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Z jednání Zastupitelstva města Lom
Dovolte mi, vážení čtenáři, vás
na tomto místě informovat o prosincovém jednání zastupitelů
města Lom.
Nejdůležitějším bodem jednání
Zastupitelstva města Lom byl rozpočet našeho města na rok 2013.
Lomští schválili rozpočet na rok
2013 bez průtahů a připomínek.
Rozpočet byl navržen s celkovými
příjmy 37 126 tis. Kč a výdaji
42 976 tis Kč. Schodek ve výši
5 850 tis. Kč bude hrazen vlastním
rezervním fondem.
Tyto ﬁnance budou použity
na nutnou rekonstrukci mateřské
školy v ulici Husova, dále na vybudování chodníků v ulici PKH,
rekonstrukci komunikace ulice
K Hájovně a Havlíčkova náměstí,
rekonstrukci starého veřejného
osvětlení a také na nákup nemovitostí do majetku města.
Zastupitelé schválili odkoupení budovy bývalé sokolovny
v Lomu, část Loučná, od Sdružení
sportovců Mostecka za kupní cenu
129 tis. Kč. Tento objekt byl velmi
dlouho prázdný a chátral. Více než
rok trvalo, než jsme zjistili, komu
vlastně patří a dohodli se na odkoupení. V přízemí plánujeme vybudovat cukrárnu či kavárnu a ponechat bytový prostor. V patře, kde
dříve sídlila tělocvična, chceme tělocvičnu opět obnovit – třeba pro
maminky s dětmi, ať mají kde cvičit či se scházet k různým aktivitám. Objekt je ovšem nutno podrobit rekonstrukci.
Zastupitelé dále schválili pětiletý pronájem areálu Bomba,
jenž se v současné době nachází
ve velmi neutěšeném stavu, panu
J. Karagavrilidisovi, který jako jediný zájemce předložil zastupitelům zajímavý podnikatelský záměr. Na Bombě by mělo vzniknout
sportoviště a dětské hřiště se zarybněnou vodní plochou – zkrátka
takové příjemné místo pro relaxaci
slušných občanů našeho města.
Odsouhlaseno bylo mírné navýšení poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, třídění, přepravy a odstraňování komunálního
odpadu. Z původních 500 Kč za
rok nově zaplatí obyvatelé Lomu
505 Kč ročně. Nová cena koresponduje se skutečnými náklady
na nakládání s odpady. Splatnost
poplatku je jednorázově nejpozději
do 30. 9. kalendářního roku.
Poplatek za psí miláčky se nemění, naopak byla schválena úleva
od tohoto poplatku pro ty majitele,
jež mají své pejsky opatřeny čipem.
Zájemcům o koupi nemovitostí
v majetku města bylo bezezbytku
vyhověno.

Někteří opoziční zastupitelé se
snažili neustále v minulých dnech
vyvolávat umělé dezinformace
o jakýchsi problémech v naší
škole, dokonce sedm z nich požádalo o svolání Zastupitelstva města
Lom. Nicméně na toto jednání ani
těchto sedm opozičních zastupitelů nedorazilo a ani na tomto řádném jednání Zastupitelstva města
Lom se nikdo z opozičních zastupitelů o naší škole nezmínil. A to
i přesto, že všichni obdrželi velmi
zajímavý materiál a sice protokol
z kontroly České školní inspekce.
Já a ani nikdo z městských radních jsme o žádných problémech
v naší škole neslyšeli a to pravidelně komunikujeme s dočasným
statutárním zástupcem, tedy až do
doby obdržení protokolu z kontroly České školní inspekce.
Zde vás proto chci informovat
o tom, že příspěvková organizace
města Základní škola a Mateřská
škola byla v nedávné době podrobena kontrole ze strany České
školní inspekce a dále kontrole
ze strany Krajského úřadu – odboru školství. Závěry obou kontrol nejsou pro naši školu nijak lichotivé a už vůbec ne příznivé.
Bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně a neoprávněné použití
ﬁnančních prostředků ze státního
rozpočtu, a to ve výši bezmála
200 tis. Kč. Dále bylo zjištěno nedodržení podmínek čerpání dotace na interaktivní tabule. Finanční úřad proto škole vyměřil
pokuty v řádech desítek tisíc korun. Dále bylo zjištěno porušení
zákona při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. A ani školní
stravování nebylo kontrolou ušetřeno, zde bylo zjištěno porušení
výživových norem.
Zjištěných porušení zákona je
opravdu mnoho. Kontroly, zjištěná pochybení a protizákonné postupy se týkaly doby, kdy školu
vedla Mgr. Dagmar Coubalová
a Mgr. Marcela Černá. Mě velmi
mrzí to, že ﬁnanční prostředky,
jenž bude muset město Lom či
naše škola platit na pokutách a penále půjdou takto vniveč ačkoli
by mohly být použity pro naše
děti. Tyto problémy je nutno řešit
a ne uměle vyvolávat fámy a drby.
Další kroky jsou konzultovány
s právním zástupcem města.
Závěrem mi, prosím, dovolte
vám poděkovat za přízeň, kterou
věnujete našemu měsíčníku. Budu
doufat, že bude zachována také
v roce letošním. Přeji vám v roce
2013 jen vše dobré.
Kateřina Schwarzová

