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Vítězný snímek ve fotosoutěži vyhlášené městem u příležitosti 680 let od první písemné zmínky o Lomu.

Foto Radek Pavelka

K. Schwarzová: Rozpočet města Lom
na rok 2022 a co pro letošek plánujeme?
Na co se chceme soustředit v roce 2022,
co nás nejvíc pálí a co chceme letos vyřešit?
Aby Lom mohl klidně fungovat a hledět do budoucna, musí mít schválený rozpočet města na
rok 2022. A to se podařilo 13. prosince, kdy většina zastupitelů na jednání ZM Lom uzavřela
téměř čtyřměsíční přípravu návrhu rozpočtu
pro rok 2022 a schválila ho.

Návrh rozpočtu vycházel ze střednědobého výhledu rozpočtu města Lom a zároveň
respektoval aktuální vazby na státní rozpočet.
Finančně zajišťoval činnosti a úkoly zabezpečené městem a také vazby na zřízenou příspěvkovou organizaci Základní škola a Mateřská
škola Lom. Příjmová a výdajová část rozpočtu
Pokračování na str. 4

Termíny jednání Rady města Lom a Zastupitelstva
města Lom v roce 2022
03. 01. – Rada města Lom
17. 01. – Rada města Lom
31. 01. – Rada města Lom
07. 02. – Zastupitelstvo města
Lom
14. 02. – Rada města Lom
28. 02. – Rada města Lom
14. 03. – Rada města Lom
28. 03. – Rada města Lom
04. 04. – Zastupitelstvo města
Lom
11. 04. – Rada města Lom

25. 04. – Rada města Lom
09. 05. – Rada města Lom
23. 05. – Rada města Lom
06. 06. – Rada města Lom
20. 06. – Rada města Lom
27. 06. – Zastupitelstvo města
Lom
04. 07. – Rada města Lom
18. 07. – Rada města Lom
01. 08. – Rada města Lom
15. 08. – Rada města Lom
29. 08. – Rada města Lom

12. 09. – Rada města Lom
19. 09. – Zastupitelstvo města
Lom
26. 09. – Rada města Lom
10. 10. – Rada města Lom
24. 10. – Rada města Lom
07. 11. – Rada města Lom
21. 11. – Rada města Lom
05. 12. – Rada města Lom
12. 12. – Zastupitelstvo města
Lom
19. 12. – Rada města Lom

Skončil váš dodavatel
energie, a ještě
jste to nedořešili?
Neotálejte s tím!
V souvislosti s náhlým ukončením dodávek energií od Bohemia Energy a dalších společností, ke kterému došlo napříč celou Českou republikou, se do
režimu dodavatelů poslední instance
(DPI) dostalo zhruba 20 % všech domácností. Situace se jistě nevyhnula ani
Lomu, proto s řešením neotálejte!
S koncem minulého roku nepominula
nešťastná situace stovek rodin, které se po
podzimním náhlém a nečekaném ukončení
činnosti řady firem dodávajících energie
do domácností, ocitly na pokraji nouze.
Přechod k dodavatelům poslední instance
sebou nesl výrazné navýšení cen, v některých případech naprosto devastující rodinné rozpočty. Občani, kteří se vlivem
vysokých záloh a růstu cen energii ocitli
v nouzi, mohou využít web Ministerstva
práce a sociálních věcí – www.mpsv.
cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii, nebo
přímo Úřadu práce ČR na www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-muze-pomoci-up--1.
Mimořádná okamžitá pomoc i příspěvek na bydlení jsou dávky testované, tedy
je třeba doložit potřebné doklady. Žadatel ovlivní rychlost vyřízení, pokud žádost
vyplní správně a doloží k ní všechny potřebné informace. V případě, že v žádosti
něco chybí, celý proces schvalování podpory se prodlouží. Úředníci a úřednice budou žadatele kontaktovat telefonicky nebo
e-mailem. Je proto důležité zvedat telefony začínající trojčíslím 900 nebo si po
podání žádosti hlídat svůj e-mail. Rychlá
reakce umožní dávku zadministrovat rychleji. Pokud si žadatel není jistý, jak žádost
vyplnit, neměl by se bát obrátit na pracovníky ať už prostřednictvím telefonní linky,
nebo osobně na příslušných pracovištích
Úřadu práce ČR.
Občanům zprostředkovat alespoň základní poradenství ohledně jejich situace
nabízí pak Energetický regulační úřad.
Přehledně zpracované otázky a odpovědi,
včetně podrobnějších informací lze nalézt na www.eru.cz/cs/-/casto-kladene
-otazky-e2-80-93-skoncil-vas-dodavatel
-energie.
V tuto chvíli je naprosto klíčové směrovat domácnosti na uzavření standardní
smlouvy dodávek energií, to je co nejrychlejší ukončení režimu dodavatele poslední
instance. V případě jakýchkoli dalších dotazů ohledně fungování režimu DPI, procesu stanovení záloh, reklamace vyúčtování atd., je třeba se neprodleně obrátit na
Energetický regulační úřad – www.eru.cz
a Ministerstvo průmyslu a obchodu –
www.mpo.cz.
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Poradna

