LOMSKÁ

RADNICE
NOVINY MĚSTA LOM  ROČNÍK IX.  ČÍSLO 1  LEDEN 2019  MĚSÍČNÍK  ZDARMA

Lomská radnice je periodický tisk územního samosprávného celku. Měsíčník města Lom je registrován u MK ČR E 20234.

Rok 2019 je rokem 120. výročí založení první české veřejné knihovny
„Čelakovský“ v Lomu, která byla v průběhu let umístěna i v této budově čp. 10 na nynějším náměstí Republiky.

Dětský
Silvestr
S posledním dnem roku 2018
se lomští obyvatelé rozloučili na
náměstí Republiky, kde město
Lom pro děti a jejich rodiče uspořádalo odpolední zábavný program plný humoru a soutěží s divadlem V Pytli. Silvestrovské
setkání rozzářil a zároveň ukončil
ohňostroj. Všem spoluobčanům
přejeme v novém roce 2019 hodně
zdraví, štěstí a pohody!
Elektronická verze nové podoby Lomské radnice je uveřejněná na webu www.mesto
-lom.cz a na Facebookové
stránce Lomská radnice.

Zastupitelé
schválili vyrovnaný
rozpočet města
Na osmé straně představíme
lomské šikovné ruce
S novým číslem Lomské radnice začíná i nový seriál článků
představující naše šikovné sousedy. Zaměříme se na jejich výrobky od keramiky, šití, pletení,
pomůcek pro maminky, domácích
přírodních mýdel, maleb krajinek
i mandal, maleb na kámen, vánoč-

ních věnců, velikonočních vajíček, šperků, cukrovinek z perníku,
soch ze dřeva, vitráží po výtvory
z proutí. To představili šikovní
obyvatelé Lomu během výstavy
Kreativity, která se konala v listopadu v sále kulturního domu. Na
snímku vystavovatelé.

http://www.mesto-lom.cz

Rozpočet města Lom na rok 2019 i čtyři desítky dalších usnesení provedlo Zastupitelstvo města Lom 17. prosince. Do zasedací místnosti
Městského úřadu Lom přišlo všech jedenadvacet zastupitelů a dorazilo i několik obyvatel, protože jednání je veřejné.

Mezi z pohledu obyvatel nejdůležitější usnesení patřilo schválení návrhu vyrovnaného rozpočtu
města Lom na rok 2019, kdy se
shodovala suma celkových příjmů i výdajů. Zastupitelé rovněž
schválili střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2020 až 2023.
Zastupitelstvo delegovalo
v souladu s § 84 odst. 2) písm.
f, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jako zástupce Lomu na valnou hromadu obchodních společností, v nich má město majetkovou

účast, starostku města Kateřinu
Schwarzovou, 1. místostarostu
města Pavla Baráka, a 2. místostarostu města Romana Lafka. Delegování je časově omezeno na
dobu, kdy jmenovaní vykonávají
svoji funkci.
Tisková zpráva ze zasedání zastupitelstva města i tiskové zprávy
z jednání Rady města Lom zájemci
najdou na webu www.mesto-lom.cz
v záložce „TISKOVÉ ZPRÁVY
RM, ZM“ popřípadě na Facebookové stránce Lomská radnice.
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Stručně z Rady města Lom Slovo starostky
Radní schválili uzavření
Smlouvy o dílo spočívající
v pravidelné údržbě a opravách
areálu fotbalového hřiště, mezi
městem Lom a nájemcem, a to
od 1 ledna 2019. Cena díla je
stanovena jako kompenzace
výše nájemného domu na adrese
Osecká 589.
Memoriál J. H. Bankse se plánuje na 25. května. Radní uložili
vedoucí odboru vnitřních věcí,
sociálních věcí, kultury a zdravotnictví, zajistit veškeré administrativní a organizační úkony
s pořádáním akce spojené.
Schválený je nákup nákladního vozidla MAN s příslušenstvím (1 ks kontejneru, přední
náprava, nové pneu) pro potřeby
příspěvkové organizace Městské technické služby Lom za
786 500 Kč. Finanční prostředky
budou zařazeny do rozpočtu
MTS Lom na rok 2019.
Z důvodu aktualizace krizové
karty města Lom, s ohledem na

volební období 2018–2022 radní
schválili složení sedmičlenné povodňové/krizové komise města
Lom.
Pozastavení činnosti spojené
s vydáním územního rozhodnutí
a ostatních navazujících částí
díla „Chodník pro pěší a cyklisty
z ulice Litvínovská, Lom k litvínovskému hřbitovu“ odsouhlasili
radní do vyřešení majetkoprávních vztahů dotčených pozemků.
Po jejich vyřešení se má pokračovat v následných činnostech uvedených ve smlouvě o dílo.
Odsouhlasená je i aktualizovaná smlouva na zajištění odchytu psů a sběru uhynulých zvířat na území města.
Radní schválili Smlouvu
o pronájmu prostor tělocvičny příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Lom, pro účely
sportovního klubu Sport Lom z. s.,
za nájemné ve výši 0,- Kč/ hod., a to
z důvodu podpory mládežnického
sportu ve měste.

