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Slovo starostky
Vážení a milí Lomáci – čtenáři našeho měsíčníku,
vítám vás a zdravím na stránkách
Lomské radnice v novém roce, do
něhož vám všem přeji jen všechno
nejlepší a nejkrásnější.
Dnes začnu tak trochu jinak. Byla
jsem požádána o odpovědi na dvě
otázky: na co se v roce 2018 těším
a na co se netěším… zde vám přináším své odpovědi:
Na co se v roce 2018 těším? Je
toho spousta, mohla bych se rozepsat a psát a psát… ale to by nám
nestačilo místo pro ostatní články a fotografie. Těším se na to, že
už konečně letos vybudujeme v našem městě kompletně nové veřejné osvětlení. A na to se těším už velmi, velmi dlouho. Těším se na jaro,
až budeme moci začít opět v našem městě opravovat městské domy
a komunikace a budovat třeba nová
hřiště a parkovací místa, na hřbitově nové chodníky a cesty, až začneme sázet kytičky a zkrášlovat naše
město…Těším se na dokončení komunikace v ulici Spojeneckých letců
tak, aby už konečně propojila tamní
obyvatele s komunikací na ulici Vrchlického… Těším se na volby, to je

vlastně moje „vysvědčení“ za uplynulé čtyři roky starostování.
Netěším se na 25. květen 2018,
protože v tento den vstupuje v účinnost GDPR neboli Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli
General Data Protection Regulation.
Jedná se o nařízení, které přináší dosud největší revoluci v ochraně osobních údajů pro celou EU a astronomické pokuty za její porušování. Pro
města a obce to znamená vytáhnout
z rozpočtu ohromné množství peněz na splnění všech požadavků EU.
A to se mi ani trochu nelíbí, finance
bychom mohli využít smysluplněji.
A navíc se domnívám že ČR má, jako
jedna z mála zemí zákon o ochraně
osobních údajů skutečně precizní.
Mohla bych samozřejmě psát
o tom, na co se těším a netěším asi
donekonečna, ale prozatím by to
bylo ve zkratce asi vše..
Mějte, milí Lomáci, co nejvíce těch krásnějších a kouzelnějších
a pohádkovějších dní než těch zamračených.
V příštím vydání v únoru nashledanou.
Kateřina Schwarzová,
starostka města Lom

Termíny jednání Rady města Lom
a Zastupitelstva města Lom
na rok 2018
08. 01. – Rada města Lom

