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Slovo starostky

Vážení občané města Lom,
je mi ctí vám za celé vedení města Lom ze srdce popřát Vánoce plné
štědrosti, pohody, lásky a pokoje a v novém roce mnoho štestí, zdraví,
osobních a pracovních úspěchů.
Kateřina Schwarzová, starostka města Lom

Město Lom oslavilo 670 let
Vážení a milí občané Lomu,
srdečně vás zdravím prostřednictvím posledního čísla naší Lomské radnice v letošním roce. Asi
bych na tomto místě měla bilancovat a hodnotit uplynulý rok. Já
nemám bilancování příliš v lásce
a hodnocení mé práce a práce
mých kolegů nechám na vás, lomských občanech. Pro mě osobně to
byl rok, který mi velmi rychle utekl
neboť byl rokem usilovné práce.
Nadešel slavnostní čas adventní, který je pro mě osobně spojen s rozjímáním, přípravou vánočních svátků, měl by být i časem
klidu a hlavně a především těšení
se a očekávání. Také by měl být
tento čas časem milých setkání.
Dovolte mi proto vás pozvat dne
18. 12. 2011 v 17:00 hodin do našeho kostela Nejsvětější srdce
páně, kde společně zažehneme poslední svíci na adventním věnci.
Setkání oslavíme zpěvem a připomenutím si vánočních tradic.
Srdečně vás všechny zvu a velmi
se těším na setkání s vámi.
Děkuji vám všem velmi za pomoc, pochopení, vstřícnost, nezištnost, za vaše podněty, náměty, výtky, stížnosti či žádosti. Všechno
toto mi moc a moc pomáhá v mé
práci a je pro mě sdělením a signálem, že vám naše město a dění
v něm není lhostejné.
Přeji vám všem, milí Lomáci,
jen a jen vše dobré.
Kateřina Schwarzová

V pondělí 14. listopadu proběhla v Lomu velká společenská událost. Město Lom slavilo významné výročí – 670 let od první písemné zmínky o našem městě. Při této příležitosti byla připravena rozsáhlá vernisáž historických fotograﬁí a dokumentů, které se týkaly
historie Lomu, ale také hornictví, které je sním velmi silně spjato.
Vernisáž, jenž se uskutečnila v sále
kulturního domu v 17:00 hodin slavnostně zahájila starostka města Kateřina Schwarzová za přítomnosti místostarosty Pavla Baráka a radních
Bronislava Schwarze a Zdeňky Šteflíkové, která přispěla ke slavnostní
atmosféře hudebním vystoupením.
Nechybělo vystoupení hornické kapely Mostečanka, lomských mažoretek a žáků základní školy, které přítomným předvedli představení Naše
město v historii. Pozvání na slavnostní zahájení výstavy přijala i velmi
známá a uznávaná textařka Jiřina Fi-

Město Lom seznamuje veřejnost
s pronájmem pozemku za účelem
zřízení zahrady
Seznamujeme veřejnost s možností pronájmu části pozemkové parcely č. 387/3
o výměře 1 000 m2 za účelem zřízení zahrady. Parcela se nachází v ulici Husova za domy č.p. 218 a 217. Zahrada nebyla dlouhodobě užívána, proto je nutné jí zrekultivovat.

Roční pronájem činí 3 Kč/m2.
V případě vašeho zájmu o pronájem zahrady se prosím obracejte na zde uvedené telefonní číslo: 476 769 872, kde vám budou poskytnuty veškeré informace o tomto pozemku. Žádost je možné podat písemně na adresu: Město Lom, MěÚ v Lomu, nám. Republiky č. p. 13, Lom, kancelář č. 4 nebo také
e-mailem na adrese cerna@mesto-lom.cz.

kejzová. Autorka takových hitů jako
Za rok se vrátím, Dominiku, Malý vůz
a To mám tak ráda se v Lomu narodila. A ačkoli, jak přiznala, zde strávila jen školní léta, do Lomu se velmi
ráda vrací.
Součástí zahajovací části vernisáže bylo vyhodnocení soutěže, která
probíhala od února do října letošního
roku a vztahovala se k historii našeho
města. V našem měsíčníku byly uveřejňovány fotograﬁe týkající se významných událostí spojených s histoPokračování na str. 3

Zvláštním a významným hostem oslav výročí první zmínky o městě Lom byla i zdejší rodačka, textařka PhDr. Jiřina Fikejzová, která z rukou starostky Lomu Kateřiny
Schwarzové převzala pamětní list města.

