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Slovo starostky
společnosti s dotazem, zdali oni, jako
vodárenská společnost, nezamýšlejí
rekonstrukci vodovodního a kanalizačního řadu v těchto místech. Je mi totiž
známo, že se zde nachází vodovodní
a kanalizační řad z roku 1928. Bylo by
tedy vhodné, ještě předtím, než zrekonstruujeme povrchy, aby zde byla
provedena rekonstrukce těchto velmi letitých řadů. Vedení SVS na toto
kývlo, věc se zadařila a na Havlíčkovo
náměstí byl instalován zbrusu nový vodovodní a kanalizační řad.
A nyní se dostávám k tomu, co
bych vám chtěla sdělit. S obyvateli
tamní části našeho města jsme se s panem místostarostou několikrát sešli,
abychom si vyslechli jejich připomínky
a náměty k předmětné rekonstrukci.
Valná většina obyvatel byla pro pokácení tamních letitých lip a zasázení nových kultivarů. Ovšem našel se i takový soused, který nelenil a přizval si na
nás krajský odbor životního prostředí
s tím, že chceme pokácet tyto stromy.
Milí a slušní obyvatelé této části našeho města, o nové povrchy komunikací a chodníků nepřijdete a ani
o parkovací plochy a ani o nové veřejné osvětlení, toho se bát nemusíte i když zde staré lípy, jak nám sdělil
odborník, zůstanou.
Děkuji vám za pochopení a všem
slušným občanům našeho města přeji jen vše dobré a spoustu setkání
jen s lidskou moudrostí, upřímností
a dobrem v lidech.
Kateřina Schwarzová

Vážení a milí příznivci našeho lomského měsíčníku, všechny vás srdečně zdravím v březnu a troufnu si říci
již v předjaří i když venku to na jaro
ještě nevypadá. Nicméně já bych si
jej už moc a moc přála. A to nejen
z toho důvodu, abychom ve městě
už zase mohli začít naplno pracovat,
opravovat a budovat, ale také na to,
že město nám zase krásně rozkvete
a zazelená se. Všichni pocítíme malé
pohlazení na duších.
Dovolte mi, abych se na tomto
místě ještě malinko vrátila k rekonstrukci Havlíčkova náměstí. Jak si jistě
většina z vás již všimla, provádíme zde
úpravy povrchů komunikací, chodníků, instalujeme nové veřejné osvětlení
a budujeme parkovací místa pro zdejší obyvatele. Než jsme začali s těmito úpravami, oslovila jsem generálního ředitele Severočeské vodárenské

V Lomu se opět luxusně plesalo
Opět tu byl Lomský ples, opět se kolem něho točila spousta spekulací, opět
byly vstupenky vyprodané už někdy
„v listopadu“, opět se řešilo, kde se na
něj vzaly peníze… a opět jsem si ho nemohla nechat ujít. Nejen proto, abych
vám o něm, drazí Lomané, mohla napsat pár vět.
Výzdoba sálu se povedla, byla
opravdu originální. Neustále přeplněný taneční parket dokazoval, že
s hudbou to bylo podobné. Program
byl opět bohatý, mně osobně se nejvíc líbil kankán, který je poslední

dobou zase v kurzu a na jiných akcích chybí, a to je velká škoda! I letos byla na plese tombola, ovšem letos byly hlavní ceny úplně „jiné kafe“
…tímto gratuluji výhercům kuchyňského robota, domácího kina a obří
televize…
Mnou vyhlášenou anketu o nejkrásnější šaty by letos se vší skromností vyhrály ty moje, jinak bych si je
na sebe přece ani nevzala. Ovšem musím pochválit všechny přítomné stylové dámy, i ty nestylové (ale to je úděl
každého plesu) za to, jak vzali celou

věc vážně, a na svých róbách si daly
opravdu záležet… byly jste SUPER!!!
Věřím, že jste se všichni na čtvrtém
Lomském plese opravdu bavili a užili
si ho, a že se všichni sejdeme příští rok
na tom pátém. Velké díky za skvěle
zvládnutou organizaci plesu patří paní
starostce, vedení města, zaměstnancům
městského úřadu a technických služeb
a speciálně paní Brzákové za statečný
prodej lístků do tomboly…
Eva Emingerin
Více fotograﬁí najdete na webových
stránkách města Lom.

