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Kácení a prořezávka stromů
Vážení občané města Lomu, upozorňujeme vás, že termín ukončení
možnosti kácení a prořezávky stromů končí 31. 3. 2013.
Kácet a prořezávat stromy je povoleno vždy od 1. listopadu příslušného roku
a končí 31. března následného roku. Žádosti o kácení a prořezávku stromů
podávejte na Městském úřadě v Lomu, nám. Republiky 13, kancelář č. 4. Žádosti vám pomohou vyplnit pracovnice úřadu. V případě potřeby naleznete
žádost na webových stránkách města.

Konal se již třetí lomský ples

Poplatek za psa
Upozorňujeme občany města Lom, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 6/
2012 o místním poplatku ze psů je termín splatnosti místního poplatku
ze psů 31. března 2013.
Nebudou-li poplatky zaplaceny do tohoto termínu a ve správné výši, vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem, následně bude vymáhán exekučně.
Poplatky lze uhradit na účet č. 1041418379/0800 u ČS a. s., variabilní symbol
1341, speciﬁcký symbol – č. identiﬁkační známky na psa, dále můžete uhradit poplatek přímo v pokladně městského úřadu.
Od 1. 1. 2013 jsou od poplatku osvobozeni držitelé psa s implantovaným identiﬁkovatelným mikročipem, a to na dobu jedno roku od prokázání této skutečnosti
(dva roky u držitele, který je poživatel důchodu).
Skutečnosti vedoucí ke vzniku, zániku nebo změně poplatkové povinnosti jste
povinni oznámit do 15 dnů na městském úřadě, kancelář č. 5, Petra Baxová, tel.
476 769 870, email: baxova@mesto-lom.cz. Na uvedených kontaktech můžete
rovněž požádat o zaslání složenky k úhradě poplatku.

Oznámení
Vážení občané města Lomu,
pracovnice Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Litvínově
dne 19. 3. 2013 od 14:00 do 17:00 hod. nabízejí pomoc při odevzdávání daňového přiznání z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012 v prostorách MěÚ Lom.
Pokud máte zájem o tuto službu, můžete se dne 19. 3. 2013 v rozmezí 14:00
až 17:00 hod. dostavit do zasedací místnosti Městského úřadu v Lomu, nám.
Republiky č. p. 13, kde vám zkušená pracovnice ﬁnančního úřadu poradí a pomůže při podání daňového přiznání z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2012.

Nabídka stravování ZŠ a MŠ Lom
Školní jídelna Základní školy a Mateřské školy Lom nabízí všem občanům možnost využívání školní jídelny ke stravování. Cena
obědů (polévka + hlavní chod) je 48 Kč.
Objednávka obědů je možná na tel.: +420
734 579 193.

Dne 23. 3. 2013 od 20:30 do
21:30 hodin proběhne již pošesté celosvětová akce na podporu ochrany
klimatu Hodina Země 2013. Jde
o symbolické zhasnutí dominant,
osvětlení budov města či zhasnutí
světel v domácnostech. Dáte tak najevo, že si uvědomujete svoji odpovědnost za budoucnost naší Země.

Dovolujeme si tak oslovit občany
města Lomu, aby se k této iniciativě
připojili.
Loňský ročník kampaně proběhl za
historické účasti a enormní pozornosti
médií. Hodiny Země se zúčastnilo
6 000 měst a obcí ve 147 zemích světa
a stovky ﬁrem. Kampaň zasáhla životy
více než 1,8 miliardy lidí. Na hodinu
zhasly např. pyramidy v Gíze nebo Eiffelova věž v Paříži. V České republice
se kampaně zúčastnilo 134 obcí, 60 ﬁrem a tisíce jednotlivců, např. Chrám
svaté Barbory v Kutné Hoře, památky
města Opavy, na hradě Karlštejn.
Staňte se součástí letošní Hodiny
Země i Vy! Ukažte světu, že Vám na
ochraně životního prostředí záleží,
zhasněte na hodinu svá světla.