Pietní akt na městském
hřbitově v Lomu
Na letošní rok připadlo také jedno
smutné výročí. Ještě před vernisáží
v kulturním domě se na lomském hřbitově u pomníku obětí konal pietní akt
u příležitosti 65 let, jenž uplynuly od katastrofy na dole Kohinoor I. Příčinou neštěstí, která si r. 1946 vyžádala dvaapadesát obětí, bylo podle dobových zdrojů
vzplanutí výbušných směsí. Kladení

věnců a květin se zúčastnili představitelé
města Lom i zástupci měst Mostu, Litvínova a Meziboří, dále zástupci hornických spolků, místních organizací a pozůstalí. Připomínka katastrofy byla také
součástí výstavy v kulturním domě.
I tragické a velmi smutné události
jsou nedílnou součástí naší historie a je
proto potřeba na ně nezapomínat.

Výsadba nové lipové aleje na náměstí Republiky
Nikdo nelenil – ruku k dílu přiložili úplně všichni včetně lomských
dobrovolných hasičů.
„Tímto všem za vedení města
velmi děkuji. Domnívám se, že se
dílo podařilo. Děkuji také občanům
našeho města za pochopení a vstřícnost v průběhu realizace výsadby. Těším se na jaro až nám naše náměstí
ukáže svou novou květinovou a krásnou tvář,“ sdělila starostka města Kateřina Schwarzová.
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Nad dopisy ze schránek důvěry
Tři ze čtyř sdělení, jenž jsem nalezla ve schránkách důvěry, byla veskrze pozitvní. Dalo by se říci, že
byla vlastně poděkováním a chválou
od vás občanů Lomu jednak za práci
a úsilí a také za pozornost, kterou věnuji nejen já, ale také moji kolegové
a zaměstnanci MÚ Lom vám, Lomákům, a našemu městu. Musím podotkonout, že se poděkování týkala
také zaměstnaců MÚ Lom za jejich
dobře odváděnou práci. Já jsem z dopisů vycítila mnoho vřelosti, povzbuzení, pochopení, víry a rovněž obrovské lidské moudro. To mě utvrzuje
v tom, že sdělení psali občané velmi
moudří, chápající, vřelí a nelhostejní.
Velmi vám ze srdce děkuji za milá
slova. Jsem velmi poctěna slovy poděkování a chvály a jsem velmi ráda,

že lidé jako vy jsou občany našeho
města. Opět cítím obrovskou vzpruhu
a chuť do práce, neboť vaše slova vnímám jako ocenění. Jsem ráda, že držíte palce a přejete mi hodně úspěchů.
A hlavně děkuji za vaši víru v to, že
funkci starostky beru opravdu vážně,
jako své poslání a zaměstnání, a že
chci jen a jen pracovat pro naše město
a pro vás, občany Lomu. Stejně tak
i moji kolegové radní.
Jedno sdělení bylo výtkou za nepořádek na městském hřbitově. S tímto
se ovšem nemohu ztotožnit neboť jsem
osobně byla na našem hřbitově 14. 11.
2011, tedy v den, kdy pisatel vhodil
svoji stížnost do schránky důvěry. To
co jsem zde viděla – perfektní pořádek – se ani v nejmenším neshoduje
se slovy pistalele či pisatelů. Od hři-

bitova bydlím co by kamenem dohodil, takže mohu posoudit zda se slova
pisatele zakládají na pravdě či nikoli.
Bohužel musím konstatovat, že nezakládají. Městský hřibitov je uklízen
a udržován každý den.
Děkuji vám, milí Lomáci, za vaše
sdělení, tím mám na mysli také sdělení negativní. Moc mi v mé práci pomáhají a chápu je od vás jako způsob
pomoci. A jsou pro mě signálem, že
vám naše město a život v něm nejsou
lhostejné.
Vždyť právě my všichni naše
město tvoříme a proto ho utvářejme
společně k obrazu svému.
Kateřina Schwarzová, starostka