http://www.mesto-lom.cz

Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most, zve všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče

k zápisu do 1. třídy ZŠ na rok 2013/2014
�

v úterý 6. 2. 2013 od 13:00 – 17:00 hod.
ve středu 7. 2. 2013 od 9:00 – 13:00 hod.
Škola nabízí:
 Kvalitní výuku podle vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání s motivačním názvem „Základní škola“
 Klidné nestresující prostředí ve třídě s nižším počtem žáků
 Dvě moderně vybavené počítačové učebny
 7 tříd s interaktivními tabulemi
 Individuální přístup k dětem
 3 speciální pedagogové, asistentka pedagoga
 Takřka rodinné prostředí školní družiny, klubu a jídelny
 Odpolední aktivity – mažoretky, rybářský kroužek, nápravy
speciﬁckých poruch učení, jazykový kroužek ruštiny
Při zápisu předložte: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce

Poděkování – sbírka „Štěkání na Ježíška 2012“
ceny z rukou starostky města Kateřiny Schwarzové a vedoucího psího
útulku Štefana Horského. Zvláštní cenu
za společnou práci obdržela přípravná
třída paní učitelky Tamary Hubkové
a 1. třída paní učitelky Hany Rambouskové. Ceny do soutěže věnovalo město
Lom a Psí útulek Litvínov. Všem vítězům srdečně gratulujeme.
Po předání cen, které se uskutečnilo
v prostorách lomské knihovny, si děti
ještě popovídaly s paní starostkou a panem Horským o tom, jak se chovat a pečovat o čtyřnohé kamarády. Jednoho
čtyřnohého kamaráda, fenku Ťapku,
přivedl pan Horský s sebou a udělal tím
dětem velkou radost. Hlazení a mazlení
nebralo konce a Ťapce se tato pozornost
od dětí velmi líbila. Na závěr milého setkání zazpívaly děti písničku a s přáním
hezkých vánočních svátků jsme se rozloučili.

Vážení dárci,
děkujeme vám za vaše příspěvky,
které jste věnovali na sbírku „Štěkání
na Ježíška“, jež byla určená pro opuštěné pejsky a kočičky z litvínovského
útulku. V letošním roce jste darovali
pod vánoční stromeček cca 294 kg krmiva (granule, konzervy, pamlsky a vitamíny). Do sbírky se opět zapojily děti
a učitelky z místní ZŠ, které věnovaly
cca 80 kg potravin, dále Klub důchodců
Lom daroval 63,5 kg, Klub důchodců
Loučná společně se seniory PPS věnovaly 36,5 kg a od jednotlivců z Lomu,
Mariánských Radčic, Litvínova a Meziboří se sešlo na 114 kg.
Vyhodnocení výtvarné soutěže
V rámci sbírky proběhla pro děti
i výtvarná soutěž na téma „Pes záchranář“. Z celkového počtu 42 prací bylo
vybráno 6 výkresů, které nejvíce vystihly dané téma. Vítězové soutěže,
Trollerová Adélka, Ridaj Ludvík, Gregor Václav, Vokoun Roman, Salač Daniel a Dubcová Natálka, převzali věcné

