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Hotovo. Stejně jako ulice Podkrušnohorská, má i druhá
nejdelší ulice ve městě, ulice Vrchlického, svépomocí vyměněné veřejné osvětlení. Nové moderní stožáry s LED
lampami zajistí úspory v městském rozpočtu a rychlou
návratnost svépomocí provedené akce.

Zastupitelé jednali na Dlouhé Louce 680 let od první písemné zmínky

75 let od neštěstí na Kohinooru I

Zasedání radních města Lom
v terénu, to už tady bylo, ale
zastupitelů? I to, konkrétně
18. října, kdy se na Dlouhé
Louce sešlo 18 zastupitelů a vyslechnout je a případně debatovat s nimi přišlo dvakrát tolik obyvatel, dorazilo i několik
novinářů. Dle schválení Rady
města Lom svolala starostka setkání zastupitelů ve venkovním
prostoru u parcel katastru nemovitostí č. 446 a č. 431, obec
Lom, katastrální území Loučná
u Lomu. Jediným bodem byla
„petice“ „Za zachování horských luk v k. ú. Dlouhá Louka
a k. ú. Loučná u Lomu“.
Ač v terénu, zastupitelstvo standardně probíhalo, schválilo program, zvolilo ověřovatele a v diskuzi občanů vystoupili ti, kdo
projevili zájem. Někteří se hned
dočkali odpovědí či reakcí zastupitelů, jiným byla přislíbena odpověď písemně. Druhý místostarosta
města Ing. Roman Lafek mimo jiné
uvedl, že než by případně mohlo
dojít na prodej pozemků a zahájení
navrhované výstavby rekreačních
objektů je třeba nejdříve zažádat
o změnu územního plánu. Dotčené
orgány mohou žádost odsouhlasit,
zamítnout nebo odsouhlasit za určitých podmínek. Pak navázala rozprava zastupitelů k „petici“, kterou
její petenti nazvali „Za zachování

Obyvatelé Lomu mohou 14. listopadu oslavit 680 let od I. písemné zmínky o městě a zároveň
si připomenout 75 let od neštěstí
na Dole Kohinoor I.
Účastníci pietního aktu se sejdou před 15. hodinou na městském hřbitově. K pomníku obětí
důlní katastrofy s vedením města
zamíří členové hornických spolků
a organizací, zvána je i široká veřejnost.
Od 16. hodin začne ve velkém
sále Kulturního domu města Lom
vernisáž výstavy historických fotografií a dokumentů k slavnost-

nímu připomenutí 680 let od I. písemné zmínky o městě.
V kulturním domě budou oceněni i zástupci lomské mladé generace, návštěvníci si prohlédnou práce
žáků ZŠ Lom a vyslechnou hudební
vystoupení. Vystaveny budou i současné či dobové snímky účastníků
městem vyhlášené fotosoutěže.
Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat aktuální hygienická
opatření. Jako i na jiných akcích
města může být z celého odpoledne
pořízena foto a video dokumentace
pro účely propagace v novinách, na
Facebooku či webu.

Oranžové hřiště už nevydrželo a definitivně
padlo za oběť opakovanému náporu vandalů
horských luk v k.ú. Dlouhá Louka
a k.ú. Loučná u Lomu“. Zastupitelé pak všemi přítomnými, tedy
18 hlasy, vzali na vědomí „petici“ „Za zachování horských luk
v k. ú. Dlouhá Louka a k. ú. Loučná
u Lomu“. Krátce po páté hodině
starostka zasedání Zastupitelstva
města Lom uzavřela.
Na území parcely, u které probíhalo jednání, developer navrhuje
výstavbu objektů z nichž by jeden
mohl sloužit k rekreaci lomských
dětí a druhý pro odpočinek obyvatel našeho města. Lokalita, kde developer plánuje výstavbu rekreačních chat je až za barierou stromů,
a neměly by tak ohrozit ráz místní
krajiny, jak se již nyní někteří
místní obávají. U každé chaty se
plánuje vrtaná studna a čistička
splaškové vody. Kontejnerové se
jim říká proto, že pokud se majitel rozhodne, může jednotlivé
díly chaty rozpojit a na podvalníku odvézt jinam. Developer pak
zájemce odvedl do nedaleké své
kontejnerové chaty k prohlídce.

Oranžové hřiště v Lomu nad
Havlíčkovým náměstím dosloužilo, vedení města ale již v předstihu v lokalitě pod bývalou
sokolovnou v Lomu-Loučná vytvořilo nové.
„Hřiště vybudované za finanční
podpory Nadace ČEZ sloužilo dětem a jejich rodičům od listopadu
2007, tedy téměř úctyhodných
14 let. Bohužel aktuální stav, poškození herních prvků i neuspokojivá hygienická situace neumožnily další provoz hřiště,“ vysvětluje
starostka Kateřina Schwarzová

důvod, proč rada města rozhodla
o změně a v místě původního hřiště
je travnatá plocha.
„Že během let někteří uživatelé
poškodí dřevěný mobiliář hřiště,
to se tady v Lomu k velké škodě
nás všech dá očekávat, ale poškozena byla například i prolézačka
pavučina z pevných lan, která výrobce považuje za téměř nepřetrhnutelná,“ pokračuje starostka. Na
herních prvcích bylo patrno úmyslné mechanické poškození, pálení zapalovačem či zápalkami,
Pokračování na str. 2