Město Lom má kontaktní místo Sdružení českých spotřebitelů
Zákon o ochraně spotřebitele ve svém
úvodním ustanovení konstatuje, že prodávající se nesmí při prodeji výrobků
a poskytování služeb chovat v rozporu
s dobrými mravy; zejména nesmí žádným způsobem spotřebitele diskriminovat. Je dobře, že české právo takovou
klauzuli obsahuje. Pro dohadování se
s některými prodejci nebo poskytovateli
služeb nám však pro svoji obecnost obvykle nepomůže, potřebujeme konkrétnější argumenty.
Mnozí spotřebitelé při řešení svých
problémů s prodejcem či dodavatelem
služby cítí, že právo je na jejich straně,
ale chybí jim věcná argumentace. Existuje více možností kde získat radu
a podporu pro řešení svého spotřebitelského sporu.
Na Městském úřadě v Lomu nyní funguje, v rámci zkvalitnění služeb obča-

nům našeho města, kontaktní místo Sdružení českých spotřebitelů. Občané našeho
města nyní mohou v případě nespokojenosti nebo problémech s poskytnutými
službami nebo prodejci podat stížnost
či reklamaci. Na MÚ Lom, v kance-

láři v přízemí úřadu, kde sídlí pokladna,
si nyní spotřebitel může vyplnit FORMULÁŘ PRO STÍŽNOSTI A REKLAMACE, který se následně zašle na adresu
Sdružení českých spotřebitelů. Formulář
si lze též stáhnout na internetových stránkách města www.mesto-lom.cz, kde jej
můžete také elektronicky vyplnit.
Po podání stížnosti obdržíte e-mailem
potvrzení převzetí Vaší žádosti o radu
a identiﬁkační číslo Vašeho případu. Následně Vám bude oznámeno, kdo konkrétně odborné stanovisko či doporučení
pro další postup připravuje. O stavu vyřizování Vašeho případu se můžete informovat ve složce „Vyřizování případu“,
po zadání Vašeho identiﬁkačního čísla.
Rovněž můžete nahlédnout do Archivu případů, kde naleznete dle Vašeho zadání nejrůznější možné případy
a doporučení k jejich řešení.

Město Lom
upozorňuje:
UPOZORNĚNÍ – na webových
stránkách Ústeckého kraje (portál
dopravní obslužnosti – http://doprava.kr-ustecky.cz) je zveřejněna první pracovní verze plánu dopravní obslužnosti Ústeckého kraje
– je zde možnost nahlédnutí a seznámení se s návrhem plánované
koncepce. Kraje pořizují plán v samostatné působnosti nejméně na
dobu pěti let. První plán dopravní obslužnosti musí být zpracován
nejpozději do 31. prosince 2011.

Lampionový průvod
Listopad je měsícem, kdy podzim ztrácí své barvy, dny se krátí,
noci prodlužují a sluníčko se téměř
neukáže. V MŠ Loučná nás ale podzimní chmury nezaskočí, špatná nálada má vstup zakázán. Proto jsme se
rozhodli, že si jedno listopadové odpoledne obarvíme a rozsvítíme. A co
je barevné, svítí a zaručeně vykouzlí
úsměv na tváři dětem i dospělým? No
jasně, lampion! Tak jsme ve spolupráci
s rodiči, stejně jako minulý rok, uspořádali lampionový průvod.
Celý týden se nesl ve znamení Halloweenu. Schodiště MŠ se postupně
zaplnilo vydlabanými dýněmi, třída
a vestibul školky zdobily černé kočky
a strašidla. Den „D“ byl určen na čtvrtek 4. listopadu. Děti už od rána vyráběly halloweenské masky, kreslily dýně
a těšily se, co se bude dít odpoledne.
Když se přiblížila čtvrtá hodina
a začali jsme se scházet na dvoře
školky, bylo jasné, že nás k velké radosti všech bude opravdu hodně. Děti
s rodiči, ale také sourozenci, babičky,
dědečkové a ostatní členové rodiny…
nikdo si nenechal akci ujít. Po rozsvícení lampionů všech barev, tvarů
a velikostí jsme vyrazili na obchůzku
města. Rodiče i učitelky měli navíc
další možnost se vzájemně více poznat

a popovídat si. Děti zářily štěstím víc
než svíčky v lampionech. V průběhu
cesty jsme udělali krátkou zastávku na
hřišti, děti všem přítomným zazpívaly
písničku a odrecitovaly básničku. Navzdory chladnému počasí se nám povedlo ujít pěkný kus cesty a při postupném rozcházení bylo slyšet slova
chvály. Děkujeme za příjemný zážitek
a těšíme se na další společnou akci.
Kateřina Zpěváčková