Všem dárcům děkujeme za příspěvky
a přejeme jim v novém roce 2013 hodně
štěstí, zdraví a spokojenosti.
Pracovnice Mě knihovny v Lomu

Stát zvyšuje daň z převodu nemovitosti
Bohužel vám přinášíme také nemilé informace o tom, co pro nás v letošním roce
naši zákonodárci připravili – daň z převodu nemovitostí se v roce 2013 zvyšuje
ze 3 % na 4 %. V případě prodeje nemovitosti domu, pozemku, tak v roce 2013
uhradíme vyšší daň.
Nově rovněž od 1. 1. 2013 vzniká Finanční správa České republiky. Finanční
úřady od 1. 1. 2013 budou ﬁnančními
úřady pro příslušné kraje: Finanční úřad
pro hlavní město Prahu, Finanční úřad pro
Středočeský kraj, Finanční úřad pro Ústecký kraj …
Finanční úřady budou vykonávat
svou působnost na celém tomto správním území, tedy Finanční úřad pro Ústecký kraj bude mít působnost v celém
Ústeckém kraji. Specializované ﬁnanční
úřady budou vykonávat působnost na celém území České republiky.

Od 1. 1. 2013 budou všechny spisy
daně z nemovitosti za všechny nemovitosti poplatníka, které se nacházejí na
území příslušného kraje, soustředěny do
jednoho daňového spisu poplatníka, uloženého na jednom ﬁnančním úřadě. Sloučení je provedeno automaticky. V případě,
že nedošlo v roce 2012 ke změně výměru
daně (prodej nemovitosti, odkoupení nemovitosti), není nutný žádný úkon ze
strany poplatníka.
Má-li poplatník trvalé bydliště nebo
sídlo ﬁrmy na území příslušného kraje,
zůstává spravujícím ﬁnančním úřadem, ﬁnanční úřad na stejném místě, kde podával
poplatník daňové přiznání původně.
Nemá-li poplatník místo pobytu či
sídlo ﬁrmy v příslušném kraji a má zde
nemovitosti je spravujícím ﬁnančním úřadem pracoviště v místě původního ﬁnančního úřadu.

Nemá-li poplatník místo sídlo ﬁrmy
či trvalé bydliště v příslušném kraji a má
zde nemovitosti v působnosti několika
ﬁnančních úřadů, spravujícím ﬁnančním
úřadem je ﬁnanční úřad v sídle či bydlišti poplatníka.
Nemá-li poplatník místo pobytu v příslušném kraji a má zde nemovitosti v obvodu působnosti několika původních ﬁnančních úřadů vychází se z územní
příslušnosti k původnímu ﬁnančnímu
úřadu a je nutné rozlišit mezi vlastnictvím pouze podzemků či domů a bytů.
Daň dědická, daň darovací a daň
z převodu nemovitostí jsou jednorázovými daněmi a změny proto nejsou tak
zásadní jako u daně z nemovitostí. Spravujícím ﬁnančním úřadem bude územní
pracoviště, v místě kde měl zůstavitel
naposledy trvalý pobyt, nebo se nachází
nemovitost.
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Vedení města strávilo předvánoční čas se seniory
Ve dnech 4. 12. a 11. 12. 2012 proběhlo v Penzionech
pro seniory Lom a Loučná vánoční posezení, které připravily pracovnice města Lomu. Předvánoční čas zpříjemnily
klientům PPS svou návštěvou děti a jejich paní učitelky
z mateřských školek v Lomu a Loučné. Děti zpívaly, recitovaly a vytvořily velmi pěknou předvánoční atmosféru, za
což jim velice děkujeme a nejen to, pro klienty si připravily i malé dárky. Se vřelými slovy, přáním a malým dárkem přišla popřát paní starostka a pan místostarosta. „Setkání s našimi seniory mě vždy zahřejí u srdce a velmi
potěší. Naplňují mě hřejivým pocitem. Děkuji našim se-

niorům za jejich laskavost, moudrost a vyřazující energii.
Velmi děkuji za pozvání, které vždy ráda přijmu. Těším se
na další příjemná setkání,“ komentuje vydařené akce starostka města Kateřina Schwarzová.
Ve dnech 12. 12. a 13. 12. 2012 se konalo vánoční setkání či Mikulášská, kterou pořádali členové Klubu seniorů Lom a Loučná. Na obě akce byli pozváni představitelé
města a nepřišli s prázdnou. Členům přinesli sladký malý
dárek, ale důležitější pro seniory byla hřejivá slova s přáním plných zdraví, štěstí a pohody, které zahřejí u srdce
a k předvánoční pohodě patří.

