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

Ve fotosoutěži vyhlášené u příležitosti 680 let od první písemné zmínky o Lomu jste svými hlasy určili třetí místo
snímku Pohled z vrcholu Loučná. Autorem je Václav Brzák.

Memoriál J. H. Bankse aneb Dny pro rodiny
s dětmi budou v přírodním areálu Bomba

V pátek odpoledne se od 17.00 do 20.00 počítá s registrací motorkářů i majitelů veteránů,
hrát bude reprodukovaná hudba. V osm večer bude slavnostně zahájen sraz, připraveno je

Moto sraz i setkání veteránů v Lomu se
uskuteční 27. a 28. května, ale je připomínkou dramatické události z konce druhé světové války, konkrétně ze 17. dubna 1945. Obsluha kanónu protiletadlového dělostřelectva
zasáhla jednu ze zde operujících stihaček typu
P – 47 Thunderbolt a pilot se zachránil na padáku. Německé obyvatelstvo ho ale lynčovalo a schutzpolicista Anton Albert zastřelil

elegantní vystoupení pool dance, koncert kapely Stará škola JINAK, Rockovka a oldies DJ
party. Jednotlivé bloky programu, který skončí
v 01.00, budou proloženy soutěžemi pro motorkáře. Od podvečera bude připravený i dětský
skákací hrad pro mladé návštěvníky z řad široké
veřejnosti. Účastníci srazu v areálu budou moci
přespat ve svých stanech nebo „pod širákem“.
V sobotu se úderem desáté začnou řadit motorkáři a majitelé veteránů, aby v poledne celý konvoj vyrazil na zhruba hodinovou spanilou jízdu po okolních městech. Trasa
se upřesňuje. Ke skákacímu hradu v areálu
Bomba přibydou další dětské atrakce, plánují
se soutěže pro malé i velké návštěvníky sobotní Planety dinosaurů. Hodinu po poledni
slavnostně odstartuje dětský den, přítomné
pozdraví starostka města Kateřina Schwarzová. Postupně vystoupí světový rekordman
v bublinkové show Matěj Kodeš, mistr světa
v electric boogie Martin Pořízek, děti čeká diskotéka, klaun a řada soutěží o ceny. Připravena
bude i střelnice, kreativní dílničky, vykopávky
zkamenělin z písku, malování na obličej, projížďky na koních a fotokoutek.

v Loučné u poslední hospody směr Osek. Zástupci města a motorkářů plánují položit kytici
k památníku mladého amerického pilota Johna
Halsteada Bankse III., který je od roku 1993
před Městským úřadem Lom.
Dvoudenní program pro širokou veřejnost
bude moderovat Radek Jirgl. Přírodní lomský
areál Bomba budou mít od pátečního večera
pod dozorem pracovníci ochranné služby.
Za registraci (300 Kč) každý účastník srazu
získá identifikační označení a jídlo s pivem,
bude si moci vybrat mezi gulášem či klobásou.
Finanční výtěžek z registrace a dobrovolných
příspěvků z minulého Memoriálu J. H. Bankse
obdržel lomský sledge hokejista Filip. V současnosti organizátoři hledají, jak výtěžek z letos
připravované akce co nejsmysluplněji uplatní.
Účastníci akce podepíší souhlas, že se budou během akce chovat dle zákonů ČR, nebudou
požívat alkoholické nápoje ani návykové látky
před jízdou a berou na vědomí, že organizátor
akce potřebuje znát základní data registrovaných
motorkářů. Čtrnáct dní po uzavření celé akce budou osobní data registrovaných účastníků Memoriálu J. H. Bankse skartována.

Po covidem vynucené pauze pořádá město Lom
další Memoriál J. H. Bankse. Sraz motorkářů
a veteránů se plánuje v přírodním areálu Bomba na 27. a 28. květen, kam se po oba dny soustředí spousta zábavy a legrace pro malé i velké.