V sobotu 9. února se v našem
městě konal v pořadí třetí lomský
ples. Začínal ve 20:00 a poté, co se
sešla většina osazenstva, byl oﬁciálně
zahájen. Program plesu byl velice zajímavý a bohatý, hosté mohli shlédnout například lomské mažoretky, či
světelnou show.
Hostů bylo letos více než v minulých letech, protože byl otevřen i balkon nad hlavním sálem. I když je
kulturní dům menších rozměrů, navýšený počet hostů mu nedělal žádné

problémy a myslím, že stísněný pocit
přítomní rozhodně neměli.
Ani letos přítomné dámy nezanedbaly svoji garderobu a vypadaly
velmi krásně. Neubráním se ale dojmu, že některé z nich, naštěstí se dají
spočítat na prstech jedné ruky, úplně
nepochopily, na jakou akci jdou a připomínaly spíše návštěvnice jiných
podniků či zahradních párty.
Již na začátku nového roku se objevily ve městě informace o tom, že
jsou vstupenky na ples rozprodané.

Začalo se také povídat, že lomský ples
je jen pro „lidi z Mostu“ a na lomáky
zase nic nezbylo. Jako lomačka můžu
všechny ubezpečit, že drtivá většina
hostů z Lomu a Loučné opravdu byla.
Velké díky si zaslouží všichni,
kteří se na pořádání lomského plesu
podíleli, nevyjímaje sponzory, díky
kterým byla tombola opravdu bohatá.
Eva Eminger
Další informace a fotograﬁe
naleznete na straně 4.

Co možná nevíte

Velikonoce
Svátky velikonoční připadají na první
neděli po jarním úplňku po rovnodennosti, tj. po 21.březnu – prvním jarním
dnu. Mohou tedy proběhnout kdykoli
mezi 22. březnem a 25. dubnem. V letošním roce vychází datum neděle velikonoční na 30. března a pondělí velikonoční na 1. dubna, což je oproti jiným
letům docela brzy. Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů a podle
jejich pojetí se váží k ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Podle katolické
tradice jsou vyvrcholením 40denního
postního období. Vlastním svátečním velikonočním dnům předchází šest postních týdnů a každá ze šesti nedělí má své
jméno podle dříve udržovaných rituálů
příchodu jara: Pučálka, Pražná, Kýchavá,
Družná, Smrtná a poslední Květná neděle.
Poslední týden se považuje celý za svatý
a svůj význam mají každé jeho jednotlivé
dny. Zatímco na Modré pondělí bylo dříve
zvykem neuklízet, o Žlutém úterý se naopak uklízet muselo. Na Škaredou středu,

kdy Jidáš zradil Ježíše, pálili kněží snítky
kočiček a lidé se neměli mračit, aby jim
to nezůstalo po zbytek roku. Zelený čtvrtek je spojován s Kristovou poslední večeří a měly by se jíst jen zelené pokrmy.
Velký pátek připomíná ukřižování Krista
a ten den se měl držet největší půst. Bílá
sobota se nese v duchu příprav na Vzkříšení a Boží hod velikonoční přináší velké
hodování po dnech hladovění. Tradičními
velikonočními pokrmy jsou jidáše, mazance a velikonoční beránci.
Počátky velikonoc s největší pravděpodobností sahají do pohanských dob, kdy
lidé oslavovali příchod jara a plodnosti,
což při tehdejším způsobu obživy znamenalo klíčovou životní otázku. Plodnost
a nový život symbolizují vajíčka, která
jsme si v průběhu času zvykli různě zdobit – např. slámou, batikou, vyškrabováním, nebo jen tak malovat podle fantazie.
Velikonoční beránek zase pochází z židovské tradice, kdy každá rodina obětovala v tomto období berana a jeho krví se
potřely veřeje domů na znamení ochrany.
Další tradice – šlehání pomlázkou – symbolizuje omlazení a předání dívkám a ženám svěžest z jarních prutů, aby takzvaně

neuschly. Ať už se jedná o jakékoli pojetí velikonoc, vždy jsou spojené s vítáním jara. Toto roční období se lidé snažili
od pradávna přenést různými způsoby i do
svých domovů, například v podobě obilí
zasazeného v miskách a talířích. Zvykem
bývalo také do kostela nosit vrbové a lískové proutky a pučící jívové větve – kočičky – které si lidé ozdobené a posvěcené
vystavovali doma za svatými obrázky.
Velikonoční zvyky se v různých státech světa různí. Ve Spojených státech
schovává dětem vajíčka po domě a zahradě velikonoční zajíček, v Anglii tradičně ženy přivazují muže k židlím a požadují za propuštění peníze. V Norsku se
na velikonoce lyžuje, malují se vajíčka,
ale také je tradicí řešení vražd, kdy jsou
příběhy s vraždami vysílány televizí, vydává se mnoho knih s touto tématikou
a dokonce se i na krabicích s mlékem
otiskují kriminální příběhy, na Ukrajině
se peče pro každého člena rodiny speciální chléb zdobený různými ornamenty
– osmiramennými kříži, věnci, květinami
a ptáčky. A v Česku? Zde je prastarou tradicí samozřejmě pomlázka, malovaná vajíčka a velké hodování.
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Lomští senioři

