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Pandemii navzdory. Betlémské světlo i letos skauti
přivezou do Lomu, bude i Ježíškova pošta. U vánočně
vyzdobeného smrku na náměstí Republiky ho skauti budou rozdávat 19. prosince od 15. do 17. hodin. Součástí
akce bude i Ježíškova pošta a nové razítko pro rok 2021.

Lom si slavnostně připomenul výročí 680 let od první písemné zmínky, nezapomnělo
se ani na horníky obětující životy před 75 lety na Dole Kohinoor I.
Díky novinám Lomská radnice se obyvatelé postupně seznamují nejen se současnosti, ale i s historií města, a tak ví, že letos si připomínáme úctyhodných 680 let od první písemné zmínky o Lomu. Městské
slavnosti, která se uskutečnila 14. listopadu odpoledne v Kulturním
domě Lom, předcházela pietní akce na místním hřbitově. Letos totiž
také uplynulo 75 let od katastrofy na Dole Kohinoor I.

Pietní připomenutí
důlního neštěstí
Ve 3 hodiny a 45 minut po půlnoci, dne 14. listopadu 1946, došlo
na Dole Kohinoor I. ve východním
revíru Mořic v hloubce 430 metrů
k náhlému výbuchu, jenž se rozšířil na všechny pracoviště. Na směně
tehdy pracovalo 56 havířů a jen
čtyři, kteří se nacházeli 550 respektive 700 metrů od epicentra, se zranili. Ostatní výbuch usmrtil, o čemž
se přesvědčila již 15 minut po výbuchu trojice zachránců. Jednalo se
o 38 stálých zaměstnanců Dolu Kohinor I., 7 německých válečných zajatců a 7 trestanců z nápravného za-

řízení v Libkovicích. Pochováni byli
na různých místech, nejvíce, 26 jich
spí navždy na hřbitově v Lomu.
Příčiny výbuchu vyšetřovala
zvláštní komise složená z báňských odborníků. Nakonec jako
nejpravděpodobnější příčina byl
stanoven výbuch stařinové třaskavé atmosféry v komoře č. 4, kde
byla její zadní stěna směrem, k již
vyrubaným a zavaleným prostorům provalena do staré nevyrubané komory z první horní lávky.
Jako nejpravděpodobnější příčina
zapálení byl určen odstřel trhavin
v uvedené komoře.
Pokračování na str. 2

Krásné prožití adventu a vše nejlepší
do roku 2022
U příležitosti první adventní neděle starostka Kateřina Schwarzová
s místostarostou Romanem Lafkem a ředitelem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lom Jaroslavem Zajícem natočili a uveřejnili na Facebooku Lomská radnice přání pro všechny obyvatele města. Aktuální
přání všem obyvatelům uveřejňují i noviny Lomská radnice.

„Vážení a milí Lomáci, ze
všech částí našeho města, v tento předvánoční
a adventní čas
vás co nejsrdečněji zdravím. Věřte, že bychom se
s vámi nejraději viděli osobně u vánočně vyzdobených stromů na náměstí Republiky nebo na Podkrušnohorské ulici, nicméně současná
špatná epidemiologická situace
nám to nedovolila. Oba slavnostně
nazdobené zářící stromy, kostel,
městský úřad a Podkrušnohorskou
i Vrchlického ulici vánočně vyzdobené na nových sloupech veřejného osvětlení si můžete individu-

álně prohlédnout při podvečerní
rodinné procházce.
S Romanem Lafkem a Jaroslavem Zajícem jsme tak zvolili
tuto možnost se s vámi pozdravit
a popřát krásný a kouzelný Advent. Prožijte ho prosím v klidu
a v pohodě se svými rodinami,
přáteli, a hlavně ve zdraví. Protože respektujeme krizová opatření nouzového stavu a nechceme
už tak rozdělenou společnost i nadále dělit kontrolou, jestli jste či
nejste očkovaní, jestli máte či nemáte testy, zrušili jsme další plánované městské akce. Dovolte
nám proto takhle se s vámi pozdravit. Popřát vám krásné a spokojené
Pokračování na str. 3