25. 06. – Rada města Lom

22. 01. – Rada města Lom

09. 07. – Rada města Lom

05. 02. – Rada města Lom

23. 07. – Rada města Lom

12. 02. – Zastupitelstvo města Lom

06. 08. – Rada města Lom

19. 02. – Rada města Lom

20. 08. – Rada města Lom

05. 03. – Rada města Lom

03. 09. – Rada města Lom

19. 03. – Rada města Lom

10. 09. – Zastupitelstvo města Lom

03. 04. – Rada města Lom

17. 09. – Rada města Lom

16. 04. – Rada města Lom

01. 10. – Rada města Lom

23. 04. – Zastupitelstvo města Lom

15. 10. – Rada města Lom

30. 04. – Rada města Lom

29. 10. – Rada města Lom

14. 05. – Rada města Lom

12. 11. – Rada města Lom

28. 05. – Rada města Lom

26. 11. – Rada města Lom

11. 06. – Rada města Lom

10. 12. – Rada města Lom

18. 06. – Zastupitelstvo města Lom

17. 12. – Zastupitelstvo města Lom

http://www.mesto-lom.cz

Rozloučení s rokem 2017
S posledním dnem v roce 2017 se lomští obyvatelé rozloučili na náměstí Republiky, kde město Lom pro děti i jejich
rodiče uspořádalo odpolední zábavný program plný humoru, interaktivních her a soutěží s divadlem V Pytli. Dětský
silvestr zakončil velkolepý ohňostroj. Přejeme všem šastný a pohodový rok 2018.
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Radostný advent a vánoční čas rozsvítil oči a okouzlil nás
aneb Jak jsme prožívali vánoční těšení v MŠ v Lomu
Těšení na nejkrásnější svátky
v roce bylo v naší lomské školce obrovské. Čas nám nádherně utíkal, protože již od poloviny listopadu děti se
svými učitelkami intenzivně vyráběly
a tvořily všelijaké výrobky na vánoční
jarmark, který se konal na začátku prosince v ZŠ Lom, a který se opravdu povedl. Spoustu krásných výrobků nám
přinesli také rodiče dětí, tvořivě se činili všichni, kdo měl do radostné práce
chuť. Výsledkem byl stánek plný překrásných dekorací, děkujeme za ně i za
dobročinný výdělek, který našim dětem přinese jistě spoustu radosti!
V úterý 5. prosince navštívil děti ve
školce Mikuláš s čertem a andělem, na
něž se děti moc těšily. Aby se děti čerta
tolik nebály, pořádně se na něj připravily – vyrobily si s paní učitelkou čertovské masky aby ho samy vystrašily!
Od Mikuláše a anděla pak za písničku
a básničku dostaly sladkou odměnu.
Ve čtvrtek 7. prosince jsme s dětmi
navštívily domov pro seniory v Lomu.
Děti se za babičkami a dědečky jako
vždy velmi těšily. Vyrobily jim nádherné andělíčky na špejli jako malý dárek pro potěšení. Jako andělé jim také
zazpívaly – v krásných andělských
převlecích s hvězdou na čele. Seniory,
kteří nemohli děti vidět ve společenské
místnosti, jsme s dětmi osobně navštívili na jejich pokojích. Děti od seniorů i zastupitelů města dostaly bohatou
sladkou odměnu.

Ve středu 13. 12. jsme se společně
s občany našeho města sešli na náměstí u vánočního stromu, kde jsme se
s dětmi zúčastnili již 7. ročníku krásné
celorepublikové akce „Česko zpívá koledy“. Dětem ve světle svící při zpěvu
koled zářily oči radostí – kde jinde lépe
objevit to tajemné kouzlo Vánoc?
S dětmi i rodiči jsme se v předvánočním čase sešli také v naší školce při
besídce, kde se děti rodičům předvedly
s moc dojemným vystoupením. Malé
Čiperky předvedly kouzelné pásmo
písní a říkanek, při kterých nechyběla
ani hra na hudební nástroje, Dráčci si
zahráli na opravdové herce a pomocí
nápaditých rekvizit a pomůcek, se kterými nám pomohli opět rodiče dětí, zahrály vánoční příběh, jež se příhodně
prolínal se zpěvem tradičních koled.
Besídka se moc povedla, děkujeme
všem za hojnou účast, slova chvály
a za vánoční pečivo a občerstvení,
které nám rodiče do školky přinesli.
Předvánoční čas s dětmi završilo „andělské“ vystoupení v KD v Lomu k příležitosti oslav 120. výročí ZŠ. Děti zde zazpívaly na pódiu známe vánoční koledy,
které prolínaly zimní básně a říkanky.
Děkujeme především za opravdu
skvělou spolupráci rodičů a zástupců
města s naší mateřskou školou a přejeme
nejen našim dětem, ale všem obyvatelům města Lomu hodně štěstí a zejména
pevného zdraví v celém novém roce.
Jitka Strýhalová, MŠ Lom

Pro vyznavače kultu svalnatého těla nebo
pro ty co rádi sportují venku
Také v Lomu budeme již brzo moci vyzkoušet venkovní posilování těla. Vedení města Lom zakoupilo a instalovalo
venkovní posilovací stroje, zatím v lokalitě v blízkosti kostela. Pokud najde tento způsob sportování a posilování v našem
městě oblibu, budeme s instalací posilovacích strojů pokračovat po celém Lomu. „Doufám, že se vám tento způsob cvičení bude líbit,“ říká starostka města Kateřina Schwarzová.
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Prosincové předvánoční akce v Lomu obrazem
Mikulášská nadílka
V podvečer 5. prosince proběhla
v sále kulturního domu Mikulášská
nadílka. Program byl zahájen hudební
pohádkou „Jak se čerti učili zpívat koledy“, následovaly zábavné soutěže,
hry a tančení. Nakonec přišel Mikuláš v doprovodu anděla a čerta s plným košem dárkových balíčků. Děti
měly z balíčků velkou radost a protože byly všechny po celý rok hodné,
nemohl si čert žádného z nich odnést
s sebou do pekla.

Pokračování na str. 4

Lomští senioři
Členové klubu seniorů nezahálejí ani v zimních měsících
Ani v zimních měsících loňského
roku členové lomského klubu seniorů nezaháleli. Sešli jsme se u rozsvěcení vánočního stromu, kde nejen nás
mile překvapil přílet vánočního anděla
a užili si krásný večer poslechem koled

Blahopřejeme
V měsíci lednu oslaví významné životní jubileum tito občané našeho
města:
Angela Pešková
František Šíp
Přejeme našim jubilantům do dalších let pevné zdraví a hodně optimismu a životní pohody.

