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Město Lom má svého poslance v Poslanecké
sněmovně Parlamentu České republiky
Lomský radní Bronislav Schwarz byl
poslán téměř čtyřmi tisíci hlasů voličů
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky, aby zde hájil zájmy
občanů nejen Ústeckého kraje, ale především zastupoval všechny slušné občany také našeho města. Ke svému poslání Ing. Schwarz sdělil: „Vynasnažím
se ze všech svých sil využít svůj mandát,

Rok 2013 byl pro město Lom v dotacích úspěšný

který jste mi pomohli svými hlasy získat také vy, ve váš prospěch a k užitku
nás všech tak, abych si nemusel za čtyři
roky říkat, že jsem seděl v Parlamentu
PSP ČR úplně zbytečně, jako někteří bývalí poslanci, které osobně znám. Moc
by mě za 4 roky mrzelo, kdybych se za
sebe musel stydět a říkal si, že jsem tam
byl na dvě věci…

Ilustrační foto
O tom, jak město Lom bylo letos
úspěšné při získávání dotací, svědčí následující údaje a čísla. Lom si zkrátka
konečně umí na dotace sáhnout.

Bronislav Schwarz v poslanecké lavici spolu s Karlem Schwarzenbergem

Lomští senioři oslavili Vánoce a konec roku
Také lomští senioři oslavili vánoční
svátky a konec starého roku. V penzionu pro seniory v Lomu a Loučné se
sešli se starostkou Kateřinou Schwarzovou a místostarostou Pavlem Barákem při vánočním posezení, kam jim
sváteční odpoledne přišly zpříjemnit svým vystoupením děti z mateřské školy. Kluby seniorů se s vedením
města zase setkaly při svých vánoč-

ních oslavách v Loučné i v Lomu, kdy
členky lomského klubu seniorů dokonce předvedly všem své taneční vystoupení v duchu Mrazíka a ruského
chorovodu. Všem přítomným pak udělala radost malá vánoční pozornost od
paní starostky a pana místostarosty.
Přejeme našim seniorům hodně zdraví,
vitality a pohody v novém roce.
(Další fotograﬁe z oslav na straně 4)

Ve státních a evropských dotacích
se jedná zejména o následující dotační
projekty:
 v rámci Programu prevence kriminality na rok 2013 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR, v jehož rámci byly
poskytovány státní účelové dotace krajům a obcím na opatření vedoucí ke
snižování míry a závažnosti trestné
činnosti a zvyšování pocitu bezpečí
občanů, byl pořízen městský kamerový
systém s dotací 333 tis. Kč
 město pořídilo s dotací 1 736 tis.
Kč stroj na čištění komunikací a zpev-

něných cest ISEKI ICT 50 v rámci dotačního programu Operační program
životní prostředí ČR, prioritní osa 2
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
 v roce 2012 a 2013 město zřídilo veřejně prospěšná pracovní místa
v rámci projektu Vzdělávejte se pro
růst! A operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost. Částkou 1 339
tis. Kč bylo podpořeno celkem 14 pracovních míst v sociálních službách
(penziony pro seniory) a 11 dělnických
míst na údržbu a úklid města a kompostárny
 Městské technické služby Lom, příspěvková organizace, je příjemcem
dotace v rámci Operačního programu
životní prostředí na projekt Svoz bio-

odpadu města Lomu. V rámci tohoto
projektu byl dosud pořízen štěpkovač
Eliet Prof 5 B. V období do konce roku
2013 bude dále dodán i svozový vůz na
bioodpad včetně 3 ks kontejnerů. Celková dotace na tento projekt bude činit
2 121 tis. Kč a platba dotace bude probíhat koncem roku 2013 a počátkem
roku 2014
 koncem roku pořádá město tradiční
adventní setkání. V rámci Programu
rozvoje venkova v oblasti realizace
opatření III. s názvem „ŽIJEME POSPOLU“ bude projekt podpořen částkou 16 tis. Kč.
Ze soukromých a ostatních zdrojů
byly hrazeny projekty na zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci MŠ v Husově ul. a autobusové obratiště v Osecké ul. a výsadba
stromů v ul. ČSA a v zóně Gutmanka.
Výše dotací činila celkem 186 tis. Kč.
V řešení a dalším posuzování jsou
dotační projekty v rámci 15 EKOMILIARD a žádost o dotaci z Fondu
Ústeckého kraje na rekonstrukci sportovního areálu za budovou městského
úřadu.
Na republikové úrovni se nyní řeší
nastavení programů a prioritních os pro
programovací období 2014–2020 a my
si do budoucna přejeme, abychom byli
v čerpání dotačních titulů ještě úspěšnější než v roce letošním.
Kateřina Schwarzová, starostka

