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Slovo starostky
ideální čas k milým setkáním a dostaveníčkům s blízkými, známými,
přáteli, sousedy, kolegy…
Je mi ctí vás proto pozvat dne
16. 12. 2012 v 16 hodin ke kostelu Nejsvětější srdce páně, kde
společně zažehneme třetí svíci na
adventním věnci. Setkání oslavíme zpěvem, betlémem s jesličkami a připomenutím si vánočních
tradic. Nebude chybět tradiční punč
a svařák, pro děti čaj a dětský punč
a něco malého k zakousnutí. Pro utišení velkého hladu tu bude připraven
vánoční guláš. Co nejsrdečněji vás
všechny zvu a velmi se těším na setkání s vámi. Pro občany z horního
Lomu bude připraven autobus.
Dne 31. 12. 2012 vás vážení občané Lomu a především vaše dětičky zvu na Silvestrovskou zábavu
na náměstí Republiky. Odpoledne
plné zábavy bude zakončeno famózním ohňostrojem. Přijďte, těším se
na vás.
Vážení občané, velmi vám všem
děkuji za pomoc a spolupráci. Děkuji za pochopení, vstřícnost, nezištnost a slova podpory a pochvaly. Děkuji velmi za vaše podněty, náměty,
výtky, stížnosti či žádosti. Vážím si
všeho, co mi ukazuje, že vám naše
město a život v něm nejsou lhostejné.
Jakékoli vaše reakce mě a mým kolegům pomáhají v naší práci. Velmi děkuji rovněž zaměstnancům MÚ Lom
a zaměstnancům Městských technických služeb za jejich vzorný přístup
k pracovním povinnostem za nadstandardní plnění zadaných úkolů,
ochotu, iniciativu a zejména za
vstřícnost a kvalitní přístup k práci
i nad rámec svých povinností.
Přeji vám všem, milí Lomáci,
jen vše dobré. Ještě na závěr připojuji osobní prosbu a přání – buďme
prosím k sobě hodní, milí, nelhostejní a ohleduplní… a to nejen o Vánocích.
Kateřina Schwarzová

Vážení a milí občané Lomu,
velmi srdečně vás zdravím v tento
předvánoční čas prostřednictvím
posledního čísla našeho měsíčníku
v letošním roce. Nebudu, stejně jako
loni, bilancovat a hodnotit uplynulý
rok. Zhodnocení práce mé a mých
kolegů nechám na vás, občanech našeho města.
Rok 2012 sice ještě není u konce,
já však mohu za sebe a doufám také
za své kolegy ve vedení města, říci,
že nám také tento rok utekl a uplynul
tak rychle jako plyne voda. Připadá
mi to skoro včera, kdy jsem k vám,
milí Lomáci, takto promlouvala loni.
Byl to rok plný práce. Je čas sváteční, adventní. Pojďme se společně
chvilenku zastavit a porozjímat.
Vím, že je toto období roku spojeno s přípravou vánočních svátků,
velkým úklidem, sháněním dárků…
Prosím vás o malinko strpení, zastavení se. Vychutnejte si prosím alespoň na chvilku atmosféru adventu
v klidu a pohodě. V duchu těšení se
a očekávání. A samozřejmě nemohou zapomenout na to, že advent je

Vážení občané města Lom,
je mi ctí vám za celé vedení města Lom ze srdce popřát Vánoce plné
štědrosti, pohody, lásky a pokoje a v novém roce mnoho štestí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů.
Kateřina Schwarzová, starostka města Lom

Rozsvítili jsme vánoční strom
Na první neděli adventní v podvečerních hodinách se lomští občané
spolu se svými dětmi sešli v parku na
náměstí Republiky, aby za zpěvu koled a při ochutnávce vánočního punče
společně se starostkou Kateřinou
Schwarzovou rozsvítili vánoční strom.
Všechny přítomné zahřálo u srdce vystoupení dětí ze základní školy, které
zazpívaly koledy. A protože se Paní
Zima již plně ujala své vlády, vhod přišel i horký vánoční punč z polní kuchyně dobrovolných hasičů. Všem přítomným patří dík za příjemné zahájení
adventního času.