Vzpomínáme

s vánočním punčem. 1. prosince jsme
se zúčastnili „Vánoční ligy zábavy“
v litvínovské Citadele, kterou zajistil
RVSZ Most se soutěžemi na vánoční
téma. Náš klub se umístil na 4. místě
z celkového počtu 21 klubů. 7. prosince jsme se vypravili na poslední
loňský výlet do Drážďan na vánoční
trhy. Počasí nám přálo, a tak byli
všichni spokojeni. 14. prosince jsme
se spolu sešli na vánočním setkání
v kulturním domě ve velkém sále. Nechybělo pohoštění, hudba s tancem
a velká tombola. K vánoční náladě
také přispělo vystoupení dětí z lomské základní školy pod vedení pana
ředitele Jakuba Ozaňáka. Na tomto setkání také oslavili manželé Hříbalovi
a Groulíkovi zlatou svatbu – padesátileté výročí společného života, a tak jim
byla zahrána jejich oblíbená písnička.
A samozřejmě s námi byli přítomni
členové vedení města – místostarosta
pan Barák, radní pan Schwarz a paní
Šípová a naše milá starostka Kateřina
Schwarzová, která na nás opět nezapomněla a naše členy podarovala ma-

lým dárkem na přilepšenou. Všichni
je moc rádi vídáme na našich schůzkách, protože jejich přístup k nám je
opravdu výjimečný a ostatní kluby seniorů v kraji nám mohou jen závidět.
A naposledy jsme se v loňském roce
sešli 28. prosince, kdy jsme se rozloučili se starým rokem. Poděkování patří
panu Schwarzovi za zajištění guláše
od firmy Krušnohorské uzeniny pana
Radoše na tuto akci.
Za všechny naše členy chceme poděkovat vedení našeho města za vše, co
pro nás, seniory, dělají, úřednicím sociálního odboru městského úřadu za jejich
vstřícný přístup k nám, dále panu Šteflíkovi, řediteli MTS a jeho zaměstnancům za přípravu sálu na naše akce a také
manželům Hejskovým za vždy dobře
připravené pohoštění a za jejich dary do
naší tomboly. Celý náš klub přeje všem
obyvatelům Lomu a Loučné hodně
zdraví, spokojenosti a pohody v roce
2018. Ať se nám v našem krásně uklizeném a upraveném městě dobře žije.
Marie Pauchlá
předsedkyně KS Lom č. 1

Poděkování
Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 17. prosince uplynul 1 smutný
rok, kdy nás navždy opustila naše
drahá a milovaná maminka, babička, prababička a tetička Marie
Schubadová. S láskou stále vzpomínají dcery Martina a Alena s rodinami a synové Pavel, Jan a Eduard
s rodinami. Děkujeme všem, kteří
si vzpomněli.

n Poděkování kolektivu kuchyně ZŠ a MŠ Lom. Pan Zdeněk Lupták – nový
školník – děkuje velmi kolektivu kuchyně za jejich skvělé pokrmy.

Tipy na volný čas od 15. 1. do 15. 2. 2018
leden
leden
leden
19. 1.
20. 1.
21. 1.
26. 1.
27. 1.

Dne 9. 1. 2018 jsme vzpomněli
1. výročí, kdy nás navždy opustil pan
Antonín Vestfál. S bolestí v srdci
vzpomínají Lída s rodinou a Růža.

27. 1.
11. 2.
12. 2.
13. 2.

výstava – Svět Kachlových kamen – Oblastní muzeum Most
výstava – Čižba – umění jemné a líbezné – Oblastní muzeum Most
výstava – Terakotová armáda – Oblastní muzeum Most
koncert Návštěva u Stráníků – Docela velké divadlo Litvínov,
od 19.00 hod.
dětské divadlo Princezny jsou na draka – Docela velké divadlo
Litvínov, od 16.00 hod.
dětské divadlo Jak šel pejsek do školy – Citadela Litvínov, od 16.00 hod.
Tančírna – taneční kurzy pro dospělé – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
dětské divadlo Pohádky pro uplakánka – Docela velké divadlo
Litvínov, od 19.00 hod.
Docela velký divadelní ples – Docela velké divadlo Litvínov, od 20.00 hod.
Taneční zábava – Malá muzika Chomutov, od 16.00 hod.
koncert MMMM – opereta, klasik, pop, opera, muzikál, swing
– Městské divadlo Most, od 19.00 hod.
One-Man-Show – Lukáš Pavlásek – Dům kultury Stropník, Osek,
od 19.00 hod.

