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Slovo starostky

Vážení a milí občané Lomu,
srdečně vás zdravím opět v dubnu
– měsíci velikonočních svátků, ale
také velkého jarního úklidu a snad
už i tepla a sluníčka. Ani naše město
nebude ušetřeno a bude pořádně
uklizeno a vyčištěno. Jistě jste si
všimli, že již v současné době zaměstnanci města intenzivně udržují
zeleň a čistí komunikace od zimních nečistot. Probíhá příprava na
osázení našeho náměstí květinami
a i pro další ulice a části našeho
města máme nachystané květinové
překvapení tak, aby naše město trošičku rozkvetlo a vybarvilo se.
Pokračujeme v rekonstrukci veřejného osvětlení. Připravujeme se na rekonstrukci chodníků a výstavbu úplně
nového chodníku v Loučné u školky.
Pokračuje příprava na budování parkovacích míst v různých částech našeho města. Vyčistili jsme odtokové
žlaby v ulici ČSA. Umístili jsme
novou informační vývěsku v ulici
Osecká naproti potravinám U Medunů. Pokud bych měla vypisovat
vše, asi bychom se nevešli na jednu

stranu, doufám však, že vy, občané,
sami uvidíte a posoudíte naši práci.
Děkuji obyvatelům ulice Seifertova za jejich přístup k úklidu nepořádku v jejich okolí. V této souvislosti mi, prosím, dovolte upozornit
všechny občany našeho města na tu
skutečnost, že sice provádíme formou služby občanům svoz zeleného odpadu, ne ovšem veškerého
objemného odpadu, který se množí
v ulicích našeho města. Vedle pytlů
se zeleným odpadem se vyskytují
různé druhy odpadu, od pneumatik
po lednice a nábytek. Pro tento druh
odpadu máme sběrný dvůr, který je
otevřen denně a je velmi dostupný.
Prosím odvážejte objemný odpad na
sběrný dvůr. Nedělejme si z našeho
města černou skládku.
Na městském úřadu proběhl audit a kontrola hospodaření našeho
města se vzorným výsledkem. Tímto
děkuji úředníkům a zaměstnancům za jejich kvalitní přístup k plnění pracovních povinností. Policie
České republiky zaslala, prostřednictvím právního zástupce města,
městu Lom vyrozumění o tom, že
trestní oznámení na vedení města
Lom, jenž podal jeden z opozičních
zastupitelů, bylo založeno bez dalšího opatření, tudíž se nic z toho, co
bylo uvedeno v trestním oznámení,
neprokázalo. Se stejným závěrem
dopadly také kontroly ze strany ministerstva vnitra a kanceláře paní
hejtmanky, z jejichž strany byly provedeny kontroly na základě stížností
onoho opozičního zastupitele.
Závěrem mi, prosím, dovolte popřát všem překrásné a slunečné velikonoční svátky.
Kateřina Schwarzová

Upozornění pro občany

VELIKONOCE,
pro některé významný křesanský svátek, pro jiné svátky jara, kraslice,
malovaná vajíčka, pomlázka, beránek, maminčin mazanec, především ale
chvíle plné pohody, dobré nálady a sluníčka prožité s nejbližšími.
Za vedení města Lom a kolektiv Městského úřadu v Lomu vám všem přeji
krásné velikonoční svátky!
Kateřina Schwarzová

S jarem přichází povinnost omezovat výskyt
a šíření škodlivých organismů včetně plevele

Vážení občané, jelikož již začalo
jaro, začínají rašit rostliny. Považujeme proto za vhodné vás seznámit
s tím, že každý z nás, kdo vlastní jakýkoliv pozemek, je povinen dle zákona „o rostlinářské péči a o změně
některých souvisejících zákonů“ omezovat výskyt a šíření plevele. Povinnosti vlastníka pozemku nebo osoby,
která pozemek užívá z jiného práv-

ního důvodu (nájem, atp.) omezovat
výskyt a šíření škodlivých organismů
včetně plevele, jsou stanoveny ust.
§ 3 odst. 1 písm. a) zák. číslo 326/
2004 Sb., v platném znění.
Těm, kteří si neplní své povinnosti
udržovat pozemky, které vlastní, případně užívají, lze uložit pokutu do
výše 30 000 Kč, právnické osobě až do
výše 500 000 Kč.