Místo hřiště je jen travnatá plocha. Rodiče s dětmi ale mohou využívat v Lomu-Loučná nové hřiště pod bývalou sokolovnou (vedle mateřské školy).
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Lomákům se podařilo vrátit ke zpracování
téměř 35 tun odpadů
Obyvatelům města Lom se podařilo od začátku července do konce
září vytřídit a předat k dalšímu využití téměř 35 tun odpadů z obalů.
„Papíru bylo více než 15 tun, plastu
téměř 10 tun, skla téměř 7 tun a více
než 2,6 tuny kovu. Nápojových kartonů bylo 204 kilogramů,“ uvádí
starostka Kateřina Schwarzová základní informace o výsledcích provozu systému tříděného sběru obalových odpadů ve městě Lom ve
spolupráci s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s.
Město Lom a uvedená akciová
společnost uzavřely smlouvu s cí-

lem zajistit plnění povinností zpětného odběru a plnění povinnosti
využití odpadu z obalů, prostřednictvím činnosti obce a odpadového systému obce, s cílem zajistit
co nejvyšší využití odpadů z obalů
jako druhotné suroviny.
„Díky dlouhodobé spolupráci
průmyslu, obcí a měst v systému
EKO-KOM při rozvoji systému třídění a recyklace obalových odpadů,
se podařilo dosáhnout stavu, kdy
své odpady třídí více než 73 % občanů České republiky. Děkujeme,“
vzkazuje i obyvatelům Lomu společnost EKO-KOM, a.s.

Pomoc s řešením problému s odvozem
tříděného odpadu
Radní města Lom vyřešili žádost občanů o pomoc s řešením
problému s odvozem tříděného odpadu v ulici ČSA (č. p. 529) a havarijní stav mostu přes Lomský potok. Zpuchřelé trámy lávky pro pěší
již byly odstraněny a vyměněny za
nové. Rekonstrukce v úvodu listo-

padu pokračovala výměnou pochozích dřevěných hranolů v cestě pro
pěší za plechové rošty. Dále bude
zaslána žádost na Povodí Ohře s. p.,
Chomutov ohledně obnovy vjezdu
do ulice ČSA, a to původním místem
za železničním viaduktem (vlevo po
směru toku Lomského potoka).

Ve sběrném dvoře začalo zimní období
Pokud potřebujeme vyhodit
něco, co se rozhodně nevejde do
běžné popelnice na komunální
nebo tříděný odpad, jako kupříkladu starý koberec, poškozená
židle, omítka po drobné opravě
v bytě, využitelné složky komunálního odpadu nebo pokrmové
tuky po smažení řízků, máme
tady sběrný dvůr.
S příchodem zimy se standardně
upravuje i provozní doba sběrného
dvora v Lomu. Do konce března
bude ve všední dny otevřený od
13.00 do 16.00, v sobotu a v neděli
od 10.00 do 14.00.
„Do našeho sběrného dvora mohou Lomáci zdarma odvézt vysloužilé elektro spotřebiče, staré elektroniky, počítače, zářivky a baterie
či železný šrot. Odevzdávat mohou
i použité jedlé oleje z domácnosti,
stejně jako stavební a demoliční odpad, u kterého je omezení 30 kg na
osobu a rok. Na sběrném dvoře mohou skončit, stejně jako v kontejne-

rech na separovaný odpad, i využitelné složky komunálního odpadu,
jako plast, papír, sklo, kovy a nápojový karton,“ vypočítává starostka
Kateřina Schwarzová a upozorňuje:
„Ale pozor, pneumatiky neodebíráme. To si musí řidiči vyřešit v servisu, kde nové pneumatiky kupovali a nechali si své auto přezout.“
V Lomu i nadále platí, že velkoobjemový odpad od popelnic odvezou pracovníci oddělení komunálního hospodářství (dříve Technické
služby města Lomu), postarají se
i o ořezané zelené větve ze zahrady
či o listí a posekanou trávu v pytlích.
„Bioodpad ale neskončí ve sběrném
dvoře, ale v komunitní kompostárně
v průmyslové zóně Kohinoor,“ pokračuje Kateřina Schwarzová.
Kdo nemá možnost odvozu většího množství vyprodukovaného
odpadu, může si objednat kontejner
v oddělení komunálního hospodářství na telefonu 476 769 875 nebo
776 753 010.

V prosinci se upravují některé autobusové spoje DÚK
Změna jízdních řádů autobusových linek 501 – Litvínov/Záluží – Bílina, 525
– Litvínov – Braňany a 526 – Litvínov –Dlouhá Louka. Změny jsou vyvolané výraznými úpravami jízdních řádů DÚK linek 521 – Litvínov – Olbernhau
a 523 Litvínov – Český Jiřetín a týkají se jen víkendů. Počet spojů zůstává zachovaný. Úpravy v jízdních řádech Dopravy Ústeckého kraje platí od 12. 12.
2021 do 10. 12. 2022.