Město Lom připravuje pro své
občany volnočasové aktivity
otevření kurzu keramiky a německé
konverzace. Velice bychom uvítali
vaše názory a projevení zájmu o otevření těchto kurzů, popřípadě další
náměty na obdobnou činnost.
Své názory nám prosím sdělte
do konce měsíce dubna na kontakt
městské knihovny: knihovna@mesto-lom.cz, nebo na tel. 476 769 874.
Těším se na vaše názory.
Kateřina Schwarzová, starostka

Milí Lomáci, v rámci činnosti
města a našeho úřadu se pro vás a vaše
děti snažíme stále vymýšlet nové zajímavé aktivity, kde byste účelně
a smysluplně vyplnili svůj volný čas,
ale také měli možnost dalšího sebevzdělávání a tvůrčího rozvoje.
Takovou možností je otevření
různých kurzů. Vzhledem k tomu,
že tyto aktivity v našem městě stále
chybí, plánujeme v nejbližší době

 Luxusním plesem v Lomu nepohrdl ani lomský opoziční zastupitel a věčný kritik i Lomského plesu M. Dancso. Jak je vidno i z dalších fotograﬁí umístěných na webu města Lom, skvěle se na jím kritizovaném plese bavil.

Fotbalové hřiště v Lomu je opět v majetku města,
tedy všech slušných obyvatel našeho města
�

�
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Na 4. lomském plese se skvěle bavili pan primátor města Mostu Vlastimil Vozka s chotí a také český hokejový obránce, člen prestižního spolku Triple Gold Club, vítěz MS, OH a držitel Stanleyova poháru Jiří Šlégr s partnerkou.
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Základní škola a Mateřská škola Lom  Základní škola a Mateřská škola Lom

Stromeček hojnosti
V úterý 28. 1. 2014 se vydaly děti
ze školní družinky a školního klubu se
svými vychovatelkami na vycházku do
lesa. Všichni se chtěli podívat, jak příroda
přečkává zimu, jak vypadá les v tomto
období a zároveň trošku přispět zvířecím
obyvatelům lesa potravou na zimu. Ně-

kteří z domova přinesli zeleninu, ovoce,
suché pečivo, semínka…, aby v lese zvířátkům, ale i ptáčkům připravili potravinový stromeček hojnosti, aby zvířátka
lépe přečkala zimní období. Vycházka
zimním lesem byla příjemná a přispěla
k dobré věci.
Z. Hokrová

Pracovníci naší školy se zapojili
do projektu Dobrý anděl.
Zapojte se i vy. Je to pro
dobrou věc a stojí to za to.
Kateřina Schwarzová

Vážení rodiče, omlouvání vašich dětí
je možné kromě telefonického sdělení také pomocí elektronického na
adrese: zs.lom@seznam.cz.
Někteří rodiče již této možnosti využívají. Činnost ZŠ a MŠ můžete vidět na webových stránkách
www.zsmslom.cz.
Ivana Šabková

Bližší informace o projektu
a jak se zapojit najdete na
www.dobryandel.cz

Karnevalová show pobavila malé i velké návštěvníky
Na nedělní odpoledne 23. února připravilo město Lom v sále kulturního
domu dětský maškarní karneval. Hned
od začátku ovládlo účinkující divadlo
„Hnedle vedle“ celý sál a předvedlo pa-

rádní show se živě zpívanými písničkami, tancem a soutěžemi. Na tanečním
parketu, který byl stále plný, jste mohli
vidět piráty, pirátky, princezny, víly, čarodějnice, včelí medvídky, kočičky,

Ferdu Mravence s Beruškou, klauny,
mušketýry a plno dalších a dalších pěkných masek. Bylo skvělé vidět, že zábava nepohltila jen dětskou dušičku, ale
i většinu dospělého doprovodu.

