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Slovo starostky

Vážení a milí občané města
Lom, zdravím vás opět v březnu
prostřednictvím našeho měsíčníku. Druhý lomský ples máme
úspěšně za sebou. Atmosféra byla
skvostná. Pokud mohu zhodnotit,
tak za sebe mohu říci, že se Druhý
lomský ples náramně povedl a to
i díky vám všem, kteří jste přijali
pozvání. To, že Druhý lomský ples
byl vskutku reprezentační potvrzuje účast vzácných hostů – náměstkyně primátora statutárního
města Most paní Hany Jeníčkové
s manželem, generálního ředitele
Litvínovské uhelné a. s. pana Petra Kolmana s chotí, ředitelky pro
regionální politiku Litvínovské
uhelné a. s. paní Liběny Novotné
s přáteli a ředitele SBD Krušnohor
pana Františka Ryby s chotí. Dále
Druhý lomský ples poctil svou
přítomností pan Jaroslav Radoš
s chotí a pan Karel Kavka s chotí.
Děkuji všem zúčastněným, dále
děkuji všem dárcům, mecenášům
a sponzorům a zejména vyslovuji
velké poděkování a poklonu realizátorům – zaměstnancům MÚ Lom
a mému muži Bronislavu Schwarzovi za to, že mi s realizací plesu
velmi pomohli.
Ale v únoru jsme v Lomu nejenom plesali, ale také intenzivně pracovali. Veliké mrazy, které v únoru
uhodily také v Lomu napáchaly
velké škody, jenž naši zaměstnanci
ofenzivně odstranili (podrobnosti
jsou uvedené uvnitř listu).
Na devátém zasedání zastupitelstva města Lom se podařilo schválit rozpočet města na rok 2012
a schválit prodeje a privatizace
domů, pozemků a staveb, o než
jste vy, občané města Lom, požádali, a to i přes snahy osmi opozičních zastupitelů, kteří chtěli svým
demonstrativním odchodem v prů-

běhu jednání zastupitelstva tomuto
schválení zřejmě zabránit (více viz
článek Deváté zasedání zastupitelstva města Lom uvnitř vydání).
Lomský potok si v průběhu
února zasloužil naši velkou pozornost, neboť byl bedlivě hlídán
jak lomskými dobrovolnými hasiči – zejména Václav Mikovič,
Petr Koutský a Miroslav Třetina
ml. z něj nespustili oči –, tak zaměstnanci MÚ Lom, ale i ze strany
Povodí Ohře. Hrozilo zde utrhnutí
ker a zablokování koryta a možné
vylití vody z břehů, což by mohlo
způsobit velké škody. Nic takového se nestalo. Od Povodí Ohře
se nám naopak dostalo veliké pochvaly za vzorné čištění zmrazků
v potoce. Děkuji tímto všem, kteří
se na nelehkém úkolu podíleli.
Na konci ledna se uskutečnilo
pracovní setkání zástupců stran
a hnutí působících v Zastupitelstvu města Lom. Jednání se týkalo
využití budovy č.p. 475 na Osecké
ulici – bývalé kino (více najdete
uvnitř listu).
Připravujeme se intenzivně na
jaro a jarní práce ve městě. Snad už
se počasí umoudří a začneme postupně rekonstruovat veřejné osvětlení, budovat nový chodník v ul.
PKH v Horním Lomu od školky
k Anetce, opravovat komunikace
a chodníky, vývěsky, zastávky
upravovat hřbitov, zřizovat parkovací místa, sázet kytičky a upravovat travnaté plochy na kvetoucí
místa. Investičními akcemi schválenými zastupiteli města Lom jsou
zateplení a oprava okapových
svodů budovy ŽS a celková rekonstrukce budovy MŠ v horním
Lomu. Chystáme náš kostel tak,
abychom zde mohli důstojně uvítat
snoubence a svatební hosty. Čeká
nás spousta práce na zvelebování
našeho města, na níž se všichni těšíme. Hlavně ať svítí a hřeje sluníčko, určitě to všichni po dlouhé
zimně uvítáme. Milí Lomáci, přeji
vám jen vše dobré a na shledanou.
Úplně závěrem mi prosím dovolte reagovat na jednu z fám,
které se opět šíří Lomem. Jde o lež
o tom, že město Lom bude platit Českému rybářskému svazu
100 000 Kč za ryby z Oprámu
a Bomby. Pokud by se šiřitelé oné
fámy seznámili s návrhem rozpočtu našeho města na rok 2012,
žádnou takovou položku by zde
nenašli. Opravdu z duše nenávidím fámy a lži, mohou způsobit
nenapravitelné škody.
Děkuji všem Lomákům a děkuji
především za nešíření fám a lží.
Kateřina Schwarzová

http://www.mesto-lom.cz

Máme novou učební pomůcku

Před dvěma týdny jsme se všichni konečně dočkali a přes
všechny komplikace a problémy, obecně spojené s čerpáním dotací z EU, má i naše škola vybavení, o kterém jsme
dosud všichni jen tajně snili. Podařilo se a máme namontováno 7 klasických interaktivních tabulí a jednu tzv. „dotykovou“ interaktivní tabuli (tu pro nejmenší žáčky na prvním
stupni). Všechny nás – pedagogy – čeká ještě řádné proško-

lení včetně velmi podrobného seznámení s kompletní nabídkou všeho, co tyto úžasné učební pomůcky nabízejí. Ještě
nás pěkně potrápí tvorba vlastních výukových materiálů
(podmínka pro čerpání dotace), ale všichni – jak žáci, tak
učitelé – jsme novými možnostmi osvěžení a obohacení výuky opravdu nadšeni, a tak věříme, že společně vše zvládneme. První krůčky jsme nafotili a přikládáme.
DC

Druhý lomský ples dopadl na výbornou
Tak jako loni i letos jsem měla tu čest zúčastnit se dalšího, v pořadí již druhého, lomského plesu konaného v sobotu 18. února. Přestože má kulturní dům v Lomu velice
omezené možnosti, bylo vše perfektně připravené počínaje
šatnou, občerstvením v předsálí, hudbou, programem, výzdobou sálu, tentokrát laděnou do modro-bíla, až po bar
v přísálí. Za to patří velký dík paní starostce a jejímu organizačnímu týmu. Ač někteří tvrdí, že je tento ples spíše vesnickou zábavou, příjemně mě překvapily přítomné dámy,
které díky svým zevnějškům dokázaly, že tomu tak rozhodně není. Většina z nich by mohla ve svých šatech navštívit i ples na Žofíně, samozřejmě se svým doprovodem.
I přes znaky luxusního večírku se hosté nechovali nijak
škrobeně a atmosféra byla velice příjemná a uvolněná, což
dokazují nezapomenutelné taneční kreace pana místosta-

