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Černé skládky ničí životní prostředí v našem městě

Vážení spoluobčané
města Lomu,
dovolte mi, prosím, krátké vysvětlení důvodu, proč se vedení
města Lom rozhodlo vydávat
vlastní noviny. Prvním impulsem
pro vydávání „Lomských novin“
byl fakt týkající se dodávání materiálů do čtrnáctideníku RADNICE,
jíž vydává město Litvínov pro
města Litvínov, Lom a Meziboří.
Zástupci vydavatele se občas zdálo,
že Lom má přílišné požadavky na
uveřejňování materiálů a fotograﬁí. Mnohdy se opravdu stalo, že
ne všechny články a materiály byly
otištěny a uveřejněny. Tudíž čtrnáctidenní práce nás všech, kteří jsme
se na tvoření článků podíleli, vyšla jaksi nazmar. Dalším nedostatkem byla značná úprava a oprava
materiálů dodávaných z Lomu, až
některé články pozbyly kontextu.
O nemožnosti korekce a včasné
reakce na články nemluvě. Samozřejmě v neposlední řadě hrála roli
samotná cena tohoto čtrnáctideníku. Poslední pomyslnou kapkou
byly reakce a vystupování starosty
Litvínova vůči společnosti Czech
Coal a. s., přesněji jejich dceřinné
společnosti Litvínovská uhelná
a. s. V těchto ostrých, vymezujících reakcích vystupoval starosta
Litvínova též jménem města Lom,
ovšem aniž by záležitost předem
projednal s vedením Lomu.
Tímto Vám, milí Lomáci, představuji nový měsíčník „LOMSKÁ
RADNICE“, jenž Vám, vážení
a milí spoluobčané, dozajista přinese relevantní informace z našeho
města. Bude rovněž sloužit pro
blahopřání jubilantům, smuteční
oznámení, ale také inzerci, a to
vše pro Vás Lomáky zdarma. Doufám a vynasnažím se, aby „LOMSKÁ RADNICE“ byla důstojným
nástupcem RADNICE a aby Vám,
Lomákům, tento čtrnáctideník ani
trochu nechyběl. Ráda bych Vám
připoměla, že na tvorbě našich novin se můžete podílet i Vy sami.
Vřele přivítám Vaše podněty, návrhy, připomínky, ale i fotograﬁe
týkající se života v našem městě.
Pojďme společně vytvářet naše noviny „LOMSKÁ RADNICE“! Těším se na Vaše reakce a předem
Vám velmi děkuji za spolupráci.
Kateřina Schwarzová
starostka města Lom

Černé skládky jsou
přetrvávajícím problémem
v oblasti komunální
ochrany životního prostředí
každého města a obce.
A už jsou černé skládky
na veřejném prostranství
nebo na soukromém
pozemku, představují
riziko pro životní prostředí
a v některých případech
i pro lidské zdraví.
Proč občané našeho města vyhazují
odpadky jen tak volně do přírody? Přitom by stačilo zajet do sběrného dvora
a odjet s čistým svědomím, že odpad
bude uložen bezpečně tak, aby nehyzdil a neškodil přírodě ani lidem. Vedení
města se snaží černé skládky likvidovat a následně místa po nich sanovat,
ovšem tato činnost je velmi ﬁnančně
náročná. Přestože za nelegální uložení
odpadu hrozí pokuta až 50 000 Kč, hříšníky tato hrozba zřejmě vůbec neodrazuje. Přispívá k tomu mnohdy i nevšímavost lidí. Ke vzniku černé skládky
můžeme přispět i pouhým odhozením
obalu od sušenky nebo PET lahve.
Město jako prevenci proti vytváření
černých skládek zajišťuje pravidelný
odvoz odpadků a instaluje nové třídicí
kontejnery, které jsou v pravidelných

