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Vážení přátelé, občané, voliči,
dovolte mi, prosím, abych vám srdečně a s pokorou poděkoval za vaši důvěru a podporu, kterou jste mi vyjádřili při říjnových předčasných volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR. Právě i díky vám a vašim hlasům
jsem byl zvolen do Poslanecké sněmovny. Obrovskou důvěru, jež jste
vložili do mých rukou nezklamu. Ukázali jste mi, že věci, které preferuji,
tedy bezpečnost, pořádek, upřímnost
a poctivost jsou hodnoty, které jsou
ještě pořád pro občany velmi důležité. Ještě jednou děkuji za vaše hlasy!
Bronislav Schwarz

Sběrem a recyklací elektrospotřebičů
výrazně pomáháte chránit životní prostředí
V loňském roce bylo v našem městě sebráno a recyklováno 46 kusů televizí, 112 kusů monitorů a 2 961 kilogramů drobného elektrozařízení

V našem městě je již několik let možné
ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr
a následnou recyklaci zajišťuje společnost ASEKOL, která nám dále poskytuje
přesné informace o tom, kolik elektrické
energie, ropy, uhlí, primárních surovin či
vody jsme díky zodpovědnému třídění
ušetřili a pomohli tak životnímu prostředí.
Dále z těchto údajů můžeme spočítat,
o kolik jsme snížili produkci skleníkových
plynů nebo nebezpečného odpadu. Tzv.
LCA analýza vycházela z dat o sebraném
množství televizí, monitorů a drobného
elektrozařízení.
Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné výrazně přispět
k řešení problémů se zásobami přírodních
zdrojů, jako je například voda nebo ropa.
Už zpětný odběr a recyklace 100 mobilních telefonů uspoří elektrickou energii za
více než 2200 korun nebo ropu potřebnou

pro ujetí 417 km automobilem. Získání
druhotných surovin recyklací je navíc pro
životní prostředí mnohem šetrnější, než
těžba primárních surovin přímo ze Země.
„Z Certiﬁkátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá,
že občané naší obce v loňském roce vytřídili 46 ks televizí, 112 ks monitorů a 2,96
tun drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 95,75 MWh elektřiny, 5 565,02 litrů
ropy, 397,95 m3 vody, 2,91 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 19,62 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 80,29 tun.
Celkové výsledky za rok 2012 jsou potěšující. Díky sběru a recyklaci elektra se
společnosti ASEKOL jen v loňském roce
v České republice podařilo ušetřit více
než 9 miliónů litrů ropy, které mají v současnosti hodnotu přes 123 milionů korun,
nebo skoro 198 tisíc MWh elektřiny, což
je spotřeba celé České republiky za více
než jeden den. Ušetřená ropa by vystačila
na 3 225 cest kolem rovníku automobilem
s běžnou spotřebou.
Na tom všem mají zásluhu všichni občané, kteří si dají práci a zodpovědně třídí
odpad a pomáhají chránit naše životní
prostředí. Děkujeme.

Nový chodník v Lomu má těsně před kolaudací

Vývěsní tabule města Lom
Město Lom oznamuje, že na vývěsních tabulích, které jsou v majetku města je
ZAKÁZÁNO vyvěšovat jakékoliv propagační a reklamní materiály bez souhlasu
provozovatele, tj. příspěvkové organizace Městské technické služby Lom. V případě vašeho zájmu o umístění propagačního materiálu kontaktujte prosím modrou
linku MTS Lom na tel.: 810 88 77 88. Všechny umístěné materiály bez předchozí
domluvy s provozovatelem, budou okamžitě sejmuty. Děkujeme za pochopení.

Lom má městský kamerový systém

V souladu s vládou schválenou
„Strategií prevence kriminality v České
republice na léta 2012 až 2015“ byl
Ministerstvem vnitra ČR vyhlášen
Program prevence kriminality na rok
2013, 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.
Komise Republikového výboru pro
prevenci kriminality vybírala celkem ze
407 projektů s požadavkem na dotaci
93,7 mil. Kč. Celkem bylo schváleno
64 investičních projektů a mezi schválenými projekty byla i žádost města

Lom o poskytnutí dotace na vybudovaní městského kamerového systému.
V uplynulých dnech došlo k montáži dvou kamerových bodů. První
kamerový bod monitoruje situaci
na křižovatce ulic Podkrušnohorská
a Vrchlického a v jejím okolí. Druhý
kamerový bod je umístěn na budově
městského úřadu a monitoruje prostor
náměstí Republiky a Oseckou ulici.
Systém je obsluhován po 24 hodin
denně vyškolenými pracovníky Městské policie v Mostě v rámci stávající
veřejnoprávní smlouvy.
Instalace kamerového systému přispěje k celkovému zvýšení bezpečnosti občanů města a prevenci negativních jevů.
JUDr. Milan Boháček
dotační management