Poděkování
Za vedení města Lom srdečně děkuji všem sponzorům
Druhého lomského plesu za věcné dary do bohaté tomboly a za ﬁnanční podporu této kulturní akce.
Nezištnými, vřelými, vstřícnými a srdečnými sponzory byli:
Severočeské doly, a. s., Litvínovská Uhelná, a. s., Czech
coal, a. s., SETA TRADE a. s., BUVASTAV, s. r. o., ARTECH
spol. s r. o., Kominictví Studnička, František Bula, Jaroslav
Radoš – Řeznictví, uzenářství, RAPRINT, s. r. o., SH servis
AV, GRAFSTUDIO, PNEU SOUKUP, s. r. o., PROFIMETAL,
spol. s r. o., Severočeši.cz, RAWA spol. s r. o., Kosmetické studio ORIS, TYGAS, s. r. o., SIMPEX, s. r. o., Autobusy
KAVKA, a. s., Potraviny u Medunů.
Všem velmi děkuji.
Kateřina Schwarzová – starostka města Lom

rosty v soutěži o láhev šampaňského, které byly opravdu
dokonalé a po zásluze odměněné obrovským potleskem
všech přítomných. Upřímně doufám, že se náš lomský ples
do budoucna stane tradiční záležitostí.
Eva Emingerová
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Deváté zasedání
Zastupitelstva města Lom
Ačkoli v pořadí již deváté zasedání
zastupitelstva města Lom, které se konalo 27. 2. 2012 od 18.00 hodin na sále
KD v Lomu bylo první v roce letošním
a svým programem bylo veledůležité, neboť se schvaloval rozpočet našeho města
na rok 2012 a schvalovaly se též prodeje
a privatizace domů, staveb a pozemků,
o něž jste si požádali vy, občané Lomu,
ukázali někteří vámi, občany Lomu, volení zastupitelé z řad opozice, že jim na
občanech našeho města pramálo záleží.
Učinili totiž něco, co se ani v nejmenším
neslučuje se slibem a prací voleného zastupitele, a sice to, že v průběhu jednání
Zastupitelstva města Lom odešli, neboť
zřejmě převážily jejich osobní, ješitné zájmy nad zájmem pracovat pro občany našeho města. Odešli, aniž by jim záleželo
na tom, zda bude rozpočet města na rok
2012 a prodeje a privatizace schváleny.
Odešli, aniž by přemýšleli nad tím, že
pokud by důležité body programu, výše
zmiňované, nebyly schváleny, nemohli
bychom v našem městě investovat, opravovat a rekonstruovat. Rozpočet zahrnuje například a mimo jiné služby pro
občany – provoz školního autobusu a rozvoz obědů po Lomu zdarma, opravu, rekonstrukci a zateplení budovy ZŠ Lom
a MŠ v horním Lomu aj. Nebyly by prodány domy, pozemky a stavby, o než jste
si žádali a konečně nebyly by privatizovány domy, o jejichž privatizaci jste si
vy, občané Lomu, požádali. Vaše skoro

čtvrtletní práce, běhání a zařizování kolem privatizace a zakládání družstev
by byla úplně k ničemu. Jediným gestem – odchodem z jednání zastupitelstva oněch osmi opozičních zastupitelů
z řad OMMO, ČSSD a KSČM by bylo
vše zmařeno. Můžu spekulovat nad tím,
zda to byl jejich záměr vše zmařit a zhatit. Z jejich strany zřejmě šlo o zpátečnický krok tak, aby bylo znemožněno jít
v Lomu dopředu, znemožněno pracovat
pro vás, občany Lomu. Naštěstí ti zastupitelé, a byl mezi nimi také jeden opoziční
z řad KSČM, kterým není lhostejný slib
daný občanům, a sice slib, že budou pro
ně pracovat a hájit jejich zájmy, odhlasovali jak rozpočet na rok 2012, tak prodeje
a privatizace domů, staveb a pozemků.
Vysloužil si však za to od oněch zastupitelů verbální i neverbální atak v podobě
nevhodných gest a nevhodných slov. Mě
osobně chování a jednání těchto osmi zastupitelů velmi zklamalo. Domnívala
jsem se, že mě již nic nemůže překvapit,
mýlila jsem se. Ovšem co mě mrzí nejvíce je, že takovéto „politikaření“ a snaha
oněch osmi zastupitelů o ukázku moci či
arogance a nadřazenosti vždy a všude ve
ﬁnále odnesou občané. Nemělo by a nesmí tomu tak býti, do Lomu toto nepatří!
Já mohu s čistým svědomím říci a troufnu
si hovořit za všechny radní a koaliční zastupitele, že chceme pouze pracovat pro
naše město a jeho občany.
Kateřina Schwarzová, starostka

Nad dopisy ze schránek důvěry
Schránky důvěry vydali v únoru pět
upozornění, podnětů, informací, ale také
poděkování. Jak je mým dobrým zvykem ke všem se vyjádřím. Jeden z dopisů se týkal poděkování naší „kurýrce“,
jenž roznáší pro město Lom poštu a také
Lomskou radnici. „Loučeňáci“, takto
byl dopis podepsán děkují „kurýrce“ za
její práci, za to, že je milá, usměvavá
a vlídná. Přejí jí úspěchy v další práci.
I já samozřejmě děkuji a skládám poklonu naší paní „kurýrce“. Děkuji.
Dalším z dopisů byla výtka. Pisatel
– jak jinak než anonym – píše, cituji:
„….mám toho plný zuby… to je chování a jednání, přišel sem na to že ste
horší jak Netek – ten neškodil jako ta
vaše banda…..“, konec citace. Pisateli
zřejmě vadí, že mistr městských služeb
má k dispozici služební vozidlo Města
Lom. To je pravda, já o každé jízdě vím
a také ode mě dostává písemné svolení,
stejně jako všichni řidiči, kteří jezdí se
služebními vozy. Pisatel závěrem sděluje – cituji: „to víte že si o tom v Lomu
promluvíme... udělejte si pořádek hlavně
u sebe.“ Pro pisatele sděluji, že já mám
v pořádku naprosto vše a co se týče provozu služebních vozidel, tento je veden řádně v písemné podobě, což zde
v Lomu nikdy předtím neexistovalo.