termínech vyváženy. Novinkou letošního roku je svoz zeleného odpadu.
Hrozbou černých skládek je především zvýšený výskyt hlodavců, kteří
mohou přenášet různá infekční onemocnění. Dále přitahují některé živočišné druhy jako červy a hmyz (například pokud se v pneumatikách drží
voda, v této teplé stojaté vodě se komáři líhnou až 100x rychleji, organické zbytky pak jsou ideálním živnou půdou pro různé červy a larvy
hmyzu).
Černá skládka není pro živočichy
ani rostliny nic příjemného. Některé
formy znečištění představují pro živé
organismy velké nebezpečí. Zvířata
mohou být otrávena jedovatými škodlivinami přímo, nebo na ně mohou dopadnout nepřímé následky. Ohroženy
jsou ale i rostliny. Některé jsou velmi
citlivé na své prostředí a nedokážou
se přizpůsobit rychlým změnám zapříčiněných znečištěním. Některé druhy,
obzvláště citlivé na prostředí, mohou
z postižených lokalit úplně vymizet.
Na druhou stranu existují i rostliny
a živočichové „libující“ si v znečištěném prostředí, není jich ale mnoho
a většinou se jedná o parazity, plísně,
houby a hlodavce, kteří mohou napadat rostliny kolem a přenášet různá
onemocnění jako například vzteklinu, žloutenku typu C aj. Podle druhu
„uskladněného“ materiálu může hrozit i nebezpečí vznícení a požáru okolních objektů (budov, lesa, apod.).
Je jen na nás lidech, abychom se zamysleli sami nad sebou, chránili přírodu
a nejen naše město, ale i jeho okolí.

Pojte s námi kompostovat!
Nová služba pro občany města Lomu
Vedení města Lomu, spolu se zaměstnanci městského úřadu, pro
Vás připravilo na území města sběr
a svoz rostlinných zbytků z údržby
zeleně a zahrad. Svoz bude prováděn každé pondělí od dubna do listopadu. V každé ulici jsou dvě svozová
místa označená cedulkou s nápisem
SVOZOVÉ MÍSTO ZELENÉHO
ODPADU. Žádáme občany, aby
pytle s rostlinným odpadem zavazovali a na místa určená odkládali nejdříve dva dny před určeným dnem
svozu (tj. v sobotu nebo neděli). Na
označená místa prosím neodkládejte
jiný nekompostovatelný odpad.
Pytle lze zakoupit na MěÚ v kanceláři č. 5 za 8 Kč nebo mohou být použity pytle vlastní.
Děkujeme občanům, kteří již tuto
službu využili nebo se chystají využívat. Pomáháte tím šetřit životní
prostředí a udržovat krásný vzhled
města a okolí.

Výzva občanům
města Lomu
Vážení občané,
město Lom si v letošním roce připomíná významné výročí 670 let
od první písemné zmínky o obci.
K tomuto výročí připravuje vedení města řadu akcí a jedna z nich
je i plánovaná výstava dobových
fotograﬁí, novin a dalších materiálů, které mají k našemu městu vztah. Dovolujeme si Vás tímto
oslovit a požádat o zapůjčení uvedených materiálů, z nichž by s Vaším souhlasem byly pořízeny kopie
a tyto potom na výstavě uveřejněny. Budeme Vám vděčni za jakýkoli příspěvek. Uvedené materiály
můžete přinést do městské knihovny nebo kanceláře č. 15, 1. patro městského úřadu. Zde přítomné
pracovnice pořídí kopie a materiály
Vám nepoškozené vrátí. Za ochotu, pomoc a vstřícnost předem
všem děkuje vedení města Lom.
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Obnova lipové aleje na náměstí Republiky
Město Lom nechalo zpracovat odborný dendrologický posudek lipové
aleje. Jedná se o 28 stromů lípy srdčité.
Na základě tohoto posudku z hlediska
provozní bezpečnosti je nutno celou alej
hodnotit jako velmi rizikovou. Zdravotní
stav všech posuzovaných stromů je velmi
špatný, všechny stromy mají výrazně poškozen kmen i korunu. Městu bylo doporučeno odkácení celé aleje a stromy
nahradit novou vhodnou výsadbou. Posudek byl zaměřen i na výskyt ptactva
v této lokalitě. V průběhu výzkumu byl
zjištěn výskyt 17 druhů ptáků. Většina
druhů pouze příležitostně navštěvuje alej
nebo zaletuje nepravidelně za potravou.
Toto se týká i ohroženého druhu, vlaštovky obecné. Obnovou aleje tak nedojde k žádnému negativnímu ovlivnění
populace těchto druhů ptáků.
Rada města konaná dne 3. 3. 2011,
usn. č. 174/2011, vzala dendrologický
posudek na vědomí a souhlasila s obnovením lipové aleje. K samotné výsadbě se použijí již vzrostlé hybridní
lípy s kořenovým balem a vzrůstem
cca 160 cm. Tyto lípy nevykazují v dospělosti takového vzrůstu jako lípa srdčitá a působí v městské části estetičtějším dojmem. Celá alej bude posunuta
cca 1,5 m za cyklostezku a v celé délce
vyměněny stávající obrubníky. Ke ká-

