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Špatné ovzduší
ve městě

Slovo starostky

Zdravím všechny občany Lomu.
Je mi ctí vás všechny srdečně pozvat
jménem města Lom na oslavy u příležitosti výročí 670 let od první písemné
zmínky o našem městě a 65 let důlní
katastrofy na Dole Kohinoor I, kde zahynulo mnoho našich sousedů, přátel
a známých. Přijďte prosím uctít jejich
památku dne 14. 11. 2011 v 16.00 hodin na Lomský hřbitov. Poté, pokud
budete mít chuť se zúčastnit vernisáže
historických fotograﬁí a dokumentů,
vás ráda přivítám v sále našeho kulturního domu. Pevně doufám, že mi
nedáte košem a pozvání přijmete. Těším se na vás.
Využívám této možnosti a chci
vás poprosit a požádat a opětovně
vyzvat ke spolupráci na tvorbě našeho měsíčníku Lomská radnice. Neváhejte, prosím, a posílejte nám své
příspěvky, články, postřehy, sdělení
či výtky a stížnosti a dále fotograﬁe z našeho města, o nichž se domníváte, že si zaslouží pozornost
nás všech a měly by být uveřejněny.
Pouze chci poprosit vás všechny, anonymní příspěvky nebudeme ze zásady uveřejňovat. Pokud na ně budu
umět odpovědět já či někdo z vedení
města, milerádi odpovíme a budeme
reagovat třeba prostřednictvím Lomské radnice. Budu velmi ráda, pokud se budeme všichni spolupodílet
na vzhledu Lomské radnice. Vždyť
Lomská radnice je tu především pro
vás všechny Lomáky a pro to, aby
sloužila především vám všem.
Úplným závěrem chci vás, občany Lomu, poprosit o shovívavost
a pochopení. Jistě jste si všimli zvýšeného počtu zaměstnanců města
a městské techniky na náměstí Republiky. Je to způsobeno tím, že jsme
započali s přípravou na sázení nové
lipové aleje, výsadbu dalších dřevin
a keřů a úpravu jejich okolí, jak jsme
vás informovali v minulém vydání
Lomské radnice. Od mistrů odboru
rozvoje majetku města a investic MÚ
Lom se mi dostala ujištění o tom, že
naše nová lipová alej včetně krásně
upraveného okolí se zaskví v celé své
kráse do poloviny listopadu 2011.
Prosím proto o trpělivost. Však se
dočkáme. Já osobně se velmi těším.
Děkuji Vám.
Kateřina Schwarzová

M�sto Lom

s i v á s d o v o l u j e p o z v a t dne
na oslavy u p�íležitosti výro�í
670 let od první písemné zmínky o obci Lom
a
65 let d�lní katastrofy na Dole Kohinoor I

PROGRAM

16.00 hod. – pietní akt u pomníku d�lní katastrofy na dole Kohinoor I
na m�stském h�bitov�, za ú�asti vedení m�sta,
zástupc� hornických spolk� a organizací
17.00 hod. – vernisáž historických fotografií a dokument� v sále kulturního
domu, týkající se historie hornictví a m�sta Lomu.

Doprovodný program: hornická kapela Moste�anka,

mažoretky a vystoupení d�tí ze ZŠ Lom – p�edstavení Naše m�sto v historii,
hudební vystoupení MUDr. Zd�nky Šteflíkové

Srde�n� zveme a t�šíme se na vaši ú�ast!
Vedení m�sta Lom

Městský
hřbitov Lom
Městský hřbitov v Lomu zabírá
rozlohu 16 969 m2, vlastníkem i provozovatelem je město Lom. Celkem
je na hřbitově 18 polí, která jsou značena velkými písmeny A až O. Hrobových míst je celkem 2 447. Z tohoto
počtu je celkem 1 306 hrobů volných a na 810 hrobů má provozovatel
uzavřeny písemné smlouvy. Dalších
8 hrobů je v péči města Lomu. Jedná se
o tyto hroby – společný hrob obětí ka-

tastrofy na dole Kohinoor v roce 1946
v poli H, do tohoto pole byla přemístěna památka místního významu,a to
náhrobky Karla Šarocha a Františka
Suchého. Jedná se o oběti katastrofy
na dole Kohinoor z roku 1932. V poli
O hrob prvního českého starosty Lomu
Františka Veselého, hrob skautského
hrdiny v poli E a dále v tomtéž poli se
nachází společný hrob českých a německých obětí druhé světové války.
Poslední tři hroby jsou v poli I a jedná
se o oběti katastrofy na dole Kohinoor
z roku 1932.
Provozovatel městského hřbitova,
jímž je město Lom pravidelně již od
roku 2003, zveřejňuje na informační
desce umístěné na hřbitově ty hroby,

u kterých není uzavřená písemná
smlouva. Data o hrobech jsou pravidelně každým rokem aktualizována.
V současné době se jedná o 323 hrobů.
Přestože na tyto hroby nejsou uzavřeny
písemné smlouvy, je na některých hrobech viditelné, že nejsou opuštěné.
Dovolujeme se proto touto cestou
obrátit na občany, kteří mají na městském hřbitově své blízké, aby provedli
kontrolu seznamu vyvěšených hrobů,
jestli se mezi nimi nenachází právě jejich hrob (seznamy jsou umístěny na
webových stránkách města, na informační tabuli umístěné na městském
hřbitově a v kanceláři č. 14 v budově
MěÚ Lom u pí Čevonové).
Kolektiv zaměstnaců MÚ Lom

Zanedlouho začne zima a lidé roztopí kotle a kamna. Z některých komínů v našem městě bude stoupat
opět hnědo-zeleno-žlutý kouř, který
nevypadá ani trošičku pěkně, o odéru
ani nemluvě
Jenom v Lomu bylo minulý rok naměřeno přes 450 mikrogramů prachu
na metr krychlový, a zdravotní limit
je 50 mikrogramů! Což jsou alarmující čísla. A proč tomu tak je?
Zřejmě proto, že někteří občané
se ještě nenaučili správně topit, nebo
spíš neví, že se některé věci do kotle
či kamen dávat nesmějí. Zanedbávají
údržbu a čištění svých kotlů či kamen. A v neposlední řadě někteří samozřejmě hřeší na to, že zatím zákon o ovzduší neumožňuje úředníkům
vstupovat lidem do soukromí a kontrolovat, čím a jak doma topí.
Shodou okolností nedávno o tomto
problému hovořili v médiích v tom
smyslu, že by se poslanci měli otázkou kontroly topenišť ze strany měst
zabývat.
Chtěli bychom touto cestou apelovat na obyvatele města Lomu, aby netopili domovním odpadem, kusy nábytku nebo třeba plasty. Vždyť jde
o zdraví nejen jejich, ale i ostatních
obyvatel a nejvíce to pak odnášejí naši
nejmenší – děti a také senioři, u kterých se objevují astmata, kašle atd…
Pálením nevhodných materiálů je zněčišťováno ovzduší a prostředí pro život nás všech.
Při nedokonalém spalování, k němuž dochází pálením právě nevhodných materiálů, jsou charakteristické
saze, oxid uhelnatý a akrolein. Oxid
uhelnatý je známý jako „krevní jed“,
akrolein je látka silně dráždivá (jedna
z příčin štiplavého zápachu kouře).
Hoření plastů na vzduchu je vždy doprovázeno také tvorbou oxidu dusnatého a dusičitého, společně označovaných jako NOx. Zamysleme se proto
všichni a neškoďme si.
Lidé v Lomu by opravdu neměli žít
v kouři a zápachu. To si skutečně nezaslouží!
Kolektiv zaměstnaců MÚ Lom