Slavili jsme Mezinárodní den seniorů
Mezinárodní den seniorů připadá
každým rokem na 1. října, a to již od
roku 1998, kdy ho vyhlásila Organizace spojených národů. V témže roce
byly formulovány i Zásady OSN pro
seniory, které jsou málo známé a proto
si dovolujeme vás s nimi seznámit:
 Participace
Uznání a respektování stáří, a to nikoli jako nežádoucího a mnohdy obávaného fenoménu, ale jako normální
součásti života a období, kdy stále pokračuje rozvoj lidské osobnosti. Starší
lidé jsou platnými a cennými členy lidského společenství, které by bez jejich
přispění nemělo všechny potřebné dimenze.
 Vytváření a využití zdrojů
Starší lidé se podíleli a podílejí na vytváření společenských zdrojů a mají
také proto nezpochybnitelné právo na
jejich nediskriminované využívání.
 Důstojnost
Starší lidé mají právo na důstojnost
svého života, a to také a zejména v situaci nesoběstačnosti způsobené chorobou, zdravotního postižení či chronické nemoci.
 Nezávislost
Starší lidé se stejně tak jako všichni
občané lidské společnosti mohou svobodně a nezávisle rozhodovat o tom,
kde a jak budou žít, zda budou pracovat, kdy odejdou ze zaměstnání a budou se věnovat jiným činnostem. Měli
by mít možnost žít v takovém prostředí, které je pro ně bezpečné a přizpůsobené jejich potřebám.
 Péče
Zvláště znevýhodnění starší lidé
by měli mít možnost využívat péči
a ochranu rodiny a komunity v souladu se systémem kulturních hodnot, který je vlastní jejich společnosti. Potřebují zdravotní péči, která
jim umožní zachovat či navrátit optimální možnou úroveň fyzické a duševní pohody, zabrání nemoci či ji oddálí, a sociální a právní pomoc, které

Z vystoupení One Women Show Strašná nádhera aneb co vždycky zabere
na muže Haliny Pawlowské
jim pomohou zajistit jejich autonomii,
ochranu a péči
Důvody a souvislosti vzniku Mezinárodního dne seniorů jsou jasné – lidé
na celém světě se dožívají stále vyššího věku a kromě nemocí přináší stáří
i spoustu pozitivního. Jsou velkým přínosem pro společnost především díky
zkušenostem, znalostem, životní moudrosti. Přesto se stává, že rodiče či prarodiče odkládáme do různých sociálních či
nemocničních zařízení, zapomínáme na
to, co vše nám dali během našeho života
a nemyslíme tím jenom hmotné statky,
ale především se jedná o cenné zkušenosti, rady či povzbuzení v těžkých životních či jiných situacích a toto bychom
jim měli vracet v podobě zájmu, pomoci,
psychické podpory aj. V tento den mají
svátek maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, zkrátka všichni senioři.
Vedení města Lomu se snaží změnit vnímání seniorů ve společnosti tím,
že již třetím rokem pro seniory připravuje den, na který, jak doufáme, bu-

dou rádi vzpomínat. V letošním roce
to bylo vystoupení Haliny Pawlowské
s názvem One Women Show Strašná
nádhera aneb co vždycky zabere na
muže. Umělkyně vyprávěla komediální příběhy o manželství, milencích,
jídle, showbyznysu a v druhé polovině
zodpovídala i na dotazy z řad diváků.
Doufáme, že některé její výrazy jako
např. „Nejlepší sport je kafe a dort!,
Jací se mi líbí muži? Takoví, jakým se
líbím já! či Chceš-li býti vysoká, štíhlá
a ztepilá, najdi si malého, tlustého debila!“ se nejen vryly do paměti, ale
hlavně svým vtipem a humorem polechtaly bránice. Na úplný závěr jejího
vystoupení si přítomní mohli zakoupit její knihu, kde vlastnoručně vepsala
věnování a nebránila se ani tomu, aby
se na požádání s přítomnými vyfotila.
Vedení města Lomu doufá, že tímto
nevšedním zážitkem, které věnovalo
právě těm dříve narozeným, přispělo
k dobré náladě, chvilce zapomnění na
všední starosti a věříme tomu, že to byl
pro všechny nevšední kulturní zážitek.
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Základní škola a Mateřská škola Lom  Základní škola a Mateřská škola Lom
Keramický kroužek „Artík“ zahájil Indiánský týden rozvíjel vědomosti o životě Indiánů
povali zvěř. A pak už k nám do školy doprvní týden v říjnu činnost
razil sám náčelník Indiánů z indiánské
Škola v Lomu v letošním školním
roce nabídla dětem spoustu kroužků.
Mezi výtvarné kroužky patří třeba
kroužek „Šikovné ruce“ a také kroužek keramiky „Artík“. Ten zahájil činnost tento týden a do kroužku se přihlásilo 18 dětí, které byly rozděleny
do dvou skupin, aby si tvoření z hlíny
řádně užily. První dílko se velmi povedlo a děti se seznámily s tvarováním
hlíny, vyzkoušely si, jak se hlína tvaruje, jak je hlína hebká a jak z ní lehce

vznikne strom. Všechna dílka si děti
vyzdobí a odnesou jako dárek domů
pro své maminky.
Jako bonus si děti odnesly domů
malý domeček jako medaili za to, že
nechtějí trávit volný čas jen doma či
u televize, že využijí čas kreativně. Za
hojnou účast ve všech kroužcích děkujeme a věříme, že se dětem bude nová
mimoškolní činnost líbit. Vždyť škola
není jen o učení, do školy si můžeme
chodit i hrát.