Za vedení města velmi děkuji paní Anitě Akulenkové z Lomu za dárek v podobě vánočního smrku, jenž nezištně poskytla městu Lom. Překrásný strom byl vztyčen na náměstí Republiky a na první adventní neděli
slavnostně rozsvícen.
Kateřina Schwarzová, starostka
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Oznámení týkající se chodu základní a mateřské školy
S ohledem na množství šířících se fám, dezinformací a pomluv týkajících se chodu příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Lom vás, coby zástupce zřizovatele, informuji o tom, že základní škola i obě školy mateřské jsou plně
funkční. Jak pedagogové tak nepedagogičtí zaměstnanci zastávají své pozice a vykonávají svou práci. Dočasným výkonem
statutárního zástupce byl Radou města Lom pověřen Ing. Josef Nétek, a to do doby ukončení konkurzního řízení na obsazení funkce ředitele či ředitelky.
Kateřina Schwarzová, starostka
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Lampiónový průvod aneb cesta za pokladem
Na první listopadový den připravilo
město Lom pro děti lampiónový průvod, který byl pojat jako cesta za pirátským pokladem. Průvod v doprovodu
dvou pirátů na chůdách a s loučemi
v rukou vyrazil od základní školy směrem k náměstí Republiky a dále ke kul-

turnímu domu. Před kulturním domem
se děti s piráty na památku vyfotily a ti
je pak pozvali na pirátskou diskotéku se
soutěžemi. Na závěr akce proběhlo i pasování na piráty a každý nově přijatý pirát si na rozloučenou mohl nabrat z pokladu tolik, co unesl v jedné ruce.

Výtvarná soutěž k Mezinárodnímu dni zvířat
„Máme rádi zvířata“, toto téma bylo
vyhlášeno pro výtvarnou soutěž, kterou
město Lom připravilo pro děti od 6 do
15 let. Předání cen proběhlo v lomské
knihovně 14. listopadu v dopoledních
hodinách. Ceny společně se srdečnou
gratulací ke svému vítězství převzaly
děti z rukou starostky města Kateřiny
Schwarzové.
Ocenění získaly za společnou práci
třídy 0. ročník paní učitelky Tamary
Hubkové a 1.A paní učitelky Hany
Rambouskové
Dále byly oceněny z každé zúčastněné třídy tři nejlepší práce.
Třída 2.A
1. Václav Gregor
2. Jiří Tokár
3. Mates Raiminius

Třída 4.A
1. Václav Volf
2. Nikola Eliášová
3. Diana Šidélková

Třída 3.A
1. David Soboň
2. Jakub Raiminius
3. Natálie Smržová

Zvláštní ocenění: Iveta Hošková
(14 let), velmi pěkné výtvarné práce
malované uhlem a temperovými barvami (10 obrázků)

Děti základní školy na návštěvě u lomských
dobrovolných hasičů
Exkurse u lomských hasičů, která
proběhla dne 9. 11 .2012 byla pro děti ze
školního klubu a školní družiny lomské
základní školy opravdovým zážitkem.
Každý se mohl posadit za volant hasičského vozu, prohlédnout si nehořlavou
kombinézu, nasadit si helmu, seznámit se s různými přístroji, které umožní
hasičům například vyprostit z havarovaného auta člověka. Samozřejmě nechybělo ani spuštění sirén a houkaček.
Z exkurze šli nejen kluci, ale i některé
holčičky s přesvědčením, že být hasič je úžasná věc a s odhodláním, že se
jím také jednou stanou. Tímto děkujeme
všem členům zdejšího hasičského sboru
pod vedením velitele pana Koutského
za velmi zajímavý a naučný výklad.
Z. Hokrová, J. Bartovská

Třída 5.A
1. Daniel Salač
2. Josef Šimůnek
3. Roman Vokoun
Třída 6.A
1. Natálie Minárová
2. Natálie Olahová
3. Bára Vurmová
Třída 8.A
1. Radek Vaňo
2. Zdena Eliášová
3. Alexandra Francírková

Město Lom potěšilo žáky Základní školy Lom zakoupením krásných
a barevných šatních skříněk.

Co možná nevíte
Advent, Slunovrat, Vánoce, Silvestr

Město přivítalo nové občánky
Starostka města Kateřina Schwarzová spolu s členkou rady města Zdeňkou Šteﬂíkovou přivítali dne 24. 11.
2012 spolu s dětmi z mateřské školy
v obřadní síni MěÚ nové občánky
– Štěpánku Švarcovou, Štěpána Ro-

kowského, Elišku Pelcmanovou, Davida Rameše, Dominika Urbana a Adriana Zusku.
Přejeme našim novým občánkům
mnoho pohody a šťastné vykročení do
života.

