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

Vážení občané města Lom,
je mi ctí vám za celé vedení města ze
srdce popřát Vánoce plné štědrosti,
pohody, lásky a pokoje a v novém roce
mnoho štěstí, zdraví, osobních
a pracovních úspěchů a co nejvíce jenom
těch krásných a pohodových dnů.
Kateřina Schwarzová,
starostka města Lom

V kulturním domu se 9. listopadu konal 1. ročník výstavy Kreativní Lom. Více o projektu lomských šikovných rukou je na straně 4.

Vánoční strom v Lomu už září do noci
Během první prosincové neděle se obyvatelé Lomu sešli s vedením
města na náměstí Republiky, aby společně přivítali adventní čas,
s tím spojenou přípravu na Vánoce a dle liturgie i příchod Ježíše Krista. Na slavnostní rozsvícení Vánočního stromu andělem navázal koncert v místním kostele Nejsvětější Srdce Páně.

„Prožijte prosím krásné Vánoce v kruhu rodiny, známých či
přátel bez stresu a užívejte si sváteční pohody. Přeji vám v předstihu i šťastné vykročení do roku

2020,“ pozdravila mimo jiné starostka města Kateřina Schwarzová
přítomné a pozitivně kvitovala, že
na celoměstskou akci přišlo tolik
Pokračování na str. 2 a 3

V Lomu máme Rytíře české chuti 2019
Lomský podnikatel Jaroslav Radoš se stal Rytířem české chuti
pro rok 2019. Vedení města majiteli firmy Krušnohorské uzeniny J+J Radoš s.r.o. k tomuto
ocenění velice blahopřeje a děkuje mu za vzornou reprezentaci Lomu.
Od roku 2013 se v soutěži
Dobrý tuzemský potravinářský výrobek „Česká chuťovka“
a „Dětská chuťovka“ vyhlašuje titul Rytíř české chuti, který
10. října ve slavnostním prostředí
Rytířského sálu Valdštejnského
paláce Senátu Parlamentu České

republiky převzal lomský podnikatel Jaroslav Radoš za úspěšný
rozvoj výroby jakostních a chutných masných výrobků v podkrušnohorském regionu.
Soutěž probíhá již jedenáctým rokem ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova pod záštitou místopředsedů
Senátu a ministra zemědělství.
Především spotřebitelům pomáhá
objevit chutné české potraviny.
Je otevřena všem poctivým tuzemským výrobcům a jejich potravinám, pokud si toto označení
opravdu zaslouží.

Stromy pro Lom – pokračování
Občané Lomu měli možnost oslavit listopadový státní svátek každý
po svém, někteří si Den boje za svobodu a demokracii mohli spojit například s vysazováním dalších okras-

ných stromů zakoupených místními
obyvateli. V rámci celoměstské akce
se tak na podzim v Lomu vysadilo již
18 nových stromů.
Pokračování na str. 3
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Poděkování ředitele ZŠ a MŠ Lom
Zbývá nám
několik dní do
Vánoc a současně několik dní do začátku nového
roku 2020. Dovolte mi proto, abych
i touto formou poděkoval všem,
kteří naši školu po celý letošní rok
podporovali. V první řadě je to
město Lom, včele s paní starostkou
Bc. Kateřinou Schwarzovou. Město
školu nejen financuje, ale i podporuje při různých příležitostech během celého roku.
Děkuji i všem našim zaměstnancům ve školkách i ve škole za jejich
kvalitně odváděnou práci, která je
často velmi náročná. Poděkování
patří i všem rodičům a zákonným

zástupcům našich žáků a dětí v mateřské škole za jejich přístup a příkladnou spolupráci s námi.
A v neposlední řadě je to poděkování samotným našim žákům a dětem za to, že se díky nim daří v naší
škole a školkách vytvořit tak příjemnou rodinnou atmosféru, kterou
nám velké školy mohou jen závidět.
Vám všem patří ještě jednou moje
velké poděkování a přání všeho nejlepšího do kalendářního roku 2020.
Přeji Vám, abyste všichni prožili
krásné nadcházející Vánoce, odpočinuli si a mohli jsme všichni příjemně vstoupit do roku 2020.
Krásné Vánoce a šťastný nový
rok 2020 Vám všem přeje Jaroslav Zajíc, ředitel Základní školy
a Mateřské školy Lom.