Kostelu se nic nestalo! Bylo to cvičení
Ve středu 1. prosince minutu
před desátou dopoledne se rozječela siréna umístěná na zbrojnici
lomských dobrovolných hasičů.
Nebyla to zkouška sirén, jak se domnívali někteří obyvatelé, ta se pravidelně koná v poledne první středu
v měsíci, ale siréna svolávala místní
hasiče k výjezdu. Mimo několika
osob, zatím nikdo netušil, že kostel
Nejsvětějšího Srdce Páně v Lomu,
ze kterého se opravdu kouřilo, hraje
hlavní roli v prověřovacím cvičení
na mimořádnou událost. Do akce
se zapojila jednotka státních a tři

dobrovolných hasičských jednotek.
„Účelem prověřovacího cvičení
byla prověrka připravenosti a akceschopnosti jednotky PS Litvínov
směny „B“, JSDHO Lom, JSDHO
Litvínov a JSDHO Braňany,“
uvedl npor. Ing. Jiří Říha, komisař
- velitel stanice, HZS ÚK ÚO Most
PS Litvínov. Cvičení trvalo včetně
přípravy téměř dvě hodiny a po celou dobu se akce zúčastnila zástupkyně Městského úřadu Lom, aby
mimo jiné zajistila, že se kostelu
nic nestane. Více z hasičského zápisníku příště.
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Městský úřad má upravený režim
Vzhledem k výraznému zhoršení epidemické situace Rada
města Lom rozhodla o úpravě režimu provozu MÚ Lom. Od
23. listopadu se veřejnosti doporučuje kontaktovat zaměstnance úřadu
písemně, či přímo prostřednictvím
telefonu nebo e-mailu. Kdo může,
měl by využít elektronickou podatelnu (podatelna@mesto-lom.cz)
nebo datovou schránku: 47nbcyq.
Písemné dokumenty je možno rovněž předat v recepci MÚ Lom.

V prostoru před recepcí by se
měla vyřešit veškerá agenda klientů, bude-li to možné. Úřední hodiny zůstávají bez změny. „Pevně
věřím, že obyvatelé dostatečně
chápou vážnost zhoršující se koronavirové epidemie a nepochybují, že úpravou režimu provozu
městského úřadu se chrání zdraví
úředníků i všech obyvatel města,
kteří chtějí na MÚ řešit své záležitosti,“ vzkazuje starostka Kateřina Schwarzová.

Na nových sloupech
veřejného osvětlení
je i vánoční výzdoba
Vánoce se kvapem blíží, proto
v Lomu pracovníci oddělení komunálního hospodářství nezaháleli ani
v neděli. Vánoční ozdoby a osvětlení
se samo nenazdobí, proto se všichni
snažili, ať to máme o Adventu
v Lomu ještě kouzelnější. A že se
to povedlo, se mohli obyvatelé přesvědčit již o první adventní neděli,
kdy se ve městě najednou rozsvítily
oba vánoční stromy i světelná výzdoba na veřejném osvětlení ulic, na
kostele i na městském úřadu.

Vánoční stromy od Lomáků pro Lomáky již září
Vánoční stromy
v obou částech města
Lom se o první adventní neděli rozzářily.
„Bohužel ani letos jsme
se osobně u stromků
nepotkali,“ říká starostka města Kateřina Schwarzová. Svítí
i nově nainstalovaná
vánoční výzdoba ulic
a tu pravou slavnostní
atmosféru doplňují
i žárovkové girlandy na
kostele Nejsvětějšího
Srdce Páně či na budově městského úřadu.
„Děkujeme paní
Haně Vlčové a manželům Trachtovým, za
úžasné vánoční dárky v
podobě dvou zelených krasavců,“
vedle facebooku Lomská radnice
opakuje Kateřina Schwarzová
i v Lomských novinách. Chválí též
zaměstnance města Lom za dobře
odvedenou práci při kácení a následné instalaci těchto obr-stromů.
V pondělí 22. listopadu byly
oba smrky nazdobeny a kouzelný
adventní čas mohl začít. V následujících dnech se ještě zhoršila
epidemiologická situace, a tak

v reakci na to Rada města Lom
vpředstihu zrušila zábavný program slavnostního rozsvícení Vánočního stromu v Lomu. Ač se
to někomu nemuselo líbit, covidová situace nabrala dramatický
spád a Vláda ČR vyhlásila od
26. listopadu nouzový stav
a opatření, která by organizátoři
nebyli schopni při venkovní celoměstské akci – rozsvícení stromu
– dodržet.