Info pro ty,
co přijímají
televizní
signál přes
anténu
Český telekomunikační
úřad oznamuje, že v našem regionu bude zahájeno uvádění
do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což
bude znamenat pro obyvatele
zlepšení kvality a dostupnosti
mobilních datových služeb.
Nicméně uvedená skutečnost
může za určitých nepříznivých
podmínek způsobit zhoršení
kvality příjmu televizního signálu přes anténu.
Nejčastějším, a také nejefektivnějším řešením problému je technický zásah
přímo na Vaší televizní anténě.
K tomu, aby tak mobilní operátor musel učinit je nutné, aby
Český telekomunikační úřad
v dané věci rozhodl a tuto povinnost operátorovi uložil. Tudíž se musí ČTÚ o každém
problému včas dovědět.
Možno je vyplnit elektronický formulář pro oznámení
o rušení televizního příjmu
a odeslat ho e-mailem na adresu podatelna@ctu.cz nebo
formulář vytisknout-podepsat
a odeslat poštou.
Kancelář Českého telekomunikačního úřadu pro Severočeskou oblast sídlí na adrese Mírové náměstí 3097/37,
400 01 Ústí nad Labem. Bližší
informace můžete získat i na
telefonu číslo 475 309 302.
A jak se pozná, že se jedná
o rušení provozem mobilní
sítě? „Rušení způsobené mobilní sítí se projeví náhle, dosti masivně a přímo souvisí
s uvedením do zkušebního
provozu základnové stanice
mobilní sítě v blízkém okolí.
Tím se liší od rušení televizního příjmu, které je zapříčiněno například nekvalitním
televizním signálem, které závisí často na počasí, denní či
roční době a projevuje se většinou nepravidelně.“
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Z hasičského zápisníku
Během úvodní prosincové dekády se v Lomu uskutečnily hned
tři hasičská cvičení. První akce se
uskutečnila v kostele Nejsvětějšího
Srdce Páně, kdy se během prověřovacího cvičení hledělo především
na připravenost a akceschopnost
jednotky PS Litvínov, JSDH Lom,
JSDH Litvínov a JSDH Braňany.

Dobrovolní i státní hasiči Lomu
a Litvínova se setkali hned o dva
dny později, kdy v rámci námětového cvičení hořelo v suterénu
Městského úřadu Lom. Do třetice
pak v zadýmeném prostoru cvičila jednotka dobrovolných hasičů Lomu. Jak potvrdil velitel Petr
Koutský, účast ve cvičeních při-

spěje nejen k lepší součinnosti při
mimořádných událostech s kolegy
z okolních jednotek a seznámení se
s novým prostorem. Lomská jednotka to potřebovala i pro další zaškolení nedávno získaných nových
členů sboru a praktické vyzkoušení
v září obdržených dýchacích přístrojů Dräger PSS 4000.

Cvičení v kostele i v suterénu MÚ Lom předcházelo zadýmení prostor pro co největší autenticitu .

Osoba, která uviděla jako první unikající dým z budovy
(kostela i MÚ Lom) po nahlášení na linku 150 vyčkala do
příjezdu hasičů a velitele seznámila s aktuální situací.

Hasičský průzkum vybaven proudnicí postupně prozkoumává situaci a chrání se před prošlehnutím ohně a je jedno, zda jde do suterénních prostor archivu či kostela.