Ve dnech 1.–4. 10. 2013 jsme měli
společně se školním klubem a družinkou
indiánské dny. Hlavním cílem byl rozvoj
vědomostí dětí o životě Indiánů. Povídali
jsme si o Indiánech a jejich stylu života.

Zhotovili jsme si indiánské čelenky, totem, někteří si vyrobili luk. Snažili jsme
se i namalovat, jak takový Indián vypadá. V přírodě jsme poznávali různé
keře a přiřazovali listy ke stromům, sto-

vesničky Rosehill. Přivítal nás bojovým
pokřikem a společným pozdravem Indiánů HAU KÓLA! Náhle se z nás stali
malí Indiáni, kteří se rozdělili do kmenů,
a zanedlouho zaznívaly zahradou školy
pokřiky jednotlivých kmenů.
Čtvrteční setkání proběhlo v duchu stavění týpí, učení se indiánského
tance, seznámení se se zbraněmi, typickým oděvem indiánů, indiánských
předmětů, hraček, hudebních nástrojů...
Také jsme si společně zazpívali, zasoutěžili, shlédli, jak se rozdělává oheň, zastříleli z luku a vyrobili si společně indiánský náramek. Závěr patřil opékání
buřtů a zhodnocení krásně prožitého
dne. S naším indiánským náčelníkem
jsme se rozloučili jak jinak než pozdravem HAU KÓLA!
Děkujeme tímto veliteli P. Koutskému a M. Třetinovi, členům zdejšího
hasičského sboru za výpomoc na naší
školní akci.
Z. Hokrová, J. Bartovská

Cesta za duchem podzimu

Jablíčkový den ve školním klubu
Děti školního klubu a družiny
si připravily jablíčkové odpoledne.
Ve výtvarce obtiskovaly jablíčka,
zazpívaly si, zarecitovaly a také se
učily, jak pomoci mamince v kuchyni. Pečení štrůdlu z listového
těsta byla zábava – děti ve škrábání a strouhání jablek projevily velikou zručnost. Po místnosti se rázem začala linout příjemná vůně
skořice, vanilky a jablíček. Pak už
jen chybělo vyválet těsto, vše zamotat a do zlatova upéct. Deset šišek jablečného závinu se na nás jen
smálo. Tímto děkujeme naším hodným paní kuchařkám za výpomoc
a ochotu s námi spolupracovat. Později už začali chodit námi pozvaní
rodiče, babičky, strejdové... na posezení a ochutnávku ještě teplých
„štrůdlíků“. Štrůdlíky si každý ještě
odnesl domů a mohl se tak pochlu-

bit svoji šikovností. Mňam to byla
dobrota potvrzuje i ředitelka školy,
které děti přinesly štrůdl ochutnat.
Zdenka Hokrová, Julie Bartovská

Návštěva kláštera v Oseku

V pátek 25. 10. 2013 proběhl na naší
škole na prvním stupni projektový den
„Cesta za duchem podzimu“, který dětem připomněl, že podzim je už v plném
proudu. Pracovalo se hravou formou,
český jazyk i matematika měly podzimní
nádech a v každé třídě vznikla jiná výtvarná dílna s nejrůznějšími výrobky
z podzimních materiálů.
Některé děti přišly v maskách, ve
čtvrté třídě proběhla módní přehlídka

krásných podzimních klobouků. Žáci pátých tříd si masky sami ve škole vyrobili.
Vydlabané dýně, přírodně vyzdobené
skleněné baňky, podzimní košíky a plody
podzimu jsme na závěr vystavili v jídelně
školy do pěkného stánku.
Den se vydařil a některé děti si zasportovaly, jiné zasoutěžily a každý se odnesl
pěkný zážitek z netradičního vyučovacího
dne. Všem paní učitelkám patří dík za
podporu a přípravu tohoto pěkného dne.

Celonárodní akce Týden knihoven
Ve dnech 30. 9. až 4. 10. 2013
proběhla v lomské knihovně celonárodní akce „Týden knihoven“. Pojaly jsme ji formou Dne otevřených
dveří pro všechny zájemce o knihy
a četbu. V našem bohatém a pestrém
knižním fondu lze najít knihy všech
možných žánrů. Dále jsme nabídly,
jako ve většině knihoven, amnestii
pro zapomnětlíky, kteří mají knihu
půjčenu „přesčas“, registraci zdarma
pro přihlášené v tomto týdnu, burzu

knih, seznámení s knihovnou pro děti
z lomské ZŠ.
Na každý den odpoledne bylo pro
všechny děti připraveno zábavné soutěžení o sladké odměny.
S potěšením konstatujeme, že tato
akce se nám prodloužila o dalších
14 dní, kdy knihovnu navštívilo několik tříd z nižšího stupně ZŠ Lom.
Knihovna je otevřena pro všechny
zájemce o četbu po celý rok.
Pracovnice MěK