Lom si slavnostně připomenul výročí 680 let od první písemné zmínky, nezapomnělo
se ani na horníky obětující životy před 75 lety na Dole Kohinoor I.
Dokončení ze str. 1
U pomníku havířům usmrceným během noční směny z 13. na
14. listopad 1946 uspořádalo v neděli 14. listopadu odpoledne vzpomínkový akt město Lom, Spolek
severočeských havířů a uhelné
společnosti. Pietní akce, která se
loni nemohla konat kvůli protiepidemiologickým opatřením, tradičně začala smutečním průvodem
od brány hřbitova k pomníku s dechovou hudbou Mostečanka. Starostka města Kateřina Schwarzová
seznámila přítomné s průběhem
důlního neštěstí a mimo jiné zopakovala, že obyvatelé Lomu na hornické oběti nezapomínají.
Věnce a smuteční kytice k památníku, kde čestnou stráž drželi
členové Spolku severočeských
havířů a báňští záchranáři, položili zástupci jednotlivých měst,
obcí, spolků a uhelných společností. Jménem města Lom položila věnec starostka Kateřina
Schwarzová, radní pro školství,
sport i kulturu Martina Šípová
a i radní a zastupitel města Bronislav Schwarz.

Slavnostní připomenutí
680 let od první písemné zmínky
o Lomu
Po ukončení pietního aktu přítomní zamířili za zvuku Mostečanky do Kulturního domu města
Lom. Tam se mimo jiné uskutečnila vernisáž výstavy připravené
k 680. výročí od první zmínky
o městě. V rozsáhlé expozici rozmístěné v celé ploše kulturního domu
se návštěvníci mohli mimo jiné seznámit nejen s hornickou minulostí
města Lom prostřednictvím fotografií, z nichž část byla soutěžní, ale

i s dalšími zajímavostmi z lomské
historie z různých oblastí života.
Nechyběly ani městské, školní či
spolkové kroniky, hodinový stroj
z původní budovy německé školy
a dnešního městského úřadu či exponáty hornické techniky a vybavení, které zapůjčilo Podkrušnohorské technické muzeum.
O hudební zpestření slavnostního odpoledne se postaraly žačky
Lidové školy umění z Teplic. Starostka Kateřina Schwarzová a radní
Martina Šípová slavnostně poděkovaly rodičům a mladým Lomákům

za vzornou reprezentaci města. Dárek zakoupený u lomských včelařů
obdrželi hokejista Jindřich Koky,
sólistka Pražského komorního baletu Bára Müllerová, krasobruslařka Sophie Mego, výtvarnice Kateřina Houdková, fotbalista Adam
Schubada, tenisté Barbora Karbanová, Lukáš Lafek, Hynek Mařík
a Kristýna Skamene, druhá vicemiss Miss České republiky 2021
Valerie Váňová, florbalisté Matěj Hruštinec, Lukáš Mašek a Filip
Zemčík, plavec Filip Brna, moderní
gymnastka Leontýna Tea Presslová
a hráč na akordeon Tobiáš Pressl.
Slova díků a kytici obdržela i Marie
Pauchlá, předsedkyně KS-Lom 1,
za neutuchající aktivitu, s níž vede
klub seniorů.
Výstava v kulturním domě pak
byla přístupná školákům i široké
veřejnosti následující týden. Týden
proto, že pak již organizátoři začali
s přípravou druhého ročníku ojedinělé výstavy Kreativní Lom. Během níž se obyvatelé města představili jako výtvarníci, řezbáři či
malíři, kterými se stávají ve svém
volném čase.
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„V letošním roce si město Lom průběžně připomínalo již 680 let od první písemné zmínky o své existenci. V duchu tohoto výročí jsme
Vám, opět jako před pěti lety, postupně představovali naši dorůstající mladou generaci, která se může pochlubit reprezentací našeho
města jak na poli sportovním, tak uměleckém. Jsme rádi, že Vám naši šikovnou a nadanou mládež můžeme takto přiblížit. Vždyť naše
mladá generace je naší budoucností, která závisí právě na nich,“ říká starostka města Kateřina Schwarzová.