Z jednání rady města
n Rada města nominovala za zástupce města Lom do Školské rady příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Lom pro volební
období 2021 – 2023 Mgr. Martinu Šípovou, DiS., členku rady města.
Martina Šípová je rovněž pověřena vedením oddělení správy majetku,
výstavby, investic, místního hospodářství a ŽP Městského úřadu Lom.
n RM souhlasí se zapojením příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Lom, do projektu „MAP – Místní akční plán rozvoje
vzdělávání III pro ORP Litvínov“ v období od 05/2020 do 11/2023.
n Radní vzali na vědomí informace o spolku NAŠE ODPADKY, z. s.,
který vznikl, aby prosazoval zájmy obcí a měst, které jako by byly
tím posledním, na co, byl při vzniku nového odpadového zákona brán
ohled. Spolek je sdružení obcí, měst a případně jiných subjektů se společným cílem – iniciovat a směřovat vývoj odpadového hospodářství
v ČR ve prospěch obcí a měst.
n Město Lom využije nabídky společnosti Severočeská vodárenská
společnost a. s. o zaslání námětů, témat a dotazů, které město zajímají
a o kterých by rádo na setkání společně diskutovalo. Vedení města Lom
zajímá téma čističky odpadních vod v jeho katastru a vodovodní řády
ve městě.
n Rada města schválila využití dotace Ministerstva pro místní rozvoj
České republiky, programu IROP (Integrovaný regionální operační program) 2021-2027, ve výši až 100 % na pořízení Solární bikeport – ostrovní systém pro cyklonabíječky a cyklonabíjecí stanice, prostřednictvím společnosti NORTH TRADE ENERGY s. r. o. Litvínov. V případě
poskytnutí dotace se umístí cyklonabíjecí stanice v ulici Spojeneckých
letců u vjezdu k Oprámu.
n Radní schválili dary pro seniory pro rok 2022 formou dárkových
poukázek vydaných městem s ohledem na podporu činnosti podnikatelů v Lomu a v souladu s usnesením RM č. 660/20/2015 ze dne 14. 8.
2015. Členové a členky Klubu seniorů Lom a obyvatelé bývalého PPS
dostanou poukázku u příležitosti oslav Dne otců, MDŽ, Dne matek
a Dne seniorů, pamatuje se i na jubilanty Klubu seniorů Lom.
n Rada města schválila možnost pronájmu dětské herny Permoník
(Lom, Osecká č. p. 53) pro uskutečnění dětských oslav. Možné to je jen
za splnění podmínek – akce se uskuteční v rámci otevírací doby herničky, tedy v čase od 09:00 do 17:00, od úterý do soboty, maximálně po
dobu čtyř hodin, pro maximálně 29 osob a za cenu 2.000 Kč.

Oranžové hřiště už nevydrželo a definitivně
padlo za oběť opakovanému náporu vandalů
Dokončení ze str. 1
vytrhané plaňky, ukopané – zlámané díly laviček, přeřezaná lana
a podobně. Několikrát vyměněná
plastová skluzavka byla rozkopaná. Opakovaně se z prostoru hřiště uklízely nedopalky cigaret, injekční stříkačky a jehly. Kateřina
Schwarzová všem tazatelům vysvětluje, že i při likvidaci hřiště nad
Havlíčkovým náměstím pracovníci
oddělení komunálního hospodářství našli další použité injekční stříkačky a jehly. Takové nebezpečné
předměty, jak jistě všichni souhlasí,
na dětské hřiště nepatří.
Jak tedy vyřešit tuto situaci?
V jedné z vytipovaných lokalit
pro nové hřiště vedení města několikrát rokovalo s obyvatelstvem
ulice Novostavby, když ze všech
jednání vzešlo, že obyvatelé nechtějí případné hřiště v intravilánu
ulice Novostavby. Po zkušenosti

s „Oranžovým hřištěm“ již nové
nebylo možné zřídit v blízkosti
lesa. Proto se vybrala lokalita za
bývalou sokolovnou, která je též
v sousedství mateřské školy.
Podle Kateřiny Schwarzové
se vedení města Lom zachovalo
velmi prozíravě, když vybralo
pro nové hřiště, otevřené v srpnu
2020, lokalitu více v městské zástavbě části Lomu-Loučná stejně
jako vytvořilo pozici správce,
který se o hřiště dle provozního
řádu stará a na noc ho zamyká.
Vzhledem k tomu, že herní
prvky z původního hřiště nad Havlíčkovým náměstím byly v takovém stavu, který neumožnoval jejich přemístění, starostka Lomu
by ráda příští rok, až to klimatické
podmínky dovolí, areál pod bývalou sokolovnou doplnila o pískoviště a několik dalších herních
prvků pro nejmenší.
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„V letošním roce si město Lom připomíná již 680 let od první písemné zmínky o své existenci. V duchu tohoto výročí Vám chceme, opět jako před
pěti lety, představit naši dorůstající mladou generaci, která se může pochlubit reprezentací našeho města jak na poli sportovním, tak uměleckém. Jsme rádi, že Vám naši šikovnou a nadanou mládež můžeme takto představit. Vás, rodiče žádáme – pokud máte sportovně, umělecky, či jinak nadané děti, které se věnují zajímavým koníčkům, přihlaste nám je, rádi o nich zveřejníme malý medailonek a v rámci letošního výročí našeho města je oceníme. Vždyť naše mladá generace je naší budoucností, která závisí právě na nich,“ říká starostka města Kateřina Schwarzová.