http://www.mesto-lom.cz

Předvánoční čas by měl v současné
uspěchané době symbolizovat radostné
očekávání, pohodu, klid a rozjímání.
Pojďme si společně připomenout, co
tento čas znamenal pro naše předky
a jak se tyto tradice zakořenily až do
dnešní doby.
Advent, z latinského adventus neboli příchod, pochází z katolické církve. Je to začátek církevního
roku, příprava na oslavu Narození
Páně a slaví se již od 11. století. Advent začíná čtyři neděle před Štědrým
dnem, tedy nedělí mezi 27. listopadem
a 3. prosincem. V západní tradici je advent také dobou zklidnění, což odpovídalo životnímu stylu našich předků za
dlouhých prosincových nocí. Významným symbolem adventu je adventní
věnec ze zelených rostlin, ozdobený
čtyřmi svícemi podle počtu adventních
nedělí, kdy každou neděli se zapaluje
další svíce. Svíce zapálená první neděli se nazývá svíce proroků a symbolizuje naději a očekávání (příchod Mesiáše), svíce zapálená na druhou neděli
symbolizuje lásku, Betlém a Kristovy
jesle. Třetí svíce se nazývá pastýřská
a symbolizuje radost a poslední čtvrtá
svíce je rozsvícena na poslední čtvrtou neděli adventní a představuje mír
a pokoj. Zelené rostliny byly na věnce
používány již v překřesťanských dobách a symbolizují život v protikladu
k okolní studené zimě. V době adventu
mají svátek významný svatí jako např.
svatý Ondřej – 30. 11., který býval
dnem věštění budoucnosti hlavně mezi
mladými nezadanými děvčaty, svatá
Barbora – 4. 12., která je charakteristická třešňovými větvičkami, které se
trhali po setmění a pokud do Vánoc některá rozkvetla, dívka mohla doufat, že

se vdá, svatý Mikuláš – 5. 12., který je
patronem rybářů, námořníků, převozníků, ale hlavně dětí, kterým rozdává
dárky, svatá Lucie – 13. 12., která vyžaduje čisté a uklizené domy i ulice.
Slunovrat – začíná 21. prosince, kdy
Slunce vstupuje do znamení Kozoroha.
Je to nejkratší den s nejdelší nocí v roce,
takzvaný zimní obrat Slunce. Od tohoto
dne začíná kalendářní zima a každý den
se prodlužuje o 6 minut. Je zajímavý tím,
že se ve vánočních písních připomínají
jména tří slovanských pohanských bohů
– Dědka, Báby a Koledy. Dědek s Bábou vládnou zimě. Dědek má vzít na
Bábu štětku, tedy obílit jí sněhem a přinést mrazy. Sníh a mráz jsou v tomto
období důležité pro odpočinek přírody
a pro její přípravu na jaro. Koleda – třetí
pohanský bůh – láme délku noci a „narozením“ nového slunce přináší dlouhý
den a s ním i nový život pro všechny živočichy a rostliny. Časem stará pohanská božstva upadla v zapomnění, ale
zůstaly nám po nich půvabné nápěvy
a říkanky – „Koleda, koleda dědku, vem
na bábu štětku…….“
Vánoce (z něm. Weihnachten svaté
noci) patří k nejvýznamnějším křesťanským svátkům a jsou oslavou narození
Ježíše Krista. Štědrým večerem končí
advent a také postní období. Štědrovečerní večeře má proto slavnostní ráz
i když do dnešní doby jsou do ní zařazována dle tradice postní jídla – např.
staročeský kroupový Kuba nebo pokrmy z hrachu a čočky. Podle tradice
mělo být na štědrovečerním stole devatero pokrmů, jako např. hrách pro
hojnou úrodu, čočka a jáhly pro bohatství, oplatky potřené medem na znamení vzájemného odpuštění a soudržnosti rodiny, rybí šupina pod talířem