Medové dárky pro děti ve školkách

Děti z mateřské školy v Lomu
i Loučné se dočkaly milé návštěvy
Mikuláše, anděla, čerta a nově i sněhuláka Olafa z pohádky Ledové království. Mikuláš s andělem rozdávali dárky, čert trochu zlobil a Olaf
si žádal vřelá objetí. „Děkuji všem

organizátorům akce, dětem pak za
jejich statečnost a zazpívané písničky,“ chválí paní starostka Kateřina Schwarzová. Zvláštní dík patří
Petru Emingerovi ze Spolku Krušnohorských Včelařů za sponzorský
dar v podobě medových medvídků.

Oprava koryta potoka pokračuje
Vodohospodářské stavby, spol.
s r.o. pokračují v opravě a rekonstrukci koryta a krycí desky zatrubněného Lomského potoka na
náměstí Republiky. Jak je na první
pohled patrné, práce pokračují na
třech částech stavby, a to v místě
propadu potoka u „okálů“, dále
u kostela na křižovatce před Městským úřadem Lom a pod železničním viaduktem. Všechny tyto
stavby s sebou nesou omezení pro
občany i pro dopravní obslužnost
ve městě. Vedení města žádá řidiče i občany, aby i nadále dbali
dopravních omezení a byli opatrní při pohybu kolem jednotli-

vých úseků. Práce pokračují a postupně se má dokončovat první
etapa stavby. Bližší informace zájemci získají na MÚ v Lomu, na
webových stránkách města a v následném vydání Lomské radnice.

Fotografií se vracíme do místa propadu potoka u „okálů“, kde v současnosti již je i betonová krycí deska.

Vánoční strom v Lomu
Dokončení ze str. 1
Lomáků. Podle odhadů pořadatelů dle účasti může úspěšně konkurovat těm nejvydařenějším celoměstským podnikům za několik
uplynulých let.
Pro návštěvníky byl připravený zábavný program divadélka
Uličník s Mikulášem a čerty. Nechyběl anděl, který přiletěl slavnostně rozsvítit ozdobený smrk
a sněhulák Olaf, se kterým se malí
i velcí vyfotografovali. Zájemci
si mohli vyzkoušet vánoční tradice, jako překrajování jablek, lití
olova, pouštění lodiček ze skořápek ořechů či zdobení perníčků.
Pro zahřátí byl k dispozici horký
čaj a sváteční punč, pro mlsné jazýčky pak grilované klobásky či
polopárky.
Mikuláš s čerty odměnili sladkostí šikovné děti za přinesené vyrobené ozdoby na vánoční stromeček
či za přednesenou básničku nebo
zazpívanou koledu. Všichni na náměstí si mohli společně zazpívat za
podpory reprodukované hudby.

Za velkého zájmu přítomných
absolvovala premiéru Ježíškova
pošta, kdy si děti mohly napsat své
vánoční přání Ježíškovi na městem připravený korespondenční
lístek. Přáníčko orazítkovala paní
poštmistrová příležitostným razítkem lomské Ježíškovy pošty
a děti lístek vhodily do vánoční
poštovní schránky. Kdo má zájem
ještě o otisk razítka lomské Ježíškovy pošty, může je získat v městské knihovně kupříkladu s Betlémským světlem, které zájemci
od mosteckých skautů získají
23. prosince od 16 do 18 hodin.
Příjemné prvoadventní odpoledne završil koncert Valdštejnových trubačů v kostele Nejsvětější Srdce Páně. Klasický žesťový
kvintet z nedalekého Litvínova se
zaměřuje především na hudbu starých mistrů 14. až 18. století, ale
zahrál i jednu z nejznámějších vánočních písní Tichá noc (německy
Stille Nacht, která byla poprvé
uvedena na Štědrý den v roce 1818
v rakouském městě Obendorf).
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už září do noci
O tom, že se vystoupení litvínovských hudebníků posluchačům líbilo, svědčí i fakt, že si potleskem
vyžádali přídavek.
„Děkujeme všem za pomoc
a organizaci akce a také sponzo-

rovi Krušnohorským uzeninám
J+J Radoš Lom,“ chválí starostka
Kateřina Schwarzová. Upozorňuje
taktéž, že výtěžek z akce bude použit ve prospěch útulku pro opuštěná zvířata v Litvínově.