Hledáte možnost, jak
pomoci Ukrajině? Materiální
sbírka je jednou z možností
a Lomáci pomáhají
Město Lom je připraveno pomoci občanům Ukrajiny. Zatím nabídkou ubytování a azylu. „V současné době jsme
ubytovali 10 osob prchajících před válkou na Ukrajině, o něž se staráme se vším
všudy,“ uvádí starostka město Lom Kateřina Schwarzová. Vedení města také vyhlásilo materiální sbírku pro ukrajinské
uprchlíky. „Nemůžeme pomoci každému,
ale každý může pomoci někomu,“ uvádí
starostka heslo, které zase získává na velkém významu.
„Vážení a milí,“ obrací se na obyvatele
Kateřina Schwarzová a pokračuje: „Kdo
z vás chce pomoci občanům Ukrajiny,
může například přispět do materiální
sbírky pořádané městem Lom. Dále můžete pomoci finančně - ověřené organizace
jsou uvedené níže. A pokud máte k dispozici zázemí pro rodiny z Ukrajiny, kontaktujte e-mailem ubytovaniukrajina@suz.cz.
Jedná se o Správu uprchlických zařízení
ministerstva vnitra. Děkujeme, že se zajímáte!“ Zájemci další informace najdou na webu uvedeného ministerstva na
http://www.suz.cz/ubytovani-pro-ukrajinske-rodiny.
Materiální pomoc
V současné době jsou nejvíce a stále potřebné věci osobní hygieny, prací prášky,
ložní prádlo, matrace, teplé deky, kojenecká výživa, plenky pro děti i dospělé,
trvanlivé potraviny, léky či potřeby pro poskytování akutní zdravotnické pomoci.
Dále je v materiální sbírce zájem
o spací pytle, karimatky, léky a zdravotnický materiál i celé lékárničky, drogistické zboží, jako zubní pasty a kartáčky,
dámské potřeby, kapesníky, toaletní papíry, mýdla, vlhčené ubrousky (velká balení), desinfekce, malé lahvičky mýdla.
Potřeba jsou i příkrmy pro děti – Sunar,
dětské výživy, piškoty, kaše, pro všechny
konzervy s jídlem (nikoliv zavařeniny),
pro ukrajinské vojáky pak balistické vesty,
přilby, rukavice...
Pokračování na str. 2
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Kateřina Schwarzová: Něco se chystá (II.)
Na lomské děti vedení města
stále myslí. „Protože je možná
hernička Permoník Lom pro některé obyvatele Lomu části
Loučná trochu „z ruky“, rozhodli
jsme ve vedení města, že vybudujeme obdobnou hernu také
v horní části našeho města,“ říká
starostka Kateřina Schwarzová
a informuje, že v prostorách bývalé sokolovny, hned vedle Pošty
Partner Lom 2, probíhají intenzivní práce, aby co nevidět již
mohli děti a jejich rodiče či prarodiče herničku, pracovně nazvanou Loučňáček, vyzkoušet.
V minulé Lomské radnici jsme
uveřejnili možnou podobu navrženou jedním z účastníků výběrového řízení na dodávky interiéru
herničky, nyní otiskujeme mimo
jiné foto z postupu prací oprav
prostor pro budoucí herničku. So-

kolovnu, její levou přízemní část,
právě upravují pracovníci oddělení komunálního hospodářství.
„Již více jak půldruhého roku
v Lomu v části Loučná dětem
a jejich rodičům slouží venkovní
hřiště za bývalou budovou sokolovny. A pokud náhodou není
toto označení dostatečně jasné,
je to prostor se stromy a herními
prvky mezi Poštou Partner Lom
2 a zahradou MS Loučná,“ dodává starostka Kateřina Schwarcová a věří, snad již konečně přestanou někteří jedinci tvrdit, že
v horní části města není žádné venkovní hřiště. Díky schválenému
rozpočtu na rok 2022 a vhodným klimatickým podmínkám se
blíží doba osazení dalšími herními
prvky do areálu hřiště (zprovozněného v srpnu 2020) za budovou
bývalé sokolovny.