zajišťovala v příštím roce peníze. Ryba
na svátečním stole symbolizuje jméno
Ježíšovo. Dnes se nejvíce připravuje
smažený kapr, který se k nám dostal
z Vídně, v minulých dobách byl ale
tradiční kapr na černo, tedy dušený na
cibuli, zelenině a pivě, s omáčkou ze
sušených švestek a strouhaného perníku. Samotné vánoční svátky začínají dnem narození Páně 25. prosince,
26. prosince se slaví svátek svatého
Štěpána, prvomučedníka. S oslavou
Vánoc také souvisí datum 6. ledna, kdy
se slavil svátek Tří králů – podle tradice se toho dne přišli poklonit právě
narozenému Ježíšovi do Betléma mudrci z východu a přinesli mu dary. Tradice později udělala z mudrců krále
a stanovila jejich počet na tři – Kašpar,
Melichar a Baltazar.
Silvestr – je oslavou konce kalendářního roku a málokdo při oslavách
Silvestra asi ví, kterého významného
muže si tím připomíná. Svatý Silvestr I.
byl třicátým třetím papežem katolické církve, nejdéle vládnoucím papežem, na Svatém Stolci se udržel 21 let,
11 měsíců a 1 den. V době jeho pontiﬁkátu si katolická církev upevnila své
postavení ve světě, kterého se poté už
nikdy nebyla donucena vzdát. Podle legendy vyléčil z lepry římského císaře
Konstantina Velikého, který mu z vděčnosti daroval pozemek, na kterém dnes
stojí Vatikán. Památka svatého Silvestra se uctívá 31. prosince, v den jeho
smrti. Tento den jeho svátku má i symbolický význam. Tak, jako 31. prosince
končí jeden rok a s nadějí očekáváme
příchod nového, tak i vláda papeže Silvestra I. označuje konec éry pronásledování křesťanů a začátek nového zlatého
věku církve.
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Město Lom nabízí volnou kapacitu ubytování
v Penzionech pro seniory Lom
Ubytování je určeno seniorům, kteří jsou orientováni
osobou, časem, místem a prostorem a jsou schopni
chůze, seniorům žijícím osaměle, příjemcům pečovatelské služby, seniorům, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých
potřeb potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu
pomoc nebo péči jiné osoby. Bližší informace a žádosti na tel. 476 769 864 nebo osobně na MěÚ Lom,
kancelář č. 14 (pí Čevonová). Žádosti a informace
také na www.mesto-lom.cz v sekci sociální služby.
908326_SV_most_231112_MESTOLOM_MAR_90x60_iv

Potraviny

„U Medun�“
K nákupu zboží� v hodnot� nad 690,získejte lahev vína

ZDARMA
Nabídka platí od 15.12. do 31.12.2012
� nákup bez tabákových výrobk�

Adresa:

Osecká 334, 43511 Lom

tel.:

476 744 266

KADE�NICTVÍ
pánské, dámské, d�tské

OSECKÁ 225, LOM
OTEV�ENO od 9.00 – 17.00 hodin
soboty a ned�le na tel. objednání
telefon 603 854 316

Inzerce
 Prodám družstevní byt 1:3 v Loučné, ulice Libkovická. Byt je
v prvním patře, má 78 m2, náleží k němu komora, sklep, balkon.
Dům je po celkové rekonstrukci – plastová okna, zateplení, nová
fasáda. Klidný vchod, nízké náklady na bydlení. V bytě drobné
úpravy. Telefon 723 970 518.
 Prodám řadový RD
v Lomu, velikost 1+3,
ústřední topení, teplá
voda. Podkrovní místnosti, půda, dvůr, zahrada. Cena k jednání
1,1 mil. Kč. Kontakt:
606 617 288.

Na této lince se dozvíte aktuální stav čistoty ovzduší, případně
zda je vyhlášena smogová sitace či nikoliv nebo jaký ke trend koncentrace škodlivin v ovzduší.
Můžete přijít i osobně k nám do kanceláře – budova Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a. s. v Mostě, 1. patro, ulice Budovatelů
2830, kde vám v pracovní dny v době od 8:00 do 20:00 hod. rádi
zodpovíme vaše dotazy či přijmeme stížnosti.
Graﬁcké výstupy z jednotlivých měřících stanic jsou k dispozici
na webových stránkách Ekologického centra Most pro Krušnohoří: http://www.ecmost.cz/ovzdusi.php?page=lom (např. stanice Lom).
Máme i bezplatnou službu elektronické pošty, kdy si zvolíte, jaká
lokalita vás zajímá a v případě překročení informativních či regulačních prahových hodnot (dříve signálu upozornění a signálu regulace) obdržíte od nás elektronickou zprávu. Stejně tak obdržíte
zprávu i při ukončení doby překročení prahových hodnot.
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Blahopřejeme
jubilantům
V prosinci oslaví své významné životní jubileum tito občané našeho
města:
Jitka Horáková
Josef Němeček
Irena Medunová
Bohumil Straka
Katarína Šlapková
Bohumil Kubáč.
Vedení města přeje všem našim jubilantům mnoho pohody, zdraví
a životního optimismu.