Nadané lomské mládí: Plavec Filip Brna
V minulém čísle Lomské radnice jsme se věnovali relativně mladému
kolektivnímu halovému sportu, jakým florbal bezesporu je. Nyní nenahlédneme do počátků plavání, sahajících až do prehistorické doby,
ale do závodního plavání, které začalo být v Evropě populární kolem
roku 1800 a pouze ve stylu zvaném prsa. Kraul, nebo-li volný způsob,
byl představen o více než 70 let později, jako styl okopírovaný od amerických Indiánů. Závodní plavání není založeno jen na fyzické síle, ale
současně i na technice, která tvoří zhruba 50 procent rychlosti plavce.
V roce 1896 se plavání poprvé objevilo na letních olympijských hrách
v Aténách. Dnes závodníci v bazénu plavou volným způsobem tratě od
50 do 1 500 metrů, 50 až 200 metrů znak, prsa a motýl, polohový závod
je pak na 100, 200 a 400 metrů. Závodí se i ve štafetách. Plavecké bazény jsou krátké a dlouhé, plavání je také součástí kombinovaných sportů
jako je moderní pětiboj, triatlon a kvadriatlon. Jak dlouho u závodního
plavání zůstane zatím neví mladý lomský sportovec Filip Brna, člen Plaveckého klubu Litvínov. Litvínovští trenéři, stejně jako jejich kolegové
z jiných klubů, mladé svěřence připravují s cílem, aby se plavání stalo jejich přirozenou součástí života a rádi si chodili zaplavat i po své závodní
kariéře. Tréninkové skupiny jsou pro ambiciózní závodníky, kteří chtějí
sbírat medaile, ale i pro ty, kteří touží užít si závody s kamarády a mají za
cíl stále posouvat své osobní rekordy a zážitky.

Kdy jste s plaváním začal
a proč?
S plaváním jsem začal před
sedmi lety. Přihlásil mě tatínek,
který také závodně plaval za Plavecký klub Most.
Čím vás závodní plavání
z jedné strany bazénu na druhou, a ještě na čas oslovilo, proč
se vám líbí?
Plavání mě zaujalo až později. Ze začátku jsem to spíše bral
opravdu jako kroužek, na který mě
vozí rodiče, abych měl nějaký pohyb. Zlomilo se to prvním vítězstvím na závodech. Ten pocit, že
jsem něco dokázal úplně sám, byl
úžasný. Plavání na čas je strašně
motivující, protože víte přesně, jak
se váš výkon zlepšuje a posouváte
se tím dopředu. Plavání není kolektivní sport (s výjimkou štafety)
a právě proto se mně líbí. Vítězství závisí jen na mně a na našem
trenérovi, jak dobře mě na závody
připraví.
Trénujete a závodíte za Plavecký klub Litvínov. V jakém
jste družstvu, jak probíhají tréninky a jak často?
Plavu za družstvo „B“ třináctiletých. Trénujeme čtyřikrát
týdně od 15:30 do 18:00. Začínáme suchou přípravou protažením svalů, pak navazuje trénink
v bazénu. Denně naplaveme víc
jak 4 km.

Věkem patříte mezi mladší
členy plaveckého klubu. Kolik
startů jste již absolvoval, kde
všude jste již závodil a na kolika
závodech?
Zúčastnil jsem se přibližně padesáti závodů v různých městech
a krajích, jako třeba v Mělníku,
Litoměřicích, Mostě, Chomutově,
Jablonci, Kladně, Stráži pod Ralskem, ale třeba i v německém Marienbergu. Dlouhé tratě (800 m)
plaveme v Děčíně. Na Mistrovství
ČR jsem byl v Mladé Boleslavi
a v Praze.
Závody se neodehrávají jen
v Litvínově a okolních městech
Ústeckého kraje, jezdíte proto
s ostatními členy oddílu mikrobusem, nebo i s rodiči?
Na závody jsem jezdil převážně
s rodiči, když bylo Mistroství ČR,
prožili jsme tam vždy celý víkend,
to bylo fajn. Navštívili jsme například Dětenice, zahráli si tenis
a užili si i zbytek dne po závodech.
V téhle době jezdíme my plavci
s trenérem mikrobusem, protože
rodiče s námi na bazén nesmí. Někde mívají i přímé přenosy, tak
mohou rodiče tu atmosféru zažít
s námi prostřednictvím internetu.
Známe čtyři plavecké styly
a krátký a dlouhý bazén. Který
ze stylů vám nejvíce vyhovuje, ve
kterých závodíte a máte raději 25
nebo 50metrový bazén? A proč?

Plavec musí umět zaplavat všechny čtyři styly, ale každému vyhovuje něco jiného. Mně
osobně jde nejlépe styl prsa, z něho
mám nejvíce medailí. Při závodech mám většinou šest startů, například 200 m prsa, 100 m volný
způsob, 200 m polohový způsob,
100 m prsa, 400 m volný způsob
a 100 m motýl. Raději plavu ve
25metrovém bazénu. Při obrátce se
mohu vícekrát odrazit od stěny bazénu a tím si zrychlit čas.