Dobrodružná cesta do městské knihovny

S dětmi ze školní družinky a školního
klubu jsme navštívily cisterciácký klášter v Oseku. Hodná paní průvodkyně se
snažila děti seznámit s historií a legendami kláštera, odpovídala na všetečné
otázky dětí. Děti se dozvěděly, jak a čím
v dávné době pracovali tesaři a sochaři,

učarovaly je největší a nejmodernější
varhany v Čechách. Obdivovaly malbu,
sochy i okolní stavby v zahradě kláštera. Závěr patřil příjemnému posezení
v místní cukrárně. Jízda mašinkou domů
byla pro některé děti velkým zážitkem.
Z. Hokrová, J. Bartovská

Lomští druháčci se již podruhé vydali na dobrodružnou cestu do městské knihovny. Okouzleně naslouchali
poutavému vyprávění, aktivně se zapojovali do povídání o knihách a nadšeně listovali rozmanitou nabídkou
pro malé čtenáře. Zvířátkům, pohádkovým postavám i oblíbeným dětským
hrdinům se podařilo všechny vtáhnout
do svého jedinečného bezstarostného
světa. A že je to svět obrovský, svět,
který nemá žádné hranice. Poté, co se

děti vrátily ze strhujícího magického
světa pohádek zpět do reality, vyřešily zábavný hádankový kvíz a pochutnaly si na sladké odměně, kterou obdržely za správné odpovědi. Velký dík
patří především oběma paním knihovnicím, které si pro děti zajímavé a poučné dopoledne připravily a provedly
je svým knižním královstvím. Myslím,
že městská knihovna tak získala další
věrné zákazníky.
Mgr. Lenka Hokrová

Cirkus MINI v naší
škole v Lomu

V pátek 25. 10. 2013 dopoledne navštívil naší školu „Cirkus MINI“. Čím
je cirkus zvláštní? Je to tím, že je složený z dětí, které fandí cirkusu už osm
let a baví další děti na školách, školkách a různých akcích.
Cirkus velmi potěšil děti naší školy,
dorazily i děti z obou školek a po celou
dobu se všichni výborně bavili a pěkně
si představení užili. K vidění byl kouzelník, klaun, ale také malá šestiletá
akrobatka, která předvedla disciplínu
s obručemi.
Byl to hezký zážitek a pěkně nám
dopoledne ve škole zpestřil.

Čokoládový den
Společně se školním klubem a družinkou jsme si jeden zářijový pátek udělali
čokoládový. Děti se seznámily s historií
čokolády a jejím zpracováním. Soutěžily
o čokoládové odměny, plnily smyslovou
zkoušku chuti se zavázanýma očima. Pobavilo nás poznávat různé druhy čokolád bez vnímání zrakem. Od čokolády
jsme byli všichni upatlaní a tak jsme začali pomocí prstíků na papír tvořit čokoládové obrázky – ty byly moc hezké.
Závěr patřil ovocnému pohoštění s čokokoktejlem z jogurtu a mlíčka. Moc děkujeme našim paním kuchařkám a rodičům
za vstřícnost.
Z. Hokrová, J. Bartovská
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Ze života Městské policie Most v Lomu

Lomští senioři
Oslava jubilantů
Tak jako každý rok, tak i letos se sešli členové Klubu seniorů Loučná, aby
společně oslavili významná životní jubilea, kterých se jejich členové v letošním roce dožívají. Setkání se konalo
16. 10. 2013 v sále restaurace Nový
výčep Lom. Všichni přišli s dobrou náladou a těšili se na chvíle, které prožijí ve společnosti svých přátel, vrstevníků, ale i představitelů našeho města.
Pozvání na akci s radostí přijala starostka města Kateřina Schwarzová

a místostarosta Pavel Barák, kteří ještě
jednou touto formou přejí všem jubilantům, aby byli spokojeni, necítili se
osamoceni a těšili se dobrému zdraví.