Vánoční show aneb Prima Mikulášská
Jako každý rok v čase předvánočním, tak i letos navštívil lomské děti
Mikuláš se svými pomocníky, andělem
a čertem. Přivezli sebou dobrou náladu, veselou zábavu a pro cca 80 dětí
plno mikulášských dárkových balíčků.
O 17. hodině vypukla, ve vánočně
vyzdobeném sále zdejšího Kulturního domu, ta pravá mikulášská show.
Děti, i ty nejmenší, si pořádně zaskotačily u vánočních písní a zasoutěžily

o sladké odměny. Při tanci nezůstali
sedět ani rodiče, či prarodiče. Úsměv
a dobrá nálada zářila ze všech tváří.
Přítomní návštěvníci si také pochutnali
na dobrém kafíčku se zákusky.
Závěrem Mikuláš se svými pomocníky rozdal všem dětem balíčky a všichni
přítomní jsme se rozloučili známou písní
„Vánoce, vánoce přicházejí“.
Takový byl Mikuláš 2012 a těšíme
se na Mikuláše 2013.

Adventní neděle 16. prosince 2012
Pasování nových čtenářů
Pasování na čtenáře se stalo pro
naše malé školáky už tradicí. Když přijde ten správný čas a malí prvňáčci se
poperou s prvními písmenky v Živé
abecedě, dostávají Slabikář.
Letos jim ho slavnostně předal ,,pan
král“ Václav Poslední.
Po důkladném přezkoušení panem
králem, poklekl každý jednotlivě před
krále a byl pasován na čtenáře. Obdržel Slabikář a ještě pamlsek.
Poděkování náleží rovněž žákům
9.A, kteří pomohli s vydařenou akcí.
Hana Rambousková

http://www.mesto-lom.cz

Na třetí neděli adventní se lomský kostel Nejsvětější Srdce Páně stal místem příjemného setkání lomských občanů, jejich dětí a vedení města. Všichni společně tak oslavili podle tradice dobu „očekávání příchodu
Spasitele“. Nechyběl Betlém s jesličkami, svatým Josefem, Pannou Marií a opravdovým pohodovým miminkem
Ježíškem. Děti i jejich rodiče si mohli u připravených
stánků vyzkoušet vánoční tradice, jako je krájení jablíček,
zdobení perníčků, lití olova či pouštění skořápkových lodiček, děti malovali svá přání pod stromeček. Pro zahřátí
byl připraven vánoční punč pro děti i dospělé, svařené
víno a ochutnávka vánočního pečiva a speciálního vánočního gulášku z dílny zaměstnanců řeznictví a uzenářství
pana Jaroslava Radoše.
Závěr setkání patřil městské radní Zdeňce Šteﬂíkové
a pěveckému sboru žáků lomské základní školy, kteří
společně s ostatními návštěvníky rozezpívali zcela zaplněný lomský kostel vánočními písněmi a koledami.

Velký dík za povedenou akci patří zejména sponzorům
– ﬁ Řeznictví a uzenářství Jaroslava Radoše z Lomu a Severočeským dolům a. s. Chomutov a v neposlední řadě
všem organizátorům – vedení města Lomu, zaměstnancům městského úřadu a lomským dobrovolným hasičům.
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Dětský silvestr 2012 náměstí v Lomu