Ze zadýmeného prostoru kostela hasiči vynesli dvě osoby, ze sklepa MÚ Lom „archivářku“ a snažili se u všech
„zachráněných“ obnovit základní životní funkce.

Požár uhašen, hasiči opouštějí prostory zásahu a s sebou
odnášejí veškerou techniku.

Krátké zhodnocení průběhu cvičení a členové zúčastněných jednotek se vracejí na své základny.
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V Lomu nikdy nezapomeneme
Již 88 let uplynulo od mohutného výbuchu v uhelném dole
Nelson III v Oseku u Duchcova,
při kterém přišlo o život 142 horníků. V sobotu 8. ledna se uskutečnil pietní akt u pomníku, který od
května 1935 stojí na okraji Oseka
u silnice na Dlouhou Louku. Jménem města Lom i našich obyvatel se pietního aktu zúčastnila
starostka Kateřina Schwarzová
a radní i zastupitel Bronislav
Schwarz. Pietní akt se uskutečnil zase po roční kovidové pauze.
A jak paní starostka připomenula
při důlním neštěstí zahynulo 142
horníků a při likvidaci jeho následků vyhasly další dva životy.
Čest jejich památce! V Lomu nikdy nezapomeneme!
Hnědouhelný důl Nelson
v roce 1876 založil anglický podnikatel William Refeen u železniční
tratě a oseckého hřbitova a pojmenoval ho podle britského admirála
napoleonských válek. V roce 1883
v dolu zřídili třetí těžní jámu a pojmenovali ji Nelson III. Z hlediska

kvality uhlí patřil Nelson III mezi
nejlepší doly v Severočeské pánvi.
Výhřevnost dosahovala až 25 MJ.
Jednalo se vysloveně o technologické uhlí pro vybrané spotřebiče.
Dne 3. ledna 1934 ve tři čtvrtě
na pět odpoledne uhelný prach explodoval. V podzemí tehdy pracovala celá odpolední směna. Výbuch byl slyšitelný v širokém
okolí, v Oseku, Duchcově a Hrdlovce se dokonce otřásla půda, nakonec zahynulo 142 horníků. Po
neštěstí z roku 1894, kdy v karvinském uhelném dole Jan a Františka zahynulo při výbuchu 235
horníků, se jednalo o druhou největší hornickou katastrofu v uhelném dole v České republice.
Těžba byla v Nelsonu III
úplně zastavena, protože bylo během výbuchu zničeno i vybavení
dolu. V květnu 1940 byl přičleněn
k dolu Alexander, přes nějž se získávalo nedotěžené uhlí z Nelsona III. Roku 1969 byla z důvodu
vytěžení volných zbytkových
uhelných zásob těžba ukončena.

Rozdávání Betlémského světla příchozím
Betlémské světlo, symbol
míru, lásky, naděje a přátelství,
stejně jako v roce 2020 i tentokrát
do Lomu přivezli skauti a skautky
ze střediska Perun Litvínov. Kvůli
coronavirovým opatřením si pro
něj „Lomáci“ mohli zajít během
zlaté adventní neděle odpoledne
k vánočně vyzdobenému smrku na
náměstí Republiky. „I tentokrát se
u nás Betlémské světlo rozdávalo

pouze pod širým nebem. Jsme
rádi, že se všichni příchozí snažili
dodržovat platná hygienická opatření,“ vzkazuje starostka města
Kateřina Schwarzová.
Betlémské světlo je plamínek,
který putuje napříč Evropou a skautští kurýři ho každoročně rozváží
a roznáší po celém Česku. Je to
předvánoční služba skautů společnosti. Betlémské světlo se k nám do

Kvůli coronavirovým opatřením si „Lomáci“ mohli přijít pro Betlémské světlo během zlaté adventní neděle k vánočně vyzdobenému smrku na náměstí
Republiky. Rozdávali ho skauti a skautky ze střediska Perun Litvínov.

republiky poprvé dostalo až v prosinci 1989. Do Prahy pod sochu sv.
Václava dorazilo díky exilovým
skautům z Rakouska, kteří tak spolu
s těmi českými oslavili fakt, že se
konečně dočkali svobody. V roce
2021 si litvínovští skauti jeli pro
Betlémské světlo do Chomutova.
V sobotu 18. prosince ráno,
se vánoční plamínek díky skautským dobrovolníkům rozšířil po

celé republice. Betlémské světlo
pomáhají skautům rozvážet České
dráhy a další dopravci. Celý projekt Betlémského světla má na starosti tým skautů a skautek z Brna.
Ti světlo převzali 12. prosince od
rakouských skautů. Plamínek je
odebraný z věčného ohně, který
hoří v jeskyni pod bazilikou Narození Páně v Betlémě v centrální
části Palestiny.