Poděkování
Za vedení města Lom si touto cestou dovoluji poděkovat panu Václavu Bergmannovi
z Lomu – část Loučná za poskytnutí ﬁnančního daru, který
bude použit na spoluﬁnancování Mikulášské besídky pro děti,
kterou pořádá naše město.
Vážený pane Bergmanne,
velmi oceňujeme Vaši vstřícnost, za kterou Vám patří velký
dík a naše uznání. Děkuji.
Kateřina Schwarzová, starostka
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Fotosloupek

Informační servis

Setkání Klubu seniorů Loučná

Informace pro občany ve věci
přihlášení k trvalému pobytu
Přihlášení k trvalému pobytu

Dne 19. 10. 2011 se v sále restaurace Nový výčep konalo setkání Klubu
seniorů Loučná. Tentokrát bylo spojeno
s oslavou založení klubu, oslavou Dne
seniorů a v neposlední řadě také patřilo
jubilantům, kteří v roce 2011 oslaví své
kulaté či půlkulaté výročí narození.
Na úvod setkání proběhlo vystoupení
dětí z Mateřské školy v Loučné s pásmem písniček a básniček. Za vystoupení děti obdržely sladkou odměnu od
Klubu seniorů a od radního Bronislava
Schwarze reﬂexní nášivky a samolepky
Klub seniorů oslavil v letošním roce
již 40. výročí od svého vzniku. Byl založen dne 5. 1. 1971 pod vedením pana
Macháčka. V té době měl klub celkem
23 členů. Začínalo se 1. plesem dne
13. 2. 1971, který se konal v sále restaurace Nový výčep v Lomu. V tomto roce
se také konaly oslavy MDŽ, první zájezdy a to do Mariánských Lázní, Karlových Varů a Prahy, kde proběhla prohlídka hradu. V tomto roce se v prosinci
uskutečnila Mikulášská zábava, a to
v odpoledních hodinách pro děti a večer
pak s hudbou pro seniory a jejich rodiny.
V letošním roce má Klub seniorů
Loučná celkem 114 členů a předsedkyní
je paní Eva Langhammerová. Činnost
klubu je bohatá – pořádají každoročně
zájezdy, které jsou z převážné většiny

hrazeny městem Lom, ale např. každý
týden se setkávají ve své klubovně, kterou pro ně město Lom zřídilo v č. p. 123
Loučná. Oslavenců, kteří v průběhu letošního roku oslavili, popř. oslaví své
výročí a to od 60 do 85 let je celkem 24.
Pozvání na setkání přijali za město
Lom Kateřina Schwarzová, starostka
města a Bronislav Schwarz, člen RM.
Oslavencům přijeli nejen popřát, ale
přivezli i malý dárek v podobě květinového daru a všem přítomným členům další dárek, který město zajistilo
v rámci programu prevence kriminality.
Jedná se o bezpečnostní zařízení, které
v případě napadení či jiného nebezpečí
vydává zvukový signál a tím přiláká
pozornost okolí. K použití tohoto bezpečnostního zařízení provedl instruktáž a krátkou přednášku radní Bronislav
Schwarz, který je ředitelem Městské policie Most. Současně s touto milou povinností odpověděli zástupci města na
všechny otázky, které v průběhu bouřlivé diskuse zazněly.
„Závěrem mi dovolte prosím, jménem vedení města, velmi poděkovat za
milé pozvání. Setkání bylo příjemné
a celým odpolednem se nesla vřelá atmosféra. Těším se na další setkání s našimi seniory. Děkuji.“ sdělila Kateřina
Schwarzová – starostka města Lom.

Kdo záležitost vyřizuje: Městský
úřad Lom – odbor vnitřních a vnějších
věcí.
Co budete potřebovat ke změně
údajů o trvalém pobytu v obci nebo
přihlášení k trvalému pobytu z jiné
obce?
Jaké jsou potřebné dokumenty:
 Platný občanský průkaz a rodný list,
příp. oddací list.
 Občan po ukončení pobytu v cizině
předkládá cestovní pas.
 Občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad
o nabytí státního občanství, rodný list,
doklad o rodinném stavu.
 Doložit vlastnictví bytu nebo domu
nebo doložit oprávněnost užívání bytu
(nájemní smlouva), předložit úředně
ověřené písemné potvrzení oprávněné
osoby o souhlasu k jeho přihlášení
k trvalému pobytu (k nájemní smlouvě
doložit také úředně ověřené písemné
potvrzení od majitele nemovitosti k povolení přihlášení k TP). Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že majitel nemovitosti či bytu potvrdí souhlas
na přihlašovacím tiskopisu před zaměstnancem ohlašovny. Doloží list
vlastnictví z Katastrálního úřadu.
 Doklad o oprávnění k zastupování
občana (např. pravomocné rozhodnutí
soudu o ustanovení opatrovníkem.
Zákonný zástupce přihlašuje občana mladšího 15 let – při hlášení do
nového místa trvalého pobytu – tzn.
z jiného města nebo obce je potřebný
rodný list dítěte. Za přihlášení změny
místa trvalého pobytu zaplatí občan
poplatek 50 Kč. Poplatek se netýká
dětí do 15 let.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu
ani k vlastníkovi nemovitosti. Při změně
místa trvalého pobytu je oddělena vyznačená část občanského průkazu a občan má povinnost si vyřídit nový platný
občanský průkaz. Při přihlášení k TP se
též platí poplatek za svoz komunálního
odpadu v poměrné výši.

Zrušení údaje o místu trvalého
pobytu na návrh majitele
nemovitosti či bytu
Toto ustanovení zákona vychází
vstříc majitelům nemovitosti či bytu
v případě, že osoba, která je stále trvale
hlášena na adrese jeho bytu či domu, se
tam již nezdržuje a nemá žádné užívací
právo k objektu. Ohlašovna rozhodne
o zrušení údaje „Rozhodnutím“.

Majitel nemovitosti či bytu pokud
chce využít této možnosti podá písemnou žádost, kde musí být uvedeno, že
se zde tato osoba nezdržuje, nemá zde
žádné majetkové nároky a toto doložit,
listem vlastnictví a nabývací smlouvou
a svědeckou výpovědí.

Potvrzení o trvalém pobytu
a poskytování údajů vedených
v informačním systému
Tyto údaje se poskytují pouze
k vlastní osobě žadatele (po prokázání
totožnosti) na základě písemné žádosti.
Žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem – tato povinnost odpadá,
podepíše-li občan žádost před orgánem
příslušným k poskytování údajů.
Poplatek: Za potvrzení o trvalém
pobytu je stanoven poplatek 50 Kč.