I takové zrůdy žijí mezi námi
Odpusťte mi prosím moji hrubost,
ale nemohu jinak.
Není to vůbec dlouhá doba co jsme
společně zasadili v zóně Gutmanka
stromky pro potěchu oka a duše nás
všech. Snažili jsme se na tomto místě
v Lomu vybudovat malinkatou zónu
oddechu. Na fotograﬁích vidíte, že
se to některým lidem nezamlouvalo
a stromečky, jenž jsme s láskou sázeli, prachsprostě popravili. Pokud
mohu za sebe vyjádřit co cítím, když
se na ty ubohé stromy, kterým nějaká

zrůda neumožnila vyrůst do celé své
krásy podívám, tak na rovinu říkám,
že cítím smutek a zmar. Lámu hůl nad
lidským zmetkem, protože člověk toto
nemůže dělat. Pokud se chtěl pomstít
lidem, kteří ubohé stromečky sázeli,
proč se mstil na nevinných darech
přírody? Pro mě je skutečně zrůdou
a velmi mě rozezluje, že tento tvor
žije mezi námi.
Není to z mé hlavy, toto mi napsal
jeden velmi slušný a pracovitý zastupitel našeho města – a sice to, že již za

2. světové války si vybíraly špičky SS
na špinavou a moc špinavou práci lidi,
kteří právě měli delikt z úmyslného ničení stromů, vinic atd. a tento úmysl
byl cílený (msta).
Tito jedinci jsou ve své podstatě šílení zbabělci – strom mlčí, nebrání se,
ale jeho zničení se dotkne toho, kdo
k němu má jistou vazbu a pokud dostanou možnost či šanci, tak to provedou
člověku. Co ještě dodat? Snad jen vzkaz
všem slušným – opatrujte se prosím!
Kateřina Schwarzová
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Štěkání na Ježíška 2013 v Lomu
Již jedenáctý ročník vánoční sbírky,
nejen potravin, proběhl v době od 1. 11.
do 20. 12. 2013. Pořadatelem sbírky
bylo město Lom, městská knihovna
ve spolupráci se ZŠ Lom a litvínovský
psí útulek. Do sbírky se zapojili nejen
jednotlivci, ale i skupiny a kluby. Součástí sbírky byla výtvarná soutěž pro
žáky ZŠ Lom. Děti měly možnost libovolnou technikou namalovat a vyjádřit tak svůj vztah ke zvířátkům. Vybráno bylo 6 nejlepších výtvarných děl
a děti převzaly dne 13. 12. 2013 z rukou Kateřiny Schwarzové, starostky

města Lomu a Štefana Horského, vedoucího litvínovského útulku, v prostorách městské knihovny věcné ceny.
Děkujeme za příspěvky, které letos činily cca 266 kg, Klubu důchodců
Lom, Klubu důchodců Loučná, žákům a učitelům ze ZŠ Lom. Velké poděkování patří i jednotlivým dárcům
z Lomu, Loučné, Litvínova, Meziboří,
Oseka, M. Radčic, Louky a Kryr.
Ještě jednou děkujeme a přejeme
vám v novém roce mnoho štěstí, zdraví
a spokojenosti.
Mě knihovna Lom

Základní škola a Mateřská škola Lom

Mateřská škola v Husově ulici v novém plášti

Ve středu 6. listopadu 2013 nadešel
všemi dlouho očekávaný a radostný den,
který provázelo patřičné těšení, velké
očekávání, zvědavost a nemalé nadšení.
Proč? V tento den nás totiž opět přivítala
naše mateřská škola v Husově ulici.
Po celkové rekonstrukci oblékla
„stará dáma“ zbrusu nový kabát a proměnila se tak v krásnou, barevnou,
vzdušnou a prostornou budovu, která
svým vnitřním zázemím poskytne dětem kvalitní, bezpečné a útulné prostředí pro předškolní vzdělávání.