Nadané lomské mládí: Tobiáš Pressl a Leontýna Tea Presslová
V dnešním rozhovoru, který pro rok 2021 uzavírá představování nadaného lomského mládí, jsme se zastavili v jedné rodině. Představujeme
Tobiáše Pressla, nadějného hráče na akordeon, a jeho sestru Leontýnu
Teu Presslovou, moderní gymnastku.

Co bylo prvotním impulzem
a jak dlouho se svému koníčku
věnujete?
Tobiáš: Ke hře na akordeon mě
přivedla teta Mirka, která hru na
tento nástroj vystudovala na Konzervatoři v Teplicích. Na akordeon
hraju od svých sedmi let, to znamená letos již devátým rokem.
Leontýna Tea: Na gymnastiku mě
přihlásili rodiče, když mi bylo šest
let. Začala jsem průpravou ve sportovní gymnastice a po roce jsem
přešla k moderní gymnastice, které
se věnuji dodnes. Takže už šest let.
Jsem členkou oddílu Klub moderní
gymnastiky CMG Litvínov.
Říká se, že důkladný trénink
dělá z nadějného člověka mistra.
Kolik času hře na akordeon, respektive sportovní gymnastice
věnujete?
Tobiáš: Hra na akordeon je časově
náročná asi jako každý jiný koníček, ve kterém chcete být dobrý
a úspěšný. Vedle pravidelného tréninkového hraní doma, což znamená zhruba dvakrát nebo třikrát
týdně, navštěvuji dvakrát týdně Základní uměleckou školu v Litvínově. Z toho jednou jde o hraní formou takzvaného tria, což znamená,
že hraju společně s dalšími dvěma
hráči na akordeon stejné skladby.
Podruhé mám individuální hraní,
kdy hraji skladby sám, pod vedením učitele. Učím se nové skladby
a procvičuji ty, co už umím.
Leontýna Tea: Myslím si, že asi
jako každý koníček. Pokud chcete
mít ze sportování radost a dosáhnout nějakého úspěchu, je potřeba
se každému sportu věnovat. Vedle
pravidelného tréninkového domácího cvičení, které nám ordinuje
paní trenérka Hanka, mám třikrát
týdně tréninky v gymnastickém
sálu ve Sportovní hale v Litvínově
pod Koldomem.
Někteří mladí tráví volný čas
u počítačových her, u Playstationů, či u inteligentních telefonů
a na sociálních sítích. Jak vy
zvládáte školu a koníčka?

Tobiáš: Jako je časově náročná
hra na akordeon, stejně tak je časově náročné skloubit tento můj
hudební koníček se studiem na
Gymnáziu T. G. Masaryka v Litvínově. Ale jde to.
Leontýna Tea: Není jednoduché
skloubit moderní gymnastiku se
studiem na 3. ZŠ v Litvínově. Naštěstí není naše tréninková hala daleko od školy.
Věnujete se sedm let hraní
na akordeon, respektive šest let
gymnastice. Jakých soutěží se
účastníte a kterých svých výsledků si nejvíce ceníte?
Tobiáš: Účastním se v soutěžích
dle plánů a rozhodnutí školy, ať
už místních na úrovni ZUŠ Litvínov, nebo na úrovni okresu a kraje.
Mým zatím největším úspěchem je
třetí místo v rámci Krajského kola
Národní soutěže v březnu 2016
v Roudnici nad Labem.
Leontýna Tea: Účastním se soutěží už od malých kategorií. Nejčastěji to bylo na krajské úrovni,
ale jezdili jsme i na celorepublikové soutěže do Prahy nebo Jablonce nad Nisou. V malé kategorii jsem byla několikrát „na
bedně“. Ve větší kategorii už byla
a je konkurence veliká a je velmi

Po covidové pauze letos na podzim v soutěži pořádané Klubem
moderní gymnastiky CMG Litvínov Leontýna Tea Presslová vybojovala prvenství ve své kategorii.