Poděkování za Klub seniorů č.1 Lom
Členové Klubu seniorů č. 1 Lom touto
cestou vyjadřují své poděkování vedení
města, jmenovitě paní starostce Kateřině
Schwarzové za velmi pěknou zábavu
s Halinou Pawlovskou, pořádanou dne
1. 10. 2013 ke Dni seniorů. Všem přítomným se pořad velmi líbil, což dokazovaly
nadšené ohlasy ze zcela zaplněného sálu.
Pořadu se zúčastnili nejen senioři z našeho klubu, ale také senioři z Klubu seniorů Loučná i ostatní občané města
a všichni byli velmi spokojeni.
Jsme velmi potěšeni a děkujeme,
že na nás vedení města i všichni radní
myslí a snaží se pro nás připravit zajímavý program i za jejich zájem, kdy navštěvují naše setkání. Určitě se jim líbí,
jak se naši členové dokážou sejít a zabavit se, což předvedly svým tanečním vystoupením třeba naše „Holky seniorky“.
Dík také patří úřednicím MěÚ p. Brzákové a Čevonové, které si vždy udělají
čas na naše požadavky a přání a také dě-
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kujeme manželům Hejskovým za jejich
ochotu při zajišťování občerstvení na
naše akce.
Ani naši členové nejsou lhostejní
k osudům ostatních lidí, kteří se dostali
do svízelných situací, jako byli třeba letošní povodně, kdy byla mezi námi vybrána ﬁnanční částka ve výši 4 000 Kč.
Peníze byly zaslány do povodněmi postižené obce Dolní Zálezly, kde je pan
starosta obce předal s poděkováním devadesátileté seniorce, která při povodních přišla o vše. Jsme rádi že víme, kam
se vybrané peníze přesně dostaly. Nezapomínáme ani na pejsky, kdy každý rok
v rámci akce „Štěkání na Ježíška“ uspořádáme sbírku, za kterou je nakoupeno
krmivo pro psí útulek v Litvínově.
Ještě jednou děkujeme za zájem
všech o naše členy a náš klub a přejeme
všem je to dobré.
Za Klub seniorů č.1 Lom
Marie Pauchlá

V říjnu strážníci prováděli běžnou
kontrolní činnost, kontroly osob, zjišťovali a podle zákona o přestupcích
č. 200/1990 Sb. řešili přestupky ve veřejném pořádku a dopravě.
Řešené události strážníky městské
policie:
 Strážníci městské policie prováděli
odchyty zvířat – např. strážníci odchytili psa, který se dva dny toulal v ulici
S. K. Neumanna, dále pak odchytávají
kadavery, které odvážejí do kaﬁlerního
boxu ve Velebudicích.
 V pozdních nočních hodinách bylo
na linku 156 přijato telefonické oznámení od všímavého občana, že v ulici
Osecká nějaký muž mlátí hlavou do zdi
a kope do zaparkovaného vozidla. Bližší
kontrolou se ukázalo, že rozčílená osoba
je opilá a zároveň majitel vozidla. Příslušníci muže usměrnili a poslali domů.
 Obyvatel Lomu kontaktoval službukonající hlídku městské policie
a upozornil ji na majitele rodinného

domu v ulici Šrámka, že neustále vyváží odpad do pole nad rodinné domy.
Strážníci provedli místní šetření, zjistili vyšlapanou cestu k inkriminovanému místu, kde byla založena černá
skládka z kompostu, podestýlky zvířat apod. Událost byla postoupena MÚ
Lom se všemi zjištěnými poznatky.
 Na žádost vedení města Lom bylo
z komunikace odtaženo vozidlo u objektu bývalého Kohinoor, které tvořilo
překážku v silničním provozu a vykazovalo známky vraku. Odtahovým vo-

Poděkování za sbírku použitého ošacení
Občanské sdružení Diakonie Broumov požádalo naše město o vyhlášení
sbírky použitého šatstva a textilu. Sběr
použitého šatstva a textilu proběhl ve
dnech 11. – 13. října 2013. Děkujeme
tímto všem občanům, kteří se zúčastnili této akce a přispěli darováním použitého šatstva a bytového textilu.

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která
poskytuje sociální služby pro občany
z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitosti. Posláním
této organizace je pomoc lidem, kteří
se z různých důvodů ocitli v krizové ži-

15. 11. – 15. 12. 2013
21. 11. jednání Rady města Lom
23. 11. maškarní „Oldies párty“–
KD Lom od 19:00 hod
1. 11. – 20. 12. „Štěkání na
Ježíška“ – sbírka potravin
pro psí útulek Litvínov
1. 12. rozsvěcení vánočního
stromečku – náměstí
Republiky od 17:00 hod
5. 12. Mikulášská nadílka – KD
Lom od 17:00 hod
5.1 2. jednání Rady města Lom
12. – 19. 12. Soutěž „O nejhezčí
výzdobu vánočního okna“

Knihy pro dospělé:
Kimmová Gabriele
Jeho poslední vévodkyně
Dramatický příběh z Itálie 16. století plný
vášně, intrik a ztrhujících zvratů. Autorka
velmi čtivě líčí nejen lásku a nenávist, vášeň a intriky, ale i napjatou politickou atmosféru Toskánska a Ferrari 16. století.

Blahopřejeme
jubilantům
V měsíci listopadu oslaví svá významná životní jubilea tito občané
našeho města:
Slabá Alena
Brabcová Hana
Krejčí Vlasta
Holčáková Anna
Rileyová Jarmila
Šebelíková Alžběta,
Mayer Ottomar
Staněk Jiří
Fiala Alois
Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví, štěstí
a životního optimismu.

Černá Jaroslava
Anežka a král
Jediná láska Přemysla Otakara II. Mladičká Anežka je oblíbenou dvorní dámou
manželky českého krále Přemysla Otakara. Těžko si přiznává, že se zamilovala
do manžela své ochránkyně, a prudkému
citu se ze všech sil brání. Pak se s Otakarem náhodou potká v noci na hradní
chodbě a podlehne jeho mocnému kouzlu.