Jste ještě hodně mladý, ale
i tak máte již nějakou představu,
jak dlouho byste chtěl u plavání
zůstat a jaké máte ambice, co vás
motivuje k lepším výsledkům?
U plavání bych chtěl zůstat co
nejdéle to půjde. Bude také záležet, jakou střední školu si za dva
roky vyberu. Můj cíl je získat pohár ve finále. Motivací k lepším
výsledkům jsou starší plavci v našem klubu a jejich úspěchy.
Pokračování na str. 4
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Vánoční strom rozsvítí děti společně Tradiční výtvarná soutěž a sbírka
se starostkou
pro psy a kočky z útulku

V neděli 28. listopadu v Lomu
na náměstí Republiky Vánoční
strom slavnostně rozsvítí děti společně se starostkou Kateřinou
Schwarzovou. Adventní program
pro děti začíná již v 16 hodin zábavou s herci divadla V Pytli, opět
bude fungovat poštmistr Ježíškovy pošty v nabídce budou vánoční perníčky. K zakoupení budou klobásy s pečivem a k pití čaj
či svařené víno, když příspěvek za
občerstvení poputuje standardně do
psího útulku v Litvínově. Organizátoři (město Lom) slibují, že cestu
„kolem“ bude mít tentokrát veselý
oživlý sněhulák Olaf a s ním i Elsa,
jedna ze dvou královských dcer,
která v pohádce Ledové království
sněhuláka stvořila cestou na vrcho-

neděle

lek hory. S Olafem i s Elsou se budou moci malí i velcí zájemci vyfotografovat. Děti, které přinesou
vlastnoručně vyrobenou ozdobu na
vánoční stromeček, dostanou sladkou odměnu.
Již třetím rokem se v Lomu
uskuteční Ježíškova pošta i se zase
jiným příležitostným razítkem, jehož otisk zájemci dostanou od poštmistra na přáníčko pro Ježíška. Mohou je získat i na památku do svého
památníčku k těm za minulý i předminulý rok. Vzhledem k tomu, že
se plánuje pro Ježíškovu poštu
v Lomu každý rok jiný motiv razítka, mohou být tak přímými
účastníky rodící se tradice. Podmínkou je, aby si každý rok na tuto akci
vzali s sebou svůj památníček.

28. 11. 2021 Lom, nám. Republiky od 16.00 hodin
Program:

Zábavný program pro děti s divadlem V Pytli
Rozsvícení vánočního stromu
Ježíškova pošta
Vánoční perníčky
Dětem sladká odměna za vlasnoručně vyrobenou
vánoční ozdobu
Občerstvení: klobásy, čaj, svařené víno
(příspěvek za občerstvení poputuje do psího útulku v Litvínově)

Krásné a pohodové vánoční svátky,
hodně zdraví, štěstí a lásky!
Akci pořádá město Lom.
Upozorňujeme návštěvníky akce, že z ní může být přizována foto a video dokumentace pro účely propagace města, ke zveřejnění v novinách a na webu města Lom.

Nadané lomské mládí: Plavec Filip Brna
Dokončení ze str. 3
Dvacetiletý olympionik Jan
Čejka zaplaval na nedávných
Plzeňských sprintech čas 23,68
o dvě setiny překonal dva roky
staré maximum. Sledujete své
starší plavecké kolegy a koho
máte a proč za svůj vzor?
Je jasné, že pro každého plavce
či plavkyni je největším vzorem
Michael Phelps. To je plavecká
ikona. I v České republice jsou
skvělí plavci, například olympijský reprezentant Jan Micka. U nás
v klubu mám určitě za vzor Petra
Adamce, kterému jdou všechny
styly velmi dobře.
Děkujeme za odpovědi a přejeme mladému plavci mnoho
úspěchů ve sportovním i osobním životě. Plaveckému klubu
Litvínov děkujeme za poskytnuté fotografie.

Město Lom, Městská knihovna
autora a je třeba připsat i adresu, věk
Lom a Psí útulek Litvínov vyhlaa telefonní či e-mailový kontakt.
šují sbírku „Štěkání na Ježíška“.
Přihlášky do soutěže budou
Sbírka ve prospěch psů a koček
k dispozici v knihovně nebo na recepci Městského úřadu Lom. Vyz uvedeného útulku trvá do 21. prohodnocení a předání odměn se plásince 2021. Organizátoři uvítají zenuje v lednu 2022. Vítězové budou
jména konzervy, vitamíny nebo
kontaktováni. Bližší informace na
pamlsky pro čtyřnohé mazlíčky.
telefonech 476 769 874 nebo 721
V útulku ocení i potřeby pro pejsky
163 410 a na e-mailu knihovna@
či kočky, které Vám doma leží lamesto-lom.cz. Na vítěze čekají
dem jako deky, misky, obojky, vověcné odměny.
dítka či třeba hračky. Své příspěvky
můžete přinést do městské knihovny v Lomu
Město Lom – Městská knihovna Lom – Psí útulek Litvínov
i v Loučné, a to vždy
podle výpůjční doby
knihovny nebo po telefonické domluvě.
Se sbírkou vyhlašuVe sbírce uvítáme zejména konzervy, vitamíny nebo pamlsky.
jeme i výtvarnou souV útulku ocení i potřeby pro pejsky, které Vám doma leží ladem
(deka, miska, obojek, vodítko, hračka, … atd.).
těž pro děti od 6 do 15
Své příspěvky můžete přinést do Mě knihovny v Lomu i v Loučné,
a
to vždy podle výpůjční doby knihovny nebo
let na téma „Můj chlupo telefonické domluvě.
patý kamarád“. Své
výtvarné práce o velikosti min. A4 a max.
děkuji
děkuji
děkuji
děkuji
A3 odevzdejte i s potravinovým příspěvkem (konzerva, graSe sbírkou vyhlašujeme i výtvarnou soutěž pro děti od 6 do 15 let na téma
nule) nejpozději do
15. prosince do lomské
Své práce o velikosti min. A4 a max. A3 odevzdejte i s potravinovým příspěvkem
nejpozději do 15.prosince 2021 do lomské knihovny.
knihovny.
Obrázky podepište celým jménem a připište i adresu, věk, tel kontakt /e-mail. adresu
Na vítěze čekají věcné odměny!
Upozorňujeme, že
Vyhodnocení a předání odměn proběhne v lednu 2022. Vítězové budou informováni.
obrázky musí být podepsány celým jménem
(konzerva, granule)