Informace o zavedení
elektronických občanských průkazů
V rámci naplnění požadavků zákona
č. 227/2009 Sb., a zákona č. 424/2010
Sb., kterými se mění zákon č. 328/1999
Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů, je nutné zabezpečit vydávání nových typů občanských
průkazů se strojově čitelnými údaji
a občanských průkazů se strojově čitelnými údaji s kontaktním elektronickým
čipem od 1. ledna 2012. Původní záměr
odložení účinnosti novely zákona o občanských průkazech k 1. lednu 2014 se
v legislativním procesu poslanecké iniciativy nepodařilo realizovat.
V souvislosti s implementací technického zařízení pro vydávání e-OP

je možné požádat o vydání stávajícího
typu občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji, (který se bude vydávat do nabytí účinnosti novely zákona
o občanských průkazech), nejpozději
do 14. prosince 2011, je-li žádost podána u úřadu příslušného pro vydání
občanského průkazu tj. MěÚ Litvínov.
Je-li žádost o vydání stávajícího
typu občanského průkazu podána u nepříslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního
úřadu, bude zpracována a stávající
typ občanského průkazu bude vydán,
pouze pokud bude žádost podána nejpozději do 30. listopadu 2011.

kde jsou rušivým elementem zamřížovaná okna a do očí bijící sešlost budovy. Hovořili jsme taktéž
o klidové zóně „Bomba“ a zřízení
tzv. „sociálního kurýra“ (ihned jste
si na to konto napsali článek). Ještě
před volbami jsem vám slíbil, že se
nebudu nijak angažovat. Ale to, co
předvádíte dnes, změnilo moje rozhodnutí. Pamatujete si na to, jak
jste si stěžoval Mariane Dancso na
svého kdysi stranického kolegu Ing.
Nétka? Podle mě jste jen „poskok“
V. Balína. Na veřejném zasedání si
můžeme popovídat z očí do očí před
lidmi. Kritizovat umí každý, ale poctivě pracovat, to už chce holt celého člověka. Já se můžu každému
poctivě podívat do očí a Vy? Vím,
že média zbožňujete, tak se vyjádřete a odpovězte mi na tři otázky:
1) Co jste pro město Lom za posledních 10 let udělal?
2) Kolik jste pomohl vytvořit pracovních míst jako zastupitel města
Lom?
3) Co konstruktivního kromě neustálého volání po kontrolách jste
navrhl a zrealizoval ?

pracoval pro občany, nic lidem nepřinesl, nic pro občany neudělal. Vždyť
podle deníku MF Dnes byl vyhodnocen jako druhý nejlínější senátor
v Senátu ČR. Je mi líto osob, které
V. Balín a jeho rodina zneužívá na
volebních kandidátkách jenom kvůli
svému prospěchu a egu. Je smutné,
že rádoby práci zastupitele M. Dancsa řídí lidé z Mostu např. L. Vaněk,
H. Svobodová a v neposlední řadě
V. Balín, kteří nemají a nikdy neměli
o našem městě ani potuchy a vůbec
žádný zájem.
Jaromír Tasáry

Příspěvky našich občanů

Msta
a obrovská
zloba
Za celým humbukem kolem kavárny U Radnice v Lomu stála zřejmě
msta a obrovská zloba a vztek V. Balína – jednatele za hnutí OMMO na
mě, lomského podnikatele, Jaromíra
Tasáryho. O co šlo? V. Balín společně s M. Dancsem se mě před říjnovými volbami v roce 2010 snažili
získat na kandidátku hnutí OMMO
(po pravdě, pan Dancso přišel prosit ke mně domů). Podařilo se, sedl
jsem jim na lep. Já jsem s tím nejprve souhlasil. Pánové z OMMO mi
slibovali hory doly a splnění všeho
i nemožného (a to jsem jim na rovinu řekl, že se budu řídit rozumem
a volebním programem). Ovšem
těsně před odevzdáním kandidátek
jsem byl z kandidátky vyškrtnut.
Údajně jsem nespolehlivý a uškodil
bych prý pověsti hnutí OMMO. Dne
9. 8. 2010 ve 22:30 zastavila u mého
domu v Lomu dvě vozidla a z jednoho vystoupili pánové Marian Dancso, Leoš Vaněk ve společnosti ještě
tehdejšího senátora V. Balína (druhé

auto byla zřejmě ochranka) a snažili se mi vysvětlit, proč mě z kandidátky vyškrtli. Poslal jsem je lidově
řečeno „do …...“ a sdělil jsem, že za
OMMO nebudu kandidovat s tím,
že moje dcera Nikola Srbová bude
kandidovat za hnutí Severočeši.cz.
O nějaký čas později byl nebytový
prostor, v němž se nachází kavárna
přidělen, na základě usnesení Rady
města Lom, právě mojí dceři Nikole
Srbové. Protože právě ona byla jediným zájemcem o provozování kavárny. V souvislosti s provozováním
kavárny byli osloveni i jiní lomští podnikatelé, manželé Hejskovi
a paní Patková. Záměr pronájmu kavárny byl běžně uveřejněn, a to dokonce nad rámec i v médiích. Nikdo neměl o provozování kavárny
zájem. To, že nájemné společně se
službami za pronájem kavárny činí
cca 30 000 Kč za rok, kde holý nájem byl na dobu jednoho roku, jaksi
na rozjezd určen Radou města Lom
na jednu korunu měsíčně, je věc
jiná. V Lomu je to ojedinělý podnik
přispívající ke zvýšení úrovně pohostinských služeb. Slušní občané,
kteří nevítají hlučné a zakouřené nálevny, mají tak možnost kde si posedět a v klidu pohovořit a je jim zde
zdarma nabídnuto i připojení k internetu (do budoucna plánujeme
i PC pro občany, kteří nemají svoje
vlastní). Jde o jednu z forem pod-

pory podnikatelů zde v Lomu, neboť podpora podnikatelů patřila do
volebního programu všech koaličních partnerů. Mimochodem, i hnutí
OMMO mělo podporu podnikatelů
ve svém volebním programu – byl
jsem přítomen při projednávání. Totožný přístup bude mít vedení města
určitě i k podnikatelům, kteří budou
ochotni zde ve městě podnikat a jejich podnikání bude sloužit občanům
našeho města. Jde pouze o to, aby
Lom už konečně vstal z mrtvých.
A na tom, že byl zrekonstruován jeden z nebytových prostor v majetku
města Lom, který byl mimochodem
značně vybydlený, nevidím nic špatného. Velmi mě těší dnešní pohled
na kavárnu a hlavně pohled do útrob
kavárny. Je plná zákazníků. A to je
důležité! A poděkování od některých
občanů Lomu za to, že jsme společně
v našem městě tento skutečně ojedinělý podnik vybudovali je pro mě
osobně obrovskou satisfakcí za neustálá neobjektivní napadání vedení
města a paní starostky a až nevídaný
zájem ze strany některých výrazně
neobjektivních medií.
Na závěr vzkaz vám, představitelům hnutí OMMO. Ještě před komunálními volbami jsem dával představitelům hnutí OMMO svůj návrh na
volební program v restauraci u Tyšerů. Jednalo se například o zkulturnění mateřské školky v Lomu,