Inzerce
 Pronajmu nebytové prostory
v Lomu, Osecká č. p. 362 – prodejna
Kovomatu. Tel.: 731 524 130.
 Prodám byt 3 + 1 v Litvínově, Zámecká ul. cihlová zástavba, 2. patro,
balkon, plastová okna, 2 sklepy. Byt po
rekonstrukci, ihned volný, cena dohodou. Tel.: 604 523 070.

Tipy na volný čas 15. 11. – 15. 12. 2013
14. 11. – 20. 12. Litvínov, Galerie Radniční sklípek – Inspirace na výzdobu
vánočních stromků
15. 11. Most, Sportovní hala – koncert Hany Zagorové
16. 11. Repre Most, Planetárium – Toulky podzimní oblohou
20. 11. Most, Sportovní hala – koncert Michala Davida
21. 11. Litvínov, Citadela – koncert Bob Montgomery– Al Hermann Quintet
(USA/CZ)
23. 11. Repre Most – Farmářské trhy
23. 11. Lom, kulturní dům – maškarní Oldies párty
28. 11. Litvínov, Citadela – činohra Jakub a jeho pán
29. 11. Litvínov, Citadela – koncert Vánoce u Stráníků
30. 11. Repre Most, Planetárium – hvězdné nebe s pohádkou Perseus
a Andromeda
1. 12. Lom – rozsvěcení vánočního stromku
3. 12. Litvínov, Citadela – Screamers
5. 12. Most, Sportovní hala – koncert Kollerband
5. 12. Lom – Mikulášská nadílka
8. 12. Litvínov, Citadela – dětská činohra Půjdem spolu do Betléma
10. 12. Litvínov, Citadela – koncert Melanie Scholtz Quartet
14. 12. Mariánské Radčice – Vánoce v kostele

votní situaci, na okraji společnosti, a to
s cílem osamostatnění tak, aby mohli
najít své místo ve společnosti.
Činnost sdružení a poskytované
sociální služby mají celorepublikový
charakter.

Knižní nabídka pro
lomské čtenáře

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní starostce Kateřině Schwarzové za velikou pomoc a morální podporu při řešení mé svízelné životní situace, která mi
nastala po více jak 50 letech života. Velký dík patří také pracovníkům Městského
úřadu Lom pí Jaroslavě Brzákové, Ivaně Vojtkové a všem mým dobrým kamarádům, kteří mi pomohli tuto situaci překonat. Nepřeji nikomu něco podobného
zažít, ale pokud má člověk kolem sebe dobré lidi, vše jde snáz.
Ještě jednou děkuji a přeji všem hodně zdraví a životní pohody.
Annaliese Jarošová

Kalendárium Lom

zidlem Městské policie Most byl vrak
odtažen a umístěn na služebnu v ulici
Pionýrů.
 Hlídka městské policie ve městě
Lom poznala v protijedoucím vozidle na místě řidiče ženu, které byl
odebrán řidičský průkaz, protože
v minulosti řídila opilá. Vozidlo bylo
příslušníky zastaveno a 34letá žena
podrobena kontrole. I tentokrát se
u nezodpovědné řidičky potvrdil alkohol v dechu, nadýchala 0,7 promile. Jak je vidět, řidička si z porušování zákonů nic nedělá. A to
nemluvíme o tom, že svým přístupem ohrozila nejen ostatní účastníky
silničního provozu, ale i rodinné příslušníky, které ve vozidle převážela.
Na místo se dostavil majitel vozidla,
který byl společně se zadrženou řidičkou předán hlídce PČR.
Ilona Kozlová
tisková mluvčí Městské policie Most
manažer prevence kriminality

Vzpomínáme

Kdo v srdcích žije – neumírá ...
Dne 6. listopadu uplynou smutné dva roky, kdy nás navždy opustil náš milovaný dědeček Vladimír
Eﬂer z Loučné a dva a půl roku, co
nám navždy odešla i naše milovaná babička Eva Eﬂerová z Loučné.
S láskou v srdci stále vzpomíná celá
rodina a blízcí příbuzní.