Základní škola a Mateřská škola Lom

Budoucí školáci se dostavili
k zápisu do 1. třídy

Činnosti Klubu seniorů Loučná
v roce 2012
V roce 2012 Klub seniorů uskutečnil 10 výborových a 9 členských schůzí
a 1 slavnostní setkání u příležitosti Dne
seniorů. Tohoto slavnostního setkání
se zúčastnili i zástupci města Lomu
v čele s paní starostkou. Paní starostka
při této příležitosti popřála jubilantům,
kteří oslavili v průběhu roku 2012 své
kulaté či půlkulaté výročí a předala jim
květinové dary a blahopřání. V květnu
2012 jsme v klubovně společně oslavili Den matek, ženy obdržely kytičku
a pohoštění. Této malé oslavy se zúčastnila paní starostka, která předala
všem ženám malé dárky, a zástupkyně
RS Most paní Fryčová.
V uplynulém roce jsme uspořádali
pro seniory 4 zájezdy za krásami naší
vlasti, vypravili jsme se do Průhonic,
Kladna, do ZOO Plzeň a do Mělníka.
Během roku jsem se zúčastnili
sportovních her v Litvínově, 2x jsme
navštívili společenské akce v Citadele Litvínov a v hojném počtu jsme
se zúčastnili rozsvícení vánočního
stromu v Lomu a Adventní neděle pořádané MěÚ Lom v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně. Také jsme se zúčastnili Krajských setkání a plavby lodí

po řece Labi, jednalo se o velice příjemný zážitek.
Od RS v Mostě jsme obdrželi
25 vstupenek do divadla v Mostě
a 6 vstupenek do divadla v Ústí nad
Labem na představení Noc na Karlštejně a Na tý louce zelený. Obě představení byla úžasná.
Kromě těchto akcí se pravidelně
scházíme každou středu v naší klubovně k odpolednímu posezení při
kávě a vínečku, kde máme možnost
prodiskutovat vše potřebné.
Náš klub seniorů ﬁnančně přispěl na
akci pořádanou městem Lom „Štěkání
na Ježíška“ pro psí útulek v Litvínově.
Od regionálního svazu Most jsme
obdrželi pro rok 2012 rekreace v počtu
36 poukazů. Uspokojili jsme všechny
požadavky a naši členové strávili
krásné chvíle např. v Libverdě, Nízkých Tatrách, Chlumu u Třeboně..
Rádi bychom poděkovali městu
Lom za velkou pomoc a ﬁnanční podporu bez, které by jsme nemohli pořádat
zájezdy a společné akce. Dále děkujeme
RS Most za organizování rekreací.
Eva Lahghammerová
předsedkyně KS Loučná

Poděkování
Dovoluji si touto cestou poděkovat zastupitelům města a MěÚ Lom
pod vedením paní starostky Kateřiny Schwarzové za vše, co pro seniory, ale i ostatní obyvatele vytvářejí. Při hodnocení činnosti klubu
seniorů Loučná v lednu 2013 na výroční schůzi bylo slyšet samé kladné
hodnocení. Pomáhají nám, seniorům, např. ve vzdělání, tj. Univerzita 3 věku, ale i cestování, kultuře,
životních oslavách a nezapomínají
ani, aby mezi nás pravidelně přišli a popovídali si o problémech, jak
osobních tak i těch ostatních. Zajistili velmi kvalitní a pravidelné uklí-

zení cest od sněhu, abychom si nezpůsobili zranění a mohli chodit na
nákupy. Tato skutečnost byla a je na
lepší úrovni než v Mostě, Litvínově,
ale i v Teplicích.
Práce za celým MěÚ Lom je na
dobré a spokojené úrovni. Dříve
jsme obdivovali sousední město
Osek, ale rok 2012 ukázal, že i město
Lom má dobré vedení. Proto bychom
touto cestou chtěli za nás seniory, ale
i za ty, co jejich starosti a povinnosti
opravdu vidí, poděkovat a popřát
mnoho dalších sil.
Eva Langhammerová
předsedkyně Klubu seniorů Loučná