Závěrem děkuji za prostor a uveřejnění mého příspěvku. Opravdu
jsem znepokojen tím, že do našeho
města zasahuje skrze M. Dancsa
„zkrachovalý“ komunista V. Balín,
který nikdy, a to ani jako senátor, ne-

Inzerce

 Prodám garáž ve Školní ulici v horním Lomu za 60 000 Kč
+ náklady řízení z prodeje.
V garáži je elektřina na 220 V.
Tel. kontakt: 777 861 380.
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Nad dopisy
ze schránek
důvěry
Tentokrát vydaly schránky důvěry sdělení tři – dvě podepsaná
a adresná a jedno anonymní. Začnu těmi podepsanými. Jednalo
se o poděkování občanek města
Lomu směřované vedení města
a zaměstnancům MÚ Lom za péči
o lomské jubilanty a dále poděkování za vzorný úklid města. Toto
je ovšem nejenom má zásluha,
ale předveším musím poděkovat a úpřímě smeknout před prací
a přístupem knihovnice paní Venuše Krupičkové, která se o jubilanty stará především. A dále smekám před prací a přístupem obou
pánů mistrů odboru rozvoje majetku města a investic MÚ Lom
a jejich kolegů a podřízených za
jejich vzorný přístup k práci pro
město Lom a jeho občany. Využívám příležitosti a děkuji vám
všem, kteří pro město Lom a jeho
občany pracujete. Velmi mě potěšila slova pisatelek. Jedna z nich
píše doslova, že mi přeje do mé
nelehké práce moc a moc pevných nervů, spolehlivých spolupracovníků, zdravíčka a do další
práce hodně takového elánu, jako
mám doposud. Mnohokrát děkuji
za milá a vřelá slova, která mě
vždy a znovu povzbudí a přinutí
pracovat dále, i když mám někdy
splín a smutek na duši z přístupu
některých občanů, přesněji řečeno jednoho zastupitele našeho
města, který získal jeden zastupitelský mandát.
Anonymní upozornění se týkalo opravy dešťové kanalizace
v ulici Hornické. Pistel či pisatelka píší, že po opravě havárie
dešťové kanalizace, kterou velmi
rychle a ofenzivně zrealizovalo
město Lom, tak aby občané této
části Lomu nemuseli chodit ve
fekáliích, zůstalo okolí místa
po zasypání zdevastované a neupravené. Mělo být dle pistale či
pistaelky uvedeno do původního
stavu. Mám potřebu celou situaci
osvětlit a uvést na pravou míru.
Město velmi rychle řešilo situaci kolem propadlé dešťové kanalizace. To, že na místě pracovníci bohužel nebo spíše bohudík
odhalili další z mnohých černých
skládek je věc další. V současné
době bylo místo silami a prostředky města Lom sanováno od
černé skládky a upraveno. Anonym si ještě neodpustil závěrečnou otázku – cituji „P.S. Mám si
myslet, že cesta není v Lomu vidět, tak zůstane zdevastovaná?“,
konec citace. Proti tomuto se
musím, vážený anonyme, ohradit. V Lomu po mém nástupu do
funkce bylo sanováno již mnoho
černých skládek. A to na náklady města, což nebyla zrovna
levná záležitost. Bohužel černé
skládky zakládají lidé a zase jen
lidé. Proto znovu apeluji na nás
všechny – nebuďme lhostejní
a chraňme si prostředí pro život.
Já a moji kolegové se snažíme
o to, aby žádné místo v Lomu nezůstalo bez potřebné péče. Děkuji všem občanům za jejich zájem o naše město, za podněty,
sdělení, připomínky, náměty. Vše
velmi vřele vítám a to i sdělení
negativní.
Kateřina Schwarzová
starostka

 Stanovisko předsedy místní organizace ČSSD v Lomu k žádosti starostky města a Rady města Lom, v níž byli všichni předsedové politických organizací a hnutí působících v Zastupitelstvu města Lom požádáni o vyjádření se k využití budovy kina v Lomu.
Stanovisko předsedy místní organizace hnutí OMMO v Lomu k žádosti starostky města a Rady města Lom, v níž byli všichni předsedové politických organizací a hnutí působících v Zastupitelstvu města Lom požádáni o vyjádření se k využití
budovy kina v Lomu.


Neustále napadá a stěžuje si
na vedení města Lom, sám
přitom porušuje zákony
V dnešní kontroverzní době, době
Varnsdorfu, Šluknova, Nového Boru,
Ústí nad Labem, v době kdy neustále
hrozí střety mezi Romy a radikály,
které vždy a všude odnesou nevinní,
slušní občané, svolal zastupitel za
hnutí OMMO Marian Dancso veřejné shromáždění občanů před penzionem pro seniory v Lomu část
Loučná. Zastupitel za hnutí OMMO
použil pro svůj záměr městské vývěsní tabule a příhodné místo právě
před domem pro seniory.
Zastupitel za hnutí OMMO
M. Dancso ovšem zapomněl, o svém
záměru svolat veřejné shromáždění,
informovat a vyrozumět město Lom.
Není nic příjemného pokud vám
zavolají občané Lomu a ptají se na
to, co se bude konat, co se děje, zdali jsem jako starostka svolala shromáždění či zasedání Zastupitelstva
města Lom a proč zrovna venku před
penzionem pro seniory, a já o ničem
podobném nemám ani tušení. Přesně
to se mi 14. 9. 2011 stalo. Občané
Lomu mě žádali o vysvětlení. Musela jsem tedy konat a konat rychle
v zájmu všech Lomáků. Nevěděla
jsem kdo a proč a za jakým účelem
veřejné shromáždění svolal. Jednala
jsem v zájmu občanů města Lom,
chránila jsem jejich bezpečnost.
Na místě, kam mě dovezl manžel,
jsem zjistila, že shromáždění svolal zastupitel za hnutí OMMO výše
jmenovaný, který se právě nacházel před domem pro senoiry v Lo-

mu-Loučné. Upozornila jsem ho na
protizákonnost jeho jednání, s tím,
že porušil zákon č. 84/1990 Sb.,
o právu shromažďovacím. Na toto
mi lhostejně odvětil, cituji: „stejně
nikdo nepřišel“. S ohledem na to, že
město Lom a jeho komise k projednávání přestupků není v dané věci
věcně příslušný správní orgán a nemůže tedy v dané věci rozhodnout,
byl celý spis postoupen k přímému
vyřízení věcně příslušnému orgánu
Městského úřadu Litvínov. Tamními orgány byl zastupitel za hnutí
OMMO shledán a uznán vinným
z porušení zákona o právu shromažďovacím.
Pro mě celkem jednoduchá kauza
– zastupitel za hnutí OMMO nerespektoval zákon a byl za to spravedlivě potrestán. Neboť i zastupitelé,
a oni především, musí dodržovat
a ctít zákony.
Toť vše k vysvětlení. Jen snad
dovětek. Nedávno jsem se opět od
Lomáků dozvěděla, že M. Dancso
nebyl v dané lokalitě, kam svolal
veřejné shromáždění sám. V automobilu opodál údajně seděl jednatel
hnutí OMMO V. Balín. Jen mě napadá – proč svou „ovečku“ nepoučil
o tom, že postup jaký zvolil je protizákonný!?
Já jako starostka nemohu Lomáky
vystavovat v dnešní dosti nelehké
době jakýmkoli nebezpečím.
Kateřina Schwarzová, starostka