cení stávajících lip dojde v dalším vegetačním období tj. od listopadu 2011
do března 2012. V tomto časovém období by mělo dojít k částečnému omezení autodopravy, proto tímto žádáme
občany a širokou věřejěnost o pocho-

pení a shovívavost při samotné realizaci. Touto cestou bychom rádi poděkovali Bc. Radku Zahradníkovi za
ﬁnanční příspěvek ve výši 3 315 Kč,
kterým se podílí na spoluﬁnancování
obnovy lipové aleje.

Vymáhání pohledávek nájemného včetně služeb
za bytové a nebytové prostory v majetku města Lom
Dluhy na nájemném a službách
s ním spojených v bytech činí celkem 2,6 mil. Kč. Z toho 80 % pohledávek je po nájemnících, kteří v bytech již nebydlí (prodané domy, byli
vystěhováni exekučně nebo se vystěhovali sami), 10 % pohledávek se týká
dlužníků, na které jsou u soudu podány
žaloby na exekuční vystěhování bytu
a 10 % zbylých pohledávek tvoří dlužníci, jenž mají uzavřené splátkové kalendáře. Nájemci nebytových prostor
dluží městu 900 tisíc korun. Dlužné
částky jsou po bývalých nájemnících.
Město Lom jako pronajímatel nájemních bytů od roku 2003 uzavírá nájemní smlouvy na dobu určitou. Po-

kud nájemce řádně nehradí nájemné
a služby s ním spojené a nesplácí dlužnou částku, nájemní smlouva již není
s nájemcem dále prodloužena. V případě uzavřené nájemní smlouvy na
dobu neurčitou a nehrazení řádného
nájemného je nájemníkovi dána výpověď z nájmu bytu dle obč. zákoníku,
poté podána žaloba na vyklizení bytu,
popřípadě exekuční vystěhování a exekuce na dlužnou částku.
Snahou města je však vymáhání
dlužných částek mimosoudní cestou.
Je to rychlý a efektivní proces využívající metod, které jsou zcela v souladu s platným právním řádem České
republiky. Mezi tyto metody patří ne-

jen písemný a telefonický kontakt, ale
především osobní návštěvy dlužníků.
Účelem těchto schůzek je motivace
dlužníka k vypořádání se se vzniklými
závazky. „Tímto zapojením se do řešení pohledávek dáváme dlužníkovi
jasně najevo, že mu žádné dluhy neodpustíme,“ vzkazuje všem dlužníkům
starostka města Kateřina Schwarzová
a dodává: „nelze žít na dluh a na úkor
jiných platících občanů“.
V případě dlužníků Město Lom jako
pronajímatel bytových a nebytových
prostor zavedlo opatření, že u těchto
nájemníků zajišťuje jen opravy havárií. Běžné opravy si dlužník musí zajistit sám na vlastní náklady.

Díky zodpovědným občanům ušetřilo naše město
životnímu prostředí řadu surovin
Naše město už několik let poskytuje občanům možnost třídit vysloužilé spotřebiče – mimo jiné televize
a monitory. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy,
uhlí, primárních surovin a vody jsme
díky tomu ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili
produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace nám
poskytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci občany tříděných
elektrozařízení.
Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy
osobního automobilu za 22 km jízdy
nebo zabrání vzniku odpadní vody
z deseti sprchování. Tato zjištění při-

nesla analýza dopadu sběru a recyklace televizí a monitorů na životní
prostředí, jejíž zpracování iniciovala
společnost ASEKOL. Výsledek studie
jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí přínosný.
Studie posoudila systém zpětného
odběru televizorů a počítačových monitorů. Hodnotila jejich sběr, dopravu
a zpracování až do okamžiku ﬁnální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených
spotřebičů do nového produktu nebo
k jejich konečnému zneškodnění. Pro
každou frakci byly vyčísleny dopady
na životní prostředí. Výsledky studie
byly prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody
a produkce odpadu. Z Certiﬁkátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší

obce v loňském roce vytřídili 117 televizí a 66 monitorů. Tím jsme uspořili
27 kWh elektřiny, 539 litrů ropy, 137 125
litrů vody a 1 232 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 7 tun CO2 ekv. a produkci
nebezpečných odpadů o 28 tun. Když
si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu
2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie,
jsou to impozantní čísla.
Přestože studie byla zaměřena
pouze na televize a monitory, přínos
pro životní prostředí představuje recyklace všech ostatních druhů starých spotřebičů. Dík si tedy zaslouží
všichni, kteří elektroodpad nevyhazují
do popelnice nebo dokonce do přírody, ale nosí jej do sběrného dvora.

OZNÁMENÍ: Vedení města oznamuje svým občanům i široké veřejnosti změnu vzhledu svých webových stránek www.mesto-lom.cz. Rádi vám na těchto stránkách představíme svou minulost i plány do budoucnosti. Najdete zde informace o historii obce, přírodních, historických pamětihodnostech i možnostech kulturního a sportovního vyžití. Protože se jedná o oﬁciální stránky, které spravuje Městský úřad Lom, najdete na nich i veškeré
kontakty na naše pracovníky, důležité vyhlášky a dokumenty města, záznamy jednání zastupitelstva, výběrová řízení a další informace občanům i podnikům. Občané zde mohou zadat své e-mailové adresy, kam jim budou zasílány aktuální informace z webových stránek. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na osobní setkání.

Kino v Lomu
Ve schránkách důvěry se objevila,
ale i různě po našem městě běží, výčitka „lomáků“ vůči vedení města,
jenž prozatímně zrušilo promítání
v budově městského kina. Mám potřebu opětovně vysvětlit z jakých důvodů k tomuto neodvratnému kroku
vedení města přistoupilo. Nebylo to
skutečně žádné zbrklé a unáhlené
rozhodnutí, nýbrž vyústění dlouhodobější analýzy týkající se jak provozních nákladů budovy kina, tak
malé návštěvnosti kina.
Vedení města Lomu realizovalo
veřejnou anketu mezi občany Lomu,
týkající se právě provozu Městského
kina v Lomu. Důvodem provedení ankety, jenž byla realizována ve dnech
10. ledna až 28. února 2011, byla malá
návštěvnost diváků kina. Dalším záměrem bylo to, aby provozovatel kina
– město Lom – zjistil skutečný zájem
veřejnosti o promítání, zda se malý
zájem netýká pouze dvou promítacích
dnů – pondělí a úterý, jenž by mohly
být pro většinu občanů nevyhovující,
či malého zájmu o promítání vůbec.
Anketa proběhla v podobě anketních
lístků, na nichž mohli občané sdělit
své případné názory, či připomínky
a určit i dny, které by jim lépe vyhovovali. Informace o probíhající anketě byla na internetových stránkách
města a v novinách Radnice. Samotné

anketní lístky byly dostupné v městské knihovně, kině a v obchodech.
Zájem projevilo pouze 26 občanů,
z nichž 6 osob navrhovalo promítat
tři dny v týdnu, 19 dva dny v týdnu
a 1 pouze jeden den v týdnu. Jako
promítací dny uspěly v anketě s nejvíce hlasy pondělí a čtvrtek. „Pro mě
osobně je velkým zklamáním tak pramalý zájem o anketu týkající se takové dominanty města, jakým kino
bezesporu je. Anketa mi potvrdila to,
že o kino a promítání je mezi Lomáky
skutečně zájem velmi malý, a to ve
srovnání s náklady na provoz kina,
jenž dosahují bezmála půl milionu korun ročně. Budeme hledat jinou alternativu a jiný způsob týkající se promítání pro veřejnost tady v Lomu,“
sděluje k provedené anketě starostka
města Kateřina Schwarzová.
Samozřejmě bychom promítání
v Lomu chtěli zachovat, ovšem v jiných prostorách. V současné době
probíhají analýzy možného promítání
v přísálku Kulturního domu v Lomu.
Právě z kulturního domu bychom chtěli
vybudovat jakési multifunkční zařízení
a tímto způsobem ušetřit ﬁnanční prostředky z rozpočtu města. Domníváme
se, že naše město si vzhledem k rozpočtovým možnostem nemůže dovolit
„živit“ tak velký počet kulturních zařízení, jak tomu bylo doposud.