Vážení a milí čtenáři,
právě držíte v rukou zbrusu
nové a první vydání našeho měsíčníku Lomská radnice v roce 2019.
Úvodem mi dovolte vám popřát v novém roce jen všechno nejlepší a nejkrásnější, mnoho zdraví
a štěstí. Ať se vám splní všechny
sny a přání.
Přinášíme vám Lomskou radnici v úplně novém a trendy kabátku. Pevně doufám a věřím se
svými kolegy, kteří se na Lomské
radnici podílejí, že se vám nový
formát a nové pojetí Lomské radnice líbí a líbit i nadále bude.
Chceme pokračovat v tom, že každý měsíc vám budeme přinášet informace, zajímavosti, novinky, fotografie… apod. A také vás žádáme, stejně
jako v minulém období, o spoluvytváření jednotlivých vydání. Třeba jen
tím, že nám budete zasílat vaše postřehy, návrhy, fotografie současné,
ale i z dob dávných. Zkrátka vše o našem městě. Další novinkou je Facebooková stránka Lomská radnice, která je také studnicí informací pro vás
Lomáky, stejně jako webové stránky města Lom.
Vážení Lomáci, děkuji vám já i moji kolegové za přízeň. Na shledanou
a na počtenou v dalších vydáních naší nové Lomské radnice a na viděnou
v ulicích našeho města.
Kateřina Schwarzová, starostka města Lom

Výzkum proběhne v náhodně vybraných domácnostech Lomu
Během ledna a února navštíví
pracovníci výzkumné společnosti
MEDIAN náhodně vybrané byty
nebo domy v městě Lom v rámci
prestižního mezinárodního šetření. Cílem výzkumu je získat informace o představách obyvatel
ČR týkajících se domácí i mezi-

národní politické situace. Dotazovací rozhovor ve většině případů
má trvat 25 minut. Odpovědi jsou
zcela anonymní, všechny údaje
budou použity pouze v rámci souhrnných údajů a výzkumná společnost vylučuje možnost jakéhokoliv zneužití osobních informací.

Termíny jednání Rady města Lom
a Zastupitelstva města Lom na rok 2019
07. 01. 2019 – Rada města Lomu
21. 01. 2019 – Rada města Lomu
04. 02. 2019 – Rada města Lomu
11. 02. 2019 – Zastupitelstvo
města Lomu
18. 02. 2019 – Rada města Lomu
04. 03. 2019 – Rada města Lomu
18. 03. 2019 – Rada města Lomu
01. 04. 2019 – Rada města Lomu
15. 04. 2019 – Rada města Lomu
24. 04. 2019 – Zastupitelstvo
města Lomu
29. 04. 2019 – Rada města Lomu
13. 05. 2019 – Rada města Lomu
27. 05. 2019 – Rada města Lomu
10. 06. 2019 – Rada města Lomu
17. 06. 2019 – Zastupitelstvo
města Lomu
24. 06. 2019 – Rada města Lomu

08. 07. 2019 – Rada města Lomu
22. 07. 2019 – Rada města Lomu
05. 08. 2019 – Rada města Lomu
19. 08. 2019 – Rada města Lomu
02. 09. 2019 – Rada města Lomu
09. 09. 2019 – Zastupitelstvo
města Lomu
16. 09. 2019 – Rada města Lomu
30. 09. 2019 – Rada města Lomu
14. 10. 2019 – Rada města Lomu
29. 10. 2019 – Rada města Lomu
11. 11. 2019 – Rada města Lomu
11. 11. 2019 – Zastupitelstvo
města Lomu
25. 11. 2019 – Rada města Lomu
09. 12. 2019 – Rada města Lomu
16. 12. 2019 – Zastupitelstvo
města Lomu
23. 12. 2019 – Rada města Lomu

http://www.mesto-lom.cz

Agentura MEDIAN dodržuje
všechna etická pravidla pro realizaci výzkumů. Účastí ve výzkumu
se domácnosti k ničemu nezavazují. „Z uvedeného je zřejmé,
že se obyvatelé Lomu při účasti
v tomto výzkumu společnosti
MEDIAN nemají čeho obávat,“

vysvětluje starostka města Kateřina Schwarzová. Více v dopise
Ing. Luďka Rambouska, vedoucího oddělení Projekt manažerů
společnosti MEDIAN, s.r.o., který
je uveřejněný na webu města
a na Facebookové stránce Lomská
radnice.