Další dotaz se týkal domu č.p. 231 na
ulici ČSA a paní V. B. (mimochodem se
podepsala celým jménem) dostala ode
mě písemnou odpověď na své dotazy.
Další dotaz či spíše výtka se týkala vývěsních míst v Lomu. Pisatelka
E. G. (také ona se podepsala celým
jménem) upozorňuje na neutěšený stav
vývěsních tabulí v Lomu. Také ona dostala ode mě písemnou odpověď. Stav
vývěsních míst, které jsou volně přístupné komukoli k vyvěšení čehokoli je mi znám. Vývěsní místa budou z naší strany očištěna a opravena
a znovu natřena.
Posledním dotazem od paní J. R.
(i ona se podepsala celým jménem)
bylo vlastně upozornění na špatnou
a nedostatečnou dopravní obslužnost
v Lomu. Situaci kolem nedostatečné
dopravní obslužnosti řeším již s ředitelem DPmMaL. Jednala jsem s ním zejména o navýšení počtu ranních a večerních spojů. Doufám, že nalezneme
shodu a situaci společnými silami vyřešíme.
Děkuji vám všem, kteří se na mě
obracíte se svými dotazy, návrhy, podněty, výtkami a připomínkami a také
velice děkuji za slova chvály.
Kateřina Schwarzová, starostka

Valentýnská pyžamová párty
Dne 14. února 2012 se konala pro
děti ze školní družiny „Valentýnská
pyžamová párty“. Děti se oblékly do
svých nejhezčích pyžámek, navlékly
teplé bačkůrky a do náruče vzaly své
oblíbené plyšové hračky, se kterými
doma chodí spát. Zúčastnily se několika různých soutěží, které pro ně
paní vychovatelky připravily – malovaly srdíčka poslepu, tančily v párech s balónkem na čele, sestavovaly
rozstříhaná srdce, trefovaly se srdíčky do obruče, hledaly po celé dru-

žině schovaná srdce a navlékaly korálky na čas.
Za svou šikovnost děti získávaly
odměny v podobě mnoha sladkostí
i drobných hraček. Bylo připraveno
bohaté pohoštění, na kterém se podílely svými sladkými příspěvky i rodiče. Na závěr celé akce proběhla balónková diskotéka. Domů si pak děti
odnášely sladkosti i mnoho zážitků
z určitě pro všechny příjemně prožitého odpoledne.
Tamara Hubková

Lom očima našich dětí
Město Lom oslovilo prostřednictvím starostky města ředitelku příspěvkové organizace města Lom ZŠ a MŠ
s přáním, aby se školáci i předškoláci
vyjádřili prostřednictvím výtvarných
prací k tomu, co oni sami vidí při cestách z a do školy a školky v době, než
nastoupí do práce zaměstnanci Městského úřadu a město vzorně uklidí. Je

školu a školky a samozřejmě školáky
a předškoláky do dění v našem městě.
Naší snahou je podchytit místa, zviditelnit a zjistit, co se dá udělat pro nápravu stavu a jak motivovat veřejnost
k většímu zájmu o prostředí, ve kterém žijí.
Chtěli bychom řešit lhostejnost
k prostředí, které nás obklopuje a ko-

Ten, kdo kritizuje černé skládky
a černá místa a přitom sám např. na autobusové zastávce odhazuje nedopalky,
má, jak se říká, sám máslo na hlavě.
Chtěli bychom upozornit na fakt, že
začátkem je dobrý vzor a příklad, který
samozřejmě začíná už v rodině. Tak aby
se stalo dobrým zvykem a samozřejmostí, že rodiče na svých procházkách

velká škoda, že takto uklizené město
vydrží být pouze chvilenku. Do projektu „Lom – očima našich dětí“ byly
zapojeni ve spolupráci s učitelkami
z MŠ a ZŠ naše děti. Ty svým výtvarným projevem (výtvarnou prací), vyjádřily, co se jim v našem městě líbí
nebo nelíbí a co by chtěly, aby se zlepšilo (změnilo) nebo co jim ve městě
chybí. Výtvarné práce se dětem moc
povedly a v současné době jsou vystaveny v předsálí Kulturního domu.
Ve výtvarném projevu se objevila
černá místa – černé skládky, nepořádek
na veřejných prostranstvích, u kontejnerů, rozbité, poškozené a pomalované
autobusové zastávky, psí exkrementy,
odhozené odpady ve vodní nádrži,…
Zkrátka to vše vidí děti svýma očima.
Cílem vedení města při vytváření
tohoto malého projektu bylo zapojit

lem kterých chodíme každý den. Denně
se zabýváme a zaměstnanci Městského
úřadu uklízí odpadky jako jsou nedopalky od cigaret, žvýkačky a papírky,
plastové lahve a samozřejmě psí a kočičí exkrementy.
Na znečišťování veřejných prostranství se z velké části podílejí také
nezodpovědní pejskaři, kteří si po
svém psu nedokáží uklidit. Výkaly
ohrožují zvířata i lidi. Riziko, že se
vaše podrážka setká se psím výkalem,
je docela velké. Botu si nikdy neočistíte dokonale, a tak se může lehce stát,
že si domů nevědomky přinesete choroboplodné zárodky. Psí exkrementy
vadí nejen chodcům, ale i lidem, kteří
se starají o městskou zeleň.
Jen se zkuste jednou projít po městě
a podívat se po cestě na zem – co
všechno uvidíte na každém kroku.

městem se svými dětmi jim půjdou příkladem nebudou odhazovat byť jen nedopalky od cigaret či maličký papírek od
žvýkačky. „Každý musí především začít
sám u sebe. Ukliďme si každý u svého
prahu a svět bude čistý. Některá výtvarná
dílka našich dětí byla ohromně zajímavá
a vypovídající, ať už o tom, co skutečně
děti vnímají a především jak vnímají naše
město, tak také o tom, jak se asi v rodině
rodiče s dětmi baví a komunikují. Zájem našich děti mě velmi mile překvapil.
Zvu vás všechny, kteří máte zájem dílka
zhlédnout, do Kulturního domu v Lomu
na jakousi malou vernisáž. Ještě mi dovolte poděkovat iniciátorce projektu paní
Janě Sýkorové úřednici MÚ Lom za její
výborný nápad a samozřejmě děkuji našim dětem,“ komentuje povedený a zajímavý projekt Kateřina Schwarzová, starostka města Lom.

Karnevalová show pobavila děti i dospělé
Již tradicí se staly v Lomu dětské
karnevaly, které se těší stále větší oblibě a návštěvnosti. Ten letošní připravilo město Lom na sobotu 25. února
na čtvrtou hodinu odpolední. Již v půl
čtvrté se začal sál KD zaplňovat princeznami, loupežníky, supermany, vílami a dalšími a dalšími pohádkovými
bytostmi, které se přišly pobavit a zatančit si. Vše se jim dostalo vrchovatou měrou, neboť takovou karnevalovou show, jakou předvedli členové
Hudebního divadla „Hnedle vedle“
s dětskou skupinou Kiksvokál, jen tak
neviděli. Naživo zpívané dětské písničky se střídaly se soutěžemi, tancováním a humorným povídáním. Divadlo vytvořilo skvělou atmosféru plnou
pohody a skvělé zábavy, kde se pobavili jak děti, tak i rodiče. Nechybělo ani vyhlášení nejhezčích masek,
kterým byla odměnou čokoláda nebo
bonbóny. Pořadatel a sponzor akce,
město Lom, nezapomněl ani na ostatní

masky, i pro ně byla připravena sladká
odměna. Při závěrečném tanečku se
účinkující divadelníci se všemi srdečně rozloučili a obdarovali děti ba-