Pokud by někdo ze sběratelů měl zájem získat otisk razítka v pořadí třetí Ježíškovy pošty z Lomu, může se domluvit v knihovně na telefonu 476 769 874.
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Před rokem odešla učitelka, která vychovala
tři generace předškoláků
Zinaida Vrátná, pro některé možná známější ještě pod předchozím
příjmením Belingerová, jako učitelka a později ředitelka mateřských
škol dokázala s kolegyněmi za léta svého působení v obou mateřinkách vytvořit pro předškoláky z Lomu i Loučné doslova rodinné prostředí. Učitelkou v mateřské škole byla od roku 1965, dlouhá léta zde
působila jako ředitelka, vlastně až do odchodu do důchodu. Z uvedeného je zřejmé, že se pro toto povolání narodila a mnozí jistě potvrdí, že ho brala jako poslání. O to smutnější je, že právě uplynul rok, co
náhle odešla z tohoto světa osoba, která vychovala v některých případech až tři generace obyvatel našeho města.

„Díky Zinuščině přístupu se
děti zdárně rozvíjely ve výtvarném a hudebním projevu,“ vzpomíná její manžel Jan Vrátný. Mnohým otevírala cestu do světa.
Dokázala poznat talent a nadání

a ty po domluvách s rodiči rozvíjet. Aby také ne, vždyť ředitelka nejen že malé zpěváky doprovázela na několik hudebních
nástrojů, ale pro „své“ děti složila i písničky. „Autorský sborník Zpíváme s nejmenšími, který
graficky doplnila naivní malířka
Sylva Prchlíková, v celostátní soutěži pedagogické tvořivosti za rok
1998 získal třetí místo,“ pokračuje
Jan Vrátný. Díky aktivitě Zinaidy
Vrátné o zdejších mateřských školách vědí i v Dánsku, pro její dlouhodobé a úzké kontakty s tamními
pedagogy. Dnešní, mnohdy už rodiče, jistě rádi vzpomínají na pobyty se školkou u moře ve Francii, Španělsku a Dánsku. Za svou
práci byla oceněna také jako jedna
ze tří ředitelů na Mostecku.
V soukromí byla oddaná pro
všechny. „Neznala pojem tvoje/
moje děti/vnoučata. Všechny nás

starostlivě opečovávala. Byla přísnější a důsledná,“ vzpomíná manžel a pokračuje: „Nebyla babičkou
– vše je dovoleno. Naopak ve výchově vždy správně zásadová, neznala lež a při jen trochu rozumných požadavcích nedokázala říci
ne.“ Milovali ji členové široké rodiny, přátelé i její žáci.
„Někde jsem se dočetl, že Zinaida byla světicí sedmibolestnou. A když nám odešla, uvědomil
jsem si, kolika životními bolestmi
musela Zinuška projít,“ pokračuje
manžel. Maminka jí zemřela v devíti letech, na ní tak byla starost
o mladšího bratra, domácnost i hospodářská zvířata. Otec pracoval

na směny jako havíř. Rány osudu
se nevyhnuly ani jejímu prvnímu
manželství. „Následný život byl někdy také velmi krutý,“ dodává manžel. Přesvědčený je, že až v soužití
s ním našla opět klid. Tou pomyslnou sedmou ranou byl covid. „Odváželi nás společně do nemocnice.
Já byl na lehátku, Zinuška seděla
vedle mne, bylo jí lépe. Domů jsem
se vrátil sám, se žlutým pytlem, na
kterém bylo napsáno pí. Vrátná,“
s dojetím pokračuje manžel. Zinaida Vrátná, dříve Belingerová (rozená Křivánková) zemřela v umělém spánku v 11.40 dne 19. ledna
2021 v nemocnici v Mostě. Nikdy
nezapomeneme...