Čtvrtý ples lomských seniorů
V pořadí IV. Ples lomských seniorů bude 23. února od 18 hodin v Kulturním domě v Lomu.
K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Profil z Vlašimi,
hlavní host večera je Ilona Csáková. Se svými Stand-upy vystoupí představitel trapnomagie
Damián. Ve fotokoutku si budou moci účastníci plesu zdarma pořídit upomínkovou fotografii. Konferenciér večera je
Radek Jirgl, na účastníky plesu
čeká bohatá tombola. Sál bude
otevřen od 17:30. Vstupenky za
150 Kč na ples nejen pro seniory
bude možné zakoupit od začátku února v městské knihovně,
popřípadě před zahájením akce
v kulturním domě. Rezervace lístků je možná v městské knihovně na telefonu 476 769 874
nebo na E-mailu: knihovna@
mesto-lom.cz.
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Místo pokácení
čeká dub jen
úprava koruny

NOVINKA: Cena oběda včetně dopravy jen 60,-

Dub rostoucí na parcele č. 638/1
v majetku města Lom, k. ú. Loučná
u Lomu nebude pokácený, ač tak
žádali nájemníci domu č. p. 119
v ulici Novostavby. Strom roste ve
svahu, jeho kořenový systém drží terén proti sesuvu a podle šetření komise pro majetek, bytové a nebytové
hospodářství, životní prostředí, vodohospodářství a dopravu, je strom
zdravý bez suchých větví. Strom
proto bude upraven jen odborným
prořezem. Potřebné práce zajistí
společnost MTS Lom, příspěvková
organizace, v období vegetačního
klidu, tedy do 31. března 2019.

STRAVOVÁNÍ V ZŠ LOM

Aktualizované
sazebníky
nepřinesly
navýšení cen
Obyvatelé Lomu se nemusí
obávat, že důvodem aktualizace
sazebníků úhrad – náhrad za městem poskytované základní pečovatelské služby je jejich navýšení.
Impulzem pro aktualizace je upozornění metodika z KÚ Ústeckého
kraje na skutečnosti, že nabídka
poskytované základní pečovatelské služby by měla korespondovat s vyhláškou č. 505/2006 Sb.
a to i v případě, že město Lom
některé služby vůbec poskytuje.
Rada města schválila aktualizovaný sazebník úhrad pro klienty
pečovatelské služby s účinností od
1. ledna 2019. Na stejné výši bude
ponechána i cena za praní prádla
pro veřejnost, to je 60 Kč/kg plus
21 % DPH.

n novinkou je 3x v týdnu možnost výběru ze dvou hlavních jídel
n možnost výdeje a konzumace jídla ve školní jídelně (v létě ve
venkovních prostorách ZŠ) včetně nápoje
n dle domluvy zajistíme rozvoz k vám domů

Cena oběda (polévka + hlavní jídlo) je 60,- včetně dopravy
Při konzumaci ve školní jídelně je součástí oběda nápoj (zdarma).
Nutno objednávat jídla týden dopředu!

Objednávky na 734 579 193
Jídelníček je na www.zsmslom.cz, www.mesto-lom.cz,
popřípadě na Facebookové stránce Lomská radnice

Provoz sběrného dvora v zimním období (listopad až březen)
Dopoledne

Odpoledne

Pondělí

od 13:00 do 16:00

Úterý

od 13:00 do 16:00

Středa

od 13:00 do 16:00

Čtvrtek

od 13:00 do 16:00

Pátek

od 13:00 do 16:00

Sobota

od 10:00

do 14:00

Neděle

od 10:00

do 14:00
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Tradiční adventní setkání u lomského kostela
Tradiční setkání lomských občanů s vedením města se uskutečnilo
v třetí adventní neděli. Již tradičně se akce konala u lomského kostela
Nejsvětějšího Srdce Páně a hudební produkce přímo v něm.

Návštěvníci si mohli prohlédnout živý betlém sestavený ze 17
obyvatel města či stánky s ukázkami vánočních tradic. Mostečtí
skauti přivezli Betlémské světlo,
které rozdávali zájemcům. Proběhla také soutěž o nejlepší „vanilkový rohlíček“. Do soutěže
se přihlásilo šest spoluobčanů
a všichni byli odměněni výrobky
z medu. První tři místa patří Jaroslavě Šarfické, Petru Mirosničkovi a Evě Kutinové.
Recept na vítězné vanilkové
rohlíčky (dávka na cca 40 ks)
280 g hladké mouky, 70 g cukru,
210 g změklého másla nebo tuku
na pečení, 100 g mletých oříšků
nebo strouhaného kokosu, směs
vanilkového cukru a moučkového cukru na obalení.

Již tradičně nechybět stánek
s dárky spolku Jasmína, kde ti, co
donesli něco k snědku opuštěným
kočičkám, byli odměněni malým
dárečkem.
V kostele vánoční atmosféru
pomohli dokreslit svým hudebním vystoupením žáci ZŠ Lom
pod vedením pana ředitele, také
MUDr. Z. Šteflíková se svým
programem. Potleskem přítomní
odměnili rovněž hráče žesťového souboru GOLDEN BRASS
ze ZUŠ Litvínov pod vedením
V. Skořepy. Všem účinkujícím
děkujeme za krásný zážitek!
Na zahřátí byl připraven výborný punč, svařené víno nebo čaj
a k zakousnutí tradiční vánočka.
Na posilněnou nesměla chybět grilovaná uzenina od sponzora
Jaroslava Radoše, majitele Kruš-

Nejznámějším vánočním zvykem je rozkrajování jablíček. Pokud se uvnitř
jablka objevila hvězdička, jako v tomto případě, znamenalo to štěstí.

nohorských uzenin Lom, kterému
také patří velké poděkování. Dík
si zasloužili i zaměstnanci městského úřadu, městských technických služeb a lomští dobrovolní
hasiči za pomoc při realizaci akce.
Vedle živého betlému si příchozí mohli prohlédnout vánoční

V rámci adventního setkání u lomského kostela celkem 17 obyvatel města pomohlo vytvořit živý betlém.