Děti ohromnou změnu přivítaly
s nadšením a ihned se v novém prostředí „zabydlily“. Získaly totiž mnohem více prostoru pro herní i vzdělávací aktivity, volnější a méně
omezený pohyb po třídách. Rozdělením jídelního prostoru se eliminoval hluk v době svačin a oběda,
což významně přispělo ke klidnému
a zdravému stravování dětí. V neposlední řadě školku doslova vyzdvihla
celková modernizace budovy, která
zútulnila prostředí a radikálně změ-

nila charakter předškolního zařízení,
ve kterém děti tráví podstatnou část
svých dní.
Děkujeme všem, kteří se na celkové rekonstrukci jakýmkoli způsobem podíleli. Děkujeme všem, kteří
přispěli k závěrečnému doladění úklidem, stěhováním a konečným zabydlením. V neposlední řadě děkujeme
i rodičům a jejich dětem za trpělivost
v období provizorního fungování naší
školky.
Jitka Strýhalová

Město přivítalo nové občánky Děti z MŠ Lom na návštěvě v penzionu pro seniory

Starostka města Kateřina Schwarzová spolu s členkou rady města Zdeňkou Šteﬂíkovou přivítaly dne 30. 11.
2013 spolu s dětmi z mateřské školy
v obřadní síni MěÚ nové občánky –

Amálii Radiměřskou, Karolínu Coupé,
Olivera Hrodka, Ellu Peksovou a Martina Janků. Přejeme našim novým občánkům mnoho pohody a šťastné vykročení do života.

V úterý 3. prosince se děti z Mateřské školy v Lomu vydaly spolu se svými učitelkami na návštěvu do penzionu pro
seniory v našem městě. V tomto předvánočním čase chtěly
potěšit naše starší spoluobčany programem plným písniček
a básniček se zimní a vánoční tématikou a tanečkem o sněhuláčkovi. Babičkám i dědečkům se vystoupení nejmenších
občanů města Lomu moc líbilo a děti odměnili potleskem
a sladkostí. Na závěr návštěvy předaly děti obyvatelům penzionu dárek v podobě vánočního stromečku, na jehož výrobě
se všechny děti podílely. Z dárku měli všichni upřímnou radost a děti odcházely s pocitem, že svojí návštěvou přispěly
k pohodovému posezení, kterého se zúčastnila i paní starostka K. Schwarzová spolu s místostarostou P. Barákem.
Alena Růtová

Lomské děti navštívil Mikuláš

Jako každý rok v čase předvánočním, tak i letos pátého prosince navštívil lomské děti Mikuláš se svými
pomocníky, čertem a andělem. Přinesli sebou dobrou náladu, veselou
zábavu, plno písniček, kopu soutěží
a moc a moc dárkových balíčků.
První adventní neděli si Lomáci slavnostně rozsvítili svůj vánoční strom.

Dětský silvestr se už stává tradicí
Také letos vedení města Lom připravilo pro naše nejmenší občany slavnostní rozloučení se starým rokem. „Dětem a jejich rodičům a samozřejmě také
všem ostatním občanům jsme připravili
úžasný ohňostroj, kterým jsme přivítali
rok 2014. Ale ani doprovodná akce při-

pravená u příležitosti zakončení roku
2013, jenž se v Lomu už pomalinku
stává tradicí, nebyla vůbec k zahození.
„Děkuji vám všem, kteří jste navodili kouzelnou silvestrovskou atmosféru,“ komentuje povedenou akci starostka města Kateřina Schwarzová.