Hledají se vhodnější prostory
Rada města hledá vhodnější prostory pro pobočku Pošty PARTNER
Lom u Mostu 2 (Podkrušnohorská
464/23). Důvodem plánovaného
přesunu jsou nevyhovující prostory
pro personál i zákazníky a nedostatek parkovacího místa před budovou pošty na frekventované ulici.
Z nepředvídatelných důvodů nemohlo být radními navržené přemístění do objektu potravin „Střelka“
v ulici Novostavby v Lomu část

Loučná, a tak v úvahu připadá kvůli
obdobné dostupnosti, ale hlavně
většímu prostoru pro poštovní pobočku i více parkovacím místům,
přízemí bývalé sokolovny, ve které
před nedávnem byla dokončena
oprava střechy. Na stránkách Lomské radnice bude vedení města informovat i nadále o tom, jak postupuje při hledání vhodnějších prostor
pro pobočku Pošty PARTNER Lom
u Mostu 2.

Stromy pro Lom – pokračování
Dokončení ze str. 1
„Díky finančním příspěvkům
od dalších donátorů z řad místních
občanů se udělal druhý drobný,
ale významný krok k obnově a záchraně zeleně v našem městě,“
chválí přírůstek nových stromů starostka Kateřina Schwarzová. K již
v říjnu vysazeným dvanácti vzrostlým stromům přibylo dalších šest
okrasných listnáčů či jehličnanů.
„Před mateřskou školou
v dolní části města přibyl další
jehličnan, u nádraží habr, další
okrasný strom byl vysazen mezi
kostelem a železničním viaduktem, jiný v areálu Požární zbrojnice Lom, pak na Havlíčkově náměstí a další přibyl u křižovatky
ulice Novostavby nad horní školkou,“ vyjmenovala lokality Martina Šípová, radní pro sport a kulturu, která zároveň stála u zrodu

myšlenky na „adopci“ stromů ve
městě Lom.
Stejně jako v říjnové etapě projektu nově vysazené stromy kolemjdoucí poznají na první pohled podle cedulí se jmény dárců,
které radnice nechala vyrobit. „Vše
se uskutečnilo opět za vydatné pomoci pracovníků Městských technických služeb Lom,“ chválí rovněž starostka Kateřina Schwarzová.
Ač letos klimatické podmínky již
nebudou vhodné pro realizaci další
várky vysazení okrasných stromů
v Lomu, vedení města vyzývá i nadále své občany, kteří by ještě rádi
přispěli na pořízení a vysázení
„svého“ stromu, že tak mohou udělat
osobně, na Městském úřadě v Lomu
v kanceláři č. 19. Projekt bude pokračovat i na jaře 2020. Bližší informace
o něm poskytne Martina Šípová na
telefonu 608 639 571.

Obyvatelé najdou informace v nových vývěskách
Na Podkrušnohorské ulici proti
restauraci Nový výčep a v ulici Novostavby (pod obchodem s potravinami) slouží občanům Lomu nové
infotabule. Původní vývěsní plochy nahradily nové uzamykatelné.
„Jak jsem v odpovědi na dotaz
jedné obyvatelky slíbila, postupně
se v celém našem městě obnoví vývěsní tabule,“ říká starostka Kateřina Schwarzová a pokračuje: „Letos došlo na první dvě, když jsme
vybrali ty, které nejvíce nesly stopy

po vandalech a nepřízni počasí.“
Z uvedeného je zřejmé, že vedení
města jde stále o to, aby občané
byli ve všech koutech města informováni. Díky novým uzamykatelným informačním vitrínám již nehrozí poničení plakátů vandaly, ale
ani to neumožní vylepování plakátů
„na divoko“. Zájemci o vylepení
plakátu (obyvatelé či podnikatelské
subjekty) se mohou informovat na
MÚ Lom na telefonu 476 769 861
o podmínkách zpoplatněné služby.

Lomská zubařka se stěhuje do Litvínova
K 31. prosinci 2019 končí provoz soukromé stomatologické ordinace v Lomu a přesune se do
Litvínova. Posledním ordinačním
dnem je středa 18. prosince. V ordinaci registrovaní pacienti auto-

maticky přejdou do nově otevřené
ordinace v Litvínově na adrese
Stará lesovna, Tylova 661 (areál
bývalé polikliniky). MUDr. Irena
Beránková tam začne ordinovat
6. ledna 2020.
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Kreativní Lom – začátek nové městské tradice
Po úspěšném nultém ročníku ojedinělé výstavy, která si dala za cíl představit obyvatele Lomu trochu netradičně, a to jako amatérské výtvarníky, řezbáře či například keramiky, se 9. listopadu konal 1. ročník projektu lomských šikovných rukou. Výstava Kreativní Lom se ve velkém sále
kulturního domu uskutečnila za velkého zájmu vystavujících i návštěvníků a proti loňsku byla rozšířena i o výtvarné dílničky pro děti.