Lomáci se zapojili
do celorepublikové akce
Stejně jako Lom, tak se i celá
řada obcí a měst v celé České republice v polovině prosince zapojila do společného zpívání koled.
Vánoční písně se na náměstích
a v dalších prostorách rozeznívají vždy ve stejný čas, a ani v závěru roku 2018 tomu nebylo jinak.
V kostele Nejsvětějšího Srdce
Páně v Lomu se obyvatelé sešli

12. prosince a připojili se k celorepublikové akci Česko zpívá koledy. Od 18 hodin za hudebního
doprovodu MUDr. Z. Šteflíkové
a dětí ze ZŠ Lom zazněly krásné
české koledy a písně ve vánočním
duchu, které si všichni s chutí zazpívali. Účastníci akce dostali při
příchodu zpěvníčky a osvěžit se
mohli i teplým čajem.

betlém vystavený tradičně ve výloze bývalé kavárny na náměstí.
Velmi děkujeme panu Kurkovi,
občanu našeho města, za zapůjčení nádherného betlému. Pan
Kurka svým úžasným zpracováním mile přispěl ke zpříjemnění
adventního času.

Vítězka soutěže o nejlepší „vanilkový rohlíček“ Jaroslava Šarfická byla
odměněna výrobky z medu.
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Díky městu Lom Mikuláš naděloval 5. prosince hned na dvou
místech. V kulturním domě si děti
mohly společně se svými rodiči
užít taneční a soutěžní odpoledne v duchu vánoční nálady. Pracovnice městské knihovny již dopoledne připravily
čertovskou show
pro děti ze dvou
tříd lomské mateřské školy.
Program se
soutěžemi pro děti
i dospělé zajistilo Hudební divadlo Hnedle vedle,
když nechybělo
přetahování lanem pro malé i velké, tancování
či společné malování přáníčka Ježíškovi (na snímku). Na nejlepší
čekaly drobné sladké odměny.
Děti se těšily na Mikuláše a dočkaly se i čerta s anděly. Za písničku či básničku si pak odnesly
sladkou mikulášskou nadílku. Děkujeme za příjemné odpoledne
plné tance, her a legrace. Děkujeme také manželům Hejskovým
za poskytnutí služby občerstvení.



Takhle Mikuláš naděloval v kulturním
domě i v mateřské škole

Všichni čtenáři Lomské radnice dostávají dárek od pana Antonína Mazance, který každoročně připravuje „jízdní řád do kapsy“, ve kterém zohledňuje autobusovou i vlakovou dopravu z a do Lomu směrem na Litvínov, ale
u vlaků i spoje směr Teplice. Za jeho dlouholetou aktivitu mu děkujeme.
Velmi si vážíme toho, že bez nároku na odměnu pan Mazanec například díky
aplikaci IDOS vyhledal pro mnoho obyvatel Lomu důležité informace týkající se dopravy vlakem, autobusem a MHD. Tlumočíme mu tímto jistě i poděkování od těch našich čtenářů, kterým „jízdní řád do kapsy“ pomůže.

Úžasnou mikulášsko-čertovskou show spojenou s tradičním nadělováním dárků od Mikuláše již dopoledne prožily děti
z obou tříd mateřské školy
v Lomu. Neukápla prý při ní ani
slzička, přesto se mystický oka-

ODJEZDY Z LOMU
Všední dny
n Autobusové linky
Lom náměstí – Litvínov: 4:52D, 5:22K, 6:02B, 6:27CH, 7:02B, 7:30CH, 8:02B,
8:27CH, 10:02B, 11:27CH, 12:02B, 13:27CH, 14:02B, 14:27CH, 15:02B, 15:29CH, 16:02B,
16:27CH, 17:02B, 17:27CH, 18:02B, 18:27CH, 19:02B, 19:27CH, 21:02 B, 23:02B.
Vysvětlivky: D – z Duchcova, K – z Krupky, CH – z Chlumce, B – z Bíliny.
n DPmMaL číslo 13
Lom náměstí – Loučná / Litvínov: 5:18, 5:48, 6:18, 7:03, 8:18, 10:18, 12:18,
13:18, 14:18, 15:18, 16:18, 17:18, 18:18, 19:35, 20:35, 22:05.
Vysvětlivky: odjezdy z Lomu od hřbitova vždy o 2 minuty dříve.
n ČD
Lom – Litvínov: 5:23, 5:55, 6:14L, 7:31, 9:31, 11:31, 12:14L, 13:31, 14:14L,
15:31, 16:14L, 17:31, 18,14M, 19:31, 21:31, 22:59.
Vysvětlivky: L – v Louce přestup, M – spoj Ústí n/L. – Most.

mžik příchodu Mikuláše i čertovsky legrační show významně dotkla každého. „Bylo to překrásné
dopoledne, na které jen tak nezapomeneme,“ shodly se pracovnice školky. Děti byly odměněny
bohatou nadílkou, na které se podílela ZŠ Lom a MŠ Lom (výtěžek z jarmarků). Mikulášskou besídku a úžasnou čertovskou show
pro tentokrát připravila Městská
knihovna Lom.