Ve dnech 6. a 7. února proběhl
v místní základní škole zápis do první
třídy. K zápisu se dostavilo 17 chtivých
školáčků.
Budoucí prvňáčci dokazovali své
schopnosti za pomoci krtečka. Plnili
úkoly s krtkem muzikantem, kde zazpívali nebo přednesli básničku. U krtka zahradníka poznávali rozdílné kytičky, určovali barvy a vyřadili krtečka nezbedu.
Krtek stavitel prověřil jejich manuální zručnost a fantazii. Poslední krte-

ček počtář vyzkoušel matematickou
představivost a znalost geometrických
tvarů na interaktivní tabuli .
Rozesmátý smajlík házel kostkami
a i tento úkol hravě zvládli všichni.
Za vynaložené úsilí si budoucí prvňáčci odnesli na památku malý dáreček
v podobě vílí nebo pirátské psací soupravy a nechyběla ani sladkost a vzpomínkový list na tento den.
Paní učitelky se na ně už těší a přejí
jim krásné a bezstarostné prázdniny.

Akce pořádané Základní školou a Mateřskou školou Lom
Školní družina a školní klub:
únor: karneval, pexesový král, beseda – první pomoc při úrazech na sněhu a náledí, vycházka ke krmelci, stavby
a hry na sněhu
březen: návštěva knihovny, velikonoční výstava
duben: dopravní výchova, jízda na koloběžce a kolech
květen: beseda „NÁŠ SVĚT – O PLANETĚ ZEMI“
červen: bowling, in-line bruslení
Společně pořádané akce I. stupně:
březen: „Den vody“ (28. 3.)
duben: „Čarodějnice“ – opékání
vuřtů, soutěže s asistencí
9. tříd, hasiči
květen: „Vybíjená“ – školní turnaj
červen: MDD – „Zvířátkový branný
závod“ – na Bombě, výlety –

všichni z 1. stupně – ZOO Ústí
nad Labem
Třída 1.A – tř.uč. Mgr. Hana Rambousková:
únor: „Hon na jelena“ – stopování
zvěře (poznávání, určování
a odlévání stop ve sněhu)
březen: „Ptačí svět“ – poznávání a určování ptáků stěhovavých
(projektový den), „Veselá vajíčka“ (projektový den)
duben: „Čarodějnické rejdění v 1.A“
květen: „Pejskování“ – návštěva pana
Horského z psího útulku v 1.A
(beseda), „Beruškiáda“ – vědomostní závod na Bombě
červen: „Král čtenářů“ – návštěva v Mě-knihovně, „Král počtářů“, výlet do ZOO v Ústí nad Labem,
„Zvířátkový branný závod“ –
na Bombě

Den otevřených dveří s turnajem v Euroškole
Ve čtvrtek 14. 2. 2013 se žáci osmé
a deváté třídy zúčastnili ,,Dne otevřených dveří“ v Euroškole spojený s turnajem ve stolním tenisu. Hlavní cenou
byl lístek na koncert skupiny Kabát,
který osobně předal člen skupiny, kytarista Tomáš Krulich. Přivítal nás ředitel školy Ing. Tomáš Záhořík, který
žáky seznámil s provozem školy, učebními obory a možností uplatnění jejího
absolvování v životě. Poté si děti prohlédly školu, navštívily učebny a vyzkoušely si některé školní pomůcky.
Na závěr proběhla beseda, kde se
všichni mohli vyfotit s výše jmenovaným hostem. Vítězkou turnaje se stala
žákyně 8.B Veronika Domabylová.
Děkujeme všem pedagogickým
pracovníkům Euroškoly za příjemně
prožité dopoledne.
Hana Chumchalová, učitelka ZŠ Lom

Naší školu zdobíme podle ročních období

Senioři z Penzionu pro seniory v ulici ČSA č.p. 487 se konečně dočkali
nájezdové rampy. „Za město Lom budu doufat, že našim seniorům nově
vybudovaná nájezdová rampa alespoň trošičku zpříjemní pohyb a pobyt
v jejich domově,“ komentuje stavbu starostka města.