Souboj prvňáčků
V pátek 11. 11. 2011 si během celého
dopoledne poměřovali své znalosti a dovednosti ti nejmladší a nejmenší školáci
z naší školy – žáčci tříd 1.A a 1.B.
Téměř tři měsíce usilovné práce dětí
a jejich třídních učitelek byly při vlastním klání opravdu vidět. Ve velmi vyrovnaném souboji tak získali medaile
a tituly Matematický král – žák 1.A Matýsek Raiminius a Čtenářský král – žák
1.A Adam Holub
V závěru klání se všichni zúčastnění
shodli na tom, že nepoleví a budou se
i nadále v učení snažit tak, aby v přístím
souboji znalostí opět úspěšně obstáli.
Hana Rambousková,
Jana Dietrichová

 Loučení s přírodou, která se ukládá k zimnímu spánku se uskutečnilo v MŠ Lom.
Pozvání na milou akci přijala starostka města Kateřina Schwarzová společně s radním
Bronislavem Schwarzem. V rámci akce proběhla soutěž o nejhezčího „Podzimníčka“
– tentokrát děti s rodiči vytvářeli skřítky a postavičky z brambor – tzv. „Bramboráčky“. Nechybělo pásmo písniček a říkadel s podzimní tématikou, občerstvení z rukou
kuchařek a na závěr vzplál táborák spojený s pečením buřtíků.

VÁNOČNÍ KOLEDY ZPÍVAJÍ ANDĚLÉ… UŽ JSOU TU VÁNOCE TAK AŤ JSOU ŠŤASTNÉ A VESELÉ

UŽIJME SI SPOLEČNĚ POSLEDNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI V LOMSKÉM KOSTELE
POPŘEJME SI SRDEČNĚ ZPĚVEM A ÚSMĚVEM

Ruce a mysl zahřeje punč, svařák, čaj či hudba k tanci i poslechu.
Nebudou chybět ani ukázky vánočních tradic.
NA VARHANY HRAJE A TÓN UDÁVÁ MUDR. ZDEŇKA ŠTEFLÍKOVÁ a k dobré pohodě zazpívají děti z pěveckého kroužku ZŠ Lom

POŘÁDÁ MĚSTO LOM VE SPOLUPRÁCI S LOMSKÝMI NADŠENCI
Přijďte se s námi naladit na vánoční atmosféru

Přijďte se s námi do kulturního domu rozloučit
s rokem 2011 a přivítat nový rok 2012
Celým zábavným večerem Vás bude provázet
a k tanci i k poslechu zahraje
DJ EVERY z Hitrádia FM.
* UŽIJTE SI SKVĚLOU ZÁBAVU *
* OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO * CHYBĚT NEBUDE ANI OHŇOSTROJ*
Předprodej a závazná rezervace vstupenek od 1.12.2011 v kanceláři starostky
( tel. č. 476769860, 476769862) na MÚ Lom
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Město Lom oslavilo 670 let
Dokončení ze str. 1
rií našeho města. Do souteže se zapojili
nejen Lomáci, ale také přespolní. Vítězem, jenž správně zodpověděl všechny
soutěžní otázky, se stal rodák z Lomu
pan Jan Cibuzar.
Touto cestou mi prosím dovolte
jménem města Lom poděkovat všem
občanům našeho města, kteří se nemalou měrou podíleli na přípravách vernisáže. Také jejich zásluhou jsme měli
možnost nahlédnout do historie našeho města.
Děkuji všem za jejich ochotu,
vstřícnost a nezištnost s níž přistupovali a byli nápomocni. Nesmím zapomenout poděkovat zaměstnancům
MÚ Lom za jejich skvěle odvedenou
práci při přípravě vernisáže. Dále děkuji žákům ZŠ Lom a lomským mažoretkám za jejich vystoupení. V neposlední řadě mnohokrát děkuji všem
sponorzům bez jejichž přispění by
bylo velmi těžké vernisáž a oslavu vůbec realizovat.
Kateřina Schwarzová, starostka
Za město Lom děkuji sponzorům
za ﬁnanční přispění, občanům a organizacím za zapůjčení historických
dokumentů a fotograﬁí města a za
spolupráci na přípravě výstavy:
 Severočeským dolům Chomutov
 Litvínovské uhelné a. s.
 Okresnímu muzeu Most
 Oblastnímu archivu Most
 Podkrušnohorskému
technickému muzeu Most
 Základní škole Lom
 Junáku, Svazu skautů a skautek
ČR, středisko Most
 Severočeskému leteckému
archivu Most
 občanům města Lomu

Pozvání na oslvu a vernisáž k oslavě věnované přijali zástupci města – místostarosta Pavel Barák, radní Zdeňka Šteﬂíková a radní Bronislav Schwarz.