„Loni přišly pracovnice
knihovny s nápadem vyzvat naše
Lomáky, aby ukázali svá díla
a protože se akce v kulturním
domě strašně vydařila, po roce
jsme tedy uspořádali již oficiální
první ročník,“ říká mimo jiné sta-

rostka města Kateřina Schwarzová a pokračuje: „Z toho, co vidím kolem sebe jsem nadšená,
protože to předčilo má očekávání. Netušila jsem, že v Lomu
žije tolik šikovných, schopných
a nadaných lidí.“

Úspěšnost akce se hodnotí i podle
toho, jaký zájem vyvolá u veřejnosti.
„Kdo přišel, viděl, že mnohdy byl
sál plný návštěvníků k prasknutí.
Jsem hrozně spokojená a šťastná, že
tahle výstava je právě u nás v Lomu
a vystavují obyvatelé Lomu,“ dodává Kateřina Schwarzová. Milé je,
že vedle místních obyvatel se na výsledky práce lomských šikovných
rukou přišli podívat i návštěvníci z
okolí, jako z Oseka, Litvínova, Meziboří či například Mostu.

K vidění byly malované obrazy
i perník, keramika, adventní svícny,
šité i pletené výrobky, šperky, domácí mýdlo, tvorba ze dřeva či
domácí zdravé dobroty. Zkrátka
nepřišly ani děti, pro které byla připravena dílnička s možností vyrobit
si vlastní dílko a odnést si ho domů.
„Zdá se, že se zakládá nová tradice
v městě Lom,“ uzavírá starostka,
která se již stejně, jako ostatní organizátoři akce těší na další ročník
výstavy Kreativní Lom.
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Den válečných veteránů
Den válečných veteránů uctilo
tradičně i vedení města Lomu.
Přesně 11. listopadu starostka města
Kateřina Schwarzová společně
s Martinou Šípovou, radní pro sport
a kulturu, položily kytice u pomníků padlým před městským úřadem a v Podkrušnohorské ulici.
Od roku 2001 Česká republika
vzpomíná v Den veteránů na oběti
všech válečných konfliktů. Histo-

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.

Betlémské světlo budou mostečtí skauti rozdávat v Městské knihovně
v Lomu 23. prosince od 16 do 18 hodin.

Město Lom Vás zve na

31. 12. 2019

Starostka Lomu Kateřina Schwarzová společně s radní Martinou Šípovou
pokládají květy u pomníku padlým v Podkrušnohorské ulici u příležitosti Dne veteránů.

Od důlní katastrofy na Kohinooru I
uplynulo 73 let
Na Městském hřbitově v Lomu
se uskutečnil 14. listopadu tradiční
pietní akt u pomníku horníků, kteří
v roce 1946 zahynuli při výbuchu
na hlubinném dole Kohinoor I.
Smuteční průvod od brány hřbitova zamířil k památníku obětem
neštěstí, u kterého čestnou stráž
drželi členové Spolku severočeských havířů a bánští záchranáři.
Po úvodu přivítala přítomné
starostka města Lomu Kateřina
Schwarzová, zúčastnili se i před-

stavitelé okolních měst, důlních
společností, havířských spolků
a hojně byla zastoupená široká
veřejnost. Pietní setkání důstojně
uvedla i zakončila hornická kapela
Mostečanka.
K tragédii, která si vyžádala 52
životů, došlo před 73 lety (14. 11.
1946) na noční směně. Výbuch
tehdy zabil 38 stálých horníků Kohinooru I, 7 německých válečných
zajatců a 7 trestanců z blízkých Lib
kovic.

náměstí Republiky Lom

16:00 Zábavný program
17:00

Ohňostroj

Zahřeje Vás
čaj nebo svařák.

Upozorňujeme návštěvníky akce, že z ní může být pořizována foto a video dokumentace pro účely
propagace města, ke zveřejnění v novinách a webových stránkách města Lom.

Jménem vedení města Lom položili věnec k pomníku starostka a trojice
radních.
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Světový den laskavosti na Základní škole v Lomu
Do světového dne laskavosti, který
připadl na 13. 11. 2019, jsme se již
tradičně zapojili. Vybrali jsme
si opět Penzion pro seniory v
Loučné. Myslíme si, že děti a senioři, to je to pravé spojení, kde
musí probíhat a prolínat se vším
konáním laskavost, tolerance…
Od loňského roku jsme si vzájemně vytvořili přátelství, které
při různých příležitostech utužujeme. Ráno již na nás čekali milí
senioři, hned jsme spolu vzájemně
chtěli „prodiskutovat“ řadu událostí, které nastaly od našeho posledního setkání.
Seniorky pro nás s laskavostí
napekly moc dobré sladkosti, dětem připravily také teplý čaj, vý
zdoba jejich kulturní místnosti byla
hodně slavnostní. My na „oplátku“
jsme s dětmi vytvořili pro každou
seniorku a seniora dáreček. My
slíme si, že se jim líbil. Připravený
jsme měli i velice bohatý program

plný písniček, recitace, vyprávění.
Některé písně s námi senioři i zpívali. Během volné zábavy nám senioři spontánně vyprávěli. Dozvěděli jsme se například, že pan
Sýkora měl v Lomu aktivního otce,