Beseda o nemocech a úrazech
Ve středu 30. ledna 2014 přijala pozvání paní doktorka Lenka Česáková.
Děti seznámila se základními informacemi o různých nemocech, kterými
jsme v toto zimním období ohroženi a poučila nás, jak těmto nemocem předcházet. Neopoměli jsme ani
na úrazy a s nimi spojenou první pomoc. Děti kladly paní doktorce všetečné otázky a zapojovaly se ochotně
svými vědomostmi do besedy. Pro děti
to bylo zajímavé a hlavně poučné odpoledne, určitě se jim v životě tyto poznatky a zkušenosti hodí a třeba i někomu jednou zachrání život. Timto
velmi děkujeme paní doktorce za čas,
který s námi strávila.
Z. Hokrová, J. Bartovská

Knižní nabídka pro
lomské čtenáře
Knihy pro dospělé:
Dreyer, Eileen
Budu tvůj stín
Úspěšná spisovatelka detektivních
románů Chris vede na malém městě
v Missouri šťastný život. Poklidným a spokojeným dnům učiní konec jeden telefonát. Policejní vyšetřovatelka ji informuje, že byly
spáchány vraždy, které se už jednou
staly: v jejich knihách.

Zajímavá přednáška
Dne 20. 2. nás navštívila dentální
hygienistka Jana Padyšáková. Bát
jsme se nemuseli. Dentální prevence
je totiž péče o zuby a ústní dutinu,
kterou předcházíme zubnímu kazu.
A to nebolí! Dozvěděli jsme se, jak si
správně čistit chrup. Nezáleží na zubní
pastě, ale na technice čištění, při které
je nutno čistit i mezizubní prostory.
Důležitý je i výběr zubního kartáčku,
měli bychom si pořídit i dentální nit

a ústní vodu. Někteří z nás si nechali
odborně zkontrolovat zoubky, došlo
i k vytržení již uvolněného, na vlásku
visícího zoubku. Náš Jaroušek to nesl
velmi statečně. Domů jsme si odnášeli
zubní kartáčky, pasty a zdravé žvýkačky. Určitě se budeme snažit o svůj
chrup pečovat lépe a podle doporučení. Velmi děkujeme za krásně strávené odpoledne.
Z. Hokrová, J Bartovská

Knihy pro mládež:
Freemanová, Hilary
Hořký akord lásky
Naomi se po skončení střední školy
nedostane hned na vysokou, a tak
zatím pracuje a zůstává bydlet u rodičů. Seznámí se s tajemným a vášnivým Dannym. Danny je přitažlivý a nadaný a s hudební skupinou,
v které hraje, se může stát hvězdou.
Ale Danny má také svou temnou
stránku, která ho ničí…
Margolin, Phillip
Záhadná zmizení
Madisonin táta dostal nový případ –
někdo byl obviněn z vraždy místní
učitelky. Zvláštní je, že se zatím nenašlo tělo. Madison se chce stát advokátkou, proto se hned pouští do
pátrání.

Lomští senioři

http://www.mesto-lom.cz

Poděkování vedení města Lom za zajištění a zaplacení překrásného zájezdu
do Lázní Mšené, který se uskutečnil
30. ledna 2014, jak pro Klub č. 1 – Lom,
tak pro Klub č. 2 – Horní Lom-Loučná.
Po příjezdu pohodlným autobusem jsme byli přivítáni zástupkyní
lázní, která nás provedla celým lázeňským areálem, včetně výkladu. Ukázala nám, jak ubytování, tak oddě-

lení, kde se provádí veškeré léčebné
procedury. Následně nás čekala bylinná koupel v hydromasážních vanách, která neměla chybu. Zase naši
členové pookřáli a cítili se hned čilejší
a zdravější. Následoval výborný oběd
a pak velmi pěkná přednáška i s ukázkami o lázních, jejich zrodu, ale i okolí
lázní, které leží uprostřed přírody. Byl
to pro všechny velký zážitek.