Fotosloupek
Milé setkání s lomskými seniory
Zaměstnankyně městské knihovny
navštívily, dne 26. 10. 2011 seniory
v penzionu v Lomu, aby je formou besedy seznámily s říjnovým výročím
narození známého českého spisovatele
a světové osobnosti. V tomto případě
se jednalo o Karla Havlíčka Borovského a dánského astronoma, astrologa
a alchymisty 14. století Tycho Brahe.
Také seznámily seniory s posláním knihovny, jejím knihovním fondem a na ukázku jim představily něko-

lik zajímavých knih, jak naučných, tak
oddechových.
Po krátké kulturní přednášce jsme si
povídaly o historii, pamětihodnostech
města a o známých lomských rodácích,
jako jsou např. Jiřina Fikejzová (česká
textařka), Josef Alois Náhlovský (český
herec, komik a bavič) a Antonín Hlas
(lidový písničkář a spisovatel).
Čas nám uplynul v družné besedě
velmi rychle a již nyní se těšíme na
další setkání.
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Mezinárodní den zvířat
MDZ – pozor, to není chyba, nezapomněli jsme háček na Z! Každoročně
se totiž dne 4. 10. na celém světě slaví
Mezinárodní den zvířat.
Tento den oslavují všichni lidé, kteří
milují zvířátka a zároveň moc dobře
vědí, jak jsou zvířátka pro nás důležitá,
jak nám pomáhají a jak obohacují náš
každodenní život.

Proto i ti nejmenší ze ZŠ v Lomu
šli oslavit do městské knihovny svátek
zvířátek. Žáci z 0. ročníku vyrobili do
výtvarné soutěže medvídky, se zájmem
vyslechli zvířátkové povídání, které se
následně změnilo v příjemnou besedu.
„Štěňátka“ a „Koťátka“ – tedy žáci
1.A – průběžně řešila zajímavé pohádkové hádanky a zvířecí kvízy.

Všichni se celé úterní dopoledne báječně bavili a žáčci navíc získali o zvířecích kamarádech mnoho nových
poznatků a informací. Velký dík posíláme pracovnicím Městské knihovny
v Lomu pí. Riegrové a Krupičkové!
Žáčci 0. ročníku +1.A
Třídní učitelky – M. Šebková,
H. Rambousková

Den stromů

Co se dělo v MŠ Husova
Pro děti v mateřské škole je plánován
na každý měsíc bohatý program s cílem
pobavit, ale zároveň je i něco nového
naučit. Vše připravují učitelky v souladu
s probíhajícím ročním obdobím a významnými dny daného měsíce. Každý
měsíc je, k velké radosti dětí, vyhlašován „Barevný den“ – tentokrát dostala
šanci ZELENÁ. Děti mají barevné dny
rády, a protože je důležité vše včetně oblečení, do dění jsou zapojeni i rodiče.
V říjnu děti zhlédly představení Divadla rozmanitostí z názvem „Babiččiny pohádky“, a to příběhy „O Červené
Karkulce“, „O Máše a medvědech“
a „O Budulínkovi“. Do děje se mohly
zapojovat i děti samy, což také činily

a svým zpěvem celé představení vždy
doplnily. Spokojenost pak potvrdily
všechny děti bouřlivým potleskem.
V doprovodu učitelek, stejně jako
každý podzim, děti absolvovaly turistickou vycházku s cílem nasbírat kaštany a žaludy pro zvířátka na zimní
dokrmování. Celá hromada kaštanů
a žaludů pak byla předána do ZŠ – pan
učitel zajistí předání krmení myslivcům a ti jej pak v zimě podle potřeby
nasypou zvířátkům do krmelců.
Ve spolupráci s dětmi ze ZŠ se dětičky zapojily do akce „Den stromů“a
to společným vysazením ovocného
stromku na zahradě mateřské školy. Zároveň se všechny děti učily, jak správně

strom vysadit – tj. připravit jámu, vylít ji řádně vodou, opatrně vyjmout kořenový bal stromku z květináče, usadit stromek do jámy, zasypat opatrně
kořeny a nezapomenout na opěrnou
tyčku, ke které je třeba stromek upevnit. Vše samozřejmě za dozoru a dopomoci učitelek. Po dobře vykonané
práci si všichni zazpívali a zarecitovali písničky a říkanky s podzimní tématikou. Stromečku pak všichni slíbili,
že o něj budou i nadále řádně pečovat,
a aby se mu u nás dobře rostlo.
V listopadu nás čeká mnoho dalších
akcí, ale nejdůležitější určitě bude „Zamykání přírody“
Lenka Černá, učitelka MŠ v Lomu

Děti z Loučné zpívaly seniorům
Když jsme se loni loučili po našem
vystoupení v penzionu s našimi babičkami se slibem, že k nim opět rádi
zavítáme, netušili jsme, že čas tak
rychle uteče. Pozvání přišlo brzy po
zahájení nového školního roku a my
jsme ani na chvilku neváhali.
Ve třech třídách naší mateřské
školy se denně sejde pěkná řádka dětiček. Vedle budoucích školáčků je
zde spousta menších dětí – téměř batolátek, která sotva promluví a tak
měly paní učitelky zpočátku trochu
obavy, zda děti zvládnou naučit se
alespoň krátší program. Dětičky ale
byly již od prvního okamžiku natě-

šené a tak nácvik pásma básní a písniček zvládly s dobrou náladou a bez
problémů. Postupně jsme program
rozšiřovali a přidávali vždy něco nového k naučení a vylepšovali již naučené.
Ve středu 19. října si děti po obědě
zdřímly opravdu jen trochu, pojedly
ovocnou svačinku a už spěchaly do
šatny nastrojit se a pak hurá za seniory do sálu restaurace „Nový výčep“.
Ani obrovský sál, ani počet babiček
a dědečků naše drobečky nezaskočil.
Po přivítání zástupců vedení města
v čele s paní starostkou nastoupily
děti. Dvě řady mrňátek recitovaly, za-

zpívaly o kopřivě, myšičce a nakonec
i předvedly v taneční podobě hru „Na
veverku“. Po každém předvedeném
čísle zněl hlasitý potlesk a tak i nás,
učitelky, postupně opouštěla tréma.
Když pak Kubík odčaroval Elišku ve
hře „Na Růženku“, doslova duněl celý
sál. A protože babičky dobře vědí, že
děti rády mlsají, přichystali každému
účinkujícímu dítěti sáček dobrot jako
sladké poděkování.
Následovalo zamávání na rozloučenou a my, plni dojmů a s krásným
pocitem na duši, jsme si naše malé
hvězdičky odvedli zpět do školičky.
Gabriela Chaloupková

Ve čtvrtek 20.října dopoledne se na
školní zahradě MŠ Husova sešli malí
zahradníci, 0. ročníku a 1.A třídy ZŠ.
A hádejte proč?
Na tento den totiž připadá „Svátek
stromů“! A protože stromů není nikdy
dost, rozhodli se malí zahradníci přispět ke zlepšení životního prostředí,
zkrášlení školkové zahrady a vůbec nějak všem stromečkům popřát – jak jinak, vysazením dalšího stromu! A vybíralo se ze stromků ovocných.