Víme, že pro většinu z vás je samozřejmostí postarat se o svůj majetek
a sekání trávy a údržba pozemků je pro
vás přirozenou činností.
Náklady na likvidaci plevele se přitom každoročně zvyšují. Považujeme
proto za svou povinnost vás poprosit,
abyste se dívali kolem sebe a upozornili
včas na každého, kdo pozemky neudržuje. Za vaši pomoc předem děkujeme.

Žádáme vlastníky a chovatele koní na území města Lomu, aby svá zvířata zaregistrovali na MěÚ Lom, v kanceláři č. 4. Již několikrát se stalo, že po městě běhal nezaopatřený kůň. Tato registrace nám pomůže najít rychle svého majitele. Stačí jen vyplnit formulář. Případné dotazy vám zodpovíme na telefonním čísle 476 769 872. Moc vám děkujeme.

Na základě usnesení rady města ze dne 15. 3. 2012, usn. č. 747/2012, město
Lom pozastavuje přijímání „Žádostí o přidělení nájemních bytů“ z důvodu toho,
že město Lom již žádnými volnými byty nedisponuje. Dosud přijaté žádosti budou
ponechány v evidenci. Děkujeme za pochopení!
Kateřina Schwarzová, starostka města

Na území města Lomu se nejvíce řeší
přestupky proti občanskému soužití

Místní poplatek za psa

Komise k projednávání přestupků
města Lomu v roce 2011 obdržela od
občanů a Policie ČR celkem 51 podnětů k projednání přestupku dle přestupkového zákona. U 6 případů nebyla
k projednání místně příslušná a přestupky tak byly postoupeny k vyřízení
jinému správnímu orgánu, v 16 případech byly přestupky odloženy z důvodu nepodání návrhu na projednání
nebo uzavření smíru.
V současné době se nejvíce projednávají přestupky proti občanskému
soužití, což je ublížení na cti, urážky,
hrubé jednání, nedbalostní ublížení na
zdraví nebo vyhrožování ublížením na
zdraví apod.
Jako další v pořadí jsou přestupky
proti veřejnému pořádku, což je nej-

Dne 31. března 2012 uplynula lhůta pro uhrazení místního poplatku za psa. Pokud
jste opomenuli tento poplatek uhradit, učiňte tak v nejbližší možné době. Případný
neuhrazený poplatek bude po upomenutí vymáhán exekučně. Poplatek lze uhradit osobně v pokladně úřadu, převodem z účtu na účet č.1041418379/0800 var.
symbol 1341 a spec. symbol = č. známky. Na vyžádání lze rovněž zaslat složenku
na tento poplatek.
Poplatek se platí za psy starší 3 měsíců a držitel je povinen přihlásit nového psa podáním přiznání k poplatku za psa do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. Tuto
povinnost má i držitel, který je od placení poplatku ze zákona osvobozen. Je třeba
si uvědomit, že jakoukoli změnu je povinen držitel psa nahlásit. Pokud psa již nevlastní, je nutné jeho odhlášení a vrácení identiﬁkační známky.
Informace naleznete též na našich webových stránkách www.mesto-lom.cz.
Veškeré dotazy ohledně poplatkové povinnosti můžete směřovat na pí Baxovou, tel. 476 769 870, e-mail: baxova@mesto-lom.cz. V případě volného pobíhání psů bez majitele se obracejte na sl. Brnovou, tel. 476 769 872, email:
brnova@mesto-lom.cz.