Také děkujeme za představení
v divadle v Mostě, uspořádané dne
24. ledna 2014 při příležitosti Mezinárodní dne památky obětí holocaustu,
podle skutečného příběhu Kláry Brodyové, ženy, která přežila Osvětim.
Velmi si vážíme toho, co paní starostka, vedení města a sociální pracovnice paní Čevonová, pro nás dělají.
Marie Pauchlá
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Ze života Policie ČR
z plesu přezouvala boty. Až doma zjistila, že přišla bez příručního zavazadla.
V kabelce měla osobní doklady, peníze
a mobilní telefon. Policie prováděla šetření, zatím nemá žádné indicie vedoucí
ke konkrétní osobě, která se kabelky
nepoctivě zmocnila. Poškozená žena
vyčíslila škodu na částku 4 700 korun
a případ oznámila tamní policii.

Kabelku zapomněla na plese,
nepoctivý nálezce ji nevrátil
Policie v Lomu vyšetřuje přečin zatajení nálezu. Neznámá osoba se zmocnila dámské kabelky na plese v obci
Lom, který se konal začátkem února.
Jedna návštěvnice si položila na zem
svou kabelku, když si při odchodu

Na železnici řádil
o víkendu zloděj
Policisté v Lomu šetří případ přečinu
krádeže. Zatím neznámý pachatel o víkendu v noci z pátku na sobotu koncem
února na železničním přejezdu v Lomu
přestřihl nezjištěným předmětem zabezpečovací kabel. Svým jednáním vyřadil z provozu zabezpečovací zařízení
železničního přejezdu pozemní komunikace I/27 v obci.

Tipy na volný čas od 15. 3. do 15. 4. 2014
do 25. 3. výstava 40 let školy v Hamru – Radniční sklípek Litvínov
do 30. 3. mezinárodní výstava obrazů Společná řeč – ITC Osek
do 30. 3. březen Měsíc knihy – zábavné čtení, besedy, soutěže a malování
v Městské knihovně Lom
16. 3.
dětské divadlo Zamilovaný vodník – Citadela Litvínov, od 16 hod.
17. 3.
koncert DASHA a Pajky Pajk Quartet – DVD Litvínov, od 19 hod.
17. 3.
divadlo Vratká prkna – Citadela Litvínov, od 19 hod.
20. 3.
koncert Folkový večer – DVD Litvínov, od 19 hod.
20. 3.
koncert Robert BALZAR Trio – Citadela Litvínov, od 19.30 hod.
20. 3.
Beseda s cvičitelem psů – Knihovna Litvínov, od 17.30 hod.
22. 3.
dětské divadlo Šípková Růženka – DVD Litvínov, od 16 hod.
24. 3.
Listové těsto 100x jinak – Knihovna Litvínov, od 16 hod.
29. 3.
dětské divadlo Hrátky s čertem – DVD Litvínov, od 16 hod.
4. 4.
Nocování s Andersenem – Městská knihovna Lom
12. 4.
koncert Jiří Schmitzer – Citadela Litvínov, od 20 hod.
13. 4.
dětské divadlo Hody, hody, doprovody – Citadela Litvínov, od 16 hod.

Blahopřejeme
jubilantům

Kalendárium Lom

V měsíci březnu slaví svá významná životní jubilea tito občané našeho města:
Vojčáková Vilma
Benediktová Marie
Gálová Eva
Ebrová Věra
Tůmová Dagmar
Vondra Valdemar
Cupl Josef
Hrstka Antonín

20. 3.
26. 3.

Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví, štěstí
a životního optimismu.

Přeshraniční spolupráce mezi městy
Lom a Großolbersdorf je na dobré cestě
Starostka města Kateřina Schwarzová přivítala 20. února 2014 na jednání Rady města starostu obce Groβolbersdorf Uwe Günthera. Předmětem
příjemného setkání byla spolupráce

Vzpomínáme

mezi oběma městy. Prioritou bude
především spolupráce spolků, klubů
a občanských aktivit, kam budou patřit např. společné akce pro děti, hasiče a seniory.