Karneval v MŠ – Loučná
„Dneska je všechno jinačí, člověk se divit nestačí,“… tak znějí slova
jedné dětské písně. A úterní ráno
28. února bylo opravdu úplně jiné, než
bývá zvykem. Do šatny přišel David
a Anička, ale do třídy vchází Batmann
a víla. A důvod? Ten je zřejmý, v MŠ
Loučná je dnes karneval.
Nikdo nezapomněl. Čtyřicet dětí se
proměnilo v pohádkové postavy, zvířátka, akční hrdiny a ani učitelky nezůstaly pozadu. Dopoledne plné soutěží

a her jsme si opravdu užili. V rytmu
disca spolu v jednom kroužku tancují
Sněhurka, čarodějnice a tygr, hned
vedle zase ruku v ruce pejsek, kočka
a myš. Soutěž o nejhezčí masku ani
nešlo vyhodnotit, protože krásní byli
všichni a tak sladkou odměnu na závěr
dostal každý.
Prožili jsme pěkné dopoledne
a velké poděkování patří také rodičům,
kteří si s výrobou masek dali jistě velkou práci.
Kateřina Zpěváčková

lónky, které se snesly z balkónu jako
živá lavina. Každé dítě si chytilo ten
svůj a s úsměvem na tváři odcházelo
s rodiči domů.

Lomská radnice  ročník II.  číslo 3  březen 2012

Strana 3

Znovu otevřena
otázka dalšího využití
budovy lomského kina
Na pracovní schůzce zástupců politických stran a hnutí působících v Zastupitelstvu města Lom konané dne 30. 1. 2012 v kanceláři starostky byla znovu otevřena otázka budovy
č. p. 475 – kina. Pracovní schůzky se jmenovitě zúčastnili – Kateřina Schwarzová za MO
Severočeši.cz Lom, Vladimír Eminger za MO ODS Lom, Rudolf Hruška – nezávislý kandidát, Irena Černá a Roman Lafek – za MO ČSSD Lom, Josef Nétek – za MO KSČM Lom,
Marian Dancso. Návrhů, připomínek a podnětů bylo mnoho. Jedním z požadavků zástupců
MO ČSSD Lom a nezávislého kandidáta bylo také otištění „návrhů na využití budovy kina,“
v Lomské radnici. Níže vám předkládáme jednotlivé návrhy.
Pozn. redakce – návrh Mariana Dancsa nebyl do uzávěrky březnového čísla Lomské radnice doručen.

Znění ankety tak, jak byla zaslána předsedou MO ČSSD
Lom Romanem Lafkem prostřednictvím e-mailu
Prodat budovu

Ano

Ne

Využití budovy
 dle návrhu některé politické strany,
 dle návrhu společnosti, která oslovila město
 dle návrhu občanů města (po vyhodnocení pracovní skupinou a následným
vyjádřením RM, ZM)
 při prodeji budovy vyhodnotit přínos pro město (ﬁnanční prostředky z prodeje,
nová činnost v budově – vytvoření pracovních míst)

Severočeši.cz – místní organizace Lom
„Jako předseda MO hnutí Severočeši.cz
v Lomu mohu sdělit, že uvedená záležitost související s využitím budovy č.p. 475 – kina se netýká promítání v Lomu, nýbrž pouze o využití
budovy č.p. 475 na Osecké ulici v Lomu – budova kina tak, aby budova zbytečně nechátrala
a město do ní nemuselo dávat své ﬁnance, protože je nutné tuto budovu temperovat a udržovat.
Představitelé našeho hnutí nezavrhují promítání
pro občany v Lomu pouze a jenom upozorňují
na to, že je statisticky dokázáno to, že promítání v lomském kině využívalo průměrně měsíčně cca. 40 občanů (z nichž polovina nebyla
místních nýbrž přespolních – to z důvodu velmi
levného vstupného), zbytek lomských občanů,
tedy cca. 3 850, což není vůbec málo, jen doplácelo na těchto pár občanů, kteří využili promítání
v lomském kině. Provozní náklady kina činí cca.
500 000 Kč ročně. Ještě musím bohužel zmínit
fakt, který je nezadržitelný, a sice to, že všem
menším kinům hrozí kvůli digitalizaci zánik. Pokud tedy ovšem nenajdou obce několikamilionové
ﬁnance na úpravy kin. Lom je pro digitální kino

příliš malé město. Pokud pominu několikamiliónové pořizovací náklady, neměli bychom šanci
splnit další podmínky, ať už ﬁnanční spoluúčast,
to v případě sáhnutí si na dotační tituly, nebo příliš vysoké vstupné a nutnost promítat několikrát
týdně. Navrhujeme budovu kina prodat s jasným
a průhledným záměrem a jasnými a průhlednými
podmínkami, jenž si nastaví samo město Lom.
Co se týče promítání, navrhujeme využití budovy
kulturního domu. Renovovat a rekonstruovat stávající kulturní dům a přebudovat jej na multifunkční kulturní centrum s promítáním – spíše
tedy pouštěním ﬁlmů pro menší skupiny osob.
Na realizaci použít ﬁnanční prostředky získané
prodejem budovy kina. Přebudování přísálku
kulturního domu na minikino by obnášelo pouze
zatemnit okna a pravidelně půjčovat či kupovat
ﬁlmy a dokumenty na DVD. Domníváme se, že
město Lom nemá dostatek ﬁnančních prostředků
a zdrojů, aby si mohlo dovolit udržovat a ﬁnancovat tři kulturní střediska – kulturní dům, dělnický dům a kino,“ říká Ing. Bronislav Schwarz,
předseda MO hnutí Severočeši.cz Lom.