Naše škola má nová okna, ale působí smutně. Proto se žáci deváté
třídy rozhodli, že okna vyzdobí tak,
aby byla krásná a zároveň pokaždé
jiná. Proč by se naše škola nemohla
měnit jako roční období? Byl tu nápad a dali se a chutí do díla. Ve spolupráci s vyučující výtvarné výchovy
zakoupili barvy, štětce a zkrášlili okna
školy svými malbami motivy zimní
přírody. Při malování oken se nejen
pobavili, ale zároveň prožili zajímavé
hodiny výtvarné výchovy. Povedlo se.
Oblékli okna do zimního kabátu a již
se těší, až přijde jaro a budou moci
vyměnit sněhuláky a sníh za obrázky
sluníček a jarních květin.
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Téma

Mohlo by vás zajímat
Zajímavosti z historie i současnosti našeho města a jeho okolí

Zaniklá obec Libkovice

Kostel Sv. Michaela, 1998
V minulých číslech jsme si připomněli dávnou historii našeho města
a jeho osady Loučné, proto nebude od
věci připomenout také historii jeho nejbližších sousedních obcí. Historické
vazby měl Lom k oblasti rozkládající
se jižně od jeho katastru. Zde se podél
Lomského potoka rozvinula vesnice,
která je již od roku 1186 poprvé zmiňována pod názvem Lubcowitz. Od té doby
se v písemných pramenech objevovala
opakovaně s obdobným označením, až
se ustálil název Libkovice. Poprvé je
takto ves jmenována v listině českého
knížete Bedřicha, kterou vydal v Ústí
n. L. již zmiňovaného roku 1186, aby
postoupil mimo jiné i Libkovice klášteru Sv. Jana v Praze. Roku 1209 potvrdil dále pražský biskup Daniel desátky
z Libkovic pro klášter v Oseku. Ves se
dvěma mlýny a ostatním příslušenstvím
koupil pro klášter Slávek z Rýzmburka.
Osudy Libkovic jsou tedy od 13. století spojeny s vývojem cisterciáckého
kláštera v Oseku, v jehož držení zůstaly
až do zrušení církevní správy v polovině 19. století. Ves byla až do poloviny
17. století výhradně zemědělská. Zajímavé je pěstování vinné révy na svazích
východně od vsi, neboť označení „Vinohrady“ se uchovalo v místních názvech
až do zániku obce. Vinohrady byly zrušeny roku 1669 a pozemky přeměněny
v pole. V polovině 18. století bylo v Libkovicích 45 hospodářů, z nichž se mnozí
řadili k silné skupině středních a vyšších
vrstev zemědělců. V této době do zemědělského prostředí začala pronikat řemesla, jako tkadlec, švec, krejčí a mlynáři z mlýnů na nestálé vodě. Teprve
druhá polovina 19. století znamenala
pro Libkovice zásadní změnu v dosavadním vývoji. Ves prošla obdobnou
proměnou jako řada obcí, které byly vtaženy do pánevní oblasti pod vlivem intenzivní těžby uhlí. Průmyslový chrakter obce byl posílen hlavně v letech mezi

Blahopřejeme
jubilantům
V měsíci březnu oslaví svá významná životní jubilea tito občané našeho města:
Katarina Kanciánová
Ludmila Fridrichová
Hana Sobotová,
Josef Hofmann
Miloslav Pařík
Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví a životního optimismu.

dvěma světovými válkami, kdy vzniklo
v místě několik zajímavých podniků.
Mezi ně počítáme továrnu na keramické
zboží Epiag a Libkovické keramické
závody. Známou byla také družstevní
sklárna Lidrusk, její stavba byla schválena obecním zastupitelstvem v roce
1920. Podnik vydržel až do 30. let minulého století. V době největšího rozmachu zaměstnával až 220 osob. Do
výroby byla zahrnuta osvětlovací tělesa, křišťálová a barevná skla, brusírny,
malírny a leptárny. Hlavní sklady měla
sklárna v Praze a v Paříži, proto většina
výrobků byla exportována. Dodnes jsou
mnohé výrobky uchovány v muzejních
sbírkách, ale i v mnohých domácnostech. Během druhé světové války byl
v Libkovicích zřízen zajatecký tábor pro
spojenecké vojáky, který fungoval až do
roku 1948.
Osudnou se obci jako mnohým jiným stala těžba uhlí. V roce 1987 bylo
rozhodnuto o demolici obce, kterou ne-