Po vysazení ringle modré si všichni
zazpívali i zarecitovali veselé básničky
a písničky o stromech a nadcházejícím
podzimu.
Svátek se vydařil, všichni se vzájemně ujistili, že budou o stromek
společně pečovat a těšit se na první
plody.
Malí zahradníci i paní učitelky přejí
stromečku ať se mu dobře daří.
Za všechny účastníky
Hana Rambousková

Měsíc říjen v ZŠ – měsíc
nových poznatků
Počátkem měsíce navštívili žáci
šesté třídy botanickou zahradu v Teplicích. Kromě dojmů z tajemných exotických rostlin se také zúčastnili soutěže pod názvem „Poznáš a rozlišíš?“,
zaměřené na poznávání různých druhů
obilovin a seznámení se s možnostmi
jejich užitkovostí pro člověka.
V pátek 14. 10. se sedmáci rozjeli
do galerie „Radniční sklípek“ v Litvínově shlédnout v rámci výuky výtvarné vychovy právě probíhající výstavu děl výtvarníka a karikaturisty
Adolfa Borna.
V pondělí 24. 10. se žáci sedmé,
osmé a deváté třídy zúčastnili přednášky na VŠFS v Mostě – a to na
v současnosti velmi diskutované téma
„Evropská unie“.
Tento měsíc byl bohatý i na školní
projekty:
„Johana z pekla do ráje“ – projekt zaměřený na šikanu
„Barevný národ“ – cílem je poznávání
lidí, mezilidské vztahy, rasismus
„Kinneret žije“ – přibližuje dětem terorismus v Izraeli
„Bramborový“ – žáci čtvrtého a pátého
ročníku měli velký zážitek – zpracování těsta a pečení bramboráků
„Jsem silný“ – cílem je fobie a jejich
překonávání
„Cestujeme“ – poznávání dopravních
prostředků
„Larry z naší ulice“ – žáci poznávají život tělesně a duševně postižených lidí
Na závěr měsíce připravili deváťáci
pro své mladší spolužáky „Karneval
Halloween“

Projekt „Cestujeme“
Ve dnech 18. až 21. 10. 2011 probíhal ve 3. třídě ZŠ střednědobý projekt
s názvem „Cestujeme“. Žáci se celé
4 dny věnovali činnostem, které nějak
souvisejí s cestováním. Cestování není
jen s výlet do ciziny či k příbuzným,
ale je také setkáním s dopravními značkami, dopravními prostředky, komplikovanými dopravními situacemi.
Žáci byli v průběhu těchto dnů seznámováni mnoha metodami a způsoby s různými způspby cestování,
různými dopravními prostředky, jejich výhodami, nevýhodami. Získávali informace o významech dopravních značek a piktogramů a také si ve
skupinách vytvářeli značky vlastní
(např. Pozor, padá most!, Pozor,
voda!, Pozor, kočky na silnici!). Jeden
den byl celý věnován významu znalostí základů první pomoci. Žáci byli
seznámeni s důležitými telefonními
čísly, vyzkoušeli si jak řešit jednoduché a poté i složitější krizové situace. Dnes už by každý z nich byl např.
u dopravní nehody pomocníkem, ne
jen přihlížejícím.
Všechny vypracované podklady
a pomůcky dnes zdobí stěny třídy
3. A. Žákům patří velká pochvala za jejich nadšení a vůli pracovat celé 4 dny
s maximálním nasazením. Poděkování
patří určitě i třídní učitelce, Mgr. Nechalové, bez jejíž odborné pomoci si
reailizace tak náročného projektu nedovedu představit.
Petra Jindrová
autorka projektu – studentka UJEP
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Kalendárium (15. 11. – 15. 12. 2011)
 MĚSTO LOM
1. 11. – 21. 12. – v rámci akce Štěkání na Ježíška, sbírka potravin pro psí útulek
Litvínov, ve spolupráci se základní školou a kluby seniorů
14. 11. – vzpomínková akce u příležitosti 65 let výročí důlní katastrofy na dole
Kohinoor I u pomníku obětí na městském hřbitově – od 16.00 hod. vernisáž
výstavy historických fotograﬁí a dokumentů u příležitosti 670 let od první
písemné zmínky o obci Lom, sál kulturního domu – od 17.00 hod.
15. 11. – 25. 11. – výstava historických fotograﬁí a dokumentů u příležitosti
670 let od první písemné zmínky o obci Lom, sál kúlturního domu – od 15.00
do 17.00 hod.
19. 11. – Halloweenská párty – Sokolovna Lom – od 19.00 hod.
30. 11. – beseda o knihách, památkách a historii města – klubovna Klubu
seniorů Loučná, od 15.00 hod.
4. 12. – Mikulášská dětská show – sál kulturního domu – od 16.00 hod.
14. 12 – 21. 12. – soutěž „O nejhezčí vánoční výzdobu okna“
Základní škola a Mateřská škola Lom
listopad – výlet do obory Mstišov, „Rozsvěcování podzimu“ – dlabání dýní,
lampionový průvod
prosinec – Mikulášská nadílka, vánoční dílna, vánoční besídka, posezení
u vánočního stromečku

Základní umělecká škola Litvínov
16. 11. – 2. Interní koncert – malá scéna ZUŠ – od 18.00 hod.
23. 11. – Slavnostní koncert – malá scéna ZUŠ – od 18.00 hod.
25. – 27. 11 – Krušnohorské Dradidlo – malá scéna ZUŠ
28. 11. – Čas Adventu, vernisáž výstavy – výstavní prostor ZUŠ – od 18.00 hod
2. 12. – Spiramento – 3. ročníék festivalu scénického tance
– velká scéna Citadely
7. 12. – 3. Interní koncert/mikulášský – malá scéna ZUŠ – od 18.00 hod.
14. 12. – Vánoční poetický večer – malá scéna ZUŠ – od 19.00 hod.
Docela velké divadlo Litvínov
15. 11. – činohra Bez předsudků – od 19.00 hod.
16. 11. – činohra Ubohý Cyrano – od 19.00 hod.
19. 11. – dětské divadlo Popelka – od 15.00 hod.
26. 11. – dětské divadlo Mrazík – od 15.00 hod.
28. 11. – činohra Penzion Ponorka – od 19.00 hod.
 MĚSTO MEZIBOŘÍ
do 30. 12. – výstava fotograﬁí Zdeňka Tomášová – Barvy Českého středohoří
– knihovna Meziboří

Klub seniorů
7. 12. – Klub seniorů Loučná – Mikulášská nadílka – klubovna, od 15.00 hod.
15. 12. – Klub seniorů Lom – Vánoční posezení – sál kulturního domu,
od 14.00 hod.