častěji porušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství, neoprávněné založení skládky apod. a dále pak
přestupky proti majetku, což je úmyslné
způsobení škody na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem, zničením
nebo poškozením věci nebo pokus o takové jednání, dále neoprávněné užívání
nebo přivlastnění cizího majetku apod.
Za uznání viny takovému pachateli
mohou být uloženy až několikatisícové
pokuty.
Chtěli bychom apelovat na všechny
občany města, aby nenechali nepovšimnutou žádnou protiprávně páchanou činnost, která vede k omezení
nebo narušení právem chráněných zájmů našich obyvatel, ať už je to ničení
laviček, zastávek nebo dětských prvků

v parcích atd. V současné době nastává
velký problém s volným pobíháním
psů po městě bez doprovodu majitele,
což je dle přijaté obecně závazné vyhlášky města také jeden z přestupků, za
který je možno uložit sankci.
Z praxe se ukazuje, že každé takové oznámení, které třeba nenaplňuje skutkovou podstatu přestupku, je
vždy projednáno, a to např. formou podání vysvětlení a už ten samotný fakt,
že potencionální pachatel je předvolán
na městský úřad k řízení mnohdy stačí,
aby samotné projednání postačilo k nápravě. Jedná se zde hlavně o preventivní a výchovné opatření, které je důležité hlavně u mladistvých.
Komise města Lom
k projednávání přestupků
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Karneval ve školce
Dnes je svátek, velký bál, děti mají
karneval… Tato slova nás v MŠ v Lomu
provázela celý týden před karnevalem,
ale i v den oslavy. Během tohoto týdne
se děti seznámily s tradicí Masopustu
a jeho zvyky. Masopust prostupoval
všemi výchovnými i pracovními činnostmi v obou třídách naší MŠ.
Když nastal den D, již od rána se
začala školka plnit piráty, princeznami,
klauny, čarodějnicemi a beruškami.
Navštívil nás i Bořek stavitel, který neopomněl ani své šikovné nářadí.
Po svačince jsme zahájili karneval
promenádou masek a společnou písní

Naše děti  Naše děti  Naše děti  Naše děti

„Karneval”. Následovalo plnění soutěžních úkolů, navlékání korálků, skládání puzzlů, házení kroužkem na cíl,
foukání do balónku a velice oblíbená
diskotéka, na které si všechny masky
společně zatancovaly. Odměnou pro
děti bylo sladké překvapení.
Na závěr nás čekala tombola, při
které se vytahovaly značky dětí z klobouku. Odměněny byly všechny děti.
Karneval se vydařil a děti odcházely domů s úsměvem na tváři a s novými zážitky.
Lenka Černá

Sluníčkový den v MŠ Husova
Ve čtvrtek, 15. března, proběhl v naší
MŠ „Sluníčkový den”, kterým děti přivolávaly jaro a sluníčko. Věřte nebo ne,
povedlo se. Od rána za okny sluníčko
zářilo a smálo se na všechny děti i celý
svět. Děti navíc přišly oblečené, od ponožek až po gumičky ve vlasech, do
žluté barvy, zkrátka, všude samí „žluťásci”. Pozadu nezůstaly ani paní učitelky, ty měly na sobě vždy také alespoň maličký doplněk ve žluté barvě.
Kromě žlutého oblečení doneslo každé
dítě sluníčko vyrobené doma za dopomoci rodičů. Každé sluníčko opravdu
bylo originální dílko, paní učitelky byly
nápaditými výtvory mile překvapené.

Zároveň se všechny přesvědčily o zájmu rodičů o dění ve školce. A to svým
zapojováním dokazují u každé akce.
Od dětí i paní učitelek si tedy zaslouží
velký dík! Po „módní přehlídce”, u dětí
velice oblíbené, následovala sladká odměna všem tvůrcům a za všechna sluníčka. Ta se stala součástí jarní výzdoby
budovy a usmívají se na nás doslova ze
všech koutů školky. Zdobí okna, stěny
v šatně, visí ve třídách. A my všichni
z naší školky přejeme všem čtenářům
Lomské radnice, aby i v jejich každodenním životě převládaly právě takovéto „sluníčkové dny”.
Učitelky MŠ Husova