Město Lom podpořilo projekt nazvaný
„Mobilní poradce – cyklus seminářů z oblasti
ﬁnanční a informační gramotnosti“
Město Lom patří k dalším městům
v Ústeckém kraji, které chtějí mít své
občany vzdělané a orientované v současné ekonomicky náročné době. Dne
4. 12. 2012 se uskutečnil v Kulturním
domě seminář určený všem občanům
našeho města s cílem jim objasnit rizika půjček z nebankovního sektoru
a vysvětlit jim pojem lichva a její negativní stránky. Jedním z nosných témat
semináře byly informace o platebních
kartách (např. S-kartách), o exekucích.

Hospodářská a sociální rada Mostecka
pomohla v Lomu
Vedení města Lomu v letošním
roce započalo s rozsáhlými rekonstrukcemi budov mateřské školy a základní školy. V současné době byly
dokončeny práce na rekonstrukci budovy a prostor mateřské školky. Rekonstrukce se týkala zateplení, fasády,
plynoﬁkace, pokládky nových krytin
a zřízení sociálního zařízení v horním patře budovy školky. Jedná se
o celkové zkulturnění a zkrášlení prostředí, v němž ti nejmenší občánkové
města tráví velkou část dne.
Touto cestou, cestou zkulturnění
a cestou úspor za energie, chce vedení města Lomu pokračovat i v příš-

tím roce. V plánu je budova základní
školy. V letošním roce bylo započato
s přípravnými pracemi. Na akci „Rekonstrukce objektu budovy Základní
školy, Vrchlického 372, Lom – projektová dokumentace na zateplení objektu“ byla za vydatné ﬁnanční podpory Hospodářské a sociální rady
Mostecka zpracována projektová dokumentace včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy a všech
účastníků stavebního řízení až po vydání stavebního povolení. Vedení
města touto cestou děkuje Hospodářské a sociální radě Mostecka za její
významnou pomoc.

Byl zde osvětlen pojem bankrot. Školitel poradil občanům našeho města kam
se obrátit o pomoc při ﬁnančních problémech. Naučil je sestavovat rodinný
rozpočet. Vysvětlil jim práva spotřebitelů, naučil je vyhledávat informace na
internetu a v neposlední řadě je poučil
o tom, jak se lépe orientovat v pracovně-právních vztazích. Seminář byl pro
všechny účastníky zdarma. Město Lom
poskytlo pro tento seminář nezištně
prostory Kulturního domu.

Vzpomínáme

Jen kytičku na hrob Ti můžeme
dát, pokojný a věčný spánek přát.
Utichly kroky i Tvůj hlas, ale Tvůj
obraz, maminko, zůstane navždy
v nás. Dne 7. prosince vzpomeneme 7. smutné výročí úmrtí
paní Kristiny Kočové z Loučné. Za tichou vzpomínku děkuje
maminka Berta Pražáková a Veronika Rusičová s rodinou.

Skauti z Mostu pro Vás p�ivážejí Betlémské
sv�tlo. P�ejeme Vám krásné prožití Váno�ních
svátk� a úsp�šný celý nový rok 2013.

�
�
BETLÉMSKÉ�SV�TLO�2012�
www.skauting.cz/most

�
M�ste�ko Betlém leží p�ibližn� osm kilometr� na jih od Jeruzaléma na cest� k Hebronu, rozprostírá
se uprost�ed v��n� zelených olivových háj�, jejichž koruny ustavi�n� �e�í vánky. Když p�išel sv.
Josef s Pannou Marií k zápisu do Betléma, nenašlo se pro n� v místa. Josef s Marií byli nuceni
uchýlit se do jedné z betlémských jeskyní, které sloužily jako do�asné p�íst�ešky mnohým
pastý��m. V který den se tak stalo, dnes již nevíme, ale tém�� p�ed 900 lety se za�ala ší�it tradice
betlémského sv�tla, zachována v pov�sti italského m�sta Florencie.
Mohamedáni v desátém a jedenáctém století postupn� obsadili celé území Malé Asie a k�es�anským
poutník�m tak od�ezali všechny cesty k posvátným míst�m. �ímský papež Urban II. proto vyzval
evropské rytí�e, aby zorganizovali výpravu do Palestiny a osvobodili p�edevším Betlém a
Jeruzalém. Na výpravu s rytí�i se dali najmout i mladíci z Florencie a jeden z nich se zap�ísáhl, že
když se vrátí, donese do rodného m�sta plamínek ohn� z betlémské baziliky. Málokdo mu tehdy
v��il. Po t�ech letech, t�sn� p�ed vánocemi dorazil mládenec do Florencie se zapálenou svící. Nesl ji
v �ase i ne�ase, po souši i po mo�i, aby splnil sv�j slib.
V novodobých d�jinách je betlémské sv�tlo p�ed vánoci letadlem p�epraveno z Betléma do Vídn�.
Tam se sv�tla ujímají místní skauti a od nich, po slavnostní ekumenické pobožnosti, skauti
sousedních zemí. Štafetov� jej pak roznáší lidem. Rok od roku si plamínek lásky a míru odpaluje
víc a více lidí. Tento symbol pokoje, p�edstavovaný malým chv�jícím se plamínkem, p�i p�edávání
ve váno�ních dnech, spojuje skauty i skautky ze �trnácti zemí Evropy, kte�í roznášejí toto poselství
svým p�íbuzným, soused�m, známým i neznámým v duchu skautského zákona pomoci bližním.
Vždy� i toto sv�tlo provázené srde�ným p�áním váno�ního klidu a pokoje je pro mnohé lidi
skute�ným dokladem toho, že na n� jejich okolí nezapomíná.