V 17 hodin vypukla, na sále lomského kulturního domu, ta pravá mikulášská zábava. Děti si pořádně
zaskotačily, zasoutěžily o sladké odměny a zatančily, jak s rodiči, tak
i s prarodiči. Dobrá nálada a úsměv
zářily ze všech tváří. Závěrem pro-

běhlo společné focení dětí s Mikulášem, andělem a čertem. Na úplný závěr se uskutečnila nejvíce očekávaná
událost – rozdávání balíčků plných
sladkostí od samotného Mikuláše, anděla a čerta. Již teď se všichni těšíme
na Mikuláše v roce 2014.

Mikulášská nadílka v Mateřské škole Lom
Dne 5. prosince byla v naší školce
napjatá atmosféra už od rána, všichni
čekali na příchod čerta, anděla a Mikuláše. Po svačince to vypuklo. Za dveřmi
bylo slyšet řinčení řetězů a jemné zvonění. Rázem bylo hrobové ticho!
Malé děti ale i zlobilové se schovávali v náručí učitelek, báli se čerta.
Učitelky raději nechaly čerty jen nakouknout a poslaly je za dveře.
Kamilka L. zahrála na klavír a děti
společně Mikuláši zazpívaly písničky
a zarecitovaly básničky. Čerti odešli
na konec s prázdnou, zato děti si odnášely bonbóny a adventní čokoládový kalendář.
Napětí ale pominulo, až když se
za čerty, anděly a Mikulášem zavřely
dveře naší mateřské školy.
Lenka Černá
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Severní energetická a. s. pomáhá také v Lomu

Ze života Policie ČR
zavěšenou na rukojeti dětského kočárku. Když vystupovala v Litvínově,
zjistila, že příruční taška na kočárku
nevisí. Případ oznámila policii, která
nyní krádež vyšetřuje. Poškozená vyčíslila škodu na částku 14 tisíc korun.
Kromě dokladů, peněz, klíčů a osobních věcí žena přišla o mobilní telefon.

Lapkové lhali, že dům stěhují
na pokyn majitele
Policisté v Lomu odhalili pachatele,
kteří se ve druhé polovině listopadu
vloupali do rodinného domu v obci.
Lapkové se do cizího domu dostali poté,
co překonali uzamčené dveře. Uvnitř
odcizili dva boilery, plynový sporák,
obraz, akumulační kamna, vodní čerpadlo, vše v hodnotě 4 100 korun. Na lup
přijeli autem. Po krádeži byli přistiženi
sousedem, kterému tvrdili, že na pokyn
majitele dům vystěhovávají. Jenže soused byl bratr majitele a lež jim nevěřil a také jim to sdělil. Zloději z místa
ujeli. Odcizené věci nebyly zajištěny.
Policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení dvěma mužům ve věku 31
a 29 let z Litvínovska podezření ze spáchání přečinu krádeže vloupáním.
Zloděj vykradl kotelnu
v obci Lom
Neznámý pachatel v obci na Litvínovsku vnikl v nočních hodinách do prostoru kotelny. Uvnitř odcizil různé součástky vlhkoměru, vodovodní baterie,
dvd přehrávač, anténu a našel i mobilní telefon. Poškozená ﬁrma vyčíslila
škodu na částku tři tisíce korun. Případ
šetří lomští policisté.
Lapka byl pohotový
Lapka úřadoval v autobuse městské
hromadné dopravy. Mladá žena, která
s ním cestovala z obce Lom do Litvínova, byla okradena neznámým pachatelem a přišla o celou kabelku. Tu měla