 MĚSTO OSEK
do 30. 11. – výstava obrazů a fotograﬁí Krajina domova – Informační
a turistické centrum Oseka v areálu kláštera
10.12. – 11.12. – výstava Vánoční tradice – Informační a turistické centrum
Oseka v areálu kláštera

 MĚSTO LITVÍNOV
Citadela Litvínov
5. 10. – 23. 11. – taneční kurz pro dospělé – středa od 20.00 hod.
17. 11. – 20. 11 – ﬁlmové představení Drive – od 19.00 hod.
17. 11. – taneční čtvrtek s Pichlovankou – od 17.00 hod.
18. 11. – koncert Support Lesbiens – od 20.00 hod.
20. 11. – dětské divadlo Obušku z pytle ven – od 16.00 hod.
21. 11. – divadlo Blázinec v prvním poschodí – od 19.00 hod
24. 11. – ﬁlmové představení Rango – od 13.30 hod.
24. 11. – taneční večer Hornická kapela SD a.s. – od 17.00 hod.
24. 11. – ﬁlmové představení Saxána a lexikon kouzel – od 18.00 hod.
25. 11. – divadelní představení Všechnopartička – Karel Šíp a Josef Náhlovský
– od 19.00 hod.
26. 11 – 27. 11. – ﬁlmové představení Saxána a lexikon kouzel – od 18.00 hod.
26. 11. – Country bál – od 20.00 hod.
27. 11. – dětské ﬁlmové představení Pásmo pohádek pro děti – od 16.00 hod.
28. 11. – 30.11. – ﬁlmové představení Bastardi 2 – od 19.00 hod.
3. 12. – koncert Vánoce u Stráníků – od 18.00 hod.
5. 12. – travesti skupina SCREAMERS – vánoční speciál – od 19.00 hod.
7. 12. – dětské divadlo Na salaši draci jsou – od 17.00 hod.
10. 12. – koncert Swingové vánoce – North Big Band a Tomáš Savka
– od 19.30 hod.

 MĚSTO MOST
Městské divadlo Most
15. 11. – Droga?! – Scéna pod točnou – od 17.00 hod.
16. 11. – Večer tříkrálová aneb Cokoli chcete – Velká scéna – od 19.00 hod.
17. 11. – Posezení s Jiřinou Bohdalovou – Velká scéna – od 19.00 hod.
21. 11. – Chvála bláznovství – Komorní scéna – od 10.00 hod.
22. 11. – U pokladny stál – Velká scéna – od 19.00 hod.
23. 11. – Interview s upírem – Velká scéna – od 19.00 hod.
24. 11. – Ideální manžel – Velká scéna – od 19.00 hod.
25. 11. – Naši furianti – Velká scéna – od 19.30 hod.
27. 11. – koncert 4tet – Velká scéna – od 19.00 hod.
28. 11. – Droga?! – Scéna pod točnou – od 10.00 hod.
28. 11. – muzikál Noc na Karlštejně – Velká scéna – od 19.00 hod.
29. 11. – muzikál Nov na Karlštejně – Velká scéna – od 10.00 hod.
30. 11. – koncert Lucie Bílá – Velká scéna – od 19.00 hod.
1. 12. – Naši furianti - Velká scéna – od 19.00 hod.
4. 12. – Koledníci o půlnoci aneb Veselá vánoční obchůzka – Velká scéna
– od 17.00 hod.
5. 12. – Slaměný klobouk – Velká scéna – od 19.00 hod.
7. 12. – Droga?! – Scéna pod točnou – od 09.00 hod.
8. 12. – Chvála bláznovství – Komorní scéna – od 10.00 hod.
9. 12. – Čechomor vánoční koncert – Velká scéna – od 19.00 hod.

12. 12. – Večer tříkrálový – Velká scéna – od 10.00 hod.
14. 12. – Naši furianti – Velká scéna – od 19.00 hod.
15. 12. – Naši furianti – Velká scéna – od 10.00 hod.
Divadlo rozmanitostí Most
15. 11. – Tři čuníci nezbedníci – od 09.00 hod.
15. 11. – Tři čuníci nezbedníci – od 10.30 hod.
16. 11. – SAXANA – dívka na koštěti – od 09.00 hod.
19. 11. – Guliver v Maňáskově – od 10.00 hod.
23. 11. – O rybáři a zlaté rybce – od 09.00 hod.
24. 11. – O rybáři a zlaté rybce – od 09.00 hod.
25. 11. – Robinson Crusoe – od 09.00 hod.
25. 11. – Robinson Crusoe – od 10.30 hod.
26. 11. – Robinson Crusoe – od 10.00 hod.
26. 11. – Robinson Crusoe – od 17.00 hod.
28. 11. – Robinson Crusoe – od 09.00 hod.
28. 11. – Robinson Crusoe – od 10.30 hod.
29. 11. – Dědečkův Betlém – od 09.00 hod.
29. 11. – Dědečkův Betlém – od 10.30 hod.
29. 11. – Romance pro křídlovku – od 19.00 hod.
30. 11. – Vánoce tří sněhuláků – od 09.00 hod.
30. 11. – Vánoce tří sněhuláků – od 10.30 hod.
1. 12. – Vánoce tří sněhuláků – od 09.00 hod.
1. 12. – Vánoce tří sněhuláků – od 10.30 hod.
2. 12. – Dědečkův Betlém – od 09.00 hod.
2. 12. – Dědečkův Betlém – od 10.30 hod.
2. 12. – Dědečkův Betlém – od 17.00 hod.
3. 12. – Dědečkův Betlém – od 10.00 hod.
3. 12. – Dva kocouři – od 15.00 hod.
4. 12. – Dva kocouři – od 10.00 hod.
4. 12. – O statečné princezně Máně – od 15.00 hod.
5. 12. – Dva kocouři – od 09.00 hod.
5. 12. – Dva kocouři – od 10.30 hod.
5. 12. – O statečné princezně Máně – od 17.00 hod.
6. 12. – Dva kocouři – od 09.00 hod.
6. 12. – Dva kocouři – od 10.30 hod.
6. 12. – O statečné princezně Máně – od 17.00 hod.
7. 12. – Dášenka – od 09.00 hod.
7. 12. – Dášenka – od 10.30 hod.
7. 12. – Dva střevíčky pro Popelku – od 14.00 hod.
8. 12. – Dědečkův Betlém – od 09.00 hod.
8. 12. – Dědečkův Betlém – od 10.30 hod.
9. 12. – Vánoce tří sněhuláků – od 09.00 hod.
9. 12. – Vánoce tří sněhuláků – od 10.30 hod.
10. 12. – Vánoce tří sněhuláků – od 10.00 hod.
14. 12. – Vánoce tří sněhuláků – od 09.00 hod.
14. 12. – Vánoce tří sněhuláků – od 10.30 hod.
15. 12. – Dědečkův Betlém – od 09.00 hod.
15. 12. – Dědečkův Betlém – od 10.30 hod.