PF
201důvěry
2
Nad dopisy ze schránek

Betlémské světlo si i vy můžete odnést v lampičce nebo svíčce do svých
domovů. Bude pro vás připraveno 23. 12. 2012 v 16:30 hod. před budovou Městského úřadu v Lomu nebo v 17:00 hod. v Loučné u prodejny zahradní techniky.

Tentokrát jsem ve schránkách důvěry nalezla sdělení dvě. Paní Z. N. děkuje za blahopřání a malou pozornost
k životnímu jubileu. Závěrem svého dopisu paní Z. N. přeje mě i všem zaměstnancům MÚ Lom mnoho zdraví a úspěchů. Velmi, velmi za milá slova děkuji
a současně dodávám, že vizitkou města

Projekt Výměna oken na
budově ZŠ Lom, ul. Nerudova,
Lom je spoluﬁnancován
z fondu Ústeckého kraje

je také a především to, jak se stará a zajímá o své seniory. Nikdo by na své seniory zapomínat neměl.
Další dopis se týkal výborného námětu pro náš měsíčník Lomská radnice a ačkoli se pisatel podepsal, respektuji jeho požadavek na soukromí.
Pisatel dává na uváženou to, zda by
v našem měsíčníku nemohl být článek
o činnosti jak městské policie tak Policie ČR. Kvituji tento výborný nápad
a velmi za něj děkuji.
Děkuji velmi, milí Lomáci, za všechna
vaše sdělení, a to i sdělení negativní.
Velmi mi pomáhají a chápu je jako vaši
spolupráci. A signalizují mi, že vám naše
město a život v něm nejsou lhostejné.
Kateřina Schwarzová

Dne 30. 12. 2012 uplyne 1 rok,
kdy nás navždy opustila naše
drahá maminka, paní Helena
Tyšerová z Loučné. Za tichou
vzpomínku děkuje celá rodina.

V hlubokém zármutku oznamujeme všem přátelům a známým
smutnou zprávu, že navždy odešla naše drahá a milovaná maminka, tchyně, babička, prababička
a sestra paní Libuše Vlčková
Zemřela dne 18. listopadu 2012
ve věku 86 let. Lásku měla na
rtech, dobrotu v srdci, poctivost
ve své duši. Za tichou vzpomínku děkují synové Jiří a Pavel s rodinami a bratr Karel s rodinou.

Čas plyne, bolest a vzpomínky
zůstávájí. Dne 31. prosince uplyne 11 let, kdy nám navždy odešel náš drahý, pan Ludvík Malý
z Lomu. Stále vzpomínají manželka a dcery Jana, Milena a Markéta
s rodinami. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
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Vzpomínka na důlní neštěstí v roce 1946 na dole Kohinoor I
Dne 14. 11. 2012 se již tradičně sešli zástupci města starostka Kateřina
Schwarzová a místostarosta pan Pavel
Barák, se členy hornických odborů,
hornického spolku, Krušnohorského
technického muzea, důlní záchranné

služby a dolu Kohinoor Mariánské
Radčice, aby si na městském hřbitově u pietního místa hornických katastrof připomněli 66. výročí důlního
neštěstí na dole Kohinoor I v Lomu,

které si v roce 1946 vyžádalo desítky
lidských obětí.
Všem zúčastněným patří poděkování za jejich vzpomínku a zachování
této tradice.