Dráček Hasík mezi dětmi
V tomto školním roce již podruhé
navštívila žáčky 1.A pracovnice starající se o znalosti našich ratolestí v oblasti požární ochrany, paní Bozetická.
Poutavým vyprávěním o dráčku
Hasíkovi se děti v první části besedy
nenásilnou formou dozvídaly, jak nebezpečný může někdy oheň pro své
okolí být. Druhá část besedy byla
pro děti ještě zajímavější. Paní Bozetická s sebou měla tři nové pomocníky – maňásky: hasiče Pepu, doktora

Frantu a policistu Honzu. Všichni
čtyři pak zábavnou formou učili děti
znát telefonní čísla, nutná v případě
ohrožení požárem, vysvětlili dětem,
jak správně a bezpečně se při požáru
zachovat. V závěru besedy si všichni
navzájem povyprávěli různé zážitkové situace. Už teď se všechny děti
těší, co nového se na další besedě
s p. Bozetickou a jejími veselými pomocníky dozví.
Hana Rambousková
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Začátek jara v mateřské škole v Loučné
Kruté mrazy a nevlídné počasí vystřídaly sluneční paprsky a modré
nebe, v trávě se objevily první sněženky a podběl. Jaro zaklepalo na
dveře a děti z mateřské školy v Loučné
jej přivítaly s otevřenou náručí a radostným očekáváním.
Jako každoročně se ho děti ze tříd
„Koumáků“, „Všeználků“ a „Šikulů“
společně se svými učitelkami vydaly
hledat do nedalekého okolí své školky.
S batůžky na zádech a dobrou svačinou
vyrazily 21. března na turistickou vycházku za prvním jarním dnem. Počasí
mimořádně přálo, ptáci prozpěvovali
a na zahrádkách se barvily první krokusy. Děti, dobře znalé znaků nového
ročního období, postupně objevovaly
rozkvetlé sněženky, keře „zlatého deště“

a vrby jívy a předháněly se v jejich pojmenovávání.
Protože o den dříve děti z nejstarší
třídy „Koumáků“ navštívily výstavu
dětských obrázků a prací v KD v Lomu
na ekologicko-estetické téma „Naše
čisté město“, na které se svou vlastní
kolektivní prací také podílely, věnovaly
paní učitelky svou pozornost taktéž rozhovorům týkajícím se potřeby pořádku
a péče o přírodu.
Obě akce se mimořádně povedly. Za
svou aktivní účast na výše zmíněné výstavě odměnila paní starostka děti milými dárky a sladkostmi. Turistickou
vycházku provázelo všeobecné veselí
a dobrá nálada. Věříme, že vytrvá a naplní i všechny následující dny minimálně
do prázdnin!
Jitka Ryšlavá
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Trenýrky na zasedání zastupitelstva města,
pane Dancso a spol., opravdu nepatří!

Vážení spoluobčané, nebývá
mým zvykem plýtvat časem. Věřte,
že se raději zabývám věcmi, které
mají smysl a něco přinášejí. Ovšem

nezbývá mi než reagovat na chování
„rádoby opozice“ v našem městě,
které vyvrcholilo pokusem zabránit
jednání velice důležitého zasedání.
Vše již bylo popsáno v minulém vydání tohoto periodika a taktéž v Deníku Mostecka.
Za sebe chci sdělit následující. Byl
jsem vyzván k omluvě za urážku zastupitele M. Dancsa. Ano, opravdu
jsem na prosincovém zasedání vyjádřil uspokojení nad chladným počasím
a řekl jsem, že mne těší, že kolega Dancso je slušně oblečen. Nikoliv v trenýrkách jako v měsíci září… Tak toto je
ona URÁŽKA!
Jenže pan Dancso tehdy opravdu
dorazil na zasedání v „trenclích“. To
je prostě fakt. Ať si dámy z „opozice“
(pokud jsou dámy) myslí co chtějí,
já to považuji za naprosto nevhodné
a především pro ženy urážející.