Starostka města předáva cenu panu Janu Cibuzarovi, vítězi souteže o historii města Lom.

patří vám všem velký dík.

V rámci vernisáže se uskutečnilo vystoupení lomských mažoretek.

Také divadelní představení žáků ZŠ Lom bylo velkým kulturním zážitkem.

Jiřina Fikejzová se na vernisáži setkala se svými přáteli.
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Kalendárium (15. 12. 2011 – 15. 1. 2012)
 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
15. 12 – 21. 12. – soutěž „O nejhezčí vánoční výzdobu okna“
18. 12. – Adventní setkání – kostel Nejsvětější Srdce Páně,
od 17:00 hod., pěvecké vystoupení, vánoční tradice
31. 12. – Silvestr 2011 – sál kulturního domu od 20:00 hod.

29. 12. taneční večer s Hornickou kapelou SD a. s. – od 17:00 hod.
30. 1. divadelní představení Besídka – od 19:00 hod.

21. 12.
23. 12.

Základní umělecká škola Litvínov
18. 12. Adventní koncert – od 16:30 hod. kostel Sv. Michaela Archanděla
21. 12. Vánoční koncert – malá scéna ZUŠ od 18:00 hod.
13. 1. Sax Band p. Macha – Městská knihovna Litvínov

Základní škola a Mateřská škola Lom
prosinec – vánoční nadílka, posezení u vánočního stromku, vánoční dílna
leden – Tři králové, soutěž ve stavění sněhuláka

Docela velké divadlo Litvínov
17. 12. dětské divadlo – Divadelní vánoce – od 15:00 hod.
17. 12. koncert Noc pastýřů česká mše vánoční – od 19:00 hod.
21. 12. divadlo Něžné dámy – od 19:30 hod.
30. 12. taneční zábava Silvestr v divadle a 15. výročí otevření divadla
– od 19:00 hod.
15. 1. dětské divadlo Popelka – od 15:00 hod.

 MĚSTO MOST
Městské divadlo Most
15. 12. Naši furianti – od 10:00 hod.
16. 12. Fantasy of Dance – Velká scéna – od 19:00 hod.
18. 12. Osudy dobrého vojáka Švejka – Malá scéna – od 19:30 hod.
19. 12. Noc na Karlštejně – Velká scéna – od 10:00 hod.
20. 12. Osudy dobrého vojáka Švejka – Malá scéna – od 19:00 hod.
21. 12 Hradišan – vánoční koncert – Velká scéna – od 19:00 hod.
22. 12. Osudy dobrého vojáka Švejka – Malá scéna – od 19:00 hod.
27. 12. Obchodník s deštěm– Komorní scéna – od 19:00 hod.
28. 12. Sluha dvou pánů – Velká scéna – od 19:00 hod.
29. 12. Večer tříkrálový – Velká scéna – od 19:00 hod.
30. 12. Donaha! – Velká scéna – od 18:00 hod.
6. 1. Osudy dobrého vojáka Švejka – Malá scéna – od 19:00 hod.
9. 1. Noc na Karlštejně – Velká scéna – od 19:00 hod.
11. 1. Naši furianti – Velká scéna – od 19:00 hod.
13. 1. Šest tanečních hodin v šesti týdnech – Velká scéna – od 19:00 hod.

Klub seniorů
15. 12. – Klub seniorů Lom – Vánoční posezení – sál kulturního domu,
od 14:00 hod.
15. 12. – Penzion pro seniory Lom – Vánoční posezení, od 13:00 hod.
 MĚSTO LITVÍNOV
Citadela Litvínov
15. 12. dětské ﬁlmové představení Máma mezi Marany – od 13:30 hod.
15. 12. Taneční čtvrtek s Pichlovankou – od 17:00 hod.
19. 12. divadelní představení Světáci – od 19:00 hod.
22. 12. dětské ﬁlmové představení Kocour v botách – od 15:30 hod.
22. 12. dětské ﬁlmové představení Alvin a Chipmunkové 3 – od 17:30 hod.
22. 12. ﬁlmové představení Hranaři – od 19:30 hod.
25. 12. Vánoční zábava s manžely Hvozdovými – od 18:00 hod.
28. 12. Silvestrovská maškarní show pro děti – od 17:00 hod.

