanice
8. Menší kůň
9. Tvrdé gumy

Nápověda: pryže
Správnou odpově zasílejte na e-mailovou adresu knihovna@mesto-lom.cz s uvedením svého jména, příjmení a věku. Tajenka minulé křížovky: Dvacet dva hodin.
Výherce z červnové Radnice: Tomáš Slach, Lom-Loučná. Výherci gratulujeme,
svou sladkou odměnu si může vyzvednout na pobočce knihovny v Loučné.
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