zvrátily ani společenské změny po roce
1989. Podstatná část obce byla zbořena
postupně v letech 1991 až 1993, aby
uvolnila prostor pro rozšíření těžby uhlí
státního podniku Doly Hlubina. Osud
obce neodvrátila ani blokáda konaná zde
od 1. prosince 1992. Ještě v prosinci si
přijel situaci na místo samé prohlédnout
i tehdejší prezident Václav Havel. Po tříměsíčním zákazu bourání byl v květnu
1993 vydán opětovný příkaz k demolicím. Následovala jej vyhrocenější blokáda, při níž došlo i k fyzickým konfrontacím, kdy na základě těchto událostí byl
odvolán tehdejší ředitel státního podniku Doly Hlubina a nebouralo se až do
října 1993. Poté byla demolice obnovena
a nového roku se dočkal pouze kostel
Sv. Michaela a dalších 15 domů. Přes
snahy občanských společností zachovat kostel jako symbol zrušených obcí,
byl i tento v srpnu 2002 stržen. V prostoru bývalých Libkovic k těžbě uhlí nakonec nikdy nedošlo. Dnes obec připomíná ulice Libkovická v našem městě,
která byla pojmenovaná na přání bývalých obyvatel Libkovic, kteří zde našli
nový domov.

Třídění odpadu
Třídění odpadu je sběr jednotlivých
druhů odpadů (papír, sklo, plast, elektroodpad, baterie, ….) odděleně od
ostatních. Tím se tedy rozumí správně
roztříděný komunální odpad podle své
materiální podstaty, který lze posléze
opětovně recyklovat a znovu začlenit
do výroby. Sběr odpadu probíhá ve speciálních kontejnerech řádně označených
konkrétní sběrnou surovinou (papír,
sklo, plast, elektroodpad, baterie)
Odpad se třídí, aby ho bylo možno
recyklovat a tím se šetřilo přírodními
zdroji, třídění odpadu má proto hlavně
velký ekologický význam.

Kam patří jaký odpad?
Aby třídění odpadu bylo k užitku, je
třeba vědět, jaký odpad lze recyklovat
a do jakých kontejnerů:
Papír – patří do modrých kontejnerů
ANO – Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové
obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy.
Obálky s fóliovými okýnky sem můžete
také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí
poradit. Bublinkové obálky vhazujeme
pouze bez plastového vnitřku! Nevadí
ani papír s kancelářskými sponkami. Ty
se během zpracování samy oddělí.
NE – Do modrého kontejneru nepatří
uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité
dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice.
Sklo – patří do zelených kontejnerů
(tzv. zvonů)
ANO – Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například
lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů,
marmelád či zavařenin. Patří sem také
tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se
dále třídit! Pokud jsou vedle sebe zelený
a bílý kontejner, vhazujeme do bílého
čiré sklo a do zeleného sklo barevné.
NE – Do těchto nádob nepatří keramika
a porcelán. Nepatří sem ani autosklo,
zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.

PET láhve, obaly od pracích, čistících
a kosmetických přípravků, kelímky od
jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD
disků a další výrobky z plastů. Pěnový
polystyren sem vhazujeme v menších
kusech.
NE – Naopak sem nepatří mastné obaly
se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny
či novodurové trubky
Směsný odpad – do směsného odpadu
patří to, co nelze vytřídit jinak. Pokud
se do směsného odpadu připlete občas
např. kelímek od jogurtu, nestane se tolik, jako když se do něj dostane kterýkoliv nebezpečný odpad, třeba jen jedna
tužková baterie.

Vzpomínáme

Dne 7. 3. 2013 uplyne již rok,
kdy nás navždy opustil pan František Přibyl. S láskou vzpomínají manželka Milena a děti s rodinami.

Plasty – patří do žlutých kontejnerů
ANO – Do kontejnerů na plasty patří
fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté

Klub dětských knihoven SKIP ČR
a MĚSTSKÁ KNIHOVNA LOM
pořádají v pátek

5. dubna 2013
Akce pro registrované dětské čtenáře
ve věku od 7 – 13 let proběhne
v prostorách Mě knihovny v Lomu.