Schránky důvěry
Jednou z forem jak se přiblížit občanům našeho města, je zavedení tzv.
schránek důvěry. Ve schránkách důvěry
spatřujeme navázání neformálního kontaktu s občany ve smyslu partnerství.
Víme, že mnohé občany, kteří najdou
ztracené doklady a peněženky, odradí od
jejich vrácení úřední proces, jenž by je
čekal na policejní služebně či na úřadě.
Nálezci totiž zpravidla nemají chuť ani
čas vysvětlovat policistům či úředníkům, jak a kde doklady, peněženky nebo
jiné různé věci našli. Sázka na zaručení
anonymity nálezcům prostřednictvím
schránky důvěry je dokonalá.
Ve městě jsou instalovány čtyři
schránky důvěry. Jedna na zdravotním
středisku v ulici ČSA, druhá na budově
Městského úřadu na náměstí Republiky,
třetí na horní poště v ulici PKH a čtvrtá
na konečné autobusu Libkovická. Do
schránek důvěry mohou občané vkládat své náměty, připomínky či dotazy
k nejrůznějším problémům ve městě,
dále vhazovat nalezené občanské průkazy, řidičské průkazy, cestovní pasy,
peněženky, kreditní karty, karty do bankomatů, klíče, průkazky zdravotních
pojišťoven, časové síťové jízdenky,
osvědčení o technickém stavu vozidla
a dopisy adresované policii nebo MěÚ.
Ty budou rozeslány podle příslušné problematiky k dalšímu vyřízení.
Schránky důvěry, které jsou osobně
vybírány starostkou města Kateřinou
Schwarzovou, už přinášejí své první
ovoce. Našla se zde například taštička
s občanským průkazem, kartičkou pojišťovny a průkazkou MHD. Doklady a taštička byly vráceny občance města Lom.
Ve schránkách důvěry nacházíme
také poděkování, podněty a informace
z našeho města a jsme za ně velmi rádi.
Dva podněty jsme předali orgánům
činným v trestním řízení a další žádosti
a podněty se snažíme ofenzivně řešit.
Velmi děkujeme za podněty, že v některé ulici Lomu nesvítí veřejné osvětlení a podobně. Informace tohoto typu
bychom velmi těžko zjišťovali a ne-