Přihlášky do soutěže budou k dispozici v Mě knihovně nebo na recepci MěÚ v Lomu
Bližší info na tel. č. 476 769 874, 721 163 410 / knihovna@mesto-lom.cz.

Vánočně zdobíte svá okna? Přihlaste
se do soutěže o věcnou odměnu
Město Lom vyhlašuje tradiční
soutěž „O nejhezčí vánočně vyzdobené okno“. Okna svých příbytků vánočně vyzdobte, užijte si
krásný adventní čas a zapojte se do
soutěže pro děti i rodiče. Soutěžní
komise projde městem od 15. do
20. prosince. Přihlášky si zájemci
mohou vyzvednout v knihovně

v Lomu i v Loučné, nebo v recepci Městského úřadu Lom od
začátku prosince a tamtéž je po
vyplnění odevzdat nejpozději do
14. 12. 2021. Bližší informace získáte na telefonu číslo 476 769 874
či na e-mailu: knihovna@mesto
-lom.cz. Vítěz se může těšit na
věcnou odměnu.

MĚSTO LOM VYHLAŠUJE SOUTĚŽ
SSSOUTĚŽSOUTĚŽ VVVYHLAŠUJE

Ozdobte svá okna vánoční výzdobou,
užijte si krásný adventní čas a zapojte se do soutěže.
Soutěž pro děti i rodiče.

Při závodech Drop Cup Ústecký kraj uskutečněných 18. září
v Litvínově měl Filip Brna 5 startů
a v závodě na 100 metrů prsa vybojoval mezi plavci s rokem narození 2008 stříbrnou medaili.

Vítěz se může těšit na věcnou odměnu.

Soutěž se uskuteční od 15. do 20. prosince 2021.
Přihlášky si můžete vyzvednout v knihovně v Lomu i v Loučné, nebo na recepci MěÚ od 1.12 a tamtéž po vyplnění

odevzdat do 14. 12. 2021.

Bližší informace: tel. č. 476 769 874, e-mail: knihovna@mesto-lom
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Lázeňský pobyt nás nabil energií
Po týdenním pobytu v lázních
Mšené jsou členové KS-Lom 1
opět nabiti energií a plni pohody.
Líbily se jim léčebné procedury,
ubytování i strava. Mnoho kilometrů prochodili při procházkách
po okolí, zacvičili si také na nářadí
v parku. Každý večer byl zajištěný
kulturní program, při kterém lomští senioři předvedli vedení lázní,
jak dobře se umí bavit. Během lázeňského pobytu byl čas i na ná-

vštěvu měst v okolí – Libochovic
a Kralup nad Vltavou.
Děkujeme vedení města v čele
se starostkou Kateřinou Schwarzovou za peněžní poukázky ke
Dni seniorů a nově za poukázky
„služby pro domácnost“. Moc nás
to překvapilo, bude to velká pomoc
pro naše členy. Vážíme si toho, jak
vedení města na nás pamatuje.
Marie Pauchlá
předsedkyně KS-Lom 1

Lomská knihovna je pro každého V Lomu nezapomínáme
nice letos již několikrát informoV Lomu na hřbitově najdeme
Čtenáři přijďte!
valy, plánovaný Lesopark Ivana
například hrob Františka Veselého,

Městská knihovna Lom má
půjčovní dobu pro veřejnost
v pondělí od 9:00 do 12:00 a od
13.00 do 16:00, v úterý od 9:00
do 12:00 a od 13:00 do 14:00, ve
středu od 9:00 do 12:00 a od 13:00
do 17:00 a ve čtvrtek od 9:00 do
12:00. Pobočka Loučná zajistí půjčovní dobu pro veřejnost vždy ve
čtvrtek od 14:00 do 17:00.
Zájemci o členství i o půjčení či
vrácení knih v Městské knihovně

Lom se mohou informovat na telefonu číslo 476 769 874 nebo na
e-mailu knihovna@mesto-lom.cz.
Vstup do knihovny je možný
pouze za předpokladu, že dotyčný
splní všechna v tu dobu platná
protiepidemiologická opatření. Při
příznacích respiračního onemocnění do knihovny vůbec nevstupujte a dohodněte se s knihovnicí
během telefonického hovoru nebo
elektronickou poštou.