Pokud toto má býti důvodem pro
zablokování chodu města opuštěním zasedání, důvodem pro porušení
slibu zastupitele před státním znakem, pod státní vlajkou…
Ti kdo mne znají, vědí, že mám
sem tam problémek s prostořekostí,
že jsem i občasný paličák. Ovšem
v tomto případě si musím stát za
svým. Kvůli slušným lidem. Paní
Hanzlíkové a ostatním, doufám ještě
dámám, vzkazuji: „Pan Dancso si
vaše zastání nezaslouží. Pojďme se
raději věnovat práci pro město.“
Tímto pro sebe považuji tuto kauzu-nekauzu za uzavřenou. Slovy
mého známého ze sousedního města:
„Pokud máte jenom tento problém,
jste na tom v Lomu s těmi trenýrkami dobře!“
Všechny zdraví Pavel Barák,
místostarosta města

Nad dopisy ze schránek důvěry
V březnu se objevila ve schránkách
důvěry pouze dvě upozornění. Ani jedno
z nich nebylo anonymní, čehož si velmi
vážím. První se týkalo parkování na zeleni před domem č.p. 123 v Loučné. Pisatelům jsem odpověděla v tom smyslu,
že v současné době je zpracovávána dokumentace k úpravě parkování v části našeho města, v níž žijí a nejen tam. Pisatelka druhého dopisu upozorňuje na psy
volně pobíhající po našem městě. Problémem volně pobíhajících psů se intenzivně
zabývám již od svého nástupu do funkce
starostky. V současné době je tuto situaci
možno řešit odchytem psů ze strany Městské policie Litvínov, s níž má město Lom
uzavřenu veřejnoprávní smlouvu o odchytu a umístění psů v psím útulku v Litvínově, samozřejmě, že město Lom za
tyto služby platí. Dále zde existuje možnost se obrátit na Policii ČR, neboť policisté sloužící v Lomu jsou poučeni o dalším postupu v případě volně pobíhajících
psů. Pokud je zatoulaný pejsek nalezen zaměstnanci MÚ v pracovní době je
možné, že se v co nejkratší době dostane

zpět ke svému páníčkovi, neboť zaměstnanci úřadu mnohdy poznají komu pejsek patří. Dalším krokem, který je v současné době ze strany města činěn směrem
k zamezení či alespoň omezení volně pobíhajících psů je ověřování možnosti načipování psích miláčků, to samozřejmě
za předpokladu, že město Lom zakoupí
čtečku čipů. Existuje totiž předpoklad, že
pokud by byl pes očipován a svým majitelům se ztratil či zaběhl, čtečkou by byl
zjištěn jeho majitel, pak by pejsek nemusel být umístěn v útulku. Chov pejsků je
samozřejmě plně záležitostí jejich majitelů, proto prosím a apeluji na majitele
pejsků – ohlídejte si své psí miláčky tak,
aby se ostatní občané našeho města nemuseli bát o své zdraví a bezpečnost v ulicích našeho města. A ještě přidám jednu
prosbu – nenechte prosím kakat své pejsky na veřejných prostranstvích a pokud
se tak stane, ukliďte prosím po svém pejskovi. Děkuji.
Děkuji vám za všechny podněty, náměty, připomínky a upozornění.
Kateřina Schwarzová, starostka

Lomský ples očima Moraváka

Jménem vedení města Lom přeji všem učitelům a pedagogickým pracovníkům
u příležitosti jejich svátku, který oslavili dne 28. března, co nejvíce chuti do práce, protože především na nich záleží vzdělanost našich budoucích generací.
Kateřina Schwarzová – starostka

 Prodám řadový RD v Lomu, velikost 1+3, ústřední topení, teplá voda. Podkrovní místnosti, půda, dvůr, zahrada. Cena 1,7 mil. Kč. Kontakt: 606 617 288.