Největším úspěchem Tobiáše Pressla zatím je třetí místo v rámci Krajského
kola Národní soutěže v březnu 2016 v Roudnici nad Labem.

těžké se mezi nejlepší prosadit.
Účasti v soutěžích byly poslední
dva roky přerušené díky nemoci
COVID. Letos na podzim se soutěže opět po dlouhé době obnovily. Zahájili jsme klubovou soutěží, kde jsem byla první ve své
kategorii.
Děkujeme za odpovědi na
naše dotazy a přejeme mnoho

úspěchů i radosti při hraní na
akordeon, respektive při moderní gymnastice. Štěstí a zdraví
přejeme oběma sourozencům
i v osobním životě a rodičům děkujeme za to, jak se svým dětem věnují a podporují je. Věřme
v lepší budoucnost a šťastnou
cestu ze současné složité doby.
Rodině Presslových děkujeme
rovněž za poskytnuté fotografie.

Krásné prožití adventu a vše nejlepší do roku 2022
Dokončení ze str. 1
Vánoce a pokud se neuvidíme, tak
vám přeji já i mí kolegové hodně
zdraví, štěstí do roku 2022. A mé
osobní přání je, aby ten nový rok
byl lepší a zdravější než tenhle
smutný a podivný. Na shledanou.
Mějte se krásně,“ uzavírá Kateřina
Schwarzová.
„I já využívám této možnosti
pozdravit všechny
obyvatele našeho
města a poděkovat
amatérským i profesionálním sportovcům za jejich výkony. Pevně věřím, že svou vůlí a zodpovědností
tuto dobu překonáme. Doufám, že
se opět uvidíme na sportovištích
a nebudeme stát někde dlouhé
fronty v rouškách, nebo bez nich
a nebudeme čekat, zda budeme či
nebudeme očkováni. Až tuto celou
dobu ve zdraví překonáme, třeba se
opět při sportu sejdeme. Všem vám
přeji také klidné a pohodové sváteční dny,“ vzkazuje všem obyvatelům místostarosta Roman Lafek.
„Vážení spoluobčané, máme za
sebou složitý rok. Všichni víme,

v čem bylo a je
toto pandemické
období náročné.
Situace se ve
velké míře dotkla
i školy a školek.
Chci vám všem
poděkovat za skvělou spolupráci,
která nám pomáhá toto náročné
období zvládnout. Dovolte mi, na
tomto místě zvlášť poděkovat všem
učitelkám školy i školek, všem nepedagogickým zaměstnancům,
všem zákonným zástupcům našich dětí a žáků a v neposlední řadě
městu Lom. Všichni jmenovaní jste
odvedli skvělou práci, díky které se
nám daří eliminovat následky projevů pandemie.
Všem vám přeji krásné vánoční svátky a do nového roku
především mnoho zdraví, úspěchů a pohody. A pokud bych mohl
mít jedno novoroční předsevzetí
za nás za všechny, pojďme si slíbit, že v novém roce budeme trávit maximum možného času
s našimi dětmi. Pokud něco děti
opravdu ocení, je to společný čas
s rodinou,“ končí své přání Jaroslav Zajíc, ředitel ZŠ a MŠ Lom.
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Město přivítalo nové občánky Fotosoutěž „Lom – mé město“
káše Chrastinu, Pavla Korouse,
Starostka města Kateřina
zná tři nejlepší snímky
Alexandra Kupku, Samuela
Schwarzová, spolu se členkou
rady města Martinou Šípovou přivítaly 18. listopadu spolu s dětmi
z mateřské školy v obřadní síni
Městského úřadu Lom nové občánky – Mikuláše Beneše, Lu-

Luksche, Ondřeje Procházku,
Adama Steidena a Jana Škrabáka.
Přejeme našim novým občánkům
mnoho pohody a šťastné vykročení do života.

Včerejšek i zítřek očima seniorů
Listopad byl pro členy klubu
KS-Lom 1 velmi zajímavý. Začal tradičním setkáním se školáky
„Laskavec“, na hřbitově jsme se
sešli při pietním aktu připomínajícím oběti důlního neštěstí z listopadu 1946, v kulturním domě jsme
se zúčastnili slavnosti k výročí od
první písemné zmínky o Lomu
a tamtéž jsme navštívili i výstavu
„Kreativ“. Na závěr připojujeme
přání pro všechny spoluobčany.
V pondělí 8. 11. jsme se sešli se žáky lomské základní školy
a jejich učitelkami Lukášovou
a Kopeckou. Děti nás v rámci akce
„Laskavec“ potěšily písničkami,
básničkami, výkresy a přáním
k Vánocům. Společně jsme vyrobili papírové hvězdy a ozdobili
perníčky. Děkujeme za moc hezky
strávené odpoledne s omladinou.
Na městském hřbitově jsme
14. 11. s ostatními uctili památku zahynulých horníků na dole Kohinoor
I. během neštěstí, které se odehrálo
před 75 lety. Zúčastnili jsme se rov-