Fotosloupek

V Lomu připravili dětem Dětský
silvestr. Opravdu povedené odpoledne
strávili děti i jejich rodiče 31. prosince
na náměstí v Lomu. Bylo totiž pro ně
připraveno skutečně perfektní rozloučení se starým rokem a přivítání roku
nového.
Nechyběla silvestrovská diskotéka s Vlastou Vébrem. Tereza Novotná překrásně všem zazpívala a na

závěr všeho, jako pověstná třešnička
na dortu, byl odpálen parádní ohňostroj. Jaká vládla na náměstí v Lomu
atmosféra a nálada můžete shlédnout na fotograﬁích a celý ohňostroj
si můžete prohlédnout na YOUTUBE
pod heslem „Ohňostroj Lom u Mostu
2012/2013“.
„Děkuji všem zúčastněným a zejména děkuji našim dobrovolným ha-

sičům za jejich pomoc s realizací akce.
Velký dík patří pracovnicím MÚ Lom
a samozřejmě všem dětem a jejich rodičům. Dokázali jste navodit perfektní
sváteční, silvestrovskou atmosféru,“
říká Kateřina Schwarzová.

Blahopřejeme
jubilantům
V měsíci lednu oslaví svá významná životní jubilea tito občané našeho města:

Fotograﬁe z projektu, jež podpořilo město Lom – „Mobilní poradce – cyklus
seminářů z oblasti ﬁnanční a informační gramotnosti“

Miroslav Průša
František Šíp
Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví a životního optimismu.

Inzerce
 Prodám byt 1+1 v cihlovém domě
v Loučné, první patro. Tel. 476 701 314

PSÍ�KADE�NÍK��
–�IVANA�HRUBÁ�
ULICE�PODKRUŠNOHORSKÁ�
(200�m�POD�HASI�SKOU�
ZBROJNICÍ�LITVÍNOV�–�SM�R�
HAMR).�PARKOVÁNÍ�P�ÍMO��
U�PROVOZOVNY�NA�HLAVNÍ�
ULICI.)�

Tel.:�723�613�345�

Také mateřská školka v ulici Husova se dočkala dílčích oprav. Velká rekonstrukce jí ale teprve čeká v roce letošním.

Školní autobusová linka funguje v Lomu i v roce 2013

Vzpomínáme

ŠKOLNÍ AUTOBUSOVÁ LINKA M�STA LOM
platnost J�: od 1.1.2013 do 31.12.2013

P�epravu zajiš�uje: Autobusy KAVKA, a.s., Bá�ská 287 Most
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Litvínov, Citadela
Litvínov, sportovní škola
Litvínov, mototechna
Litvínov, Máj
Litvínov, nám�stí Míru
Litvínov, 1.ZŠ
Litvínov, nádraží

p�

od

14:15
14:13
14:12
14:11
14:10
14:09
14:07
14:06
14:05
14:04
14:03
14:01
13:59
13:58
13:57
13:56
13:55
13:52
<
13:50

Vysv�tlivky:
�
jede pouze v pracovních dnech

��

nejede v dob� školních prázdnin

Zastávka Osecká prozatím z technických důvodu není v provozu, avšak město Lom plánuje zajistit dopravní obslužnost této zastávky v co nejbližším termínu.

Dne 14. ledna vzpomeneme
čtvrtého výročí, kdy nás navždy
opustil pan Ervín Machulka.
Stále vzpomínají manželka a děti
s rodinami.

Dne 21. 1. 2013 uplyne neuvěřitelných 11 let, kdy nám odešla
naše drahá maminka a babička
paní Jaroslava Hudecová. Za
tichou vzpomínku děkuje a stále
s velkou láskou vzpomíná manžel a dcery s rodinami.
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Lomští šikulkové soutěžili Co možná nevíte
Soutěž pro děti a rodiče „O nejhezčí vánoční výzdobu okna 2012“

Petr a Pavel Antolovi (4, 7 let),
nám. Republiky 758, Lom

Terezka Černá (7 let), Vrchlického
361, Lom

Horvátová Veronika (11 let), ČSA
476, Lom

Rokem 2005 si každoročně 27. ledna připomínáme Mezinárodní den památky obětí holocaustu. Od tohoto dne
se připomíná utrpení přibližně šesti milionů židovských obětí holocaustu za
druhé světové války a rovněž osvobození koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau Rudou armádou 27. ledna 1945. Tento
významný světový den byl vyhlášen
rezolucí valného shromáždění OSN
po významné podpoře Německa, Rumunska a řady dalších států, které se
na této genocidě přímo podíleli. Uvedené státy tento akt vnímaly jako možnost, jak alespoň částečně vyjádřit politování nad činy svých předků.
Koncentrační a vyhlazovací tábor
Auschwitz-Birkenau (česky známý
jako Osvětim-Březinka) byl největším
koncentračním táborem. Byl založen