K. Schwarzová: Rozpočet města Lom na rok 2022
a co pro letošek plánujeme?
Dokončení ze str. 1
se shodovaly, rozpočet byl zpracován vyrovnaný. V objemu jde
o necelých 59 milionů korun.
A přestože byl rozpočet navržen tak, aby naše město nebylo zadluženo, přitom v Lomu pokračovaly investice a naplnil se i rezervní
fond, čtyři opoziční zastupitelé,
i když svým voličům slíbili, že budou pro ně pracovat, jej nepodpořili. To není nic divného v případě,
že oponent přijde s jiným, podle něj
vhodnějším, návrhem. Nejenom že
uvedená čtveřice návrh nepodpořila, ale stejně tak ani nepředložila,
a to za celé tři roky, jeden jediný
návrh, co by, jako zvolení zastupitelé, chtěli mít pro své voliče

v rozpočtu. Naštěstí nejsou všichni
z opozice stejní. Děkuji proto těm
dalším opozičním zastupitelům,
kteří vědí jak a kdy se tvoří rozpočet města. Ti své návrhy uplatnili včas, a proto jsou tyto zahrnuty
v rozpočtu pro rok 2022.
Co nás v Lomu nejvíce pálí?
Nezájem některých zastupitelů
o přání a požadavky svých voličů,
stejně tak nás pálí chování „neslušných“ obyvatel k těm slušným.
I tak mohu všem obyvatelům slíbit, že to nezůstane bez naší odezvy, a i nadále se budeme snažit
slušné obyvatele chránit. A na co
se i v současné nelehké covidové
době, chceme soustředit? Obyvatelé velmi pozitivně kvitují in-

tenzivní péči a opravu veřejného
osvětlení, která začala v roce 2020
ulicí Podkrušnohorská, v loni pokračovala ulicí Vrchlického a letos plánujeme ulice Husova a Nádražní. Za samozřejmost považuji
provoz místního hřbitova, péči
o vzhled obce a veřejnou zeleň,
stejně jako sběr a svoz komunálního odpadu.
A jaké kapitálové výdaje plánujeme? Další parkovací plochu v ulici Novostavby v lokalitě
Loučná, zafinancování zábradlí
u odkrývaného Lomského potoka,
herní prvky do ZŠ a MŠ Lom,
herní prvky na dětské hřiště pod
bývalou sokolovnou v Loučné.
V rozpočtu je pamatováno i na pe-

níze na autorský a technický dozor
potřebný při rekonstrukci objektu
čp. 765 na náměstí Republiky, plánuje se i vybudování dalšího kolumbária na hřbitově, osvětlení
u zpomalovacího pruhu tamtéž či
osvětlení Průmyslové zóny Lom.
Samozřejmě budeme i nadále
podporovat naše školství, jak základní, tak mateřskou školu, naše
mladé fotbalisty a dobrovolné hasiče a v neposlední řadě myslíme
i na kulturní vyžití dětí i dospělých.
Které naplánované akce se nakonec
uskuteční, to záleží na tom, co nám
covid dovolí. O všech akcích budou naši občané včas informováni.
Kateřina Schwarzová
starostka města Lom
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Ze života seniorů: Prosinec
Členové klubu KS-Lom 1 v prosinci velmi bedlivě sledovali vývoj epidemiologických opatření,
aby mohli uspořádat Vánoční
setkání. Akce se nakonec uskutečnila 16. prosince v Kulturním
domě v Lomu ve velkém sále.
Chyběli jen ti neoočkovaní.
V zaplněném sále si všichni nejdříve připili na zdraví, což je v této
době to nejdůležitější. Zazněly vánoční koledy, nechybělo bohaté
občerstvení a velká tombola, kterou losoval Mikuláš, čert a anděl.

Děkujeme manželům Hejskovým,
kteří do ní věnovali dort.
Co nás vždy velmi těší, je
účast paní starostky Kateřiny
Schwarzové a radního Bronislava
Schwarze. Nechybělo ani vystoupení dětí z mateřské školy – malých andílků pod vedením učitelek
Sýkorové a Mauleové. Děti zazpívaly a zarecitovaly, ale i předaly
namalované krásné vánoční stromečky. Moc jim za to děkujeme,
u některých členů ukápla i slzička.
Bylo to opravdu hezké.