mohli bychom na podobné havarijní
stavy urychleně reagovat.
Jeden z podnětů se týkal vybudování chodníku v ulici PKH, v místech
od mateřské školky k ulici Libkovická.
„Ráda bych touto cestou sdělila občanům Lomu a i samotnému tazateli, že
nové vedení našeho města se tímto problémem velmi intenzivně zabývá už
od nástupu do funkcí. Tento úsek bez
chodníku, který musejí rodiče s dětmi,
a nejen oni, absolvovat více či méně po
silnici, je velmi nebezpečný. Vybudování chodníku v travnatém svahu vidím jako jediné možné a reláné řešení,
neboť pozemky před rodinnými domky
po pravé straně jsou v majetku majitelů
domů. V současné době je zpracován
geometrický a zaměřovací plán. Komise pro rozvoj města zpracovala návrh realizace chodníku, jímž se bude
zabývat Rada města Lom na svém nejbližším zasedání. Protože tato stavba
bude velmi náročná jak po technické,
tak po ﬁnanční stránce, oslovila jsem
a požádala o pomoc s realizací vedení
Litvínovské uhelné a. s.,“ říká starostka Kateřina Schwarzová.
Další podněty a informace, ale i žádosti se týkaly poděkování za uklizené
město. Ve schránce důvěry jsme obdrželi také žádost o vybudování lavičky
a zábradlí v Loučné. „Sděluji tímto žadatelce, že lavičku již náš zaměstnanec
– truhlář vyrábí. Co se týče zábradlí,
musím nejprve zjistit v jakých místech
by bylo nejvhodnější jej vybudovat.
Velmi Vám vážení občané za všchny
podněty, připomínky, informace, žádosti, ale i za vrácené doklady či peněženky děkuji a těším se na další spolupráci s Vámi všemi. Co mě však velmi
mrzí a trápí je vandalismus některých
občanů. Oprava poškozených schránek nás stojí čas a nemalé ﬁnanční prostředky. Proto apeluji a prosím občany,
aby si všímali dění kolem sebe a každé
řádění vandala okamžitě hlásili na Policii ČR,“ sděluje starostka města Kateřina Schwarzová.
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V roce 2011 oslaví Lom 670 let od první písemné zmínky o obci
V letošním roce si město Lom připomene již 670 let od první písemné zmínky od vzniku obce. K tomuto výročí připravilo město spolu s městskou knihovnou vědomostní soutěž
týkající se historie, do které se může zapojit široká veřejnost. Soutěž probíhá od února do června 2011. Každý měsíc bude v Lomské radnici uveřejněna soutěžní otázka, v měsíci
červnu dojde k vyhodnocení celé soutěže a budou vylosováni 3 výherci s nejvyšším počtem správných odpovědí. Odměněni budou hodnotnou knižní cenou. Správné odpovědi zasílejte písemně na adresu: Městská knihovna Lom, nám. Republiky 13, 435 11 Lom, nebo e-mailem: knihovna@mesto-lom.cz. Těšíme se na Vaše odpovědi.
Z historie obce Lom
V poslední čtvrtině 19. století nastal v hnědouhelné pánvi velký rozmach dolování, což s sebou přineslo
zvýšení počtu českých obyvatel a tudíž i více českých dětí. Jejich rodiče,
kteří na Mostecko přicházeli z vnitrozemí, absolvovali české školy, vyrůstali v českém prostředí a zde se dostávaly jejich děti do německých škol,
k německému učiteli, kterému nerozuměly.
Značnou vzpruhou v úsilí o zřízení české školy bylo založení české
obecné školy v Mostě v roce 1882.
Čeští obyvatelé, kteří si nepřáli, aby
se jim děti odcizily, se starali o zřízení českých škol a byli považováni
za zneklidňující živly mezi pokojnými
německými obyvateli v Lomu.
V roce 1895 sepsal tehdy český řídící učitel z Duchcova Alois Bílek,
který byl zkušený ve věcech zřizování českých škol, náležitou žádost
o zřízení české obecné školy v Lomu,
pod níž bylo podepsáno 75 otců rodin,
v nichž byly děti školního věku. Podpisy znamenaly pro mnohé ztrátu zaměstnání u německých majitelů dolů,
někteří tak své podpisy odvolali, jiní
se k nim přidali a zůstalo málo lidí na
to, aby se věc podařila. Po různých

dalších obtížích byla sepsána stejným autorem druhá žádost a na jejím základě dne 30. 8. 1897 ustavila
c.k. školní rada v Duchově dekretem
č. 2129 Františka Tirmangera zatímním řídícím učitelem dvojtřídní české
veřejné školy v Lomu u Mostu.

Slavnostní
Velikonoční mše
Velikonoční neděle je největším
křesťanským svátkem v roce. Tradiční
Velikonoční mše se v našem městě
uskutečnila v kostele Nejsvětějšího
Srdce Páně dne 24. dubna 2011. Mši
vedl okrskový vikář krušnohorského
vikariátu a administrátor farností litvínovska páter Grzegorz Czerny. Součástí mše bylo společné, malé velikonoční zazpívání za doprovodu varhan
radní MUDr. Zděnky Šteﬂíkové.

Den matek v Klubu seniorů Loučná
Klub seniorů Loučná pamatuje i na
svátek, který je poměrné nový a to na
Den matek, který letos připadl na neděli 8. 5. 2011. Členové klubu tento
den oslavili trochu dříve a to dne
4. 5. 2011 ve své klubovně v Lomu-Loučné, Novostavby 123. Pozvání
přijala a popřát všem matkám za vedení města přišla starostka města Kateřina Schwarzová.
Každá členka obdržela z rukou starostky jako poděkování malý sladký

dárek. Ještě před volnou zábavou se
starostka zajímala o problémy a podněty seniorů, jichž nebylo málo. Dále
vznesla na seniory dotazy, jenž se týkaly občanského soužití a také potřeb
seniorů. Na všechny dotazy jí senioři
ochotně odpověděli. Před rozloučením starostka poděkovala za milé pozvání s tím, že se velmi těší na další
setkání. Poté si členové klubu připravili malé pohoštění a závěr setkání patřil volné zábavě.