v roce 1940 v objektu bývalých polských kasáren v Osvětimi, významné
železniční křižovatce nedaleko česko-polských hranic. Pro realizaci plánu
konečného řešení židovské otázky bylo
vystavěno několik pobočných táborů,

z nichž ten největší, Březinka, pojmul
až 90 000 vězňů.
Tehdejší velitel tábora Rudolf Höss
později před Norimberským tribunálem
vypověděl, že v osvětimském táboře zemřelo více než 3 miliony lidí. Naprostá většina obětí byla poté, co jim byly
zabaveny veškeré osobní věci a oblečení, popravena v plynových komorách
a zbytek zemřel při hrůzných nacistických experimentech nebo nucených
pracích. Těsně před tím, než k Osvětimi
dorazila Rudá armáda, pokusili se nacisté zahladit stopy svých zločinů a tábor měl být srovnán se zemí. Z důvodu
časové tísně se tento záměr nepodařilo zrealizovat. Před osvobozením tábora stačili ještě nacisté odeslat zhruba
58 000 lidí na nucené práce do Říše
a tak se vysněné záchrany dočkalo jen
něco málo před 7 500 lidí.

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

Gažiovi Karel a Marie (11, 10 let),
Komenského 708, Lom

Štefan, Valentýna a Matyáš Vaňovi
(2, 6, 11 let), Nerudova 413, Lom

Vanesa a Martin Vaňovi (4, 7 let), Osecká 205, Lom

Smatová Eva a dcera 1,5 roku, Osecká 55/2, Lom

Knižní nabídka pro lomské čtenáře
Knihy pro dospělé:
KEAN, Catherine – Rytířská čest
Geoffrey de Lanceau, rytíř ověnčený
slávou z křížové výpravy, nevěří, že
otec zradil krále, a proto přísahá pomstu siru Brackendaleovi, otcovu vrahovi.
KRENTZ, Jayne A. – Záblesky stínů
Zoe Luceová pracuje jako úspěšná designéra interiérů. Ukrývá však před
světem zvláštní schopnosti, díky nimž
dokáže vycítit ze zdí pokojů události,
které se v nich staly. Když vstoupí do
ložnice svého nového klienta, je okamžitě zasažena vlnami hrůzy, vzteku
a násilí.
DOETSCH, Richard – Zloděj temnoty
Michael St. Pierre je všeobecně považován za nejlepšího zloděje na světě.
Svou pověst potvrdil už několikrát,
a pokaždé musel čelit obrovskému nebezpečí. Tentokrát však bude mít protivníka, s jakým se doposud nestřetl.
HEADLEYOVÁ, Maria D. – Královna
králů – Senzační román s historickým
pozadím odkrývá fantastickou proměnu hlavní hrdinky – královny Kleo-

patry. Ve výpravném, temném příběhu
se dokonale prolínají řecká, římská
i egyptská božstva a neuvěřitelně působivý děj dotvářejí tajemné obřady.

Pověst o sedláku Kravatovi
V minulém vydání Radnice jsme se
zmínili o historii osady Loučná. K této
osadě se váže také jedna zajímavá pověst, která je spojena s historií jejího
okolí, které bylo v dávné minulosti pověstné dolováním stříbrné rudy a cínu,
díky kterému velice vzkvétalo ve
13. století hospodářství hradu Riesenburk, kam v té době oblast patřila.
Ale o hradu Riesenburk si povíme
někdy příště. Nyní k samotné pověsti:
„Mezi Litvínovem a Osekem,
na kraji tzv. klášterního lesa, kde se
Krušné hory k Loučné hoře zvedají,
leží osada Loučná. Při stezce vedoucí
klášterním lesem z Loučné do osady
Riesenburk leží sluj po rudném dolování, které se Černá jeskyně říká. Na
konci třicetileté války řádili v našem
kraji Švédové. V Duchově sídlil jejich
regiment a odtud pořádali loupeživé
výpravy do okolních vesnic. Jejich řádění bylo takové, že se ještě na počátku
minulého století uchovalo v myslích
lidí jako hrůzyplný švédský zmatek.
V té době žil v Loučné sedlák Hanuš
Kravat, který se loupeživým vojákům
postavil na odpor. Se svými pacholky
vyjížděl do lesů, kde číhal na potulu-