 MĚSTO MEZIBOŘÍ
do 30. 12. výstava fotograﬁí Zdeňka Tomášová – Barvy Českého
středohoří – knihovna Meziboří
do 22. 12. výstava netradičně ozdobených vánočních stromků
– kino Meziboří
3. 12. Mikulášská nadílka – sjezdovka Meziboří, od 16:00 hod.
8. 12. Adventní koncert – kino Meziboří, od 18:00 hod.
9. 12. Vánoční pohádka s nadílkou – kino Meziboří, od 17:00 hod.
 MĚSTO OSEK
17. – 18. 12 Vánoční tradice na téma „krajkové“ – ITC Osek

3. adventní koncert – kostel Nanebevzetí Panny Marie
Betlémské světlo – kaple Sv. Kateřiny, od 16:15 hod

Divadlo Rozmanitostí Most
17. 12. Dědečkův Betlém – od 10:00 hod.
29. 12. SAXANA – dívka na koštěti – od 16:00 hod.
07. 1. Slůně, aneb proč mají sloni dlouhé choboty – od 10:00 hod.
14. 1. O rybáři a zlaté rybce – od 10:00 hod.

První adventní neděle – rozsvěcení vánočního stromu v Lomu

Sport
Vážení příznivci šipkového sportu,
byla zahájena letošní soutěž o pohár
Unie šipkových organizací ČR. Tento
pohár se hraje vyřazovacím způsobem.
Zahajovacího předkola, které se hrálo
minulý měsíc se naše družstvo Sokolovna Lom nezúčastnilo, neboť jsme
byli nasazeni rovnou do 1. kola soutěže. Toto 1. kolo jsme odehráli 16. 11.
2011 na terčích domácího týmu Drink
Teplice v restauraci „U Šlenců“ v Teplicích - Trnovanech.
Do zápasu naše lomské družstvo
nastoupilo sebevědomě, avšak soupeře, který hraje až 4. nejvyšší ligovou
soutěž jsme mírně podcenili a k našemu překvapení jsme v 1. třetině

utkání prohrávali 4:8. V druhém dějství jsme změnili taktiku, vrátili jsme
se do utkání a po druhém dějství byl
stav srovnán na 13:13. V závěrečných
bojích se již potvrdily dlouholeté zkušenosti našich hráčů, a to především
Jindřicha Šabouka a Martina Šeﬂa.
Utkání jsme s přehledem dotáhli do
vítězného konce. Konečný výsledek
utkání byl pro našeho soupeře tvrdý,
když jsme ho nakonec pozazili v poměru 22:14 a postoupili tak do 2. kola
soutěže. Domácí tým Drink Teplice
hrál bojovně, byl to tým sympatických
hráčů, a nakonec jsme se společně vyfotografovali před jejich terči.
Václav Šteﬂík

Na první adventní neděli si občané v Lomu rozsvítili, na znamení první svíce na adventním věnci, svůj nádherný, modrý vánoční strom.
„Děkuji vám, milí Lomáci, vytvořili jste skvělou atmosféru. Moc a moc vám děkuji,“ komentuje vydařenou akci starostka města.

Vedení města
blahopřeje
jubilantům

Členové klubu důchodců Lom - Loučná děkují starostce města Lom Kateřině
Schwarzové a rovněž celému vedení města za velkou pomoc a podporu činnosti našeho klubu. Děkujeme velmi za to, že můžeme vyjíždět na zajímavé zájezdy, při nichž mimo jiné navštěvujeme hrady a zámky ČR.
Také mezi nás přichází s kytičkami pro naše jubilanty. V nedávné době nám
předala společně s radním Bronislavem Schwarzem bezpečnostní pomůcky,
které pro nás získala v rámci prevence kriminality.
Za všechny členy klubu důchodců Lom - Loučná děkuje Eva Langhammerová

LOMSKÁ RADNICE

V měsíci prosinci 2011 oslaví
tito lomští občané významné
životní jubileum:
Doležal Viktor (80 let)
Pitvorec Jozef (75 let)
Cink Jiří (75 let)
Mařík František (75 let)
Dešková Eliška (70 let)
Dušek Miroslav (70 let)
Malý Ladislav (70 let).
Vedení města Lomu jim
upřímně gratuluje a přeje do
dalších let pevné zdraví, štěstí
a mnoho spokojenosti.
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