Dne 24. února jsme vzpoměli smutné výročí, kdy nás před 14 lety
opustila naše maminka a babička paní Zdenka Čermáková. Její
manžel, náš tatínek a dědeček
Antonín Čermák ji následoval
3. října o tři roky později. S láskou
stále vzpomínají syn Jiří a dcera Zdena s rodinami a ostatní příbuzní.

15. 3. – 15. 4. 2014
12. 3.

3. 4.
4. 4
17. 4.

beseda se seniory v PPS
Loučná k Měsíci knihy
jednání rady města
beseda se seniory v PPS
Lom k Měsíci knihy
jednání rady města
Nocování s Andersenem
v městské knihovně
jednání rady města

Blahopřání
Dne 11. 4. oslaví své 70. narozeniny
manžel, tatínek a dědeček Karel Hofner z Janova. Vše nejlepší a velikou
pusu posílají manželka Anna, dcery Lenka a Anna, ze Josef a vnouček Filípek.

M�STO LOM
vyhlašuje sout�ž
pro d�ti a rodi�e
�

sout�ž prob�hne od 14. - 18. 4. 2014
P�ihlášky do sout�že si zájemci mohou vyzvednout v M� knihovn� v Lomu

i Lou�né a tamtéž po vypln�ní do 10. 4. 2014 odevzdat.

Vít�z se m�že t�šit na v�cnou odm�nu a na zve�ejn�ní své velikono�ní výzdoby
okna v Lomské radnici.
Informace na tel. : 476 769 874

http://www.mesto-lom.cz

V měsíci březnu prožívá naše rodina
velmi smutné období. Dne 14. března tomu bude 14 let, co nás opustila naše drahá maminka a babička paní
Hana Korejsová, 15. března uplynul jeden rok, co nám odešel náš drahý tatínek a dědeček pan Vít Korejs
a 10. března tomu budou již dva roky,
kdy navždy odešel náš milovaný syn,
vnuk a kamarád Vítek Pařík, který by
26. března oslavil nedožité dvacáté narozeniny. S láskou v srdci stále vzpomínají rodiče, prarodiče a sourozenci.
Utichl Tvůj hlas, ale obraz tvůj zůstává v nás. Jen kytičku na hrob Ti můžeme dát, pokojný spánek přát a stále vzpomínat. Dne 29. 3. uplynul rok
od tragické nehody, kdy nás navždy
opustila milovaná maminka, babička,
tchýně, manželka a sestra Olga Růtová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte na
ni ve svých srdcích společně s námi.
Děkuji všem za tichou vzpomínku.
Dne 5. března uplyne 28 let, kdy
nás navždy opustila naše maminka
a babička, paní Ilja Mrvová, rozená
Kahabková. S láskou stále vzpomíná
dcera s rodinou.

Inzerce
 Prodám družstevní byt 2+0, 40 m2
v opraveném panelovém domě
v Loučné, ul. Libkovická. Nachází se
ve 3. patře, je situován na jih s výhledem na Středohoří. Cena 250 000 Kč.
Tel.: 722 707 482
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Co možná nevíte
Měsíc březen
Měsíc březen je podle gregoriánského kalendáře třetí měsíc v roce. Má
31 dní. Český název měsíce pochází
z rašení bříz a začátek březosti zvířat.
V období kolem 21. března nastává jarní
rovnodennost – první jarní den. Slunce
při svém zdánlivém ročním pohybu protíná světový rovník – přechází z jižní
polokoule na severní. Vychází přesně na
východě a zapadá na západě. Když vy-