Collins, Jackie
Naivní mrcha
Annabel je dcera slavného hereckého
páru. Už v dětství pro rodiče nepředstavovala víc než módní doplněk, v pubertě se z ní stala nežádoucí přítěž. Aby
měla od rodičů klid, odstěhuje se do New
Yorku. Jenže její rozmařilý život něco
stojí. Když je Annabelina matka zavražděna, vyjdou najevo fakta, na nichž si
bulvár obzvlášť smlsne..
Knihy pro děti a mládež:
Francková Zuzana
Stíny minulosti
Náhlá smrt otce jakoby otevřela Pandořinu skříňku a vypustila na svět samé problémy a trápení. Sedmnáctiletá Jolana se
dozvídá, že její milovaný táta byl ve skutečnosti úplně cizí člověk, protože biologický otec o ni neprojevil sebemenší zájem před narozením ani po něm. A při
osobním setkání s ním ji čeká jenom další
zklamání.
Malá mořská víla
Angličtina v pohádce. Klasická pohádka
o Malé mořské víle je napsána v česko-anglické podobě. Na jedné stránce je
český text a na protější straně jeho anglický překlad. Děti se tak zajímavou a hravou formou učí celé věty a fráze přímo
v cizím jazyce.
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Co možná nevíte
Světový den prevence
týrání a zneužívání dětí
Každoročně se 19. listopad připomíná
jako Světový den prevence týrání a zneužívání dětí. Byl vyhlášen organizací The
Women´s World Summit Foundation (Nadace ženského světového summitu) se
sídlem v Ženevě, zabývající se ochranou
ženských a dětských práv, ve spolupráci
s dalšími 112 organizacemi ze 49 zemí,
aby zvýšily všeobecné povědomí o prevenci zamezující zneužívání dětí. Je to
den, který předchází výročí přijetí Úmluvy
o právech dítěte, schválené valným shromážděním OSN dne 20. 11. 1989.
Cílem je pomoci dětem a jejich rodinám získat vědomosti a znalosti, které by
pomohly předcházet týrání a zneužívání,
zacházet s jeho následky a ukončit takové praktiky. Podle odborných odhadů je
v České republice týráno až čtyřicet tisíc
dětí. Zprávy Fondu ohrožených dětí hovoří o tom, že kolem padesáti dětí ročně
u nás na následky týrání a špatného zacházení umírá. Nemusí se přitom jednat

Mohlo by vás zajímat

pouze o fyzické, ale i duševní týrání, zanedbávání péče apod.
Zveřejněné případy jsou však jen špičkou ledovce utrpení, jimiž děti mnohdy
procházejí. Medializace tohoto fenoménu a důsledné plnění oznamovací povinnosti v případě setkání s týraným dítětem může alespoň částečně působit jako
prevence. Obecně je vhodnou prevencí co
největší informovanost a to ve všech oblastech, např. dostatečná informovanost
o této problematice mezi širokou veřejností, informovanost rodičů a informovanost samotných dětí o jejich možnostech,
kam se se svými problémy obrátit. Násilí
na dětech je velmi ožehavým celospolečenským tématem. O těchto záležitostech
občas informují média ve zcela šokujících
zprávách. Psychické a fyzické násilí na
dětech je velmi těžko rozpoznatelné. Týrané dítě se nemá jak bránit, protože trýznitel je většinou osoba blízká.
Je důležité v těchto případech nezavírat
oči a v případě potřeby nebo podezření vyhledat pomoc, kterou např. poskytuje anonymně Bílý kruh bezpečí, zabývající se
všemi druhy domácího násilí nebo Linka

bezpečí, sloužící již téměř 19 let nonstop
a bezplatně, která je často prvním místem,
na kterém dítě o své situaci hovoří. Konzultant Linky bezpečí zde může především
nabídnout, aby dítě mohlo své trápení sdílet, aby mohlo mluvit o tom, jak situaci
prožívá a aby se samo rozhodlo, jak dál.
Již v roce 2009 byla také realizována
vládní kampaň Vlády ČR „STOP násilí na
dětech“, která dosud trvá a na svých stránkách nabízí dětem a jejich rodinám různé
formy pomoci. Důležité je nezavírat oči
před touto problematikou a zajistit tak dětem jejich základní práva – lásku, šťastné
dětství a bezpečí domova.
Slovy bývalého ministra pro lidská
práva: „Děti jsou jedním z nejdůležitějších a nejkrásnějších smyslů našeho života, jsou těmi skutečnými V.I.P. Do dětí
vkládáme své naděje, sny a neuskutečněné touhy. I nejchudší rodina má ve
svých dětech nesmírné bohatství. I kdyby
kampaň STOP násilí na dětech zabránila
byť jedinému násilí vůči nevinnému dítěti,
má smysl.“
Linka bezpečí tel.: 800 155 555, www.
stopnasilinadetech.cz

Sport

Český pohár Unie šipkových organizací
V letošním roce se do Českého poháru – druhé soutěže šipkařů jen v Ústeckém kraji přihlásilo rekordních 106
registrovaných týmů.
Obě lomská družstva z důvodu svých
dobrých výsledků v loňském roce nemusela absolvovat předkolo a byla nasazena rovnou do 1. kola.
Tým Satanů Lom ve svém utkání
proti Ťapíkům Pošta Dubí však podlehl

na jejich terčích 21:17 a je tedy z dalších
bojů vyřazen, neboť ČP se hraje systémem K.O.
Tým DC Lom zajížděl 25. 10. 2013 do
Mostu. V Kubelíkově ul. v tamním Špunt-baru odehrál své vítězné utkání a zvítězil
24:16. Zajistili jsme si tímto výsledkem

postup do 2. kola. V letošním ročníku, jak
v lize, tak v ČP, narážíme především na
mostecké kluby. Je již všeobecně známou
pravdou, že když se řekne v Mostě mezi
šipkaři, že přijedou DC Lom, tamní šipkaři nejsou příliš nadšeni.
Václav Šteﬂík