Jen kytičku na hrob Ti můžeme
dát, pokojný spánek přát a stále
vzpomínat.
Dne 10. března tomu byl rok,
kdy nás opustil náš milovaný syn,
vnuk a pravnuk Vít Pařík. Stále
vzpomínají rodiče a prarodiče.

PŘIHLÁŠKY a bližší informace
v Mě knihovně v Lomu
/tel.476 769 874/

13. ročník mezinárodní akce k podpoře čtení dětí probíhá současně na mnoha místech Čech, Moravy, Slovenska, Polska, Slovinska,
Ruska a Českých škol bez hranic. Účast dětí je zapotřebí dopředu domluvit s organizátory

„Utichly kroky, umlkl hlas, ale
tvůj obraz zůstává v nás...“
Dne 27. 3. 2013 to bude 5 let,
kdy nás navždy opustil pan Antonín Blecha z Lomu. S láskou vzpomínají manželka Vlasta
a děti Jana, Vlasta, Květa, Antonín a Věra s rodinami.
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V Lomu se, jako již tradičně, plesalo
Lomský ples se pomalu, ale jistě
stává v našem městě tradicí. Letos se
v Lomu plesalo 9. února a to na v pořadí již Třetím lomském plese. To, že
tato akce je velmi povedená dokazuje
obrovský zájem o účast.
„Bohužel, ne všechny ‚plesuchtivé‘
občany můžeme v našem kulturním
domě uspokojit, neboť kulturní stánek
v Lomu není nafukovací a jeho kapacita je opravdu omezená. Přesto děláme všechno proto, abychom přivítali
na našem tradičním lomském plese co
nejvíce příznivců dobré zábavy.
Letos, tak jako v předchozích
dvou letech byla pro plesající připravena náramná podívaná v podobě jednak nádherně vyzdobeného sálu, jenž

připomínal hvězdnou oblohu a dále
v podobě bohatého programu a profesionální hudební produkce. Profesionálové z řad účinkujících předvedli
skutečně vynikající výkony. Celým
slavnostním večerem provázel vždy
perfektní a velmi šaramantní Radek
Jirgl. K tanci a poslechu nám zahrál
Lomák Jaroslav Průša se svou kapelou Elán Revival, a to i přesto, že
v den plesu slavil své významné životní jubileum. Na plese nechyběly
ani Lomské mažoretky pod vedením
Tamary Hubkové. Samozřejmostí našeho plesu byla bohatá tombola.
Dovolte mi tímto vyjádřit obrovský dík a vyseknout poklonu všem,
jenž se na přípravě a realizaci Třetího

Slavnostní zahájení plesu

Losování tomboly

lomského plesu podíleli. Děkuji úřednicím, úředníkům a zaměstnancům
městského úřadu, lomským dobrovolným hasičům, lomským mažoretkám,
zkrátka všem co měli co dělat s plesem v Lomu. V neposlední řadě děkuji vám všem plesajícím, neboť jste
vytvořili perfektní, slavnostní náladu.“
komentuje akci starostka města Kateřina Schwarzová.
„Touto cestou velmi děkuji všem
dárcům a mecenášům, bez jejichž ﬁnanční pomoci by nebylo možné ples
realizovat. Děkuji také všem jež přispěli velkou měrou do tomboly. Těším
se a zvu vás již nyní všechny srdečně
na Čtvrtý lomský ples,“ říká závěrem
Kateřina Schwarzová.

Město Lom děkuje všem sponzorům Třetího lomského plesu za věcné dary do
bohaté tomboly a za ﬁnanční podporu této kulturní akce.
Seznam sponzorů:
Severočeské doly, a. s., Litvínovská Uhelná, a. s., Czech Coal, a. s., BUVASTAV,
s. r. o., ARTECH spol. s r. o., Kominictví Studnička, František Bula, Jaroslav Radoš – Řeznictví, uzenářství, SH servis AV, PROFIMETAL, spol. s r. o., Severočeši.cz, TYGAS, s. r. o., SIMPEX, s. r. o., Autobusy KAVKA, a. s., Zdeněk Fejfárek
– Měřičské práce, Kadeřnictví – Ivana Kirková, ZEKA RACING – Petr Zelenka, EKO-KOM, Zahradnictví Jirásek Lom, Koberce Martin Blažek, INSTALACE ZT, s. r. o., manželé Hejskovi z Lomu.