Knižní nabídka pro lomské čtenáře
Knihy pro dospělé:
Patterson, James: Záludné vlny – Ned si plánoval budoucnost v luxusu po boku bohaté Tess, místo toho však zažívá nejhorší noční můru svého života. Umělecká díla pohádkové hodnoty, která měl ukrást, zmizela a jeho kumpáni i snoubenka jsou mrtví.
Becket, Simon: Chemie smrti – V Norfolku je nalezeno znetvořené ženské tělo. Doktora Davida Huntera se tento nález dotkne, protože obě znal. V okolí se začnou objevovat další zohavená těla, lidská i zvířecí, a ztratí se jiná mladá žena.
Vesnici zasáhne vlna paniky a podezření padne i na Huntera.
Knihy pro děti a mládež:
Nejpohádkovější pohádky, Čarodějné pohádky, Kouzelné pohádky – Klasické pohádky, které najdete v těchto
knížkách, jsou známé z mnoha zpracování, ale prvními kdo je zapsali byli bratři Grimmové.
Štěpán, Ludvík: Čítanka pro prvňáčky – Setkání s první vlastním úsilím přečtenou knížkou je pro většinu dětí silným a nezapomenutelným zážitkem. Poslouží k rozvíjení čtecích návyků, čtenářské fantazie, tvořivosti a estetického cítění.
Kawuloková, Jana: Nemusíš nic říkat – Svůj kouzelný věk (16 let) si Simona moc šastně neužívá. Přísní rodiče jí zakazují diskotéku, tajný idol o ni zjevně nestojí a její sokyně v lásce jí nehorázně komplikuje život. Simona je ovšem bojovnice
a na svou první diskotéku se nakonec přece jen dostane.
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Městská knihovna Lom

Vedení města
blahopřeje
jubilantům

Besedy se dětem líbily
O besedy, které lomská knihovna
připravila pro žáky ZŠ Lom v rámci
Týdne knihoven (3.–7. 10.), byl velký
zájem, a aby se dostalo na všechny zájemce, připravil kolektiv knihovny
v následujícím týdnu besedy další.
Ve středu 12. října pro třídu 1.B
a 19.října pro 4.A. V úvodu byli žáci
seznámeni s prostory knihovny, jejím vybavením, jaký význam a účel
knihovny pro člověka mají. Následovalo povídání o dětských knihách,
o knihách, které mají děti doma a také

o tom, jaké znají pohádkové postavy,
či jiné knižní hrdiny. Dalším tématem byli zvířátka a jejich svátek (4. 10.
Světový den zvířat). Děti byly seznámeny jak se ke zvířátkům správně chovat, jak je chránit a jak o ně pečovat.
Všichni se shodli na tom, že nám zpříjemňují a obohacují život a že bez nich
by bylo na světě smutno a pusto. V závěru besedy si ještě děti zasoutěžily
v zábavných kvízech a v hádání hádanek. Ze sladkostí, které za správné odpovědi získaly, měly velkou radost.

V měsíci listopadu 2011 oslaví
tito lomští občané významné
životní jubileum:
Dostálová Marie (80 let)
Prkno Miloslav (80 let)
Habadová Miloslava (70 let)
Vedení města Lomu jim
upřímně gratuluje a přeje
do dalších let pevné zdraví,
štěstí a mnoho spokojenosti.

Vítězové výtvarné soutěže
Město Lom vyhlásilo ke Světovému dni zvířat výtvarnou soutěž pro
děti, jejíž slavnostní vyhlášení proběhlo
24. října v městské knihovně. Z celkového počtu 52 obrázků bylo vybráno
devět nejhezčích, jejichž autoři – Pepa
Vaňo (1.A), Patrik Kocur (1.B), Kuba
Raiminius (2.A), Daniel Smrž (2.A),
Daniel Salač (2.A), Matěj Prokeš (4.A),
Roman Vokoun (4.A), Natálie Olahová
(5.A) a Natálie Minárová (5.A) obdrželi z rukou starostky města Kateřiny
Schwarzové věcné ceny a srdečnou gratulaci ke svému vítězství. Ceny do soutěže věnovalo město Lom.

Sport

Ohlédnutí za podzimní částí okresního přeboru Devět bodů od vysněného postupu
Fotbalové mužstvo SK Viktorie
Lom obsadilo po podzimních bojích
druhou příčku tabulky. Z osmi utkání
při aktivním skore 21:11 pětkrát zvítězilo a třikrát utrpělo porážku. Cíl postupu se týmu vzdálil, ovšem jarní část
může ještě mnoho změnit.
Vedení klubu se podařilo získat
řadu mladých nadějných hráčů. Tým

se konsolidoval a na rozdíl od minulých let se díky trenéru Antonovi Stehlíkovi podařilo dosáhnout mimořádné
tréninkové účasti a morálky. Do dubna
2012, kdy jarní část začíná, se bude
mužstvo v rámci zimní přípravy tvrdě
připravovat na pokus vymazat ztrátu
devíti bodů na postupové místo. Příprava bude probíhat v areálu SK Vikto-

rie Lom a v nové sportovní hale v Litvínově. Těšíme se na jaro a srdečně
zveme všechny Lomáky i „přespolní“
k nám do Lomu na dobrý fotbal, pivko
a klobásu.
Pavel Barák, místopředseda
SK Viktorie Lom

Podzimní část okresního přeboru
ukončili hráči SK Viktorie Lom vítězstvím 3:1 (poločas 1:0) na domácí
půdě v utkání s mužstvem Kopisty „B“.
Branky vstřelili J. Bohm, L. Čábelka
a L. Hrubý. SK Viktoria Lom se po-

čtem 15 bodů dělí o 2.–3. místo s Obrnicemi. K vysněnému postupu musí
naše mužstvo na jaře vymazat devítibodovou ztrátu na tým Horního Jiřetína
„B“. Jarní část zahájí při derby 7. dubna
v Mariánských Radčicích.
P. Barák

Poděkování

Trenér SK Viktorie Lom Anton Stehlík, jemuž patří dík za jeho obětavou a záslužnou činnost pro mužstvo.
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SK Viktoria Lom se díky níže
uvedeným podporovatelům v létě
pustila do realizace plánů rozvoje
sportovní a společenské aktivity.
Ve spolupráci s městem Lom bylo
provedeno mnoho viditelných prací
na údržbě sportovního areálu. Došlo ke kompletnímu materiálovému
vybavení sportovišť, fotbalových
týmů, a to včetně žákovských. Žáci
absolvovali letní horské soustředění
a úspěšně odehráli podzimní část
přeboru přípravek. O dospělých píšeme na této stránce.
Podařilo se získat ﬁnanční dotaci od ČSTV, která bude po dohodě
s městem Lom (jakožto majitelem
objektu) použita na opravu střechy

tribuny, opravu laviček a opravu sociálního zařízení na stadionu.
Na sportovní akce se podařilo přilákat řadu diváků a na jaře bude zahájen nábor dětí do našich přípravek.
Zásadním problémem klubu zůstává neutěšený stav objektu „Sokolovny“, který bude klub řešit v zimním období.
Poděkování tedy patří podporovatelům, bez kterých by naše aktivity
nebyly možné a jimiž jsou: J+J Radoš – Krušnohorské uzeniny, Raprint,
Severočeši.cz, OliverInvest, Lumiragame a především město Lom.
Za výkonný výbor
P. Barák, místopředseda
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