Slavnostní rozloučení s rokem 2021 se uskutečnilo na stejném místě 30. prosince, když si
senioři pochutnali na dobrém guláši uvařeném pracovníky místní
firmy Krušnohorské uzeniny J + J
Radoš. Moc děkujeme. Hrála
hudba, tančilo se do pozdních
večerních hodin. Nikomu se nechtělo domů.
Členové KS-Lom 1 přejí všem
občanům Lomu i Loučené do roku
2022 hlavně hodně zdraví, abychom se mohli v brzké době setkávat bez roušek.
Marie Pauchlá
Předsedkyně KS-Lom 1

Vzpomínáme

To, že čas rány hojí je jen zdání,
stále je bolest v srdci a tiché vzpomínání. Dne 17. prosince uplynul již pátý smutný rok, kdy nás
navždy opustila naše milovaná
maminka, babička, prababička
a teta paní Marie Schubadová.
S láskou stále vzpomínají dcery
Martina a Alena s rodinami i synové Pavel a Eduard s rodinami.

Blahopřejeme
Během ledna již oslavili či oslaví svá životní jubilea tito občané
města Lomu:
Soňa Coufalová, Květa Plívová,
Marie Cuplová, Marie Pauchlá,
Zdeňka Novotná, Anna Jínová,
Jana Šimůnková, Josef Thaller,
Dáša Hůlková, Hana Švarcová,
Vlastimil Zika, Jiří Kadeřábek.
Hodně pohody, zdraví a životního
optimismu přeje vedení města.

Do knihovny i za současné situace
Městský úřad Lom má stále
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! Hlavně v lednu
Čtení bychom se měli věnovat nejen v březnu, kdy je celostátní akce – měsíc čtenářů.
Lomská knihovnice proto vybrala atraktivní tituly kupříkladu i pro leden a jeho dlouhé
zimní večery.
Tipy pro dospělé
n Michaela Klevisová – Kroky
vraha. Vražda mladé ženy. Sympatický inspektor Josef Bergman
rozkrývá složitý hlavolam a odhaluje staré hříchy, důmyslné lži
a utajované vášně.
n Roman Cílek – Dno vyschlé
studny. Česká detektivka. Dva nešťastní lidé si toho dne pohlédnou
do tváře. Dva lidé, které nadlouho
rozdělí kdosi třetí.

n Jojo Moyesová – Schovej mě
v dešti. Tři generace žen. Jeden
příběh.
Naučná literatura
n Jakub Horváth – Když se
řekne Jiřina Bohdalová. Ucelený originální portrét J. Bohdalové z pohledu 54 známých
osobností a jejích blízkých spolupracovníků.
n Vladimír Liška – Největší
skandály a aféry v českých dějinách. Některé skandály proniknou
na veřejnost, jiné se daří tajit a stanou se později předmětem dohadů,
ale vždy mají své hrdiny a oběti.
n Monika Brýdová – Šperky
z FIMO hmoty. Celkem 23 nápaditých šperků. Všechny postupy

jsou srozumitelně popsány krok
za krokem.
Pro děti a mládež
n Daniela Krolupperová – Tady
straší naši. Zábavná kniha pro děti
je speciálně vytvořena pro úplné
čtenářské začátečníky, je vhodná
i pro hláskovou metodu čtení.
n Martina Drijverová – Pověsti
o zámcích. Proč je Červená Lhota
červená? Jak čerti kazí stavby? Král
Ječmínek – kde vládne? Bílá paní,
co si zpívá... Tohle všechno (a mnohem víc) se dozvíte v téhle knížce.
n Marshall Brain – Jak věci
fungují. Zajímavá kniha vysvětluje jednoduchým způsobem, že
technika je skutečně součástí každodenního života.

Dne 9. ledna vzpomeneme prvního smutného výročí, kdy nás
opustil Přemysl Pavlát z Loučné. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Nikdy nezapomene
manželka Libuše, syn a dcera
s rodinami.

Cokoliv jsme na tobě milovali, a čemukoliv jsme se obdivovali, trvá a potrvá v očích všech
a ve věčnosti časů. Dne 12. ledna
jsme vzpomněli na páté výročí,
kdy nás opustil Zdeněk Wolf
z Lomu. Stále vzpomíná manželka, dcery a syn s rodinami.