Bude tomu 5 let, co jsem se přistěhoval do Ústeckého kraje a z toho i plyne,
že srovnávám a porovnávám pravděpodobně daleko více než lidé, kteří zde vyrůstali celý život. Jelikož pocházím původně z malé moravské vesnice, kde
každý každého zná a plesy, pochovávání
basy, MDŽ a dětské dny byly na každoročním pořádku, tak jsem měl celkem jasnou představu o tom, jak podobný ples
bude vypadat. Vesnická tancovačka ve
stylu Hoří, má panenko. Prostě candrbál,
nějaká ta dechovčička, pár panáků a jeden dva rozbité nosy.
Silně jsem tím podcenil organizátory
2. lomského plesu, kteří odvedli mimořádnou práci. Možná se tomu budete divit, ale
to, aby vás uvítali zastupitelé města a ještě
s úsměvem, není všude samozřejmostí.
Jsou to detaily, které tvoří celek a podle
těch většinou ve ﬁnále posuzujete spokojenost. Pozorný byl i dárek pro příchozí,
protože, co si budeme povídat, každá maličkost potěší a pomůže minimálně k prolomení ledů a správnému naladění se na
pozitivní vlnu.
Rocková kapela B.A.R. byla rozhodně správnou volbou, což může potvrdit pravděpodobně každý, kdo se plesu
zúčastnil. Šokující pro mě bylo bezpochyby to, že hned po zahájení akce, tudíž při první písni byl okamžitě zaplněn
parket a zábava se tak rozproudila oka-

mžitě. Za což ovšem docela určitě může
i mentalita účastníků a absolutně uvolněná neformální atmosféra, která byla
jako stvořená pro každého, kdo pracuje
pondělí – pátek a v sobotu se potřebuje
odreagovat. Jsem rád, že k tomu patřila
i sobota 18. 2. a ples v Lomu. Následoval velmi nabitý program včetně historických šermířů, společenských tanců,
travesti show a velmi povedené electric boogie, jež pozvedlo už tak uvolněnou atmosféru ještě o příčku výše.
Rozhodně si na své přišli i netanečníci,
které byste ovšem na podobné sešlosti
s takovou kapelou a energií jen velmi
těžce hledali.
Chtěl bych poděkovat organizátorům,
ale hlavně také všem lidem, kteří se na přípravě a průběhu 2. lomského plesu jakkoliv podíleli. Za to, že jsme se všichni dobře
bavili, za to, že jsme nestáli dlouhé fronty
u barů a za to, že jsme zase jednou měli
příležitost vidět a poznat své sousedy. Nezbývá než doufat, že kvalita i kvantita podobných akcí bude jen růst a my se možná
opět dočkáme doby, kdy nebudeme kolem
sebe jen procházet, ale budeme se zase zastavovat a povídat si a cesta pro pečivo do
obchodu bude trvat namísto obligátních
deseti minut třeba půl hodiny.
Takže ještě jednou díky a třeba někde
na ulici nebo na příští akci na viděnou.
Přemysl Škarka

Děkujeme všem za vyjádření upřímné soustrasti a za účast na posledním rozloučení s naším drahým synem, vnukem a pravnukem Víou
Paříkem.
Děkují rodiče a prarodiče

Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém životě, velká ve své lásce a dobrotě. Dne 12. dubna uplynul smutný rok, kdy nás navždy bez
jediného slůvka rozloučení opustila naše milovaná maminka, babička, sestra a švagrová Eva Eﬂerová
z Loučné. Stále vzpomíná syn Vladimír s manželkou Mirkou, vnoučata
Jirka, Marek, Lukáš a Evička s rodinami a ostatní příbuzní. Děkujeme
všem za tichou vzpomínku.