NEJ z Krušných hor
Každý region je něčím výjimečný
a Krušné hory mají výjimečných věcí desítky. Pojďme se společně seznámit s několika NEJ, které nám Krušné hory mohou
nabídnout a možná vás zaujmou natolik,
že se vydáte za jejich poznáním…
Největší město Krušnohoří na severovýchodním okraji hor je stotisícové Ústí
nad Labem. V jeho centru stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie, jehož průčelní věž
byla při bombardování na sklonku 2. světové války vychýlena téměř o 2 metry od
kolmé osy a je tak nejšikmější věží na sever od Alp. Na opačném konci Krušnohoří
se rozkládají nejproslulejší české lázně
Karlovy Vary a vyrábí se zde nejslavnější český bylinný likér Becherovka.
Na okraji města Chomutova se rozkládá
Podkrušnohorský zoopark, rozlohou největší ZOO v ČR a Kamencové jezero, jediné svého druhu na světě. Město Most
se pyšní národní kulturní památkou, kterou je kostel Nanebevzetí Panny Marie,
který je zapsán v Guinessové knize rekordů jako nejtěžší přepravovaný předmět po kolejích. V okolí města pod Krušnými horami se rozprostírá Mostecká
uhelná pánev, což je nejvýznamnější palivo-energetická základna Česka, co se
týká zásob hnědého uhlí. K horám odedávna patří voda. Stéká z jejich hřebenů,
hromadí se v jezerech a rybnících, kanály
je přiváděna k obydlím, důlním dílům,
plavilo se po nich dřevo. I krušnohorská
voda má svá NEJ. V katastrálním území
Českého Jiřetína je postavena vodní nádrž Fláje, jejíž pilířová přehrada je jediná
v ČR a je prohlášena za ojedinělou technickou památku. Voda z této přehrady je
považována za jednu z nejkvalitnějších
ve střední Evropě. K 50. výročí uvedení
vodního díla Fláje do provozu, vydala
Česká pošta v řadě „Technické památky
ČR“ poštovní známku, jejíž inaugurace
17. a 18. 5. 2013 se zúčastnilo přes sedm
tisíc zájemců. Přehradní hráz vodní nádrže
Janov, zvaná též Hamerská nebo Mostecká přehrada, která leží nad osadou Křižatky, patří k nejvyšším zděným hrázím
v Čechách. Nejstarší vodní dílo v Krušných horách je přehrada Kamenička
nad Chomutovem, která byla vybudována v letech 1899–1904. U stejnojmenného potoka se nachází přírodní rezervace

Buky nad Kameničkou, 200 let starý porost buko-klenového lesa, nejstarší svého
druhu v Krušných horách. Západně od
nejvýše položeného města v ČR Božího
daru, se rozkládá národní přírodní rezervace Božídarské rašeliniště s rozlohou téměř 930 hektarů, které je největším krušnohorským rašeliništěm. Mezi vrcholky
hor, které lemují česko-saskou hranici je
nejvyšší horou Klínovec, na německé
straně jeho soused Fichtelberg, nejvyšší
bod východního Německa. Oba vrcholy
jsou centrem zimního sportu a jejich komplex tvoří největší příhraniční skiareál.
Na Fichtelberg vede nejstarší visutá kabinová lanovka v Německu. Na německé
straně Krušných hor najdeme další unikáty
– v Gelenau jediné muzeum punčoch
v Německu, v Neuhassenu jediné muzeum louskáčků v Evropě, jemuž vévodí

Vodní dílo Fláje
největší louskáček na světě. Saigerhütte
Grüntal je jedinou evropskou památkou
středověké metalurgie barevných kovů,
prohlídková štola v Pöhle je největší cínová komora Evropy a městečko Seiffen je proslulé dodnes živou nejslavnější
krušnohorskou řemeslnou tradicí, kterou je výroba dřevěných hraček soustružením.
Jmenovat bychom dále mohli nejvýše položenou úzkokolejku, největší tokaniště tetřívků nebo nejdelší hřebenovou
téměř třísetkilometrovou turistickou trasu.
To si necháme na někdy příště. Nicméně,
všechna krušnohorská NEJ vybízí k návštěvě a poznání. Takže všem, kteří se za
nimi vydáte, přejeme hezké zážitky.

Zábavné okénko pro děti
„Jardo, máte lžíci na boty?“ „Ne, my (tajenka).“

2. písmeno abecedy
kůň zastarale
jedna plus dva
britská délková jednotka
člověk, který něco nosí
místa, kde jsou ubytovaná zvířata
mnoho ovocných stromů
patřící psu
název hlásky M
anglické označení východu
Pomůcka: yard, E
Správnou odpově zasílejte na e-mailovou adresu knihovna@mesto-lom.cz s uvedením svého jména, příjmení a věku. Tajenka z minulého čísla: „být v nohách“.
Výherce: Kristýna Samcová, 9 let, Loučná. Sladká odměna je připravena v městské knihovně, pobočce Novostavby 123.
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