Muž ukradl v Lomu tři palety
se stavebním materiálem,
které obratem prodal
Policisté v Lomu sdělili ve zkráceném
přípravném řízení podezření z přečinu
krádeže 40letému muži z Litvínovska.
Ten měl na jaře odcizit z neoplocené
stavební parcely rodinného domu tři
palety stavebního materiálu. Poškozenému majiteli krádeží vznikla škoda ve
výši 12 tisíc korun. Policisté oznámení
krádeže přijali až v listopadu. Šetřením
policie bylo zjištěno, že muž odcizené
palety odvezl do Mostu a tam je údajně
prodal na parkovišti u jednoho supermarketu neznámému muži za několik
tisíc korun. Ke krádeži ho prý dovedla
špatná ﬁnanční situace.
Lapka vnikl v Lomu do čtyř aut
v roce 2010, policie ho nyní
odhalila
Mostečtí policisté odhalili pachatele trestné činnosti, která se stala
již v roce 2010. Muž ve věku 23 let
z Ústí nad Labem měl páchat kriminalitu v Lomu. V květnu v nočních hodinách vnikl do zaparkovaného vozidla značky Peugeot, ze kterého odcizil
sportovní batoh. Ve stejnou noc stihl
vniknout do dalších tří osobních vozidel, u kterých poškodil spínací
skříňky. S jedním autem odjel a odstavil ho pár metrů v obci. Celkem napáchal motoristům škody za více jak
28 tisíc korun. Policie muže obvinila
z přečinů krádeže, poškození cizí věci
a neoprávněného užívání cizí věci.
Muž je v současné době ve výkonu
trestu, kde si odpykává jiný trest.
nprap. Ludmila Světláková

Vedení města Lom předalo svým technickým
službám vánoční dárek v podobě nového
pomocníka pro úklid města
Městské technické služby Lom převzaly v předvánočním období nový
stroj, který bude sloužit pro svoz bioodpadu na území města. Stroj byl pořízen
za ﬁnanční pomoci evropských fondů
a státního rozpočtu České republiky
v rámci dotačního programu Operační
program životní prostředí ČR, oblast
podpory Zlepšení nakládání s odpady.
Jedná se o stroj německé výroby
MULTICAR, který je doplněn o na-
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kládací zařízení na kontejnery. Současně se svozovým vozem byly zakoupeny i kontejnery, které budou sloužit
pro uložení bioodpadu a jeho následný
svoz na kompostárnu. Nově pořízená
technika postupně bude nahrazovat
staré a dosluhující stroje používané
technickými službami v současnosti.
Kateřina Schwarzová, starostka

Akciová společnost Severní energetická spravuje těžební lokalitu Československá armáda (ČSA) včetně homogenizační drtírny a Úpravny uhlí
Komořany, a také společnost Důl Kohinoor a. s. v likvidaci, která provozuje poslední hlubinný hnědouhelný
důl v ČR. V roce 2013 se koupí akcií od
skupiny ČEZ stala další součástí skupiny Elektrárna Chvaletice a. s. Skupina
Severní energetická tím jako nový subjekt vstoupila na trh s elektrickou energií a teplem.
Tolik malý exkurz do historie tohoto nového subjektu působícího v Ústeckém kraji a v těsném sousedství našeho města.
Jako správný soused vydatně podporuje a. s. Severní energetická naše
město. Před Vánocemi udělala Severní
energetická a. s. radost například naší
škole úžasným vánočním dárkem v podobě zařízení školní kuchyně, jehož nákup přišel na téměř 300 000 Kč.
Za vedení města Lom mohu s čistým svědomím říci, že podpora Severní energetické a. s. vyjádřená usnesením zastupitelů města Lom č. 756/22
ze dne 7. 10. 2013, kde černé na bílém
stojí, že cituji: „ZM schvaluje stanovisko města Lom pro udržení zaměstnanosti a sociálního smíru v Ústeckém kraji a podporu pokračování těžby
za územními limity s tím, že musí být
naplněny podmínky spolupráce s obcemi v kraji a dále ZM schvaluje podporu zpracování energetické koncepce
státu,“ konec citace, byla krok správným směrem. Tudíž mě velmi zarazilo
a zamrzelo vystupování a jednání starosty města Litvínov Milana Šťovíčka,
jenž se v mediích prezentoval jako samozvaný zástupce obcí na Litvínovsku
a Mostecku a s tímto rádoby mandátem rozdával mediím rozhovory „ostošest“. Za vedení města Lom vyjadřuji

znepokojení a nesouhlas s prezentací
Mgr. Šťovíčka na veřejnosti neboť on
tím, že hovořil o limitech těžby a o tom,
že zastupuje obce a města na Mostecku
a Litvínovsku, jenž nesouhlasí s prolo-

mením limitů, vědomě uváděl nepravdy
a vědomě poškozoval dobré vztahy našeho města s a. s. Severní energetická.
Kateřina Schwarzová,
starostka města Lom

Zařízení školní kuchyně, jehož zakoupením udělala Severní energetická a. s.
radost naší škole.