Kdo tě znal, vzpomene, kdo tě
měl rád, nikdy nezapomene. Dne
19. ledna uplynul jeden rok,
kdy nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Přemysl Strapko. Stále vzpomíná manželka, dcera
a syn s rodinou. Děkujeme
všem, kteří vzpomenou s námi.
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Tipy na aktivní odpočinek? Krušnohorské sjezdovky
Jak nám uvádějí encyklopedie –
lyžování je zimní sport spočívající
v pohybu člověka vlastní silou po
sněhu pomocí lyží, páru dlouhých
úzkých desek (původně dřevěných,
dnes častěji z kompozitních materiálů) připojených k botám pomocí
lyžařského vázání. Jako alternativa
k lyžím se dnes používá také snowboard, jediná širší deska, ke které
jsou připevněny obě nohy.
Lyžování původně sloužilo k dopravě, až v průběhu 20. století se
postupně stalo zejména sportovní
a rekreační aktivitou. Vyvinulo se
z různých forem pohybu po sněhu, zejména ze sněžnic. Náznaky existence
něčeho, co by bylo možno označit
za počátky lyžování, existují už na
kresbách starých zhruba 4 000–4 500
let, které se objevily v Norsku.
Počátky lyžování v českých zemích nám jsou dobře známy z písemných pramenů. Roku 1887 zakládá
Josef Rössler-Ořovský první lyžařský kroužek při bruslařském spolku
v Praze (pozdější Český Ski klub).
J. R. Ořovský je velkou postavou
českých a československých sportovních počátků. Nejenže má „na svědomí“ první dva páry ski, jak čeština
nazývala lyže ještě za první republiky, ale i první kajak, klubový sport
importovaný z Anglie (fotbal, tenis)
a jachting. J. R. Ořovský byl také
dlouholetým funkcionářem Českého
olympijského výboru. Další lyže nechal nezávisle na Ořovském přivést
pro své dělníky v Krkonoších hrabě
Jan Harrach. Podle těchto lyží začali
místní řemeslníci vyrábět další páry.
Krušné hory nabízejí mnoho více
či méně náročných lyžařských are-

álů, kde je možné trávit aktivní odpočinek s celou rodinou a leden je
tím pravým měsícem. Přinášíme
Vám tipy na nejznámější z nich.
Sport Centrum Bouřňák
Jedním z nejznámějších center
sjezdového lyžování v Krušných
horách je bezpochyby lyžařské středisko u Mikulova. Hora Bouřňák
(869 m n.m.) nabízí v zimě výborné
sněhové podmínky, a proto zde
bylo postupně vybudováno několik
sjezdovek o celkové délce 8,6 km.
V současnosti je zde v provozu
celkem šest sjezdovek – 2 lehké,
3 středně náročné a 1 těžká, které
jistě uspokojí jak začínající, tak zkušené lyžaře. Mírně pokročilí lyžaři
se mohou zdokonalovat na Hrobské sjezdovce, která se jako jediná
nachází na jižním svahu Bouřňáku.
Ale i nároční lyžaři zde ocení výjimečný pohled na malebnou krajinu
Českého středohoří Zkušení borci
můžou předvést své schopnosti na
slalomovém svahu, který mimochodem patří k nejstrmějším v České
republice. Mezi své si zde přijdou
také příznivci snowboardingu, pro

které je vybudováno několik technických prvků v horní části Hrobské sjezdovky.
Skiareál Klínovec
Skiareál Klínovec je největší lyžařský propojený areál, který se každou sezonu připravuje pro ty nejlepší
zimní zážitky. V okolí Loučné pod
Klínovcem nabízí 31,5 km sjezdovek, 11 vleků, 5 lanovek, 5 dětských
pásů a parkoviště zdarma. Areál nabízí lyžařskou školu pro děti od
3 let v pohádkovém dětském parku
s pojízdnými pásy, ale i pro dospělé,
která nabízí výuku pro začátečníky
i pokročilé všech věkových kategorií
na lyžích i snowboardu. K dispozici
je dále půjčovna a servis vybavení,
restaurace a ubytování.
Skiareál Pyšná
Skiareál Pyšná se rozprostírá
v nadmořské výšce 613 až 730 metrů a nabízí kvalitní lyžování po celé
zimní období. Středisko, které provozuje Lyžařský klub Jirkov, je tvořeno
třemi sjezdovkami a přepravu zajišťují tři vleky s přepravní kapacitou
1 540 osob za hodinu. Pro zájemce