něž oslav v kulturním domě k 680
výročí od první doložené písemné
zmínky o Lomu, tehdy ještě Bruchu.
Se zaujetím jsme si prohlédli staré
i novější fotografie Lomu i z akcí
v něm konaných. Někteří se na nich
poznali, zaujaly nás i vystavené hornické pomůcky. Viděli jsme i kolik
je v Lomu úžasné sportovně či jinak
nadané mládeže, která byla během
odpoledne oceněna.
Nezapomněli jsme ani na výstavu „Kreativ“ šikovných lomských rukou, jejichž výrobky se
nám velmi líbily a některé jsme si
i zakoupili.
Škoda, že nám stále se horšící coronavirová situace neumožnila být při slavnostním rozsvícení
vánočního stromu. Touto cestou proto přejeme všem spoluobčanům Lomským i Loučenským,
hodně zdraví, klidu i pohody
a krásné prožití vánočních svátků
i vstup do dalšího roku.
Marie Pauchlá
Předsedkyně KS-Lom 1

„Jménem vedení města děkuji
všem, kteří zaslali své snímky do
Lomem vyhlášené fotosoutěže.
Děkuji i všem návštěvníkům výstavy k 680. výročí od první písemné zmínky o Lomu, kteří svým
hlasem určili pořadí tří nej snímků.
Slova díků zasluhuje i Ing. Josef
Lanc za historické fotografie, na
kterých zhruba před 45 lety zachytil svou cestu z domova do školy
a zpět,“ říká starostka města Kateřina Schwarzová.
Celkem 155 návštěvníků výstavy k 680. výročí od první písemné zmínky o Lomu hlasovalo
o vystavených snímcích a do připravené tabulky dávalo hlas fotografii, která se jim nejvíce líbila. Rekordních 45 hlasů dostal
noční snímek lomského kostela
od Radka Pavelky, druhé místo
a 18 hlasů získala fotografie inverze z Dlouhé Louky od stejného autora. Bronzové místo hla-

sující přiřkli Václavu Brzákovi za
pohled z vrcholu Loučná. Uvedení
autoři tří snímků, které se návštěvníkům výstavy nejvíce líbily, budou kontaktováni a vedení města
jim předá odměny.
Do fotosoutěže k 680. výročí:
„Lom – mé město“ místní i přespolní fotografové dodali celkem 201 snímků. Odborná porota
z nich vybrala 28 fotografií ze
současnosti od pěti autorů (Václav Brzák, František Hasse, Miroslav Mertl, Radek Pavelka, Pavel
Šafář) a 18 fotografií Ing. Josefa
Lance zachycujících pohled na
jeho rodiště v letech cca 1974 až
1976. Série více jak čtyři desítky
let starých snímků začíná dvojicí
záběrů ze střechy tehdejší základní
školy (dnes MÚ Lom) a končí na
křižovatce ulic Vrchlického s Podkrušnohorskou. Součástí souboru
fotografií je i odbočení k bývalé
šachtě Márinka.

V Lomu nikdy nezapomeneme
A je jedno, zda jde o Den válečných veteránů, nebo pietní akt u památníku horníků z dolu Kohinoor
v Lomu, kteří se 14. 11. 1946 nevrátili z noční směny domů. „Heslo –
V Lomu nikdy nezapomeneme – se
snažíme prostřednictvím každoročních pietních aktů
naplňovat,“ potvrzuje starostka
města Kateřina
Schwarzová.
Z pohledu České
republiky má Den
válečných veteránů kratší tradici.
„I tak jsme 11. listopadu s kolegyní
radní Martinou Šípovou uctily památku padlých,

bez rozdílu jejich národnosti, a položily kytice u pomníků u křižovatky ulic Podkrušnohorská a Vrchlického, před Městským úřadem
Lom a na hřbitově,“ vypočítává Kateřina Schwarzová a uzavírá: „Děkuji všem, kdo vzpomenuli s námi.“
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Čtenáři, knihovna funguje i za upraveného režimu
Městský úřad Lom má od
23. listopadu upravený režim –
vstup do budovy je veřejnosti
umožněn jen po předchozí domluvě a za dodržení aktuálních
hygienických pravidel! Totéž platí
i pro Městskou knihovnu Lom.