Lom – Teplice: 4:41OT, 5:10OÚL, 5:41Ú, 6:23, 6,41Ú, 7:18, 8:23, 10:23, 12:23,
13:41Ú, 14:23, 15:41Ú, 16:23, 17:41, 18:23, 20:23, 22:10OT.
Vysvětlivky: Ú – přímý do Ústí n/L., OT – v Oldřichově přestup, OÚL – v Oldřichově přestup, spoj jede do Ústí n/L.
Sobota + neděle
n Autobusové linky
Lom – Litvínov: 4:58D, 7:03B, 7:18D, 9:18D, 11:18D, 13:18D, 15,18D, 17:18D,
19:03B, 19:18D.
Vysvětlivky: D – z Duchcova, B – z Bíliny.

Den válečných veteránů

Den válečných veteránů uctilo
i vedení města Lomu. Den před
jedenáctým listopadem starostka
města položila kytice u pomníků
padlým na městském hřbitově,
před kostelem Nejsvětějšího Srdce
Páně, před městským úřadem
a v Podkrušnohorské ulici.
Od roku 2001 Česká republika
vzpomíná v Den veteránů na oběti
všech válečných konfliktů. Histo-

Jízdní řád do kapsy

n DPmMaL číslo 13
Lom náměstí – Loučná / Litvínov: 5:05, 6:05, 8:05, 10:05, 12:05, 14:05,
16:05, 18:05, 20:05, 22:05.

rie tohoto dne se váže už k 11. 11.
1918, ukončení I. světové války,
nejstrašnější války, jakou lidstvo
do té doby poznalo.
Každého jedenáctého dne jedenáctého měsíce v roce si lidé připínají na klopy kvítek vlčího máku.
Vyjadřují tím úctu těm, kteří bojovali
za svobodu za první a druhé světové
války nebo vojákům působícím v zahraničních vojenských misích.

n ČD
Lom – Litvínov: 1:29, 5:55, 7:31, 9:31, 11:31, 13:31, 15:31, 17:31, 19:31,
21:31, 22:59.
Lom – Teplice: 5,10O, 6:23, 8:23, 10:23, 12:23, 14:23, 16:23, 17:00Ú, 18:23,
20:23, 22:10OÚL.
Vysvětlivky: Ú – přímý do Ústí n/L., O – v Oldřichově přestup, OÚL – v Oldřichově přestup, spoj jede do Ústí n/L.
ODJEZDY Z LITVÍNOVA SMĚR LOM
Všední dny
n Autobusové linky
Litvínov Jiráskova ulice – Lom: 4:19B, 5:22CH, 5:49B, 6:22CH, 6:39B, 7:49B,
8:22CH, 9:49B, 10,22CH, 11:49B, 12:22CH, 13:22CH, 13:49B, 14:22CH, 14:49B,
15:22CH, 15:49B, 16:22CH, 16:26B, 17:22CH, 17:49B, 18:22CH, 18:52O, 19:38K,
20:38B, 22:38D.
Vysvětlivky: CH – do Chlumce, K – do Krupky, D – do Duchcova, O – do
Oseku. Z autobusového nádraží odjezdy o 2 minuty dříve.
n ČD
Litvínov – Lom: 4:34O, 5:03O, 6:16T, 6,32LÚ, 7:12T, 8:16T, 10:16T, 12:16T,
13:32LÚ, 14:16T, 15:32LÚ, 16:16T, 18:16T, 20:16T, 22:03O.
Vysvětlivky: T – do Teplic, O – do Oldřichova, LÚ – v Louce přestup na spoj do
Ústí n/L.

Starostka Lomu pokládá květy u příležitosti Dne veteránů a 90. výročí konce I. světové války.



Sobota + neděle
n Autobusové linky
Litvínov Jiráskova ulice – Lom: 4:24B, 6:38D, 8:38D, 10:38D, 12:38D, 14,38D,
16:24B, 16:38D, 18:38D, 20:38D.
Vysvětlivky: B – do Bíliny, D – do Duchcova.
n ČD
Litvínov – Lom: 5:03O, 6:16T, 8:16T, 10:16T, 12:16T, 14:16T, 16:16T, 18:16T,
20:16T, 22:03O, 23:21T.
Vysvětlivky: T – do Teplic, O – do Oldřichova.
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Výuka dílen v naší „základce“ se
představila na mezinárodním fóru
V rámci 11. Mariánskolázeňských dialogů více než 170 účastníků ze čtyř národů diskutovalo
o otázkách, které nejvíce ovlivňují vztah žáků k řemeslnickým
oborům, jejich uplatnění na trhu
práce a o přeshraniční spolupráci.