Stanovisko lomské organizace ODS
k budoucnosti kina
Vzhledem k aktuálnímu stavu promítací techniky, nastupující potřebě digitalizace biografů,
a s ohledem na ﬁnanční nároky této investice, chápeme rozhodnutí o ukončení promítání v lomském
kině jako správné řešení. Ve věci budoucího vyu-

žití budovy bývalého kina preferujeme: 1. Prodej
soukromému investorovi s podmínkou zachování
architektonického rázu budovy a její rekonstrukci.
2. Celospolečenský užitek investičního záměru.
Vladimír Eminger, místopředseda ODS Lom

Stanovisko nezávislého kandidáta
zastupitele Rudolfa Hrušky
Jako nezávislý kandidát se plně ztotožňuji s návrhem místní organizace hnutí Sevročeši.cz Lom na využití budovy č.p. 475 – bývalého kina.
Rudolf Hruška – nezávislý kandidát

Návrh MO ČSSD Lom na využití
budovy bývalého kina v Lomu
Místní organizace ČSSD Lom navrhuje využít budovu bývalého kina v Lomu pro poskytování sociálních služeb ve městě. K tomuto záměru
je možné využít výzvy 55 Operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost ministerstva práce
a sociálních věcí v rámci integrovaného operačního programu – oblast intervence 3.1. Služby
v oblasti sociální integrace – aktivita b).
Jedná se o zajištění investiční podpory pro
služby, které umožní návrat příslušníků ohrožených sociálně vyloučených lokalit zpět na trh
práce a do společnosti a dále, dle individuálního
projektu obce zajistit provozování těchto služeb
v zrekonstruované budově.
Podporovanými druhy činností dle aktivity
3.1b) je podpora zaměřena na investice do sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/
2006 Sb., o sociálních službách, jako je například
sociální poradenství, terénní programy, sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi (doučování
dětí, pomoc hospodaření v domácnosti, využívání
volného času dětí). Dále lze podporovat investice
do fakultativních činností neekonomické povahy
realizovaných v návaznosti na poskytovanou sociální službu. Těmito fakultativními činnostmi

jsou volnočasové, vzdělávací, sportovní aktivity
a odborné poradenství.
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 500 tis. Kč, maximální přípustná výše dotace na investiční náklady
je 20 mil. Kč. Na provozní náklady je max. výše
dotace 25 mil. Kč, a to vše bez ﬁnanční účasti
města. Doba realizace projektu není stanovena,
ale musí být ukončena do 30. 6. 2015. Datum
ukončení příjmu žádostí je 30. 6. 2013. Podpora
je poskytována formou přímé nevratné dotace
s podmínkou zachování činnosti, dle projektu po
dobu 5 let od realizace.
Využitím těchto dotačních titulů by došlo ke
zhodnocení majetku města, k poskytování sociálních služeb ve městě pro všechny občany
města a vytvoření nových pracovních míst bez
ﬁnanční účasti města.
Vážení občané města Lom, i na vašem názoru záleží, jakým způsobem bude město využívat svůj majetek a hospodařit s ním, a proto vás
žádám o vyjádření podpory našeho záměru na využití budovy bývalého kina v Lomu.
Ing. Roman Lafek
předseda MO ČSSD Lom
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MĚSTO LOM

MĚSTO LOM

BĚŽECKÉ ZÁVODY
Vážení občané, milé děti,
máte rádi pohyb, běháte rádi, či rádi závodíte ?
Měli byste zájem se zúčastnit některého z těchto
závodů? Pokud ano, vyplňte, prosím, tento anketní
lístek a odevzdejte jej do 30.3.2012 v Mě knihovně
v Lomu, nebo vhoďte do schránky na MěÚ, či zašlete
své vyjádření na adresu: knihovna@mesto-lom.cz
Taktéž uvítáme vaše případné názory či připomínky.

vyhlašuje soutěž

pro děti a rodiče

- pro děti od 6 do 15 let, závod, který
1.ŽÁKOVSKÝ BĚH
město Lom pořádá již několik let ve spolupráci se ZŠ Lom
*NE
*ANO

soutěž proběhne od 2. - 5.4. 2012

2.BĚH RODIČŮ S DĚTMI - sportovní aktivita pro děti
ve věku 2-5 let s doprovodem jednoho či obou rodičů.
*NE
*ANO

Přihlášky do soutěže si můžete vyzvednout v Mě knihovně v Lomu

3.LOMSKÝ BĚH – pro dospělé od 18 let
*NE
* AN O
* nehodící se škrtněte

i Loučné a tamtéž po vyplnění odevzdat do 26.3.2012.
Vítěz se může těšit na věcnou odměnu a na zveřejnění
své velikonoční výzdoby okna v Lomské radnici.

Děkujeme, pracovnice Mě knihovny v Lomu
/ tel.476 769 874 /

POZNÁMKY-PŘIPOMÍNKY-NÁZORY

Informace na tel. : 476 769 874

Tabák
na náměs� v Oseku



Luxusní
ELEKTRONICKÁ CIGARETA
(baterie 800 mAh, 2 tanky,
nabíječka USB,
zlatý atomizér, víčko
s krystalem, pouzdro)

a

Klub dětských knihoven
SKIP ČR
pořádají

k podpoře dětského čtenářství

z pátku

30.března

na sobotu 31.března 2012

Vynikající cena!
Provedení: černá, leštěné
dřevo, červená, �tan.
Velmi jemná chuť a vynikající
tvorba dýmu.
Kompletní příslušenství,
náplně a poradenství.
Prodejna Tabák,
Klášterní nám. 202
Osek.
Info: tel. 777074419,
prodejna202@seznam.cz

Akce pro registrované dětské čtenáře ve věku od 7 – 13 let proběhne
v prostorách Mě knihovny v Lomu. Akce se může zúčastnit nejvíce 15 dětí.
Pro děti bude v knihovně připraven program a zajištěn pitný režim.
PRO VŠECHNY PŘIHLÁŠENÉ DĚTI JE NUTNÁ RODIČI PODEPSANÁ PŘIHLÁŠKA

PŘIHLÁŠKY a bližší informace v Mě knihovně v Lomu
/tel.476 769 874/

Smetanova 457, Litvínov
VOD�ODOLNÝ A OT�RUVZDORNÝ NÁT�R NA �ASY
S TRVANLIVOSTÍ 2-3 TÝDNY 300,PERMANENTNÍ PRODLUŽOVÁNÍ �AS OD 400,TRVALÁ NA �ASY NA SILIKONOVÝCH PODLOŽKÁCH 250,(vydrží 2-3 m�síce)
více na : www.oriskosmetika.wz.cz
tel.:775672517
www.pohledbezhranic.webnode.cz
tel.:605850139

Další služby:

Kompletní��išt�ní�pleti,�kosmetické�masáže,��
japonská�liftingová�masáž�KOBIDO,��
depilace,�úprava�obo�í,�ošet�ení�laserem,�lifting�laserem,�lí�ení…�
�

Vedení města
blahopřeje
jubilantům
V měsíci březnu 2012 oslaví
tito lomští občané významné
životní jubileum:
Lilian Schořová (92 let)
Vlastimil Zika (91 let)
Elena Drdlíková (80 let)
Eva Trpišovská (75 let)
Václav Vondriska (70 let)
Rostislav Onufer (70 let).
Vedení města Lomu jim
upřímně gratuluje a přeje do
dalších let pevné zdraví, štěstí
a mnoho spokojenosti.
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Mráz páchal škody také v Lomu
„Mrazy až praští“ uhodily také
v našem městě a napáchaly škody
v podobě prasklých přívodů a rozvodů
vody do domů č.p. 385, č.p. 10 a č.p.
367 na náměstí Republiky a dále v Komenského osadě a ulici Vrchlického
pod ulicí Uhelná. Zde všude zůstali občané bez vody. Naši zaměstnanci pod
vedením mistra oddělení městských
služeb pana Jiřího Vlčka však nenechali občany našeho města bez vody
déle než bylo nutné. I ve svém volnu
ofenzivně řešili a opravovali popraskané vodovodní trubky. Práce to nebyla snadná, jak je vidět na fotograﬁích. Zde na tomto místě mi dovolte
prosím vysvětlit fámu, jenž se šíří na-