Kniha je náš kamarád! I na podzim
Březen – měsíc čtenářů je celostátní akce podporující a propagující četbu. Čtení bychom se měli
věnovat nejen v březnu, proto lomská knihovnice vybrala atraktivní
tituly kupříkladu i pro listopad.
Tipy pro dospělé
n Anders Roslund – Minulosti
neutečeš. Krimi. Minulost byla
hluboko pohřbená, ale teď se neúprosně vrací…
n Renée Shafransky – Zatímco
spím. Příběh o vraždě, zradě,
chamtivosti a pochybách.
n Alena Mornštajnová – Listopád. Strhující a zajímavý příběh,
který se v naší zemi naštěstí nestal.
V různých podobách se však dodnes odehrává v řadě míst na světě.
Naučná literatura
n Alexandra Osten – Babiččiny

tipy. Vyzkoušené „fígle“ v domácnosti a kuchyni.
n Maria Hirse – Vím, jak chutná
vzduch. Skutečný příběh modelky
o boji s mentální anorexií.
n Jiří Tomšíček – Afrikou domů
na kole. Cestopis. Když člověk opravdu chce, může si splnit
i velmi smělé sny, ale musí pro to
NĚCO udělat.

v pořadí 1. českého starosty obce
Lom (1919 až 1920), ale třeba
i místo posledního odpočinku Josefa Nétka (starostoval od 1999
do 2010), historicky zatím posledního starosty a dlouholetého zastupitele. Právě jeho ve funkci vystřídala současná starostka města
Lom Kateřina Schwarzová. Ač
Josef Nétek navždy odešel loni
v květnu, současné vedení, bez
ohledu na odlišnou stranickou
příslušnost, na něj nezapomíná.
Vždyť se za největší úspěch jeho
éry dá považovat jednání se Severočeskými doly o zrušení původního záměru zasypat spodní
část Lomu výsypkou Pokrok. Dokonce se v tu dobu začalo vyjednávat i o plánovaném lesoparku
mezi městem a částí zmiňované
výsypky. Jak noviny Lomská rad-

Pro děti a mládež
n Rafal Kosík – Gang neviditelných. Felix, všestranný vynálezce,
Net, počítačový expert a tajemná
Nika mají pro strach uděláno.
n Kathy Wollardová – PROČ?
Vše, na co chcete znát odpověď.
111 otázek a odpovědí o lidech,
zvířatech a vesmíru.
n Gudrun Schmitt – Tvoříme
z obalů na vajíčka. Skvělé nápady k vyrábění i hraní.

hlášky č. 252/2004 Sb., v platném
znění, dle přílohy č. 5, tabulky A
z kráceného rozboru. Pracovníci
Zdravotního ústavu budou v dodaném vzorku sledovat například
obsah Escherichia coli, dusičnanů,
železa, pH či tvrdost. Pro rozbor
je nutné vyzvednout vzorkovnice
na pracovišti Zdravotního ústavu.

Poděkování
Děkuji paní starostce za vkusné
blahopřání a dárek k mému jubileu. Potěšilo mě to.
Růžena Batzová

Blahopřejeme
Během listopadu již oslavili či
oslaví svá životní jubilea tito občané města Lomu:
Karel Šír, Miloslava Habadová,
Jaroslav Havelka, Jana Štolová,
Libuše Hrušková, Josef Tondr
a Vlasta Kolevová.
Hodně pohody, zdraví a životního
optimismu přeje vedení města.

Vzpomínáme

Znáte kvalitu pitné vody ze své studny či vrtu?
Zdravotní ústav se sídlem
v Ústí nad Labem nabízí občanům využívajícím individuální
zdroje (studny, vrty) k zásobování
domácností pitnou vodou provedení informativního rozboru pitné
vody. Nabídka platí do 30. listopadu 2021 a rozsah rozboru odpovídá vybraným ukazatelům vy-

Dejmala by měl dle připravovaných záměrů vyrůst právě v katastru města Lom, obce Mariánské
Radčice a bývalé obce Libkovice
u Mostu, aby oddělil obydlenou
oblast od těžební jámy dolu Bílina.

Cena (774,- Kč s DPH) zahrnuje
výsledkový akreditovaný protokol o zkoušce včetně posudku
a zaslání protokolu e-mailem.
Nejbližší pracoviště včetně provozních hodin zájemci najdou na
www.zuusti.cz nebo se mohou
informovat na zákaznické lince
245 015 015.

S příchodem podzimu si připomínáme, že naši nejmilejší Irenka a Oldřich Haladovi by oslavili
v měsíci říjnu a listopadu narozeniny. Na vaši počest pozvedáme číši až k nebeské říši. S láskou
vzpomínají děti Ivana, Olík, Pavel
s rodinami. Vnoučata Janička, Verunka, Mirečka, Oli, Pavlínka, Péťa
a pravnoučata Viktorka, Natálka
a Miky... Děkujeme za to, že jste
tady s námi byli.
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V Kulturním domě v Lomu se již po „zahřívací“ nulté akci, uskutečnil v listopadu 2019 oficiální první ročník ojedinělé výstavy, která si dala
za cíl představit obyvatele Lomu trochu netradičně, a to jako výtvarníky, řezbáře či například malíře, kterými se stávají ve svém volném
čase. Pro všechny bylo velkým překvapením, kolik šikovných a nadaných sousedů žije v našem městě. Akce se setkala s velkým ohlasem
veřejnosti, doufáme proto, že jsme přispěli k počátku krásné tradice a po coronavirové pauze se s kreativními sousedy zase setkáme. Pokračujeme proto i nadále v představování našich lomských šikovných rukou.