Základní školu a Mateřskou školu
Lom prezentoval statutární zástupce Jakub Ozaňák, který přednesl příspěvek o výuce dílen v ZŠ
Lom a o rozvoji manuální zručnosti žáků nejen v základní škole,
ale i dětí ve školách mateřských.

Aktuality ze školních lavic
V rámci 11. Mariánskolázeňských dialogů přednesl J. Ozaňák příspěvek
o výuce dílen v ŽŠ Lom.

Vysvědčení se bude v základní škole vydávat ve čtvrtek
31. ledna a pololetní prázdniny připadají na pátek 1. února.

Adventní setkání završilo projekt „Jsem laskavec“
Žáci ZŠ a MŠ Lom uspořádali
adventní setkání s místními seniory a dokončili tím projekt „Jsem
laskavec“, který se uskutečnil
v rámci Světového dne laskavosti.
O pravou vánoční atmosféru se
20. prosince postarali žáci školy,
kteří společně se seniory z Lomu
prožili pohodové chvíle.
Den byl naplněný předvánočními aktivitami v podobě dílen,

vánočních koled, básní i ukázek
vánočních zvyků a vzpomínek,
jak se kdysi svátky prožívaly.
Děti tvořily výrobky společně se
seniory, kteří si je pak mohli odnést domů. „Vše se odehrávalo
v úžasné atmosféře, která oslovila děti i dospělé,“ uvádí mimo
jiné Jakub Ozaňák, pověřený statutární zástupce vykonávající činnost ředitele školy. Vánoční at-

mosféru krásně dokreslil za okny
padající sníh.
Jménem vedení města Lomu
seniory pozdravila a mimo jiné
vše nejlepší do roku 2019 popřála
Martina Šípová, radní pro věci
školské, sociální a kulturní.
„Doufáme, že založíme tradici
setkávání se dětí z naší školy s našimi seniory, kteří nastupující generaci mají hodně co dát. Všem, kteří

se účastnili, mnohokrát děkujeme
a těšíme se na další setkání,“ dodává
zástupce ředitele Jaroslav Zajíc.
Základní škola a Mateřská
škola Lom se přihlásila do projektu Laskavec 2018 a nejdříve
školáci navštívili v listopadu seniory u nich v penzionu. Do happeningu „Jsem laskavec“ se zapojilo
více než 14 000 školáků ze 193
měst z celé České republiky.

Jménem vedení města Lomu seniory pozdravila a mimo jiné vše nejlepší do
roku 2019 popřála Martina Šípová, radní pro věci školské, sociální a kulturní.

Než se senioři rozešli do jednotlivých dílniček, školáci zazpívali vánoční písně a zarecitovali básničky.

Ve třídě 1. A se uskutečnila dílnička vánočních zvyků a tradic, kde senioři
vzpomínali na své Vánoce z dětství.

Žáci společně se seniory vyráběli svícny a andělíčky, ozdoby z těsta a sádry,
papírové hvězdy a zdobili hrnečky technikou decoupage.
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Jak senioři oslavili Vánoce a konec roku
V prosinci se členové Klubu
seniorů Lom 1 účastnili řady akcí,
například u rozsvícení vánočního
stromu (2. 12.) si užili nastávající
vánoční atmosféru, ke které při-

spěl také vánoční punč od našich
lomských hasičů. Následně jsme
se 6. 12. sešli s vedením města
na vánočním setkání v kulturním
domě při hudbě, malém pohoš-

Lomské tanečnice „Holky seniorky“ vystoupily v rámci Ligy zábavy v litvínovské Citadele.

V prosinci se členové Klubu seniorů Lom 1 účastnili řady akcí, například
rozsvícení vánočního stromu na náměstí Republiky.

tění a bohaté tombole. Velmi děkujeme našim radním, konkrétně
panu Schwarzovi, paní Šípové,
panu Vodákovi a místostarostovi
panu Barákovi, že mezi nás přišli
a nezapomínají na naši generaci,
za což si jich velmi vážíme. Pro
nemoc se nemohla zúčastnit naše
paní starostka, a tak jsme jí alespoň poslali přání ke znovuzvolení
do funkce. Celý večer nám dále
zpříjemnily děti z lomské základní
školy, které nám pod vedením ředitele školy pana Ozaňáka zazpívaly, za což jim patří velký dík.
Poděkování patří také městským
technickým službám za přípravu
sálu na naše setkání a dále pak
manželům Hejskovým za zajištění
pohoštění pro naši akci.
A i další adventní čas jsme strávili velmi aktivně a příjemně. Již
7. 12. jsme se zúčastnili Ligy zábavy v litvínovské Citadele, kde
vystoupily naše tanečnice „Holky
seniorky“, 12. 12. jsme si s ostatními zazpívali v lomském kostele
při celorepublikové akci „Česko
zpívá koledy“, 16. 12. jsme se
sešli na Adventním setkání také
u lomského kostela, kde jsme finančně podpořili sbírku krmiv
a potřeb pro psí útulek a útulek
pro kočičky „Jasmína“ v Litvínově. Sedmadvacátého jsme opět
na sále kulturního domu oslavili
konec roku 2018, při hudbě, dobrém jídle a pití a zavzpomínali na
členy, kteří nás již bohužel opustili. Poděkování patří našim členkám paní Paříkové a Majerové