Nemám ráda fámy a nepravdy, které se
mnohdy naším městem šíří. Mrazem
a následným rozmrznutím docházelo
a stále dochází v našem městě k výpadkům veřejného osvětlení. Tyto havárie
se také snažíme okamžitě odstraňovat.
Pokud nás občané sami na havárie upozorní, reagujeme velmi rychle.
Touto cestou chci poděkovat všem
zaměstnancům MÚ Lom, kteří bez
ohledu na velký mráz, který panoval a bez ohledu na své volno havárie odstranili a škody napravili. A děkuji také všímavým občanům našeho
města za jejich upozornění na havárie
a nešvary.
Kateřina Schwarzová

ším městem. Jedná se o havárii vodovodu, přesněji zamrzlý přívod vody do
bytu č.1 v č.p. 367 na náměstí Republiky. Nájemnice L. B., která zůstala bez
vody a současně se jí rozbil ohřívač
vody. Fáma se týkala toho, že tuto havárii měl způsobit svým zásahem pan
Bureš potažmo pracovníci společnosti
Buvastav s. r. o., jenž předmětný dům
od města koupila. Toto se nezakládá na
pravdě, skutečnost je taková, že přívod
vody vedený nezateplenými půdními
prostory opravdu zamrzl a mráz tak
poškodil i ohřívač vody v bytě paní L.
B. Naši zaměstnanci okamžitě havárii
odstranili a ohřívač vody opravili. To
jen na uvedení stavu na pravou míru.

Zvířátka v zimě
Dlouhá zima trápí nejen nás lidi, ale
i zvířátka.V projektovém dni se žáčci
z 1.A seznámili s ptáky, kteří odlétají
do teplých krajin a naopak, kteří tady
s námi tráví zimu. Jak přečkávají zimu
zajíčci, lišky, divocí kanci a vysoká
zvěř v lesích a na polích.

Do přírody vyrazili malí detektivové pozorovat stopy zvěře a jednu
se jim podařilo i odlít ze sádry.V závěru dne splnili poslední úkol v pracovním listě, namalovat některé přezimující zvířátko.
Hana Rambousková

Maškarní ples 0. ročníku
V tyto dny vrcholí plesová sezóna.
O tom, že na ples nechodí jen maminka
s tatínkem, se přesvědčily děti 0. ročníku
ZŠ v Lomu. Měly totiž Maškarní bál se
soutěžemi. Do vyzdobené třídy hned

Hodina Země 2012
Vzpomínáme
�
�

Dne 20. 3. 2012 uplyne smutné první výročí, kdy nás navždy
opustil pan Miroslav Papoušek. Kdo ho znal, a vzpomene
s námi. Stále vzpomínají manželka, syn a dcera.

Dne 31. 3. 2012 od 20.30 do 21.30
hodin proběhne již po šesté celosvětová
akce na podporu ochrany klimatu Hodina Země 2012. Jde o symbolické zhasnutí dominant, osvětlení budov města či
zhasnutí světel v domácnostech.
Pokud i Vy zhasnete světla ve své
domácnosti dáte tak najevo, že si uvědomujete svoji odpovědnost za budoucnost naší Země.

�

Dovolujeme si tímto způsobem
oslovit občany města Lomu, aby se
k této iniciativě připojili.
Loňský pátý ročník kampaně proběhl za historické účasti a enormní
pozornosti médií. Hodiny Země se
zúčastnilo 5 251 měst a obcí ve 135 zemích světa a stovky ﬁrem. Kampaň zasáhla životy více než 1,8 miliardy lidí.
Již počtvrté na hodinu zhasly např. náměstí Times Square v New Yorku, Eiffelova věž v Paříži. V České republice
se kampaně zúčastnilo 134 obcí, 60 ﬁrem a tisíce jednotlivců, např. Chrám
svaté Barbory v Kutné Hoře, památky
města Opavy...
Staňte se součástí letošní Hodiny
Země i Vy! Ukažte světu, že Vám na
ochraně životního prostředí záleží,
zhasněte na hodinu svá světla.

Ve dnech 8. a 9. února proběhl
v místní základní škole zápis do prvního ročníku. K zápisu se dostavilo
21 zvědavých, vědomostí chtivých
předškoláčků.
Budoucí prvňáčci pak dokazovali své
schopnosti za pomoci pohádkového
kamaráda krtečka.
 u krtka zahradníka poznávali rozdílné kytičky a určovali barvy a občas
vyřadili krtka nezbedu (ten má vždy
připravenu nějakou nesprávnost)
 s krtkem muzikantem si zazpívali
nebo přednesli básničku
 krtek stavitel prověřil jejich manuální zručnost a fantazii
 krtek počtář, jako poslední, vyzkoušel u dětí matematickou představivost a znalost geometrických
tvarů

ráno přicházely princezny, ježibaba, král,
zvířátka. Zatancovat a soutěžit si přišla
i strašidla. Všem maminkám děkuji za
spolupráci při přípravě karnevalových
masek.
Milena Šebková

Většina budoucích školáčků splnila
úkoly bez problémů a hravě. A tak
se všichni již dnes těší na vzájemné
setkání po „velkých“ prázdninách –
v lavicích.
Hana Rambousková

� st�eda��11.4.2012,�od�9,00�do�15,30�hodin�
� �tvrtek�12.4.2012,�od�9,00�do�15,30�hodin�
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Kalendárium (15. 3. 2012– 15. 4.2012)
 MĚSTO LOM
– březen měsíc knihy – besedy o spisovatelích a knihách pro děti ZŠ a MŠ,
vědomostní soutěže, doplňovačky, kvízy – městská knihovna
besedy pro seniory o zdravovědě, přírodních zajímavostech, historii
a památkách ČR – městská knihovna
30. 3. – 31. 3 Nocování s Andersenem – nocování a čtení v městské
knihovně
2. 4. – 5. 4. soutěž o nejhezčí velikonoční výzdobu okna
6. 4. zájezd Zahrada Čech Litoměřice

30. 3. – 1. 4. ﬁlmové představení Kontraband – od 19.00 hod.
31. 3. taneční večer – Podkrušnohorská liga zábavy – od 16.00 hod.