Budova pro školu nebyla, a tak se
471 českých dětí k prvnímu zápisu
dostavilo do hostince „U císaře rakouského“ v čp. 121. Tak byl s malým zpožděním zahájen první český
školní rok 1897/98. I vyučování pak
probíhalo ve zmíněném hostinci za
měsíční poplatek 50 zlatých, plus
5 zlatých za používání schodiště.
Celý počet 471 žáků vyučovali zpočátku pouze 2 učitelé, později se
učitelský sbor rozrostl o další členy
včetně kněží z Mariánských Radčic
a mnichů z Oseckého kláštera, kteří
vyučovali náboženství. Na vzdělávání a poplatky přispívala dětem Národní jednota severočeská v Praze
a Ústřední matice školská.
V roce 1898 bylo do české školy
zapsáno již 574 dětí, což je důkaz dalšího přírůstku českého obyvatelstva
do Lomu.. V témže roce byla otevřena
první samostatná budova české školy
nad tratí Lom – Moldava, ve Vrchlického ulici, která slouží jako škola dodnes; s výjimkou šesti a půl let od zabrání Sudet Německou říší do konce
2. světové války, kdy bylo žactvo násilně převedeno do škol německých.
V poválečných letech se na půdě
lomského školství objevují již známá
jména působících pedagogů. První
poválečný ředitel lomské školy pan
Bedřich Petráň vedl školu až do roku

1952. Za jeho vedení sem přichází
učitel Josef Vojáček a Jan Pilipčuk.
V roce 1945 zde nastupuje Stanislav Jíra, který byl na školu přikázán
školním okresem českobrodským. Ve
školním roce 1949/50 se zde objevuje jméno učitele Vratislava Pařila
a profesora Jana Vyskočila. V roce
1951 začíná v Lomu učit Zdeněk Jezl,
který zde pak působí více než 30 let.
V roce 1952 se ředitelem stává dosavadní místní učitel Vlastimil Marek.
V roce 1961 začíná svou úspěšnou tělocvikářskou dráhu Milan Břach, působí zde Čestmír Drexler, Věra Veselá
a pozdější ředitelé Růžena Cibulková,
Václav Suchý a Emil Kokštejn. V roce

Český pohár v běhu do vrchu
„Loučná 956“
Město Lom v letošním roce pořádá
již 11. ročník Českého poháru v běhu
do vrchu. U nás běh do vrchu není
zrovna sportem číslo jedna, ale třeba
se to do budoucna změní. Je to krásný
sport, ve kterém si člověk může vyzkoušet jak pevnou má vůli a přitom
se ještě může kochat krásami přírody,
protože většina těchto běhů probíhá
v krásných koutech Čech. Běžci však
nejsou příliš motivováni, jelikož i tento
sport je ﬁnančně dosti náročný a sponzoři se hledají velmi těžko.
Závod bude odstartován 21. května
2011 v 11:00 hodin a je rozdělen do
11 běžeckých kategorií. Trasa závodu

vede z náměstí Republiky po silnici
do horní části města, na křižovatce se
běžci dají doleva směrem na Litvínov
a cca po 300 m odbočí doprava. Terénem vystoupají až k samotnému vrcholu Loučná. Trasa měří 8,2 km a převýšení je 657 m.
Součástí závodu „Loučná 956“ je
žákovský běh pro děti ve věku od 6 do
15 let. Děti budou rozděleny do 10 věkových kategorií a mohou se zúčastnit
běhu na 600 a 1500 m. Start závodu je
stanoven na 11:20 hod.
Tímto jste všichni srdečně zváni
a věříme, že běžcům dokážete vytvořit
příjemnou atmosféru.

1967 zde učí Miloslav Moucha, který
později proslul jako významný malíř – modernista ve Francii. Významnými osobnostmi na škole v Lomu
byli i manželské dvojice Malínských,
Kovářovi, Fenykovi, Matouškovi,
Kokštejnovi, Tomáškovi a jiní.

Soutěžní otázka
na měsíc květen:
 Kdo se zasloužil o zřízení první
české školy v Lomu?
 Jaké výročí oslaví lomská škola
v příštím roce?