jde Slunce na severním pólu – začíná
polární den, když na jižním pólu zapadne – začíná polární noc. Původně byl
březen v římském kalendáři první měsíc v roce. Březen začíná vždy stejným
dnem v týdnu jako listopad a v nepřestupný rok jako únor. V tomto měsíci se
příroda pomalu loučí se zimou a vše se
začíná probouzet. Toto období je zvláště
vhodné pro očistu těla, kterou si můžeme
udělat po vzoru našich předků z prvních
jarních bylinek, které nasbíráme čerstvé při jarních vycházkách. Bylinky jako
jsou kopřivy, podběl a sedmikrásky sbíráme na čistých místech a za slunečného
suchého počasí. Můžeme z nich připravit očistný čaj, který pijeme nejlépe slazený medem, ale také bylinkové lázně
ke zlepšení krevního oběhu, obklady
z čerstvých listů nebo sirupy proti nemocem dýchacích cest. V březnu si také
můžeme všímat zvýšené aktivity ptáků
a zvířat – začínají námluvy a příprava na
odchov mláďat. Letošní březen je díky
neobvykle mírné zimě a teplému počasí
zvláštní také tím, že se stěhovaví ptáci
jako špačci, ale také čápi nebo skřivani
vrátili z jižních krajin již koncem února.
Mimo probouzející se přírodu a netrpělivě očekávané jaro je měsíc březen
také vyhlášen jako měsíc knihy a čte-

Mohlo by vás zajímat

nářů, kdy byl jako zvláštní akce, která
vznikla za účelem propagace knih, vyhlášen poprvé v roce 1955. U zrodu této
akce stálo ministerstvo kultury spolu
se Svazem československých spisovatelů, nakladatelstvími, knižním obchodem a masovými organizacemi. Po sametové revoluci v roce 1989 přestal být
Měsíc knihy oﬁciálně řízenou akcí. I nadále jej však oslavují mnohé knihovny,
knihkupectví či školy. V průběhu měsíce března nabízejí výrazné slevy na

nákup knih či pořádají zajímavá setkání
s různými autory. Český svaz knihovníků a informačních pracovníků České
republiky v několika posledních letech
také organizoval akci nesoucí název
Březen – měsíc internetu a v roce 2010
byl vyhlášen nultý ročník akce Březen
– měsíc čtenářů. Od roku 1996 probíhá
v ČR akce Týden knihoven, který slouží
k jejich propagaci. O Týdnu knihoven
a měsíci knihy se také dozvíte ze zajímavých akcí, které pro vás pořádá také
naše lomská knihovna.
Zima končí, začíná jaro – nový
cyklus. Jaký asi bude? To záleží na
každém z nás. „Co kdo zaseje, to také
sklidí,“ říká lidové rčení. Snažme se
tedy po vzoru přírody sít krásná semínka úcty, píle a nesobecké lásky.
Březnové pranostiky:
 Březnové slunce má krátké ruce 
Březen – za kamna vlezem  Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm
sáhl  Březen bez vody, duben bez
trávy  Mnoho dešťů březnových, hubené léto  Jak prší v březnu, tak také
v červnu  Kolik mlh v březnu k nebi
stoupá, tolik bude ještě mrazů po velikonocích  Suchý březen, studený duben,
mokrý máj – bude ve stodole ráj.