Zájemci o půjčení či vrácení knih,
nebo o členství v Městské knihovně
Lom se mohou informovat na telefonu číslo 476 769 874 nebo na
e-mailu knihovna@mesto-lom.cz.
Vstup do budovy MÚ Lom je
možný pouze za předpokladu, že do-

tyčný splní všechna v tu dobu platná
protiepidemiologická opatření. Při
příznacích respiračního onemocnění
do budovy vůbec nevstupujte a dohodněte se s knihovnicí během telefonického hovoru nebo elektronickou poštou na vyřešení vaší situace.

Kniha je náš kamarád! I v zimě
Čtení bychom se měli věnovat nejen v březnu, kdy je celostátní akce – měsíc čtenářů.
Lomská knihovnice proto vybrala atraktivní tituly kupříkladu i pro prosinec a jeho
dlouhé zimní večery.
Tipy pro dospělé
n Wendy Webb – Dcery jezera. Duchové minulosti se vracejí. Mysteriózní příběh s prvky
thrilleru.
n Olivia Hawker – Na hraně
noci. Strhující příběh podle skutečných událostí o muži, který zradil své blízké, ale přesto našel novou rodinu i odvahu postavit se
tomu největšímu zlu.

n Vlastimil Vondruška – Husitská epopej l. Za časů krále Václava IV. 1400–1415. Několikadílná sága vypráví o událostech
slavné i pohnuté doby 15. století
v Českém království.
Naučná literatura
n Michaela Zindelová – Česká vánoční kniha. Obyčeje, zvyky, koledy,
výzdoba, recepty a mnoho dalšího.
n Radka Křivánková – Ozdobné balení dárků. 50 návodů,
jak originálně balit dárky.
n Petr Herynek – Vánoční ozdoby s láskou tvořené. Nejkrásnější ozdoby jsou ty, které si sami
vyrobíme. Nápady a návody vycházejí z lidových tradic.

Pro děti a mládež
n Martin Petiška – Pohádková
maminka. Jsou děti, které nechtějí spát. Taková je i Alenka, naštěstí má maminku, která si s ní
umí krásně povídat a vymýšlet si
nádherné pohádky.
n Radek Malý – Atlas ohrožených živočichů. Pravdivé příběhy kriticky ohrožených živočišných druhů. Ponořte se do
čtení příběhů 41 hlavních hrdinů,
jejichž další existence je pouze
v našich rukou…
n František Tichý – Labyrint
nedokončených setkání. Napínavý příběh, kde hraje důležitou
roli odvaha, kamarádství a vnímání sama sebe i druhých.

Přání
manželům
Dne 26. listopadu 1966 si řekli
své ano Zdena a Josef Štillerovi. Do dalších let šťastného manželství jim vše nejlepší přejí rodiny a kamarádi.

Nahlédněte do historie výroby hraček Husch Blahopřejeme
v Horním Litvínově
V minulých vydáních Lomské
radnice jsme informovali o zajímavostech Krušnohoří. Tentokrát vás
upozorňujeme na rozšíření stávající
expozice historických plechových
hraček Husch z litvínovské továrny
Heller & Schiller z let 1920 až
1938, která je v zámku Valdštejnů.
Díky loňskému prosincovému číslu
jste si například mohli obšírně připomenout vánoční tradice a zvyky
v Krušných horách. Pokud jste to
náhodou nestihli, nebo si chcete informace oživit, najdete na www.
mesto-lom.cz noviny označené
Prosinec 2020.
Do litvínovského zámku Valdštejnů se letos v závěru listopadu
vrátil model kolejiště s elektrickými vláčky, které byly v minulých letech pro návštěvníky bez
rozdílu věku velkým lákadlem.
Výstava dokumentující produkci
nejvýznamnějšího československého výrobce mechanických plechových hraček je doplněna o řadu
nových exponátů, které sběratelé
Miroslav Smaha a Michal Widenský nově získali.