Základní škola a Mateřská škola Lom
březen – první turistika za jarním sluníčkem
duben – velikonoční slavnost, vynášení Morany, zahradní slavnost
„Vítání jara“

Docela velké divadlo Litvínov
15. 3. činohra Za úplňku – od 19.00 hod.
17. 3. dětské divadlo Slůně aneb proč mají sloni dlouhé choboty
– od 15.00 hod.
24. 3. dětské divadlo Popelka – od 15.00 hod.
29. 3. činohra Když kočky nejsou doma – od 19.00 hod.
31. 3. dětské divadlo O pejskovi a kočičce – od 15.00 hod.

Klub seniorů
22. 3. – oslavy MDŽ Klub seniorů Lom
březen, duben – klubová setkání
 MĚSTO LITVÍNOV
do 16. 3. výstava fotograﬁí na téma Energie – Schola Humanitas
do 21. 3. výstava obrazů NOMEN WOMEN – Galerie Radniční sklípek
Citadela Litvínov
15. 3. dětské ﬁlmové představení Kung Fu Panda 2 – od 13.30 hod.
15. 3. Taneční čtvrtek s Pichlovankou – od 17.00 hod.
15. 3. – 18. 3. ﬁlmové představení Intimní past – od 19.00 hod.
17. 3. Taneční zábava s manžely Hvozdovými
18. 3. dětské ﬁlmové představení Pásmo pohádek – od 16.00 hod.
19. 3. – 21. 3. ﬁlmové představení Hamlet podniká – od 19.00 hod.
22. 3. taneční večer – Hornická kapela SD – od 17.00 hod.
22. 3. – 25. 3. ﬁlmové představení Čtaři slunce – od 19.00 hod.
24. 3. koncert Festiválek Litvínov 2012 – od 18.00 hod.
27. 3. – 29. 3. ﬁlmové představení Meruňkový ostrov – od 19.00 hod.
29. 3. Taneční čtvrtek s Pichlovankou – od 17.00 hod.
29. 3. koncert Tony Blues Band a Kaia Brown (CZ/USA) – od 19.30 hod.
30. 3. koncert Honza a František Nedvědi s kapelou – od 19.00 hod.

Základní umělecká škola Litvínov
16. 3. Krajská soutěž ZUŠ vyhlášená MŠMT – dechové a bicí nástroje
– od 9.00 hod.
21. 3. 6. interní koncert – od 18.00 hod. malá scéna ZUŠ
23. 3. Krajská soutěž vyhlášená MŠMT – taneční obor – od 9.00 hod.
28. 3. koncert ke Dni učitelů – od 18.00 hod. malá scéna ZUŠ

 MĚSTO MEZIBOŘÍ
18. 3. ﬁlmové představení Obřad – od 17.30 hod.
25. 3. ﬁlmové představení Harry Potter a Relikvie smrti 1.část
– od 17.30 hod.
 MĚSTO OSEK
do 31. 3. Jan Marhold – výstava fotograﬁí krajin – ITC Osek
31. 3., 1. 4, 7. 4, 8. 4. – velkonoční tradice na téma Svátka v Krušných
horách – ITC Osek
10. 4. – 29. 4. P. T. Vránek – výstava obrazů – ITC Osek
 OBEC LOUKA U LITVÍNOVA
10. 3. Mezinárodní den žen
16. 3. Ples základní školy
6. 4. Velikonoční kraslice
 MĚSTO MOST
Městské divadlo Most
15. 3. Caligula – od 19.00 hod.

20. 3. Osudy dobrého vojáka Švejka – od 19.00 hod.
22. 3. Naši furianti – od 19.00 hod.
23. 3. Příhody jedné noci – od 19.30 hod.
25. 3. Herci jsou unaveni – od 19.00 hod.
26. 3. Noc na Karlštejně – od 19.00 hod.
27. 3. Chlap na zabití – od 19.00 hod.
28. 3. Příhody jedné noci – od 19.00 hod.
29. 3. Obchodník s deštěm – od 19.00 hod.
30. 3. Černí býci – od 19.30 hod.
4. 4. Černí býci – od 19.00 hod.
5. 4. Caligula – od 19.00 hod.
6. 4. Noc na Karlštejně – od 19.00 hod.
10. 4. Černí býci – od 19.00 hod.
10. 4. Droga? – od 21.00 hod.
11. 4. Neklan CZ. Aneb Ze starých pověstí českých – od 10.00 hod.
11. 4. Devon – od 18.00 hod.
11. 4. Ženský improvizační punk + Tančírna s DJ Mashoutem – od 19.30 hod.
12. 4. Kytice – od 10.00 hod.
12. 4. Terminus – 19.00 hod.
13. 4. Tři mušketýři – od 10.00 hod.
13. 4. Dva ubohý Rumuni co umějí polsky – od 17.00 hod.
13. 4. Hamlet je mrtev, bez tíže – od 19.30 hod.
14. 4. Slapstick sonata – od 19.00 hod.
Divadlo Rozmanitostí Most
16. 3. Pokoj č.26 – od 19.00 hod.
17. 3. A žijí duchové – od 10.00 hod.
24. 3. Myšičko, myš, poj ke mně blíž – od 10.00 hod.
24. 3. Myšičko, myš, poj ke mně blíž – od 17.00 hod.
31. 3. O rybáři a zlaté rybce – od 10.00 hod.
7. 4. Myšičko, myš, poj ke mně blíž – od 10.00 hod.
11. 4. Senses Litvínov – od 16.00 hod.
12. 4. Rocky IX – od 17.00 hod.
13. 4. Grafomanie aneb Večer rozmanitostí – od 17.00 hod.
14. 4. A žijí duchové – od 10.00 hod.
14. 4. Fialové květy štěstí – od 16.00 hod.

Fotbalová přípravka SK Viktorie Lom v zimě nespí
I když je momentálně počasí které
spíše nahrává zimním radovánkám na
sněhu nebo na bruslích někde na zamrzlém rybníku, fotbalová přípravka
pod vedením trenérů Jaroslava Hrubého
a Jiřího Heidenreicha fotbalově nespí.
Naše nejmladší naděje se poctivě připravují na jarní část soutěže a je každý
týden v pohybu.
Jak zvládá fotbalová přípravka toto
opravdu náročné zimní období jsme se
zeptali trenéra Jaroslava Hrubého:
„Naši nejmenší fotbalisté trénují
prakticky bez přestávky, jelikož v těchto
věkových kategoriích se nerozlišuje předěl mezi podzimní a jarní částí soutěže
přípravek tak, jak je to u kategorie dospělých, nebo staršího dorostu. Tam se
soustředí převážně na nabrání fyzické
kondice a k tomu je toto zimní období
ideální. U přípravek ještě nějaké nabírání kondice nepřichází v úvahu a tudíž naším jediným cílem je děti zabavit
a umožnit jim dostatečný pohyb mimo
školní aktivity.
Protože dnešní školní tělocvik nedosahuje dostatečného množství a pestrosti

pohybových aktivit, využíváme v tomto
období mimofotbalové sportovní činnosti. Jelikož nám město Lom umožnilo
prostřednictvím zdejší základní školy
využívat tělocvičny, je většina tréninků
uskutečňována právě zde. Hrajeme
s chlapci různé míčové hry, zaměřujeme
se na všeobecnou obratnost a koordinaci
mladých fotbalistů prostřednictvím po-

můcek jako jsou lavičky, švédské bedny,
člunkové běhy atd. Dále využíváme
městský bazén v Litvínově, kde se kluci
vyřádí a zároveň zregenerují svůj organismus a posilují svou imunitu.
O víkendech se snažíme odehrát občas nějaký halový fotbal. Zúčastnili jsme
se např. halového turnaje na Meziboří.
Sehráli jsme několik přípravných ha-