Advent u kostela Nejsvětější Srdce Páně v Lomu
se vydařil také díky sponzorům
Čtvrtou adventní neděli se sešli
lomští občané spolu s vedením lomské radnice před kostelem Nejsvětější
Srdce páně, aby si za zvuku českých
koled a ochutnávce vánočního punče,
svařeného vína podávaného radním
města Bronislavem Schwarzem, vánoček, cukroví a klobás připomněli
tradici očekávání vánočních svátků.
Nechyběli vánoční tradice, které si
mohl každý vyzkoušet – zdobení perníčků, rozkrajování jablíček, lití olova
či pouštění lodiček z ořechových skořápek. Adventní neděli poté všichni
zakončili koncertem vánočních písní
v kostele, kde vystoupily děti z pěveckého kroužku ZŠ Lom a kde radní
paní Zdeňka Šteﬂíková nejen zazpívala, ale i doprovázela celý koncert
na varhany. Vydařené odpoledne bez-

pochyby přispělo všem ke slavnostní
předvánoční náladě.
Město Lom děkuje spolupořadateli
akce MAS NADĚJE o. p. s. a sponzorům – Severočeským dolům, a. s. Chomutov a panu Jaroslavu Radošovi, majiteli Krušnohorských uzenin za jejich
dary a příspěvky.
„Můj velký dík patří všem zaměstnancům MÚ Lom – kolegyním a kolegům, kteří úžasný adventní podvečer
nachystali a také sami zde grilovali,
podávali hladovým chutný pokrm,
zkrátka dělali vše pro naprostou spokojenost nás všech. Děkuji velmi srdečně našim dobrovolným hasičům,
kteří se postarali o výborný punč, svařák. S obrovským díkem nesmím zapomenout na radní Zdeňku Šteﬂíkovou,
všechny zpěváčky z Lomské školy, je-

Tipy na volný čas 15. 1. – 15. 2. 2014
18. 1.
19. 1.
20. 1.

dětská činohra Loupežník Rumcajs – Docela Velké Divadlo Litvínov
dětská činohra Ferda Mravenec – Docela Velké Divadlo Litvínov
zábavný pořad s Jiřím Krampolem Ani my nejsme dokonalí –
Citadela Litvínov
21. 1. Universita volného času – Klub milovníků historie – Městská
knihovna Litvínov
25. 1. dětská činohra Princezny jsou na draka – Docela Velké Divadlo
Litvínov
28. 1. Universita volného času – O hledání – Městská knihovna Litvínov
30. 1. činohra Sbohem zůstávám – Citadela Litvínov
30. 1. činohra Gangsteři z městečka – Docela Velké Divadlo Litvínov
do 31. 1. výstava paličkování Zimní motivy – Městská knihovna Meziboří
2. 2. dětská činohra Za brankou je drak – Docela Velké Divadlo Litvínov
4. 2. Universita volného času – Z Čech až na konec světa – Městská
knihovna Litvínov
8. 2. 4. lomský ples

jich učitele a paní ředitelku, jenž společně „spáchali“ v kostele něco skvostného a uchu, mysli a hlavně srdci
velmi a velmi lahodného. A v neposlední řadě srdečně děkuji vám všem
za navození nádherné a kouzelné vánoční atmosféry. Velmi děkuji všem za
to, že jste přijali mé pozvání.“ Kateřina
Schwarzová
(Fotograﬁe z akce najdete na straně 4.)