Lomské šikovné ruce: Dagmar Tůmová
V Číně bylo vyšívání údajně známé od pravěku, později v Indii a Egyptě, ví se o cca 3 600 let starých nálezech. V Evropě se s vyšíváním začalo pravděpodobně na počátku našeho letopočtu. Nejstarší dochovaná
památka je nástěnný koberec ve francouzském Bayeux (70 m dlouhý,
50 cm široký) z 11. století. V době renesance se rozšířilo takzvané bílé
vyšívání na osobní prádlo a později na kapesníky, ubrusy a přehozy.
Mívala je každá šikovná hospodyňka ve výbavě. V první polovině 19.
století byl vynalezen vyšívací stroj. Moderní stroje vyšívají například
rychlostí až 1 500 stehů za minutu, jsou řízeny počítačem a mohou být
doplněny různými automatizačními prvky. Ale není nad ruční vyšívání
obrazů, kterému se řadu let věnuje Dagmar Tůmová z Lomu.

Narodila jsem se v Lomu, kde
jsem navštěvovala základní školu
a bydlím tady dodnes. Už od dětských let jsem byla členkou Sokola. Vyučila jsem se švadlenou,
ale po vyučení jsem se věnovala
šití pouze doma. Začala jsem totiž pracovat v Lomu na nádraží
v osobní pokladně.
Doma jsem se začala věnovat
ručním pracím, háčkovala jsem
dečky a pletla svetry s norskými
vzory pro své děti až do jejich do-

spělosti. Když děti ztratily zájem
o pletenou módu a má láska pro
ruční práce nepolevila, napadlo
mě, že se pokusím vyšívat. Začala jsem s vyšíváním malých obrázků a přáníček k různým příležitostem.
Ke všem ručním pracím, co
dnes umím mě vedly moje babička
i maminka, které také háčkovaly,
pletly, vyšívaly i šily. Hlavně za
dlouhých zimních večerů. Ráda
jsem je pozorovala, učila se od

nich a poslouchala vyprávění různých příběhů.
Vyšívání mě tak pohltilo a velmi
bavilo, že jsem se pustila do velkých obrazů zátiší, krajin, lidí i zvířat. Pro své výšivky jsem použila za
předlohy i obrazy Alfonse Muchy.
Ve specializovaném obchodě je
možné zakoupit kvalitní vyšívací
předlohy předtištěné na bavlněné
látce, některé předlohy jsem si vykreslila sama na kostičkový papír.

Inspiraci jsem hlavně čerpala z časopisů. Mým největším dílem je
výšivka obrazu Hradčany s Karlovým mostem. Vyšívám křížkovým
i gobelínovým stehem, používám
vlny i vyšívací bavlnky.
Hotové výšivky neprodávám, vyšívám pouze pro rodinu
i známé, ale hlavně pro radost. Vedle vyšívání obrazů se v rodině věnujeme různým ručním pracím,
proto nemáme čas na nudu.

Vyšívám pouze pro rodinu i známé, ale hlavně pro radost.

Zda a v jakém režimu bude výstava Kreativní
Lom, rozhodnou aktuálně platná opatření
„Výstava Kreativní Lom se plánuje na poslední listopadovou sobotu. Rozhodnou aktuálně platná
opatření,“ informovala mimo jiné
červnová Lomská radnice. Dnes
sice víme, že se s akcí počítá na
27. listopad, kdy vystavující kreativní Lomáci mají od 14. hodin po
dvou letech opět zaplnit velký sál
Kulturního domu v Lomu, ale konečné slovo bude mít vývoj coronavirové epidemie a v tu dobu aktuálně platná vládní opatření.
Pokud situace dovolí, mohl
by se uskutečnit v Lomu oficiální
druhý ročník ojedinělé výstavy,
která si dala za cíl představit šikovné obyvatele netradičně, jako
řezbáře, malíře či například keramiky, kterými se stávají ve svém
volném čase. „Všechny návštěvníky upozorňujeme, že s regionálně ojedinělou akcí počítáme, ale
poslední slovo bude mít opětovný

vývoj epidemie a platná opatření,“
říká starostka Kateřina Schwarzová
a pokračuje: „Finální informace
ke konání akce zájemci najdou na
webových stránkách www.mesto
-lom.cz, na Facebooku Lomská
radnice a v městských vývěskách.“
Město Lom

Vás srdečně zve na 2.ročník výstavy

a setkání s lomskými kreativci do kulturního domu v Lomu.

KREATIVI…
…TY…
V sobotu

27. 11. 2021
Od 14.00 – 19.00

Přehlídka nápadů a kreativního
tvoření našich i vašich
sousedů.

Některé výrobky
budou ke koupi.

- šperky

malba -

- vitráže

perník keramika -

- patschwork

výroba věnců šití a pletení -

- domácí mýdlo
- tvorba ze dřeva

- domácí zdravé dobroty -

A bude mnoho dalšího k vidění…
Více informací získáte v knihovně Lom, tel. 476 769 874 nebo 721 163 410,
e-mail: knihovna@mesto-lom.cz. Těšíme se na Vás!
Upozorňujeme návštěvníky akce, že z ní bude pořizována foto dokumentace pro účely propagace města
ke zveřejnění v novinách a webových stránkách města.
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