120 let lomského Sokola – 2. část
Dokončení z minulého čísla
V minulém čísle jsme se seznámili
s počátky sokolského hnutí v Lomu,
které v letošním roce slaví 120 let od
svého založení. Pojďme si přiblížit další
osud této významné organizace, které
nebyla minulá doba příliš nakloněna,
a to přímo slovy lomských pamětníků…
„Po dokončení lomské Sokolovny nastala pro TJ Sokol Lom nejlepší doba jeho
aktivit a činnosti. Své ideály uplatňoval Sokol i ve vztahu k ostatním sportovním složkám, o čemž svědčí smlouva s fotbalisty SK
Viktoria Lom z roku 1935, podle které bylo
hřiště bezplatně pronajato fotbalistům na
10 let, pouze s minimálním nájmem za byt
správce hřiště. Tato smlouva byla prodloužena v roce 1946. Po šestileté přestávce
způsobené okupací, obnovila TJ Sokol Lom
svoji činnost na ustavující členské schůzi
dne 21. června 1945, kde byl do čela opět
zvolen br. Václav Malinovský. Byl proveden
nový nábor členů, zejména žáků a dorostenců, ustaven cvičitelský sbor a zahájeno
pravidelné cvičení. Místní školy daly k dispozici tělocvičny i cvičitele. Díky odvaze
Sokola Slaný byl zachován žákovský prapor, dorostenecký a členský přežily okupaci
zazděné ve skrýši v Tyršově domě v Praze.
Schůzovou činnost bylo bohužel nutné udržovat opět v místních restauracích. Jak napsalo Svobodné slovo dne 24. ledna 1947
– Lomský Sokol si postavil v předmnichovské republice pěknou Sokolovnu, která za
okupace sloužila jako skladiště brambor
a zeleniny a později jako zajatecký tábor.
V letošním roce ji sokolové upraví v celém rozsahu. Vyčištěna již byla jedna místnost, která byla propůjčena mateřské škole.
Pro nejbližší dobu se chystá úprava dalších místností. – Odhadnuté škody na Sokolovně byly vyčísleny na více než půl milionu korun. Přes tyto nepříznivé skutečnosti
bylo nadšení pro obnovu sokolské činnosti
v poválečné době obdivuhodné. Koncem
roku 1947 mělo hnutí již 320 členů, což
vedlo mimo jiné k rozšíření budovy Sokolovny o přístavek na nářadí a pomůcky na
drobné sporty. V roce 1947 na první valné
hromadě jednoty tehdejší starosta jednoty
br. Jaroslav Dörﬂer připomněl, že po dlouhých deseti letech, naplněných strádáním
se členové jednoty sešli na valné hromadě
ve vlastní silou zbudované Sokolovně. Tragické bylo, že pro Sokol Lom to byla sice

Sport

Ondra Nigrin – úspěšný lomský závodník
V minulém čísle Lomské Radnice
jsme Vám představili úspěšného lomského závodníka motokár Easykart
dvanáctiletého Ondřeje Nigrina. V letošním roce se chystá na vyšší kategorii – EASY 100, kde se zúčastní pohárových závodů v rámci závodů ČR
a na podzim opět světové ﬁnále v Italském Jesolu. V EASY 100 je motokára
větší a výkonější. Pro všechny závodníky je dána stejná technika, výsledky
se odvíjí především od umění jezdce.
Moc držíme Ondrovi palce a přejeme
mnoho úspěchů i v letošním roce.
Na fotograﬁi: Vítězství ve Světovém ﬁnále EASY v Itálii.
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první, ale zároveň poslední valná hromada,
kterou svolal Sokol pro hodnocení vlastní
činnosti. Politické události roku 1948 mající jako důsledek násilné sjednocení tělovýchovy, ukončily samostatnou činnost Sokola Lom. Za účast na pohřbu prezidenta
Dr. Eduarda Beneše vylučuje krajský akční
výbor br. starostu Dörﬂera a řadu dalších
funkcionářů z řad Sokola. Nastala krátká
agonie sokolských aktivit, dost dlouhá na
to, aby neznámo kde skončil movitý majetek, prapory, dokumentace. To byl konec
druhého pokusu o renesanci sokolských
myšlenek v Lomu. Rok 1989 znamenal nejen návrat ke svobodnému rozvoji celé naší
společnosti, ale i možnost naplnění cílů činnosti České obce sokolské. Čtyřicet let, nepatrný časový úsek pro historii, znamenal
pro činnost naší TJ, že z tehdejších aktivních
cvičenců jsou senioři, tehdejší funkcionáři
již z valné části nebyli mezi námi. Zprvu nesmělé kontakty mezi zbývajícími členy Sokola po roce 1989 dostaly stmelující impuls
zákonem napravujícím škody po násilném