Otevřené dveře adventu

Učitelky, děti a rodiče z MŠ
Loučná se sešli 4. prosince odpoledne, aby již druhým rokem otevřeli
adventní dobu a připomněli si, že
do Vánoc zbývají už jen necelé tři
týdny. Společně na dvoře školky ozdobili i rozsvítili vánoční stromeček
a s lampiony, nebo s lucerničkou se
vydali po cestě vyznačené barevnými fáborky plnit vánoční úkoly.
Ježíšek viděl, jak se všichni
snaží, a proto nechal dětem u lesa
svou poštovní schránku, kam mohl
každý vhodit dopis s tajným přáním. A protože nebeská brána zůstala otevřená, vypustily učitelky
lampion štěstí, aby doletěl až do

nebe a naše společné poselství předal přímo do rukou Ježíška.
Kateřina Zpěváčková, vedoucí
Mateřské školy Lom - Loučná

Tak trochu halloweenský lampiónový průvod
V naší Mateřské škole Lom se
20. listopadu konal již tradiční lampiónový průvod, který jsme letos
pojali tak trochu halloweensky.
Děti s rodiči si totiž během podzimních dnů vyřezali krásné dýně,

které přinesli do školky, abychom
si společně vyzdobili dvůr naší zahrady. Děti si samy krásné strašidelné výtvory ve školce vyhodnotily vhozením kamínků k té, která
se jim nejvíce líbí a během našeho
lampiónového odpoledne jsme
pak slavnostně vyhlásili tři vítěze. Diplom, halloweenskou medaili a drobnou odměnu dostalo
každé dítě, protože všechny dýně
byly krásné a originální. Děti své
rodiče potěšily krátkým muzikálním představením a společně jsme
pak středeční podvečer završili
příjemným neformálním hovorem
u teplého čaje.
Jitka Strýhalová
vedoucí MŠ Lom

který byl v samém závěru války
Němci zastřelen a na budově naší
školy má pamětní desku. Tento
příběh z úst syna lomského hrdiny
budeme reprodukovat dalším žákům ve škole.
Celé naše vzájemné dopoledne
bylo v duchu spolupráce a přátelství. Děti se ujaly svých „starších
přátel“ a v našich dílničkách společně pracovali. Vyráběly se sovičky z barevných čtvrtek a podzimních přírodnin, které děti
nasbíraly. Dále jsme s dětmi připravili odlitky podzimních přírodnin
ze sádry, které si senioři společně
s dětmi nabarvili vhodnými podzimními barvami. Někteří senioři si
z výtvorů udělali zápichy. Celé do-

poledne se neslo v duchu dobré nálady, laskavých skutků, tolerance,
příběhů.
Ještě nesmíme opomenout skutečnost, že senioři obdarovali naše
děti moc hezkými balíčky plných
sladkostí. Zmíním ještě jednu laskavost a to, že jsme se vzájemně dohodli na spolupráci ve sběru víček
z PET lahví. Společně také vymyslíme, jak s nimi na konci školního
roku naložíme, komu pomůžeme.
Jinak jsme se po celé naší akci rozešli s příslibem dalšího setkání. Vzájemně jsme se hezky s úsměvem
rozloučili, s přáním hodně zdraví
a už teď se těšíme na další shledání.
Za všechny naše Laskavce
Jitka Lukášová

Aktuality ze školních lavic
V letošním školním roce budou vánoční prázdniny v Základní škole a Mateřské škole Lom od 23. prosince 2019 do 5. ledna
2020. Poslední den v kalendářním roce 2019, kdy půjdou děti do
školky a žáci do školy je pátek 20. prosince. Prvním dnem, kdy
žáky a děti opět přivítáme ve škole a školce je pondělí 6. ledna.