Blahopřejeme
jubilantům
V měsíci dubnu 2012 oslaví
tito lomští občané významné
životní jubileum:
Bohumil Škuthan (80 let)
Jiří Hanka (75 let)
Růžena Kölblová (70 let)
Alma Korejsová (70 let)
Karel Habada (70 let).
Vedení města Lom jim
upřímně gratuluje a přeje do
dalších let pevné zdraví, štěstí
a mnoho spokojenosti.
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Kalendárium (15. 4. 2012– 15. 5.2012)
 MĚSTO LOM
18. 4. beseda ze základní školou o knihách a poslání městských knihoven
25. 4. beseda o knihách v Penzionu pro seniory Lom, ul.ČSA
29. 4. Slet a rej čarodějnic – hřiště Loučná, u restaurace Anšajba,
od 17.00 hod.
9. 5. beseda o knihách v Penzionu pro seniory Loučná, ul. Novostavby
Základní škola a Mateřská škola Lom
duben – velikonoční slavnost, vynášení Morany, zahradní slavnost „Vítání jara“
květen – malá besídka ke Dni matek
Klub seniorů
19. 4. 2012 – jubilanti Klub seniorů Lom
duben, květen – klubová setkání

23. 4. divadelní představení Jestli řekneš kolik mi je, zabiju tě – od 19.00 hod.
24. – 25. 4. ﬁlmové představení Sherlock Holmes – Hra stínů – od 19.00 hod.
26. 4. taneční večer s Pichlovankou – od 17.00 hod.
26. – 29. 4. ﬁlmové představení West Side Story – od 19.00 hod.
29. 4. dětské ﬁlmové představení Pásmo pohádek – od 16.00 hod.
30. 4. koncert Honza a František Nedvědi s kapelou – od 19.00 hod.
Základní umělecká škola Litvínov
25. 4. 7. interní koncert – od 18.00 hod. malá scéna ZUŠ
9. 5. 18. přehlídka LDO – od 18.00 hod. malá scéna ZUŠ
Docela velké divadlo Litvínov
1. 5. dětské divadlo Za branou je drak – od 14.00 hod.
 MĚSTO OSEK
10. – 29. 4. P. T. Vránek – výstava obrazů – ITC Osek
1. – 31. 5. DDM Osek – výstava keramiky

 MĚSTO LITVÍNOV
1. 5. Valdštejnské slavnosti
Citadela Litvínov
15. 4. dětské ﬁlmové představení Pásmo pohádek – od 16.00 hod.
17. – 18. 4. ﬁlmové představení Alvin a Chipmunkové 3 – 18.00 hod.
19. 4. dětské ﬁlmové představení HOP – od 13.30 hod.
19. – 22. 4. ﬁlmové představení Probudím se včera – od 19.00 hod.
19. 4. taneční večer – Hornická kapela SD – od 19.00 hod.
22. 4. dětské ﬁlmové představení Není drak jako drak – od 16.00 hod.

 OBEC LOUKA U LITVÍNOVA
30. 4. pálení čarodějnic
8. 5. pomník osvobození
11. 5. den matek

Divadlo rozmanitostí Most
5. 5. A žijí duchové – od 10.00 hod.
12. 5. Myšičko, myš, poj ke mně blíž – od 10.00 hod.

 OBEC MARIÁNSKÉ RADČICE
30. 4. Čarodějnice
květen Májová veselice

Šipkový klub Lom
– Sokolovna Lom opět bojuje

Fotosloupek

Rekonstrukce veřejného osvětlení v Lomu

 MĚSTO MOST
Městské divadlo Most
16. 4. Závěrečný večer na přání – od 19.00 hod.
18. 4. Příhody jedné noci – od 19.00 hod.
19. 4. Slaměný klobouk – od 19.00 hod.
20. 4. Osudy dobrého vojáka Švejka – od 19.00 hod.
23. 4. Naši furianti – od 19.00 hod.
25. 4. Obchodník s deštěm – od 19.00 hod.
26. 4. Tenor na roztrhání – od 19.00 hod.
30. 4. Osudy dobrého vojáka Švejka – od 19.00 hod.
3. 5. Tomáš Klus – divadelní tůra 2012 – od 19.00 hod.
7. 5. Příhody jedné noci – od 19.30 hod.
9. 5. Černí býci – od 19.00 hod.
10. 5. Chlap na zabití – od 19.00 hod.
11. 5. Hrobka s vyhlídkou – od 19.30 hod.
14. 5. Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství – od 19.00 hod.
15. 5. Caligula – od 19.00 hod.