Tipy na volný čas (do 14. února)
18. 01.
18. 01.
19. 01.
19. 01.
22. 01.
23. 01.
24. 01.
24. 01.
25. 01.
26. 01.
26. 01.
27. 01.
27. 01.
27. 01.
27. 01.
28. 01.
30. 01.
09. 02.
14. 02.

Koncert kapely Wobčas Bezlegrace – Citadela Litvínov od 19.00
Koncert litvínovské skupiny: Návštěva u Stráníků – Docela velké Divadlo Litvínov od 19.00
Offroad Safari – Stezky uhlí: těžba zblízka (je třeba včas zarezervovat) – sraz Litvínov-Šumná ve 12.00
Divadelní agentura Praha přiváží výpravné pohádkové představení pro děti Jak se krotí princezna –
Docela velké divadlo Litvínov od 16.00
Cestovatel Pavel Klejna: Národní parky středního Norska – Městská knihovna Most (kinosál) od 17.00
Komedie: Když kočky nejsou doma – Městská knihovna v Mostě (kinosál) od 19.00
Cestovatelská projekce: Ladislav Zibura „Prázdniny v Evropě“ – Citadela Litvínov od 19.00
Skutečný příběh dívky: Klára 3847 – Docela Velké Divadlo Litvínov od 19.00
Tančírna – Taneční večery pro veřejnost – Citadela Litvínov od 19.00
Dětské divadlo Halabala show s Hopsíkem – Docela velké Divadlo Litvínov od 16.00
Divadelní ples s Pavlem Novým – Docela Velké Divadlo Litvínov od 20.00
Offroad Safari – Zimním středohořím: sopky a kouřící hora (je třeba včas zarezervovat) – sraz u kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Mostě v 10.00
Poznávací jízda Winter Trial – začátek na polygonu Autodromu Most, start v 9.00
Divadelní představení pro děti O Smolíčkovi – Citadela Litvínov od 16.00
Taneční zábava: Malá muzika Chomutov – Citadela Litvínov od 16.00
Divadlo v Rytířské: 4000 dnů – Citadela Litvínov od 19.00
Co svítí v noci na obloze – Planetárium Most od 15:30
Masopustní průvod a veselice ve Staré vsi – Podkrušnohorský zoopark Chomutov
David Koller Acoustic Tour 2019 – Valentýnský koncert – Městské divadlo Most od 19.00

a paní Kronichové z MTS Lom za
pomoc při obsluze.
Všem našim občanům přejeme v roce 2019 vše dobré, hodně
zdraví a vzájemné úcty a vedení
města mnoho úspěchů při jeho náročné práci.
Marie Pauchlá
předsedkyně Klubu seniorů Lom 1

Poděkování
Ocenění za práci si zaslouží zaměstnanci lomských technických služeb, kteří i během vánočních svátků dbali o čistotu
města Lomu. Zatímco jiná města byla 25. a 26. prosince zavalena odpadem především z obalových materiálů od vánočních
dárků, zaměstnanci lomských
technických služeb vyjeli už
25. prosince dopoledne a z ulic
odstranili krabice i balící papír. Znovu pak do města vyjeli hned 26. prosince. Naše město tak bylo i během svátků čisté.
Za tuto službu jim jako obyvatel
Loučné, Lesní ulice velmi děkuji.
Eva Maříková

Blahopřejeme
V lednu oslaví svá životní jubilea tito občané města Lomu:
Angela Pešková
Zdeněk Brabec
Emilie Vyšínová
Alice Křesáková
Jindřiška Novotná
Miroslav Hlůšek
Mária Feriová
Věra Schönpflugová
Alena Steinerová.
Hodně pohody, zdraví a životního optimismu přeje vedení
města.

Vzpomínáme

Dne 9. ledna tomu byly 2 roky,
kdy nás navždy opustil pan
Antonín Vestfál. S láskou vzpomínají Lída s rodinou, Růža s rodinou a Maruš.
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V Kulturním domě v Lomu proběhla ojedinělá výstava, která si dala za cíl představit naše „Lomáky“ trochu netradičně, a to jako amatérské
výtvarníky, řezbáře či například malíře. Pro všechny bylo velkým překvapením, kolik šikovných a nadaných sousedů žije v našem městě. Akce
se setkala s velkým ohlasem veřejnosti, a tak doufáme, že jsme přispěli k počátku krásné tradice a s našimi lomskými kreativci se budeme setkávat častěji. Představujeme Vám naše lomské šikovné ruce.