Jídelníček v ZŠ Lom: Co si můžeme objednat?
datum den

polévka

hlavní jídlo

16. 12. pondělí hrachová

vepřová kotleta pod peřinkou, opečený brambor

17. 12. úterý

kapustová

džuveč s kuřecím masem

18. 12. středa

zeleninová
čočka s párkem, okurka
s drožďovými noky

19. 12. čtvrtek

rybí

20. 12. pátek

hovězí
kuřecí řízek, bramborový salát
s játrovými noky

06. 01. pondělí

zeleninová
s kuskusem

čočka s vejcem, okurka

07. 01. úterý

s drožďovými noky

zapečené těstoviny s uzeným masem,
červená řepa

rajská omáčka s paprikovým luskem, těstoviny

08. 01. středa

gulášová

bavorské vdolečky

09. 01. čtvrtek

rybí s krupicí

vepřová kýta na mrkvi, brambor

10. 01. pátek

zeleninová
s vločkami

svíčková na smetaně, sekaná, houskový knedlík

13. 01. pondělí

květáková
s vejci

boloňské špagety se sýrem

14. 01. úterý

zeleninová
s jáhly

smažené rybí filé, bramborová kaše, okurka

15. 01. středa

zelňačka
s bramborem

rizoto s kuřecím masem

16. 01. čtvrtek

mrkvový krém

maďarský gulášek, těstoviny

17. 01. pátek

vývar s játrovou
rýží

plněné bramborové knedlíky, červené zelí

20. 01. pondělí kroupová

hrachová kaše s uzeným masem a cibulkou,
zelný salát

21. 01. úterý

frankfurtská

vepřový plátek se sýrem, opečený brambor,
tatarská omáčka

22. 01. středa

drůbeží vývar
s kapáním

domácí koláče s tvarohem a mákem

23. 01. čtvrtek

špenátová s vejci vepřové po cikánsku s rýží

24. 01. pátek

zeleninová
s hráškem

kuře na paprice, houskový knedlík

Změna jídelníčku vyhrazena. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě bez skladování. Bližší informace dostanete na telefonu 734 579 193.
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Pohlazení po duši
Klid a pohodu v předvánočním shonu nám
11. prosince v našem klubu navodili svým
vystoupením žáci školy z Lomu. Jejich vystoupení pohladilo přítomné seniory po duši
a připomnělo, jak by se všichni měli chovat
nejen o Vánocích. Vždyť tolerance, slušnost,
láska a pochopení by měly být samozřejmostí
pro každého člověka. Naše díky patří nejen žákům ale celému sboru pedagogů v čele s panem
ředitelem Zajícem. V tomto období zamyšlení
a bilancování letošního roku mi dovolte nejen jménem svým ale i jménem celého výboru
seniorů z Loučné popřát všem lidem z Lomu
mnoho zdraví, klidu, štěstí a spokojenosti do
příštích let. Naše poděkování a přání všeho nejlepšího posíláme vedení města Lomu, vedenému paní starostkou K. Schwarzovou, taktéž
všem pracovníkům městského úřadu za jejich
přístup a ochotu pomoci kdykoli je to potřeba.
Josef Vyhnal, předseda KS Lom-Loučná
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Už se těšíme na prosinec plný akcí
Za krásné zážitky při návštěvě výstavy prací šikovných
rukou našich sousedů děkují členové Klubu seniorů –
– Lom 1, kteří nezapomněli ani uctít památku lomských
horníků z roku 1946.

Vzpomínáme

„Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.“ Dne 31. prosince uplyne již 18 let, kdy nás opustil náš
tatínek a manžel pan Ludvík
Malý. Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Devátého listopadu jsme byli velice potěšeni nádhernou
výstavou Kreativní Lom, věcmi, které vyrobili naši spoluobčané. Z našeho klubu jsme se zúčastnili v hojném počtu,
oči všem jen zářily nad krásnými věcmi, proto není divu,
že jsme neodolali a každý si něco
koupil domů pro potěchu.
Nezapomněli jsme ani na pietní
akci
na městském hřbitově, při
v Horském areálu Lesná bude
které
si přítomní připomenuli ne15. a 22. prosince vždy od 13 do
štěstí z noční směny 14. 11. 1946
16 hodin. Krušnohorské muzeum
na dole Kohinoor I.
je veřejnosti přístupné každý den.
Jak již dnes víme, prosinec
bude plný akcí, kterých se zúčastníme a oslavíme tak krásný vánoční čas.
Marie Pauchlá
předsedkyně KS – Lom 1