Okolí budovy MÚ v Lomu dostává
postupně „nový pláš“.

Práce na nájezdové rampě pro seniory v penzionu v Lomu ﬁnišují.

Začíná Litvínovská školní ﬂorbalová liga
Starostka města Kateřina Schwarzová společně s místostarostou Pavlem
Barákem uctili dne 11. 11. 2012 památku válečných veteránu položením
kytice u pomníků v Lomu, tentokráte
poprvé také na obnoveném pomníku
na městském hřbitově v Lomu.

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

Osada Loučná
Součástí města Lom, je dnes jeho část
Loučná – dříve Ladung, která ovšem
v minulosti byla samostatnou osadou,
která k Lomu nenáležela. Doba založení osady není známa, údaje se rozcházejí na letech 1538 až 1591. Ladung měl
v místním názvu význam „nákladiště“.

Tento název snad souvisel se starou cestou, která vedla od někdejší kapličky
v dolní části vsi vzhůru na vrch, lidově
zvaný Kravčák, aby dále pokračovala
k Dlouhé Louce a přes Krušné hory do
Saska. Počátkem 19. století tudy přijížděli povozníci a sedláci ze saské strany
Krušnohoří s dvoukolovými vozy taženými jedním koněm pro uhlí nakopané
v „ručních šachtách“ mezi dolní částí

Zábavné okénko pro děti
25. 7.

K

SČ město
1. 8.

K

Chlapci

Krůpěj

Veliký kotlík
20. 11.

K

Květinky
1. 2.

K

Roští
30. 12.

K

Román
20. 11.

K

Veliký ořech
Ypsilon

Darts Club Lom po 1. čtvrtině ligové soutěže

„Cože jsou? Vánoce? Tak to
mi ... (tajenka).“

17. 5.
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gymnázium: ZŠ s rozšířenou výukou
jazyků a MŠ Litvínov, PKH 1589;
ZŠ Litvínov-Hamr, Mládežnická
220; ZŠ a MŠ Litvínov-Janov, Přátelství 160; ZŠ Meziboří, Komenského
340; ZŠ a MŠ Horní Jiřetín, Školní
126/50; ZŠ a MŠ Lom, Vrchlického
372; Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov, Studentská 640; ZŠ Most, Jakuba Arbesa 2454; ZŠ Most, J. A. Komenského 474.
Účast školních týmů je bezplatná.
Tato možnost je díky ﬁnanční podpoře města Litvínov a SK Bivoj Litvínov a podpoře společnosti Sportas
s.r.o., která poskytuje využití sportovní haly s výraznou slevou. Po odborné a organizační stránce akci za-

jišťují trenéři mládežnických celků
ﬂorbalového klubu SK Bivoj Litvínov, jako rozhodčí zde budou působit mladí kvaliﬁkovaní sudí s licencí
ČFbU z řad klubu.
Hráči a hráčky zúčastněných škol
startují ve třech kategoriích. V kategorii B1 – chlapci 4. a 5. tříd bude
hrát šest družstev, v kategoriích B2 –
chlapci 6. a 7. tříd a G2 – dívky 6. až
8. tříd. se představí po čtyřech družstvech. Ve všech kategoriích se sehrají 4 základní turnaje. Do květnového play off postoupí týmy na 1. až
4. místě každé kategorie. Semiﬁnále bude hrát 1. se 4. a 2. se 3. Vítězové sehrají ﬁnále a poražení se utkají
o 3. místo. Hraje dle pravidel České
ﬂorbalové unie, ale s maximálním počtem hráčů na hřišti 4+1. Hrací doba je
stanovena na 2x 12 minut hrubého času
s dvouminutovou přestávkou. Všechna
družstva obdrží diplomy a poháry.
Hráči družstev umístěných na 1.–3.
místě každé kategorie obdrží medaile.
Vítěz každé kategorie obdrží věcné
ceny v podobě ﬂorbalového vybavení.
První z devíti turnajů Litvínovské školní ﬂorbalové ligy se konal již ve středu 28. listopadu v litvínovské sportovní hale u Koldomu,
kdy se představili chlapci kategorie
B1. Druhý turnaj se konal ve čtvrtek
6. prosince. Na tomto turnaji hrály kategorie B2 a G2.
Představitelé ﬂorbalového klubu
věří, že soutěž bude přínosem pro
všechny, školy, učitele a zejména pro
děti, které mají možnost poměřit své
síly s vrstevníky z jiných škol. Spokojeni by měli být také rodiče, jejichž ratolesti budou moci jednou za
čas strávit příjemné sportovní dopoledne. Hlavním motivem ligy je fair
play a sportovní duch. Přejme si, aby
první ročník Litvínovské školní ﬂorbalové ligy byl základním kamenem
pro další roky.