jící se Švédy. Když narazil na švédský
oddíl, rozhodil po zemi hrst ovsa, ze
kterého vyrostli ozbrojení jezdci, s jejich pomocí Švédy zabíjel a do Černé
jeskyně házel. Dlouho nikdo netušil,
kam vojáci zmizeli. I stalo se ale, že
jeden Švéd přežil, dostal se ke svému
regimentu v Duchcově a tam vyprávěl o Kravatovi a jeho jezdcích. Za
své činy byl Kravat zajat, odvezen do
Prahy a odsouzen k trestu políbení železné panny, při kterém z hrudi železné
panny vystoupily ostré nože a odsouzenému se zabodly přímo do srdce. Tak
zemřel sedlák Hanuš Kravat za své rebelie proti Švédům. A tak se sluji začalo říkat Kravatova jeskyně a dodnes
se v Loučné říká místu, kde sedlák
Kravat žil a pásl svoje stáda „na Kravčáku“. (Převzato z městské kroniky ).
Černá jeskyně (v některém podání
také Čertova díra) se nachází severně
od Kravčáku, v lese směrem na Dlouhou Louku. Od dávné minulosti ji provázela velice ponurá pověst. Říká se, že
za doby švédských nájezdů zde byl slyšen nářek, který se rozléhal za tmavých
nocí po okolí. Každý se tomu místu
proto raději vyhýbal. Později tu prý

byly mrtvoly švédských vojáků skutečně nalezeny a řádně pohřbeny. Tím
skončilo naříkání, ale strašení pokračovalo. Jeden z vojáků zde klid nikdy nenašel. Protože jeho mrtvola nebyla ve
štole nikdy nalezena, stále tam prý někde je a čeká na svůj řádný pohřeb. Voják se v rozedrané uniformě toulá lesem a hledá své kamarády. Říká se, že
jej osvobodí jen ten, který jeho ostatky
najde a uloží je k jeho druhům.
Není ale jediný, který zde klid nikdy nenašel. Kdysi tu zahynulo několik horníků, kteří tu kutali stříbro. Ani
je nebylo možné pohřbít, protože se
k nim po závalu nebylo možné dostat.
Ve štole prý kdysi také hledal nocleh
jeden zbloudilec, jenže od té doby jej
nikdo neviděl. Pověst tvrdí, že horní
skřítci jej odmítli pustit zpět.
Ať už je na pověstech kolem Černé
jeskyně něco pravdy nebo ne, jisté je,
že své útočiště zde nachází spousta
netopýrů. Ti mají zřejmě štěstí, protože každé jaro vylétají živí ven. Zimuje tu netopýr velký, ušatý i dlouhouchý. Jisté ovšem také je, že ponurá
pověst a události Černou jeskyni provází dodnes…

Knihy pro mládež:
WICH, Henriette – Nebezpečný chat
Ve městě přibývá bytových krádeží.
Lupiči vtrhnou za bílého dne do bytu
a jako z udělání není nikdo doma.
Z bytu se ztratí mnoho cenností. Je to
snad náhoda, že se to stává právě tam,
kde si dívky chatují s neznámými osobami, jimž, aniž tuší něco zlého, sdělují
nejrůznější podrobnosti?
KAMPWERTHOVÁ, Karin – Krásná
a sebevědomá za 4 týdny – Cítíš se
někdy jako ošklivé kačátko? A když
tě osloví nějaký okouzlující typ a pohled do zrcadla prozradí záplavu nových uhříků, přála by sis nejraději honem zalézt někam do díry? Tak takový
pocit zná skoro každý.
CITA, Jaroslav – Velká kuchařka bavičů a kouzelníků – Chcete se stát
úspěšným kouzelníkem a oblíbeným
bavičem? Pak si musíte přečíst tuto
knihu.

LOMSKÁ RADNICE

Černá jeskyně
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