Jak slavili horalé Vánoce? Dozvíte se v Lesné
I na třetí a čtvrtou adventní neděli chystá Krušnohorské muzeum
v Lesné program plný kouzelné
atmosféry, provoněný purpurou
a perníčky za zvuku vánočních koled. Přítomní si budou moci přiblížit vánoční zvyky a obyčeje
v té nejkrásnější formě, zájemci
si v rukodělných dílničkách vyrobí ozdoby z přírodních materiálů, vánoční dekorace i netradiční dárky. Jedinečným zážitkem
se může stát pečení perníčků a vánočního cukroví v originální peci
stavěné kamnářským mistrem.
Součástí programu bude i prohlídka krušnohorského betléma
a pekla v životní velikosti, prodej
vánočních věnců, rozinek v rumu,
medu a dalších vánočních předmětů. Ti nejmenší mohou ozdobit
vánoční stromeček nadílkou pro
lesní zvířátka. Adventní program

Dne 7. prosince tomu byl jeden smutný rok, co nás opustil náš milovaný druh a strýc
pan Josef Zrubec. Stále vzpomíná družka Jarmila s rodinou
a neteře Růžena a Lída s rodinami. Všem děkujeme za tichou
vzpomínku.

Blahopřejeme

Krušnohorský lidový dům v areálu
Lesná nabízí stálou expozici o životě horalů před cca 100 lety. Muzeum je veřejnosti přístupné každý
den. Více na telefonu 476 000 334.

Během prosince oslaví svá životní
jubilea tito občané města Lomu:
Josefína Prknová, Annaliese Jarošová, Eva Vonaká, Karel Hříbal,
Petr Hasenöhrl, Zdeněk Růta,
Petr Kubal, Jaroslava Veselá, Bohumil Křivánek, Helena Jedličková a Jindřiška Čmerdová.
Hodně pohody, zdraví a životního optimismu přeje vedení města.

Dne 12. prosince uplynulo šest
let od okamžiku, kdy nás navždy opustil můj milovaný
manžel a otec pan Josef Vaňo.
S velkou bolestí a láskou vzpomíná manželka a syn s rodinou
a sestra Eva s Káťou.

Tipy na volný čas (do 15. ledna 2020)
15. 12. Zdobení perníčků na Staré Vsi – Zoopark Chomutov, od 14.00
15. 12. Vánoční trhy, vánoční skřítkový lampionový průvod a ukázkové řemeslnické dílny v rytířském
statku Rittergut – Olbernhau (Německo), od 17.00
15. a 16. 12. Vánoční tradice – Informační turistické centrum Osek.
Od 22. 12. 2019 do 19. 1. 2020 bude ITC v Oseku pro veřejnost zavřeno.
16. 12. Staročeské Vánoce – Česká mše vánoční J. J. Ryby – Městské divadlo Most, od 19.00
17. 12. Vánoční koncert Bohuše Matuše a Big Bandu Zdeňka Tolga – Městské divadlo Most, od 19.00
do 19. 12. Štěkání na Ježíška – sbírka pro Litvínovský útulek pro opuštěná zvířata – Městská knihovna Lom
do 20. 12. soutěž o Nejhezčí vánoční okénko – Městská knihovna Lom
21. 12. Divadelní vánoce – Docela velké divadlo Litvínov, od 16.00
22. 12. Vánoční trhy – Most 1. náměstí
22. 12. Vánoce na Lesné – Horský areál Lesná, od 13.00
23. 12. Betlémské světlo – Městská knihovna Lom, od 16.00 do 18.00
26. 12. Vánoční taneční zábava – Citadela Litvínov, od 17.00
26. 12. koncert Santa řádí v Atticu – Attic music club Litvínov, od 21.00
31. 12. Dětský Silvestr s ohňostrojem – Lom, náměstí Republiky, od 16.00
15. 01. Halina Pawlowská: Manuál zralé ženy – Citadela Litvínov, od 19.00.

„To, že čas rány hojí je jen zdání, stále je bolest v srdci a tiché
vzpomínání.“ Dne 17. prosince
uplynul třetí smutný rok, kdy
nás navždy opustila naše drahá
a milovaná maminka, babička,
prababička a tetička paní Marie Schubadová. S láskou stále
vzpomínají dcery Martina a Alena s rodinami i synové Jan, Pavel a Eduard s rodinami. Děkujeme všem, kteří si vzpomněli.
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V Kulturním domě v Lomu se již podruhé uskutečnila 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: Ilona Libby Kvasničková
Paní Kvasničková se do Lomu přistěhovala s rodinou před více než
devíti lety, kdy zde koupili rodinný dům. Původní profesí je provozní elektromontér, řadu let pracovala jako telegrafistka a pár let před
odchodem do zasloužilého odpočinku si v Litvínově založila studio
„Libby“, kde provozovala cvičení a posilování pro zdravotně handicapované. Svou velkou zálibou – výrobou vitráží – se zabývá více než
25 let a jak už to bývá, přivedla ji k ní náhoda.