Při vernisáži byla rovněž pokřtěna kniha Fenomén továrny
HELLER & SCHILLER s podtitulem Historie výroby hraček Husch
v Horním Litvínově. Autory jsou
zmínění sběratelé a Manfred Hellmich, iniciátor „návratu“ zde vyrobených hraček do Litvínova.
Knihu vydává město Litvínov.
Prohlídky výstavních prostor
zámku Valdštejnů jsou od úterý do

neděle vždy v 9.00, 10.30, 13.00,
14.30 a 15.30. Rezervace prohlídky
na telefonu 603 151 600. Pozor! Návštěvníci jsou povinni dodržovat aktuálně nařízená hygienická opatření.
Kdo nebude mít v předvánočním
shonu čas nemusí zoufat, výstava
dokumentující produkci nejvýznamnějšího československého výrobce
mechanických plechových hraček
potrvá do 31. prosince 2022.

Během prosince již oslavili či
oslaví svá životní jubilea tito občané města Lomu:
Ladislav Malý, Miroslav Dušek,
Eliška Dešková, Karel Benda,
Ladislav Pauš, Vlastimila Marášková, Vlasta Blechová, Jana
Richterová, Vlastimila Trsková,
Věra Táborská, Dáša Topolová,
Rudolf Winkler, Marie Jonášová a Helena Adamková.
Hodně pohody, zdraví a životního
optimismu přeje vedení města.

Vzpomínáme

„Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě
měl rád, nikdy nezapomene.“
Dne 19. prosince vzpomeneme prvního smutného výročí,
kdy nás opustil Vladimír Švarc
z Loučné. Stále vzpomíná manželka, dcera Vladimíra s rodinou
a ostatní příbuzní.
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Kreativ II.: Lomáci opět předvedli sousedům
výsledky svých šikovných rukou
„Jsem rád, že si tady syn mohl
ozdobit tři perníčky, má tak dárek
pro babičku, maminku i tetu,“ řekl
spokojený návštěvník II. ročníku
výstavy Kreativity, který s povděkem kvitoval, že stánky vystavovatelů v prostorách Kulturního domu
Lom jsou dostatečně daleko od
sebe, návštěvníci se na sebe proto
netlačí a všichni mají správně nasazené respirátory.“ „Je smutné, jak
současná covidová doba polarizuje
společnost na očkované a neočkované a jak odpírači začínají být agresivní,“ připojila mimo jiné jedna
z vystavovatelek. „Covidová situace se promítla do počtu vystavujících a určitě i do počtu návštěvníků,“ porovnává radní Martina
Šípová druhý ročník s tím předchozím, z listopadu 2019, kdy se
o covidu ještě nic nevědělo, a pokračuje: „Podle toho, co jsem zaregistrovala se domnívám, že ti, co na
Kreativ do Lomu přišli, si ho užili
i v těchto omezených podmínkách.
Zdraví vystavovatelů i návštěvníků
nám bylo především.“
Z důvodu špatné epidemické
situace a zpřísnění protiepidemických opatření u vstupu do kulturního domu členové Sboru dobrovolných hasičů města Lom
kontrolovali certifikát o očkování
nebo o prodělání onemocnění Covid-19, takzvané O-N. Dohlíželi
zároveň na to, aby uvnitř objektu
najednou bylo do 100 osob, počítaje v to organizátory akce, vystavovatele i návštěvníky.
Téměř dvě desítky kreativních
obyvatel našeho města předvedlo
v závěru listopadu sousedům, ale
i dalším návštěvníkům Kulturního
domu Lom výsledky práce svých
šikovných rukou. Vystavena byla
celá řada obrazů malovaných i zarámovaných velkoplošných fotografií, kalendáře, pohlednice, dále
výrobky z keramiky, drátkovaná
bižutérie, vánoční výzdoba, pletené
či šité doplňky oblečení i ozdoby,
výrobky ze dřeva do zahrady i interiéru, vitráže, voňavá domácí mýdla, domácí BIO svíčky, obrázky na
lahvích. V tvořivé dílničce si děti
nazdobily perníčky nebo nakreslily keramickou vánoční ozdobu na
stromeček.
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