Vedení města
blahopřeje
jubilantům
V měsíci květnu oslaví lomští
občané významné životní
jubileum:
Pekrt František (95 let)
Kramář Lubomír (85 let)
Fenyková Libuše (80 let)
Černá Blanka (75 let)
Jonesová Eva (70 let)
Vodička František (70 let).
Vedení města Lomu všem
upřímně gratuluje a přeje do
dalších let pevné zdraví, štěstí
a mnoho spokojenosti.
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oslední dubnový podvečer
se na hřiště v Lomu-Loučné
slétly čarodějnice ze širokého
okolí. Jejich reji přihlíželi děti i dospělí. Všechny přítomné přivítali starostka Kateřina Schwarzová, místostarosta Pavel Barák a radní Bronislav
Schwarz, který celou akci moderoval.
Čarodějnický rej byl sledován bedlivým okem paní starostky, pana místostarosty a radních – Zděnky Šteﬂíkové, Bronislava Schwarze a Rudolfa
Hrušky, kteří vybírali nejhezčí čarodějnický kostým. Vybírali dlouho a pečlivě, protože bylo opravdu z čeho vybírat, kostýmy byly nádherné. Je vidět,
že nejen děti, ale i maminky, tatínkové,
babičky a dědečkové zapojili svou nejtajnější fantazii a jak se patří se na
svých ratolestech „vyřádili“. „Na jednom kostýmu malé čarodějničky jsem
dokonce objevila i opravdové kosti,
prý z kuřátka, které bylo k o bědu,“ komentuje vydařenou akci starostka Kateřina Schwarzová.
Nakonec se všichni shodli a vybrali
tři nejlepší kostýmy. Jedním z nich byl
dokonce kostým čaroděje. Vítězové
byli odměněni a z rukou paní starostky
převzali malou pozornost. Ale protože
všechny kostýmy byly super, bylo se
sladkou odměnou pamatováno i na
ostatní čarodějnice a čaroděje.
Vedení města Lom připravilo pro
všechny přítomné různé zábavné sou-
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Slet čarodějnic v Lomu

těže o sladkosti a jízdy na koních. Zájmu dětí neušlo ani hasičské vozidlo
lomských dobrovolných hasičů, které
si děti i dospělí mohli prohlédnout jak
z venku, tak i zevnitř a současně si
vyslechnout komentář nového velitele
lomských dobrovolných hasičů.
Akce byla ukončena opékáním
špekáčků u táboráku, které věnovala
dětem ﬁrma J.& J. Radoš, řeznictví
a uzenářství z Lomu. „Tímto velmi
děkuji panu Jaroslavu Radošovi za
jeho vstřícnost a spolupráci,“ sděluje
starostka města.
Dík patří rovněž zaměstnancům
Městského úřadu v Lomu, kteří se na
povedené akci podíleli a někteří z nich
dokonce neváhali a oblékli čarodějnické převleky a masky, mimochodem velmi zdařilé. „Přiznám se, že
jsem úřednice v čarodějnickém sama
nepoznala,“ říká starostka. „Děkuji
také dobrovolným hasičům za výbornou spolupráci a děkuji i mému muži
za ochotu s níž se zhostil role moderátora a tím pomohl ušetřit městu nemalé
ﬁnanční prostředky, jenž by byly vynaloženy na moderování a ozvučení celé
akce. Dále děkuji panu místostarostovi
a radním za odbornou radu při hodnocení kostýmů. V neposlední řadě děkuji
všem zúčastněným za perfektní atmosféru, kterou vytvořili. Děkuji a těším
na další slet čarodějnic.“ doplnila starostka Kateřina Schwarzová

Výtvarná soutěž
na téma
„NAŠE MĚSTO“
Ku příležitosti 670 let od první
zmínky o založení obce Lom byla
městem Lom a Městskou knihovnou Lom od 1. dubna do 31. května
2011 vyhlášena výtvarná soutěž na
téma „Naše město“. Soutěž je určena dětem ve věkové hranici 6–
15 let. Namalovat mohou cokoli
(náměstí, domy, park) nebo navrhnout, jak by chtěly, aby město Lom
vypadalo. Maximální velikost výkresu je formát A3, nejmenší velikost formát A4. Výtvarné práce
je nutné podepsat, uvést věk, adresu a telefon. Své práce prosím
odevzdávejte osobně v městské
knihovně do 3. června. Na výherce
čekají hodnotné ceny.
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