Kalendárium Lom
15. 1. – 17. 2. 2014
23. 1.
6. 2.
8. 2.
17. 2.

jednání Rady města Lom
jednání Rady města Lom
4. lomský ples
jednání Zastupitelstva
města Lom

Vzpomínáme

Dne 21. 1. 2014 uplyne již dlouhých
12 let, co nás navždy opustila naše
drahá maminka a babička paní Jaroslava Hudecová. S láskou stále vzpomínají manžel a dcery s rodinami
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Lomští senioři
Vážení občané,
dovoluji si vám touto cestou přiblížit
činnost našich členů – seniorů z Klubu
seniorů Lom. Snažíme se aktivně zúčastňovat všech městských akcí, což se
nám také daří. Po vydařeném Dni seniorů, kdy jsme navštívili pořad s Halinou Pawlovskou, jsme se zůčastnili akce
Strom života, kdy jsme zasadili mladé
stromky v ulici Československé armády
a na Gutmaně, jako vzpomínku na nás
seniory pro další generace. V rámci akce
Štěkání na Ježíška jsme mezi našimi
členy vybrali ﬁnanční částku 1 500 Kč,
kterou jsme předali do městské knihovny
na nákup krmiva pro psí útulek v Litví-

Mohlo by vás zajímat
nově. Spolu jsme se sešli 1. prosince
při rozsvícení vánočního stromu, kde
jsme si poslechli vystoupení dětí ze základní školy a zahřáli se vánočním punčem z rukou paní starostky Schwarzové
a pana radního Schwarze. Dne 12. prosince jsme si zorganizovali pro naše
členy vánoční setkání v sále kulturního
domu, kde nám naše členky „Holky seniorky“ připravili nové taneční číslo pro
pobavení, tentokrát v duchu ruského
chorovodu, které se všem moc líbilo.
Vánoční tombola byla bohatá, díky našim členům, kteří do ní věnovali spoustu
dárků. Největším dárkem pro nás byla
zpráva naší paní starostky, která nám za-

jistila zájezd na vánoční trhy do Drážďan a oznámila nám, že město pro nás
zorganizovalo další výlet 30. ledna, a to
do lázní Mšené.
Velmi děkujeme vedení města za
účast na tomto setkání – paní starostce
i panu místostarostovi. Děkujeme zaměstnancům městského úřadu za jejich
čas a pochopení pro naše přání a problémy, za možnost bezplatného užívání
naší klubovny i sálu na naše akce, což
v jiných městech není možné.
Všichni si toho velmi vážíme a přejeme všem hodně zdraví v roce 2014.
Za klub seniorů č. 1 Lom
Marie Pauchlá

Takto jsme v Lomu slavili Mikuláše a Advent s našimi seniory

Město Lom v datech
V loňském roce jsme si připomněli
řadu zajímavých míst, pověstí a legend, které se vážou k okolí našeho
města. V letošním roce se zaměříme
na naše město samotné, na jeho zajímavosti z historie, na jeho spolky a zájmová sdružení, které jsou důkazem, že
Lom měl vždy aktivní obyvatele, kteří
se dovedli sdružovat, společně se bavit, ale i si pomáhat. Připomeneme si
slávu lomského ochotnického divadla,
sportovních klubů, jako je SK Viktoria Lom, ale i Sokol Lom, tradici lomských skautů, spolky včelařů, chovatelů drobného zvířectva a poštovních
holubů, zahrádkářů, rybářů a dalších.
Určitě se mezi tímto výčtem najde
něco, co vás bude zajímat.
A na začátek Lom v důležitých nebo
zajímavých historických datech:
1341 – první doložená písemná zpráva
o existenci osady Lom, kdy král Jan
Lucemburský jmenuje v privilegiích
Oseckému klášteru mimo jiné i ves
Bruch – Lom
1849 – Lom se stává součástí obce Mariánské Radčice
1868 – Lom se stává samostatnou obcí
1871 – zahájena stavba Severočeské
železniční trati z Mostu do Moldavy,
dnes ojedinělé technické památky. Přes
Lom byl provoz zahájen v roce 1877
1872 – zahájen provoz na železniční
trati Duchcovsko-podmokelské dráhy
z Oldřichova do Litvínova, která vede
přes Lom v jeho dolní části