Setkání informačních turistických
center Krušných hor
O nových atraktivních turistických
cílech, o propagaci turistického ruchu
prostřednictvím sociálních sítí, ale také
o tom, co mají Krušné hory na české
a německé straně společného z pohledu
turistů byl projekt Destinační agentury
Krušné hory a Tourismusverband Erzgebirge „Setkání informačních turistických center Krušných hor“. Projektu
se zúčastnilo dvacet turistických center
z české a dvacet z německé strany
Krušnohoří. Pozvání přijali také zaměstnanci Městského úřadu Lom.
V rámci projektu se setkali zaměstnanci informačních turistických center 9. října v hotelu Emeran na Klínech.
„Partneři nejprve představili své aktivity na české a německé straně Krušných hor. Diskutovalo se o novinkách
v propagaci turistického ruchu a o
tom, co si v současné době turisté žádají a co od návštěvy Krušných hor
očekávají. Během dne byl čas také na
tři semináře. Účastníci setkání se naučili základy využívání sociálních sítí,
dozvěděli se o neznámých zákoutích
Krušných hor, které jsou pro turisty
atraktivní a vyzkoušeli si tvorbu propagačních materiálů v základních grafických programech. V závěrečné diskuzi
se shodli na potřebě společného elektronického úložiště propagačních materiálů, které by využívali všichni aktéři v turistickém ruchu v Krušných
horách a vzájemně tak měli možnost
sdílet své propagační materiály s ostatními a šířit tak potřebné informace
mezi co nejširší okruh zájemců. Na setkání informačních turistických center
byla rovněž distribuována česko-německá turistická mapa Krušných hor,
která vznikla také v rámci projektu,“
uvedla ředitelka Destinační agentury
Krušné hory Eva Maříková.
Zaměstnanci informačních turistických center Krušných hor se v letošním roce setkali ještě dvakrát. Nejprve
10. listopadu vyjeli po turistických cílech na české straně Krušných hor.
„Startovali jsme v informačním turistickém centru Destinační agentury Krušné hory v zámku Valdštejnů.
Kromě informačního centra měli účastníci výjezdu možnost prohlédnout si

i samotný zámek. Dále jsme pokračovali do informačního turistického centra v Oseku a navštívili osecký klášter.
Další cesta vedla do Duchcova a místního informačního turistického centra.
Velmi zajímavá byla rovněž prohlídka
duchcovského muzea. Během dne
jsme stihli ještě návštěvu zámků Jezeří
a Červený hrádek,“ popsala první výjezd Eva Maříková.
Podruhé vyjeli zaměstnanci informačních turistických center 8. prosince
tentokrát na německou stranu Krušných hor. „Trasu jsme měli předem naplánovanou jinak, ale nakonec jsme ji
museli mírně změnit. Na říjnovém setkání informačních center nás někteří
němečtí kolegové pozvali na prohlídku
jejich informačních turistických center a my toto pozvání využili. Navštívili jsme informační turistické centrum
a muzeum v Olbernhau. Odtud jsme se
přesunuli do Neuhausenu, kde jsme si
nenechali ujít Muzeum louskáčků a samozřejmě místní informační turistické
centrum. Nejdéle jsme se zdrželi v Seifenu. I tady jsme navštívili informační
turistické centrum a muzeum hraček.
Návštěvu německých partnerů jsme
zakončili prohlídkou tradičních vánočních trhů,“ přiblížila druhý výjezd ředitelka Destinační agentury Krušné hory.
Společná setkávání hodnotí obě
strany velmi pozitivně. „Zaměstnanci
turistických center se během třech společných akcí měli možnost lépe poznat
a tím i nastartovat spolupráci, ze které
bude těžit především turistický ruch.
Mají zájem v setkávání dál pokračovat. Jako příležitost se nabízí další projekt, který Destinační agentura připravuje pro příští rok, a to sice Hornická
stezka Krušných hor. Chceme spojit
místa s hornickou minulostí atraktivní
pro turisty, připravit mapu s vyznačenými místy, turistický propagační materiál s popisem hornické historie, ale
třeba také s cyklotrasami. Na Hornickou stezku Krušných hor bude orientováno také zahájení turistické sezóny
a samozřejmě setkání zaměstnanců informačních turistických center, kteří
budou na celém projektu spolupracovat,“ uzavřela Eva Maříková.
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Historie lomských domů
Vážení čtenáři, tak, jako jsme vám v minulých ročnících představili historii a zajímavosti v našem městě a okolí, seznámili vás s lomskými podnikateli a mladou
generací, tak v letošním roce bychom vám rádi přiblížili zajímavou historii některých lomských domů, které, ač mají mnohdy jinou tvář, přesto přetrvaly staletí. Tak, jako se můžeme vydat po stopách našich předků a zjistit historii našeho
rodu, tak i domy mají svou historii, svůj život. Věříme, že vám následující řádky
přinesou mnoho zábavy i poučení.
Na konci 19. století byla většina
obyvatel našeho města německé národnosti, jako tomu bylo ve většině měst
a obcí v krušnohorském pohraničí. V té
době se začala rozmáhat v okolí těžba
hnědého uhlí a v obci začal díky přílivu
horníků postupný nárůst obyvatel. S tím
souvisel i nárůst školních dětí a tak bylo
tehdejším obecním zastupitelstvem
rozhodnuto postavit novou školní budovu. Stavba začala v roce 1891 a dokončena byla v roce 1892. A díky německé většině byla škola otevřena jako
škola německá, s německým vyučovacím jazykem. Součástí školy byl i byt
školníka a školka s vývařovnou pro
školní děti. V době hospodářské krize
sloužila vývařovna pro chudé. V roce
1938 došlo k přístavbě v zadní části budovy a při obecné škole zde byla zřízena i škola obchodní. V poválečném
období budova sloužila již jako česká
obecná škola a v 70. letech minulého
století zde byly zřízeny 2 třídy zvláštní