Knižní nabídka pro lomské čtenáře

Zábavné okénko pro děti
Naše babička je staromódní: Podívej, chtěl jsem nový mobil a dala mi ...
(tajenka)
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1. Výrobek mlynáře. – 2. Jedno ze skupenství vody. – 3. Past. – 4. Pružina. –
5. Malá vlna. – 6. Část chodidla. – 7. Obyvatelka Německa. – 8. Opak prázdné.
– 9. Hmyz šídlo. – 10. Potřeba dřevorubce. – 11. Rybí vajíčko. – 12. Mají na těle
ptáci. – 13. Malá čára. – 14. Ret zvířete. – 15. Domácky Olga.
Vyluštěnou tajenku pošlete Městské knihovně Lom, email: knihovna@
mesto-lom.cz. Nejrychlejší dětský luštitel bude odměněn.
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Knihy pro dospělé:
Howell, Hannah – Barbar z Vysočiny
– Sir Artan Murray se nechá přesvědčit umírajícím příbuzným, aby unesl
jeho rozkošnou a poddajnou neteř.
Ve skutečnosti musí čelit rozzuřené
dívce, která požaduje, aby ji okamžitě
vrátil na předsvatební slavnost, z níž
ji odlákal. Artan však nemůže připustit, aby tak okouzlující stvoření vstoupilo do manželského svazku s bezcitným lordem.
Khoury-Ghata, Vénus – 7 kamenů
pro cizoložnou ženu – V malé vesnici
na okraji pouště se odehrává příběh
Noor, jenž je jednoho dne znásilněna
cizincem. Otěhotní a má být ukamenována za cizoložství. Celá vesnice
je k jejímu osudu naprosto lhostejná.
Pouze Francouzka, humanitární pracovnice, se snaží Noor zachránit. Pokusí se o nemožné.
Rollins, James – Pohřbeno v hlubinách – Jihoamerická džungle střeží
řadu tajemství včetně významného

inckého sídliště, které se ukrývalo lidským zrakům po celá tisíciletí. Archeologové pronikají stále hlouběji a krok
za krokem odhalují roušku temné,
dávno zapomenuté legendy.
Sandford, John – Snadná oběť – Lucas Davenport, zástupce velitele minneapoliské policie, je povolán do
honosného domu, v němž byla po večírku nalezena uškrcená topmodelka.
V krvi dívky byly objeveny drogy
a navíc se našly důkazy, že před smrtí
měla sex se ženou. Při prohlídce domu
najdou policisté ve skříni další ženské
tělo s hlubokou ranou v lebce.
Harder, Bernd – Proč krokodýli
mají sex jen za bouřky – Důležité
otázky v životě zůstávají často nezodpovězené. Je pravda, že spolknutá
žvýkačka leží v žaludku sedm roků?
Může toaleta v letadle vtáhnout i člověka? Tyto a další záhady běžného
života naší doby si autor opět bere
pod lupu. Jeho odpovědi na jednoduché i složité otázky jsou zábavné

a často překvapivé – vždy však vědecky přesné.
Knihy pro děti a mládež:
Francková, Zuzana – Ztráty a nálezy
– Maminčina smrt, otcova závislost na
alkoholu a navíc ještě nevysvětlitelné
zmizení starší sestry. To všechno jsou
ztráty, které patnáctiletá Martina utrpěla. I na ni se však nakonec usměje
štěstí v podobě lásky k báječnému Davidovi. Je to příběh plný napětí i krutých odhalení a je určen mladým čtenářkám, ale ne jenom jim.
Kuhn, Krystyna – Pohádkový zločin – Thriller pro dívky. Třináctiletá
Gina přijela do Paříže a z okna bytu
matčina přítele z nudy sleduje dění
v protějším domě. Když ale za jedním
oknem vidí vraždu a vzápětí tam vypukne požár, svět jako by se postavil
na hlavu. Mrtvé tělo se nenašlo, policie jí nevěří, matka má práci v Opeře,
jediným pomocníkem je chlapec arabského původu. Ale kdo je ten tajemný
muž, který Ginu sleduje…?
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