Lomské šikovné ruce: Eva Vargová
S Evou Vargovou se čtenáři měli možnost seznámit již v minulých ročnících Lomské radnice, při představení naší mladé generace, jako
s úspěšnou písničkářkou a skladatelkou. Málokdo ale ví, že její další
velkou láskou je Tibet, jeho kultura a umění, které sama úspěšně převádí na malířská plátna a sama je i sebe představila.

„Narodila jsem se jedné květnové noci dvěma krásným duším
v podhůří Krušných hor. Dětství
a mládí nesoucí se v duchu bezstarostnosti a vzdoru vystřídalo
zapálení pro studium odlišných
kultur a myšlenkových směrů.
Během studia religionistiky na
Masarykově univerzitě v Brně se
do popředí mého zájmu dostala
vizuální kultura, a zejména pak
buddhistická ikonografie.
V roce 2011 se mi naskytla
příležitost zúčastnit se jedné
z dobrovolnických misí v ladackém klášteře Diskit, kde jsem se
poprvé bezprostředně střetla s tibetskou kulturou a uměním. Byla
to láska na první pohled a trvá dodnes. Akademickým výsledkem
mého působení v Diskitu je bakalářská práce z roku 2012, která
se zabývá identifikací ikonografie v Lhačungu, nejstarší svatyni
v areálu kláštera. (Práce je volně
ke stažení zde: http://is.muni.cz/
th/362327/ff_b/).
Začíná rok 2019, je to už bezmála sedm let od završení mého
studia, a svět obrazu mě fascinuje stále. Jen přístup se dost
změnil. Místo dřívějšího posuzování, kategorizování a zkoumání, nyní sama obrazy tvořím.
Maluji zejména sakrální obrazy
vycházející z precizně propracované symboliky tibetské buddhistické ikonografie. Sakrální (účelově duchovní) umění tibetského
buddhismu představují zejména
thangky – svinovací malby s náboženskou tématikou. Obsahem
takových svitků je často mandala.

Mandala znamená (magický)
kruh a v tibetském buddhismu
slouží jako nástroj kontemplace:
symbolicky zachycuje kosmologii světa a pomáhá tak jogínovi
smyslově ho uchopit. Když hovoříme o mandale, nejedná se pouze
o Východní symbolismus. Vyskytuje se napříč civilizacemi od
paleolitu, starého Egypta, amerických Indiánů, až po raně křesťanský středověk v našich končinách.
Některé mandaly mají speciální charakter, jako například kálačakry (tzv. Kola života), bhavačakry (tzv. Kola cyklické
existence), jantry (magické geometrické obrazy), a v neposlední řadě také mandaly zasvěcené buddhům a božstvům. Vedle
Buddhy Šákjamuniho, ústřední
postavy buddhistického učení,
existují další stovky rozličných
buddhů, bódhisattvů, dharmapálů, bohů, a to jak v mužských,
tak v ženských formách. Každá
bytost přitom v důsledku zosobňuje jediný energetický Zdroj,
a ten dřímá v každém z nás. Můžeme mu říkat Vnitřní Já, a efektivní způsob, jak s ním pracovat, představuje Seberealizace.
Pod pojmem Seberealizace se neskrývá žádné tajné učení ani náboženská škola. Je to prostá filosofie života, která nabádá
k naplnění našeho potenciálu tvořit. Tento potenciál v sobě nosíme
bez výjimky všichni, a zpočátku
našeho života, tedy během dětství, nás společnost hojně podporuje v jeho rozvíjení. Chodíme

do různých kroužků, jsme členy
sportovních klubů a podobně.
Ovšem s věkem nám přibývá
povinností a ubývá času na kreativní odpočinek. Chodíme do
práce, staráme se o rodinu, trávíme čas s přáteli, a na péči
o vlastní nitro už nezbývá žádný
čas. Zajetá rutina nás časem dokonale pohltí, a my se stáváme
otroky vlastního života. Seberealizace nám pomáhá odstavit na
chvíli ego stranou a vědomě nechat projevit své vnitřní Já prostřednictvím toho, co nás naplňuje a těší. U Seberealizace

je nezbytné vykonávat proces
tvorby vědomě. Udám-li příklad
na malbě, tak svou pozornost soustředím nejen na jednotlivé tahy
štětcem, ale především na TO, co
maluji. Tedy zaměstnávám svou
mysl symbolikou vztahující se ke
tvořenému obrazu tak, že mé ego
zaujímá pasivní roli přihlížejícího, a dává tak prostor vnitřnímu
Já k sebeprojevu. Seberealizace
má neomezené množství forem
a naším úkolem je pak uplatnit
kreativitu tak, aby činila šťastné
nejen naše blízké, ale především
Nás samotné.“

„V roce 2011 se mi naskytla příležitost zúčastnit se
jedné z dobrovolnických misí v ladackém klášteře
Diskit, kde jsem se poprvé bezprostředně střetla
s tibetskou kulturou a uměním. Byla to láska
na první pohled a trvá dodnes.“
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