Kč. Tak svět odplácí. A tak po neúspěšných
jednáních je 21. 12. 1991 uplatněn u Krajského soudu v Ústí nad Labem nárok na
navrácení majetkových práv soudní cestou, kterou zmíněný soud v roce 1996 zamítá s konečnou platností. Lze jen konstatovat, že soudní moc se necitlivou interpretací
výše uvedeného zákona dopustila křivdy na
všech bývalých i současných členech naší
TJ. Nebyla uznána vlastnická práva ani doklady o kolaudaci, vázanou knihou zápisů
členských schůzí a jinými dokumenty. Dokumenty, které byly požadovány, byly pro
TJ nedostupné. Přes tyto neúspěchy se výbor TJ stále snažil obnovit cvičební aktivity, zatím alespoň v rámci místních škol.
Bohužel, ani tato snaha nepřinesla kýžený
výsledek a činnost TJ se převážně omezovala na schůzovou činnost. Jistou vzpruhou
byla příprava hornolomských žen na XII.
Všesokolský slet v Praze, i když se ho nakonec zúčastnila a naši čest zachránila pouze
jedna sestra. Tyto události, zklamání z deﬁnitivního zamítnutí restitučního nároku, posletový útlum, stěhování, ale i úmrtí způsobily, že v roce 1997 zbývalo 27 členů TJ,
převážně důchodového věku, bez možnosti

Sokolské cvičení na hřišti za dnešní budovou MěÚ
sjednocení tělesné výchovy. Vzniká přípravný výbor a je rozhodnuto, pokusit se již
potřetí, obnovit činnost lomského Sokola.
Koncem roku 1991 se schází 30 nadšenců
na ustavující členské schůzi, je zvolen výbor
TJ, starostou se stává br. Švec. Za rozhodující si výbor stanoví zahájit nábor a cvičení
žáků ve školních tělocvičnách a dále v souladu s restitučním zákonem uplatnit nárok
na vrácení sokolského majetku. Nikdo z žijících pamětníků se neobával o prosazení
práva na vrácení sokolského majetku. Jak
jsme se záhy přesvědčili, funkcionáři Baníku Kohinoor – dnes již opět SK Viktorie Lom, velmi rychle a rádi zapomněli na
vstřícnost Sokola při budování obou organizací v letech 1935 a 1946. Na oprávněný
požadavek Sokola v rámci smírčího řízení,
byli ochotni přistoupit na dohodu za podmínek, že si ponechají cvičiště, vrátí Sokolovnu pokud se Sokol zaváže k ročnímu příspěvku na činnost na úrovni 100 až 200 000

nabídky zázemí pro rozšíření členské základny, bez zapojení místních škol. Naštěstí,
pro zbývající členy nebyla tradice lomského
Sokola prázdným pojmem. Nechtěli se smířit se zadupáním posledních jiskřiček naděje. Tou byla úspěšně se rozvíjející činnost
litvínovské TJ a tím nastavená možnost
sloučení obou jednot. Vřelé přijetí a porozumění ve výboru Sokola Litvínov nás od
počátku nenechalo na pochybách, že jsme
u přátel, kteří jsou ochotni podat pomocnou ruku. Závěrečný, jednohlasný souhlas valných hromad obou TJ a slučovací
schůze z 11. února 1998 potvrdily vznik
Sdružené tělocvičné jednoty Sokol Litvínov
– Lom. Poděkování patří všem, kteří svým
hlasem toto řešení podpořili. Zachovala se
tak možnost šířit i v budoucnu vznešené sokolské ideály i v našem městě.“
Uveřejněno s laskavým svolením
z materiálů br. Ing. Čestmíra Žižky.

Zábavné okénko pro děti
POČÍTACÍ HÁDANKA
V tajence vám vyjde název povolání, kdy je úkolem něco sníst a pak říci, jak vám
chutnalo. Vypočítej správně příklady a k výsledku v tabulce přiřa písmenko.
72 : 8 = T
42 : 6 = D
3x7=Á
17 – 9 = R
7

94

76 – 39 = S
56 + 38 = E
6x9=T

24

78

7 x4=O
8 x3=G
126 – 48 = U

37

9

21

54

28

8

Správnou odpově zasílejte na e-mailovou adresu knihovna@mesto-lom.cz s uvedením svého jména, příjmení a věku. Vítěz tajenky z Lomské radnice č. 2/2014:
Haladová Pavla (9 let), Loučná. Tajenka: ZEMĚPLACKA. Vyzvednout výhru je
možné na pobočce knihovny v Loučné: Po a Čt: 14:00 – 17:00 hod.
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