„K vitrážím jsem se dostala
opravdu náhodou. Před 25 lety
jsme potřebovali z důvodu zdravotních potíží našeho syna změnit
prostředí, a tak jsme bydleli nějaký
čas v Kamenickém Šenově. No
a blízký Nový Bor je znám svou
tradicí sklářského průmyslu. Tak
jsem se jednou přihlásila na kurs
výroby vitráží a tato záležitost mě
naprosto uchvátila.
Slovo vitráž pochází z francouzského slova vitrail a znamená
zasklení. Jedná se vlastně o skleněnou mozaiku. Různě barevná
skla se skládají do obrazců a ty se
používají do oken, dveří, ozdobných dvířek nábytku, je možné
z nich tvořit rámy k zrcadlům, stínítka lamp, svícny nebo skleněné
ozdůbky a závěsy. V minulosti se

vitráže používaly do oken kostelů, hradů, zámků a všude tam,
kde se hra světla procházející vitráží postarala o malebný prostorový efekt.
Můj první výtvor byla stolní
lampa s vitrážovým stínidlem.
Lampy jsou moje oblíbené výtvory
i dnes, mimo to také tvořím skleněné výplně do dveří a oken, zrcadla, různé bytové dekorace, jako
jsou andělé, obaly na květináče
i třeba svícny, které doplňuji řezanými polodrahokamy.
Výroba vitrážové dekorace je
vcelku časově náročná. Nejprve si
nařežu odpovídající kusy skla do
potřebných tvarů. Nařezané tvary
se zabrousí, aby měly hladké hrany,
ty se opatří speciální páskou, která
má z vnitřní strany vrstvu lepidla,
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Vitráž je něco, co nepotřebujete, je to něco navíc.
Při zařizování bytu je snad na posledním místě,
a přesto vám přinese do vašeho domova mnoho
– neopakovatelnou atmosféru, hru barev a stínů,
tajemství a připomenutí starých časů, kdy se
barevné světlo linulo jen okny s vitrážovými obrazy.
kterou se na sklo přilepí a z vnější
strany je potažena vrstvou mědi.
Skleněné tvary se složí do potřebného obrazce a spájejí se k sobě
cínem právě na měděnou vrstvu.
Sklo na vitráže kupuji po tabulích,
které se dovážejí z USA a výhradním dovozcem je společnost v Novém Boru.
Pokud vytvářím velkoplošné
obrazce, sestavuji je a pájím na
podkladové desce z jedné i druhé
strany. Tato vitráž se může použít
jako třetí sklo do vakuových výplní oken či dveří. Vytváření takových výplní je nejen časově, ale
i finančně náročné. Pořizovací cena
tabule barevného skla o rozměrech
60 x 120 cm se pohybuje od dvou
do osmi tisíc korun. Levá a pravá
strana každé tabule je trochu jinak
zabarvená a při prosvětlení vytvářejí obě strany zase jiný barevný
efekt. Takže na to je třeba si dávat
pozor při samotném vyřezávání,
kde například pro vyřezání motýlích křídel je třeba sledovat jak intenzitu zabarvení, tak také samotný
tok barev ve skle. Výsledné vý-

robky se mohou ještě zdobit stříbrným nebo pozinkovaným drátkem.
Výroba vitrážové lampy trvá
podle náročnosti stínidla týden
i více, naopak menší tvary několik
hodin, ale s výplněmi do dveří si
hraju i celý měsíc.
V minulosti jsem měla na internetu nabídku svých výtvorů, dnes
již stránky neprovozuji, přesto se
stále hlásí zájemci. Většinu mých
výrobků odebírají výtvarné galerie, několik vitrážových zrcadel se
prodalo do USA. Ale na své tvorbě
nejsem finančně závislá, dělám ty
věci pro radost.
Mimo vitráží se zajímám obecně
o duchovno, zabývám se numerologií a výkladem runových karet.
A proč se věnuji právě vitrážím?
Vitráž je něco, co nepotřebujete, je
to něco navíc. Při zařizování bytu je
snad na posledním místě, a přesto
vám přinese do vašeho domova
mnoho – neopakovatelnou atmosféru, hru barev a stínů, tajemství
a připomenutí starých časů, kdy se
barevné světlo linulo jen okny s vitrážovými obrazy.“
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