A-mužstvo Viktorky v plné přípravě
Fotbalisté Áčka Viktorky mají za
sebou měsíc a půl přípravy na nadcházející jarní sezonu okresního přeboru
dospělých a my jsme se zeptali trenéra
Antona Stehlíka jak je z přípravou doposud spokojen:
„Zatím mohu konstatovat že příprava probíhá podle stanoveného plánu,
kdy dvakrát v týdnu využíváme umělé
trávy FK Litvínov, dále každou středu
chodíme na hodinu trampolínek a step-aerobiku do nového sportovního zařízení TABA v Litvínově. Snažíme se
kondici nabírat podle nejnovějších fotbalových trendů (vše na hřišti s míčem).
Občas klukům naordinuji rehabilitaci
na Zimním stadionu Ivana Hlinky, protože si v těchto náročných zimních pod-

mínkách musí kluci odpočinout a zregenerovat síly. Jinak máme za sebou
první kolo APOLLO CUPU na Mostecké Souši. Všichni soupeři hrají vyšší
soutěže a tudíž je pro naše hráče každý
zápas velkou školou. Ze začátku se na
klucích projevovala velká únava z trénování, ale v posledním utkání proti
účastníku A-třídy Březenecká Chomutov jsme soupeře přehráli a zvítězili 2:1.
I když výsledky v tomto období pro mě
nehrají tak velkou roli, je dobře, že se
nám herně zatím daří.
Trápí mě občasná zranění některých
fotbalistů (Salač, Bartoníček, Krchov,
Vlček) a pracovní vytížení Čábelky
a Pavla Kalacha. Na tyto nepříjemnosti jsme museli reagovat získáním
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nových posil. Zatím jsme ze sousedního Litvínova získali na hostování Jaroslava Hotového který vyztužil naše
obrané řady a dle zápasu z Chomutovem bude posilou. Máme v hledáčku
ještě dva až tři hráče pro zvýšení konkurence v mužstvu.
Naopak jsme Jardovi Hrubému
ml. umožnili hostování v FK Litvínov
pro jarní sezonu. Jarda je ještě věkem
mladší dorostenec a byla by chyba pro
jeho rozvoj mu neumožnit hrát fotbal
ještě v dorosteneckých kategoriích
na vyšší úrovni. Jarda je odchovanec
Lomu a velkým příslibem pro budoucnost. Já věřím že svůj sportovní
talent v Litvínově rozvine.“ Tolik trenér Anton Stehlík.

lových zápasů s mužstvy Oseka, Litvínova, Háje u Duchcova.
Všichni naši hráči si do jednoho vždy
zahrají, protože nám od vedení klubu nejsou kladeny žádné cíle v podobě vyhrávání zápasů a není tudíž tlak na výsledek. Jsem za to rád, jelikož v této
kategorii jde především o samotnou hru
a rozvíjení herních činností a dovedností
jednotlivých fotbalistů.
Klukům jsme udělali za jejich píli radost a prostřednictvím vedení klubu dostali nové sportovní tašky. Máme také
nové dresy a i přislíben víkendový mezinárodní fotbalový turnaj v rakouské
Vídni. Jsme rádi, že se vedení klubu snaží
shánět dotace a podporu pro celkový
rozvoj mládežnické kopané ve Viktorce
Lom. Já osobně vnímám také obrovskou

podporu z vedení města Lom a věřím, že
budeme ve Viktorce dělat vše v duchu
hesla ,,Kdo si hraje nezlobí“ a pomáhat
tím prevenci proti ﬂákání dětí po městě.
Aktivně se připravujeme na nábor nových fotbalových adeptů v Lomu a blízkém okolí a věříme, že je naše fotbalové
zázemí zaujme a motivuje.
Tímto apelujeme na rodiče svých ratolestí – neváhejte a přidejte děti k nám.
My se o vaše děti ve Viktorce postaráme
– vždyť neplníme jen roli trenérů, ale
spíše vychovatelů. Snažíme se o celkový
rozvoj dětí nejen po stránce sportovní,
ale hlavně po té osobnostní.“ Tolik trenér
přípravek Jaroslav Hrubý.
I my z vedení města Lom vnímáme
pokrok ve Viktorce a těšíme se na plné
hřiště malých fotbalistů v Lomu.

Únor utekl tak rychle, že jsem se
nestačila divit a mám obrovskou radost, že po uveřejnění článku v Lomské radnici si vás přišlo tolik zacvičit.
Úplně to předčilo má očekávání. Zároveň bych vás chtěla znovu pozvat na
další lekce Zumby, které pro vás připravuji, aby stálých členek pořád přibývalo a více Lomáků se zapojilo do
aktivního trávení volného času.
Na mé Zumbě nazáleží ani na věku,
ani na pohlaví, je jedno, kolik kilo vážíte nebo jak oblečení přijdete. Jde
jen o to, abyste přišli s dobrou náladou a chutí si dát pořádně do těla. Za
chvíli nám nastane ,,plavková“ sezóna,
tak která z nás by nechtěla být štíhlá,
krásná a cítit se báječně v bikinách?
Nedejte na řeči, že je to moc těžké
a moc pohybu a zkuste to! Uvidíte, že
za zkoušku nic nedáte a strávíte hodinu
času v příjemné atmosféře ve společnosti samých skvělých lidí.

Už se na vás moc těším, tak ať se
nás schází čím dál více.
Petra Doleželová
Pozn. redakce – text jsme otiskli tak
jak nám byl prostřednictvím e-mailu zaslán, bez jakéhokoli zásahu či úprav.
KDE? Kulturní dům v Lomu
KDY?
úterý
čtvrtek

18:00 – 19:00 hodin
18:00 – 19:00 hodin

Vstupné 30 Kč
VĚCI S SEBOU:
podložka/ ručník, nápoj, pohodlné
oblečení, dobrou
náladu
Moc se na
Vás těším
sl. Petra
Doleželová
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