1897 – založení první lomské české
školy
1899 – založení první lomské české veřejné knihovny
1899 – vzniká lomský hřbitov. Rozšířen byl v roce 1901 odkoupením pozemků od Antonína Horna
1900 – Okresní hejtmanství v Duchcově dalo dne 14. 5. 1900 souhlas ke
zřízení elektrického osvětlení směrem
od luftšachty v dolní části v místě mezi
dolní a horní železnicí
1901 – zřízeno elektrické osvětlení
v ulicích Nádražní, Osecká a Hornolitvínovská (dnes Litvínovská)
1901 – rozhodnutím obecního zastupitelstva byla vysázena od sochy císaře Josefa před budovou bývalé německé školy
(dnes budova MěÚ), k hasičské zbrojnici
lipová alej, kterou vysadili lomští nadšenci Václav Rainer a Antonín Voigt.
Obnovena po 110 letech v roce 2011
1902 – Lom povýšen na městys
1902 – rozhodnutím Ministerstva
obrany ve Vídni byl v Lomu zřízen telegraﬁcký úřad
1938 – Lom povýšen na město
1948 – začátek „Stavby mládeže“ –
silnice z Litvínova do Horního Lomu,
spolu s technickou památkou KOLDŮM. Na stavbě se podílela mládež z celé tehdejší ČSR, ale i z Norska, Kanady a Zakarpatské Ukrajiny
a osobnosti jako Jindřich Plachta, E. F.
Burian nebo Jan Masaryk
1992 – vytvořen tkzv. „Ochranný pilíř
města Lomu“, díky němuž byla zastavena uvažovaná likvidace dolní části
města v souvislosti s těžbou uhlí

Lipová alej v Lomu v r. 1905
Také letos velmi děkujeme, já i pan místostarosta, za možnost prožít s našimi seniory z Klubu seniorů Lom
kouzelnou vánoční besídku. Děkujeme. Kateřina Schwarzová

Letošní Adventní setkání v Lomu se vydařilo na výbornou

Co možná nevíte
Měsíc leden
Měsíc leden je podle gregoriánského kalendáře prvním měsícem
v roce. Má 31 dní. Český název je odvozen od slova led – měsíc ledu, sněhu
a zimy – měsíc studeného počasí. Původně byl tento měsíc ve východní Evropě označován jako měsíc vlka.
Pro naše předky ale rok nezačínal
měsícem lednem. Za začátek roku se
počítal 1. březen. Leden v římském kalendáři představoval dokonce až jedenáctý měsíc v pořadí. Teprve v roce
153 n. l. došlo ke změně začátku roku
z 1. března na 1. leden. Leden začíná
vždy stejným dnem v týdnu jako květen předcházejícího roku a stejným
dnem jako říjen, s výjimkou přestupného roku. Tehdy připadá první lednový den na stejný den v týdnu jako
první den dubna a července.
Germánské a románské národy
tento měsíc pojmenovaly podle latinského Januarius – Januar. Podobný
název převzali Rusové a Srbové. Ma-
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lorusové jej nazývají podivným názvem sečen a siečan mu říkají Chorvaté. Podle Poláků se nazývá styczeň
– studený. Nejzajímavěji a značně
matoucím názvem jej nazývají Slovinci – říkají mu prosinec. Pro český
národ a národy křesťanské je nejdůležitějším svátkem ledna svátek Tří
králů a pro všechny národy světa samozřejmě Nový rok.
Lednové pranostiky:
 Jak na Nový rok, tak po celý rok 
Na Nový rok o slepičí krok  Na Tři
krále o krok dále  V lednu mráz –
těší nás, v lednu voda – věčná škoda 
Když roste tráva v lednu, roste špatně
v červnu  Mnoho sněhu v lednu,
mnoho hřibů v srpnu  Co leden sněhem popráší, to únor s vichrem odnáší  Leden studený, duben zelený
 Ryje-li krtek v lednu, končí zima
v květnu  Suchý leden, mokrý červen  V lednu moc sněhu, v červnu
moc sena  Když není konec ledna
studený, únor to dvakrát nahradí 
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