o výuku lyžování je v provozu Lyžařská škola včetně lanového vleku.
Pro nejmenší je k dispozici Dětský skipark se zábavnými překážkami. Automobil nechte odpočívat
na bezplatném parkovišti a vydejte
se na denně upravované sjezdovky.
Umělé osvětlení zajišťuje velmi oblíbené večerní lyžování. Snowboardisté jistě ocení překážky a crossovou trať ve Snowparku.
Sport areál Klíny
Sport areál Klíny je rodinné horské středisko s celoroční provozem.
V areálu jsou 4 sjezdovky, čtyřsedačková lanovka, lyžařský vlek, dětský koberec, lyžařská a snowboardová škola, půjčovna a servis lyží,
snowpark, večerní lyžování a běžecké okruhy. Pro návštěvníky je
dále k dispozici ubytování ve stylovém hotelu nebo lyžařské chatě, občerstvení v restauraci nebo Mammut
baru v horní části stanice lanovky,
pivovar, wellness včetně finské
a bio sauny v hotelu Emeran a multifunkční sportovní hala s lezeckou
stěnou. Půjčovna lyžařského vybavení přímo v areálu je dobře vybavena a poskytuje kompletní servis.
Ski areál Český Jiřetín
Ski areál Česká Jiřetín provozuje čtyři vleky, tři sjezdovky –
Kostel, Čertovka, Mlejnky a lyžařskou školu. V blízkosti je možnost
ubytování a stravování. Ač se jedná
o jeden z nejmenších lyžařských
areálů, je pověstný příznivými klimatickými podmínkami, kdy se
může pyšnit slunečným počasím po
většině sezony.

Významné dny
n 6. leden: Svátek Tří králů
Svátek Tří králů je v západní liturgické tradici ztotožněn se slavností Zjevení Páně a církev jej na
Západě i Východě slaví 6. ledna.
Svou podstatou je svátek totožný
se slavností Narození Páně, je dvanáctým dnem Vánoc a fakticky jím
Vánoce vrcholí a končí. Svátek Tří
králů upomíná na okamžik, kdy se
Kristus zjevuje nejen izraelskému
národu, ale všem; dává se rozpoznat jako král všech, které zastupují mudrcové z daleka.
Mudrci z Východu, tradičně nepřesně označovaní jako Tři krá-

lové, jsou postavy z Matoušova
evangelia, které navštívily Ježíše
krátce po jeho narození v Betlémě
a přinesly mu dary: zlato, kadidlo
a myrhu.
V katolických zemích se
o svátku Zjevení Páně (6. ledna)
píše posvěcenou křídou na dveře
domů a chlévů zkratka K † M † B †
nebo latinský ekvivalent C † M † B †
a připojuje se příslušný rok jako
formule požehnání.
V dnešní době Tři králové, které
potkáváme na ulici většinou zastupují nějakou z potřebných charitativních sbírek, například pro děti
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nebo postižené. Proto je dobré Třem
králům nějaký, byť malý příspěvek
dát, i když zrovna nejste věřící.
n 27. leden: Mezinárodní den
památky obětí holokaustu
a předcházení zločinům proti
lidskosti
Mezinárodní den památky obětí
Holokaustu připomíná události
2. světové války a patří primárně
šesti milionům židovských obětí
po dobu Holokaustu, právě za toto
období. 27. ledna je datum, na které
tento den připadá. Není vybráno
náhodně, neboť právě v tento den,

roku 1945 byl osvobozen koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau
Rudou armádou, který známe z hodin dějepisu pod českým názvem
Osvětim-Březinka.
Návrh na určení památného dne
obětí Holokaustu byl vyhlášen Valným shromážděním Organizace
spojených národů 1. 11. 2005 na
jeho 42. plenárním zasedání. Česká
republika vyhlásila 27. leden významným dnem poprvé v roce
2000, následně byl v roce 2004 zákonem ustanoven jako „Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti“.
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