Podle dat najdi v kalendáři
jména.

22. 12.
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obce a oseckým lesem. V roce 1620 koupil Bohuslav z Michalovic s manželkou
Uršulou Benignou, rozenou z Vrbty, od
stavovské komise většinu statků oseckého kláštera. Pro účast ve stavovském
povstání byl roku 1621 popraven s ostatními českými pány a zabavený majetek
byl vrácen pražskému arcibiskupství, jemuž tehdy klášterní zboží patřilo. Mezi
ním je jmenována také ves Loučná (Ladung) s mlýnem. Územně se o ves dělili
dva vlastníci. V roce 1787 uvádí Schaller, že Loučná měla 41 domů. V roce
1833 Sommer ve své topograﬁi českého
království hovoří o 51 domech s 304
obyvateli, z nichž 38 s 228 obyvateli
patří panství Duchcov a 14 domů se 76
obyvateli panství Osek. V roce 1861 zde
bylo 56 domů s 384 obyvateli, kteří se
zabývali zemědělstvím, lesními pracemi
a hornictvím. Důl, jehož majitelem byl
Josef Fiedler, těžil ročně 25 000 centů
hnědého uhlí. Pila vyrobila ročně 30 kop
prken a 30 měřic pilin. Také se zde vyráběly šindele a v lesích se v milířích pálilo dřevěné uhlí. V roce 1885 vzrostl
počet obyvatel na 416 a stálo zde již
59 domů. Tento stav se držel až do
50. let minulého století, kdy se změnil
výstavbou nového sídliště a ves se stala
součástí města Lomu.

Florbalový klub SK Bivoj Litvínov
si jako svou hlavní prioritu určil dlouhodobou práci s mládeží. V rámci této
aktivity připravil projekt Litvínovské
školní ﬂorbalové ligy (LŠFL), který je
zaměřen na popularizaci sportovních
aktivit školní mládeže pod nosnou myšlenkou „ﬂorbalem proti lenosti a sezení
u počítače“. Cílem je dostat mládež ze
škol k aktivnímu trávení volného času
formou organizované sportovní činnosti, v tomto případě ﬂorbalu.
Co do rozsahu jde o ojedinělý sportovní projekt v okrese Most. Jeho jedinečnost spočívá zejména v myšlence
uspořádat pravidelnou ligu, namísto
stávajících turnajů pořádaných jednou
ročně. Celkem se do 1. ročníku přihlásilo 8 základních škol a jedno víceleté

Tajenku zasílejte na
email městské knihovny:
knihovna@mesto-lom.cz,
nejrychlejší luštitel získá
malou odměnu.
Nejrychlejší luštitelkou
z minulého čísla se stala
Evička Eﬂerová.
Na luštitelku čeká v městské
knihovně malá odměna.

LOMSKÁ RADNICE

Lomským šipkařům se letos v 2. lize
krajské soutěže SČOŠS mnoho nedaří.
Po odehrání poloviny základních
kol jsme pouze 3x vyhráli, 2x remizovali, ale také 4x prohráli. Nedá se říci,
že tým je v pohodě, do loňské formy
mnohé schází a celkově není v dobré
kondici. Základ čtyř hráčů, kteří v loňském roce odehráli téměř vše je rozložen. V současné době bohužel nejsou k dispozici hráči Jindřich Šabouk
a Václav Šteﬂík, kteří loni vytvářeli při
zápasech atmosféru, burcující ostatní
k lepším výkonům. Jejich absence je
momentálně na 60 %. Nová základní
sestava Šeﬂ, Hošek a bratři Sálusovi
zatím nenahradíla loňskou grupu Šeﬂ,
Šabouk, Šteﬂík, Sálus L.

Nyní si tedy stojíme v tabulce na
7. místě, ale všichni jsme odhodláni
s touto nepříznivou situací něco udělat.
Před námi je ještě druhá polovina základní části soutěže a věříme, že po je-

jím skončení budu moci psát veselejší
článeček, abychom do nadstavbových
částí vstupovali v co nejlepší formě
a na dobré výchozí pozici.
Václav Šteﬂík
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