Starostka města Kateřina Schwarzová, se spolu s radním Bronislavem Schwarzem sešla se členy Klubu seniorů Lom dne 22. 3.
2012 u příležitosti oslav Mezinárodního dne žen u přátelského
posezení na sále kulturního domu, spojeném s hudbou a tancem. Na setkání vystoupily i členky spřáteleného Klubu seniorů
Braňany se svým pěveckým vystoupením ve stylu dragounských
písniček. Každá členka klubu obdržela od vedení města malou
pozornost a přání všeho dobrého a pevného zdraví.

Po loňském postupu ze třetí do
druhé ligy SČOŠS jsme měli v úmyslu
tuto ligu bránit, abychom se nedočkali návratu zpět. Naopak, asi jsme
si všichni uvědomili velkou šanci a ve
sportu to platí dvojnásob, nebát se a bo-

jovat v každém utkání do konce. Kompaktnost této party je perfektní a musím říci, hraji šipky mnoho let, ale toto
jsem ještě nezažil. Tým bojuje na hraně
svých momentálních možností a snaží
se o postup do 1. ligy v Severočeském
kraji. V poločase postupových zápasů
bych vás rád seznámil s výsledky našeho snažení.
Momentálně se nacházíme na
4. místě, což by zatím byl vysněný postup.
Děkujeme všem našim příznivcům
za podporu.
Václav Šteﬂík

Sokolovna Lom – Perla Ústí nad Labem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:2
Sportklub Ohníč – Sokolovna Lom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:6
Sololovna Lom – Black Dragouns Děčín. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:4
Gladiátoři Krupka – Sokolovna Lom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:5
Sokolovna Lom – Vodárna Háj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:5

Starostka města Kateřina Schwarzová ocenila školáky a předškoláky za jejich pomoc s realizací vernisáže „Lom očima našich dětí“.

Lomská rodačka a známá textařka Jiřina Fikejzová
slaví významné životní jubileum
Známá a uznávaná textařka Jiřina Fikejzová se narodila 13. dubna
1927 v našem městě jako Jiřina Henzlová. Na Filozoﬁcké fakultě University Karlovy vystudovala psychologii
a sociologii. V 50. letech byla sprinterkou československé národní reprezentace. Léta pracovala v hudebním
vydavatelství Supraphon jako dramaturgyně. Působila jako členka odborných porot různých domácích i zahraničních hudebních festivalů. Už
jako studentka střední školy se začala věnovat psaní písňových textů,
spolupracovala s Karlem Vlachem
a později s Tanečním orchestrem Československého rozhlasu. Během ži-
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vota otextovala 240 písní pro přední
české zpěváky, např. Yvettu Simonovou, Milana Chladila, Juditu Čeřovskou, Waldemara Matušku, Karla
Gotta, Marii Rotrovou a další.
Na své rodné město nedá ve svých
vzpomínkách dopustit, jak sama říká:
„Lom – tak se jmenuje moje šťastné
dětství, prvních jedenáct let života. Zůstal ve mně navždy.“
Dovolujeme si tímto popřát naší
slavné rodačce mnoho dalších let pevného zdraví, optimismu a vitality.
Jiřina Fikejzová (vlevo dole) s přáteli
při poslední návštěvě v Lomu v minulém roce.

Lomská radnice, měsíčník města Lomu. Vydavatel: město Lom, IČ: 00266035 – Adresa: nám. Republiky č.p.13/5, Lom, č. tel.: 476 769 860, fax: 476 745 126,
e-mail: podatelna@mesto-lom.cz, www.mesto-lom.cz – Redakce: šéfredaktor Bc. Kateřina Schwarzová, starostka města, redaktor Pavel Barák, místostarosta města
– Evidence periodického tisku MK ČR E 20234. – Výroba a příjem inzerce: Kateřina Helmerová, tel.: 476 769 860, e-mail: helmerova@mesto-lom.cz