školy. Dále budova sloužila jako 1. stupeň základní školy až do roku 2000,
kdy díky úbytku školních dětí byla základní škola sloučena do budovy čp.
372 na Vrchlického ulici, kde je dodnes. Budova byla již při svém vzniku
postavena pod čp. 13, ale náměstí, na
kterém stojí, prošlo v průběhu let značnou změnou názvů. A tak budova stála
na náměstí Císaře Josefa, na Tržním náměstí, na Kruhovém náměstí, na Masarykově náměstí, ve válečných letech na
náměstí Adolfa Hitlera, poté na náměstí
Julia Fučíka a dnes na náměstí Republiky. V době jejího vzniku byl před budovou umístěn pomník Císaře Josefa,
který se nezachoval, dále památník
lomských legionářů, z něhož se zachovala mramorová deska, dnes umístěná
na lomském hřbitově a za 1. republiky
pomník Mistra Jana Husa, který byl za
války zničen nacisty. Od roku 2002 budova slouží jako sídlo městského úřadu
a městské knihovny.

Prosincové předvánoční akce v Lomu obrazem
Dokončení ze str. 3

Česko zpívá koledy
Město Lom se zapojilo do mimořádné adventní akce Česko zpívá koledy, které pořádal Deník Mostecka. Ve
středu 13. prosince krátce před 18:00
hodinou se sešlo cca 30 zpěváčků –
dětí i dospělých a společně si u vánočního stromku zazpívali vánoční koledy. Zazpívat si přišla i paní starostka
Kateřina Schwarzová, která všem přítomným poděkovala za účast a popřála
krásné vánoční svátky.

Adventní setkání
Tradiční adventní setkání lomských občanů s vedením města proběhlo třetí adventní neděli. První část
akce probíhala u lomského kostela
Nejsvětější srdce Páně ukázkami vánočních tradic, živého Betléma a malé
ohňové show. Odnést si mohl každý
betlémské světlo, které přivezli mostečtí skauti. Nechyběl stánek s dárky
spolku Jasmína pro ty, kteří přinesli
opuštěným kočičkám granule či jiné
pochutiny. K zahřátí byl připraven
punč, svařené víno a čaj, k chuti vánočka a k posilnění grilované uzeniny. Za část občerstvení byla vybírána symbolická částka, jejíž výtěžek
byl použit na nákup krmiv pro psí útulek v Litvínově.
Druhá část akce – koncert – proběhla v kostele. Poděkování za hudební vystoupení patří žákům a učitelům ze ZUŠ F. L. Gassmanna z Mostu,
za pěvecké vystoupení žákům ZŠ Lom
a za zpěv a doprovodnou hru na piano
MUDr. Z. Šteflíkové. Poděkování patří
rovněž sponzorovi, panu Jaroslavu Radošovi, majiteli Krušnohorských uzenin Lom, dále zaměstnancům městského úřadu, městských technických
služeb a lomským dobrovolným hasičům za pomoc při realizaci akce.
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