Hledáte možnost, jak pomoci Ukrajině?
Materiální sbírka je jednou z možností
a Lomáci pomáhají
Dokončení ze str. 1
Kam věci přinést? Na recepci Městského úřadu v Lomu.
„Jde o materiální pomoc, která
bude okamžitě použita, proto
prosíme o předání pouze čistého a vypraného prádla a hygienických potřeb v nepoškozených obalech! Velice děkujeme
a pomoci vás všech si moc vážíme,“ pokračuje Kateřina
Schwarzová.
Jak dále pomoci
Neziskové organizace pracující s migranty v ČR se spojily v centrální místo, kde může
každý na www.pomahejukrajine.cz nabídnout svou pomoc.
„Některé nabídky budou přímo
zveřejněny a mohou na ně reagovat ti, kdo pomoc potřebují.
Ostatní nabídky budou zpracovány a zástupce Konsorcia nevládních organizací pracujících
s migranty se vám ozvou a domluvíte se na konkrétní spolupráci,“ upozorňuje starostka
Lomu. Na webu jsou uveřejněni i všichni členové konsorcia zapojení do tohoto projektu.

Pokud chcete pomoci finančně, obraťte se na prověřené
organizace, které charitativní
sbírky dlouhodobě pořádají
a mají zkušenosti s jejich předáním potřebným. Z široké
nabídky vybíráme například
Český červený kříž – www.cervenykriz.eu, humanitární organizace Člověk v tísni – www.
clovekvtisni.cz, Charita ČR
– www.charita.cz nebo třeba
ADRA – www.adra.cz.
Válka a děti
„Jak mluvit o válce s dětmi?“
pokládá si starostka Lomu otázku
a hned si na ni odpovídá: „Děti
jsou velmi vnímavé, brzy nás
prokouknou. Musíme s nimi jednat upřímně.“ Odborníci doporučují rozhodně dětem nelhat ani
o tak smutných věcech, jako je
válečný konflikt. Válku s dětmi
je třeba řešit, místo faktů ale
mluvit o emocích. Určitě si na ně
najít čas a zkusit s nimi mluvit
o tom, co se děje kolem nás.
„Velmi vám všem děkuji za
pomoc, pochopení, podporu
a solidaritu,“ uzavírá Kateřina
Schwarzová.

Oprava koryta dočasně změnila dopravu

Zápis do první třídy pro
nový školní rok
Základní škola sídlící na adrese
Lom, Vrchlického 372 připravila
na 6. a 7. duben vždy od 14.00 do
17.00 zápis dětí do první třídy
pro školní rok 2022/2023. Pro
tento školní rok budou zapsány
do 1. ročníku základní školy
děti, které dosáhnou šestého
roku věku do 31. 8. 2022 a děti
s odkladem školní docházky. Ve
stejný den proběhne i zápis do
školní družiny.
Přijímání žáků do základní
školy se řídí zákonem č. 561/2004
Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
ve znění zákona č. 178/2016 Sb.
a probíhá ve správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění.
Děti, kterým byl pro školní rok
2021/2022 udělen odklad školní

docházky, musí požádat o přijetí
znovu.
V případě, že se ze závažných
důvodů rodiče s dítětem nemohou
dostavit v uvedené dny k zápisu, je
možno kontaktovat ředitele školy
Jaroslava Zajíce na e-mailové adrese zs.lom@seznam.cz.
Pokud je školským poradenským pracovištěm doporučen dítěti odklad povinné školní
docházky, musí toto zákonný zástupce u zápisu doložit.
Bližší informace o podmínkách zápisu do první třídy ZŠ
Lom zájemci najdou na školním
webu www.zsmslom.cz. Pozor!
Platí především to, že povinná
školní docházka začíná počátkem
školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne šestého
roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Vodohospodářské stavby, spol.
s r.o. pokračují v opravě a rekonstrukci koryta a krycí desky koryta
Lomského potoka na náměstí Republiky. V rámci postupující opravy
je od náměstí Republiky i ze směru
od ulice Československé armády
uzavřen vjezd pod kostelem Nejsvětější srdce Páně a ke sběrnému
dvora na cca 2 měsíce.
„Objízdná trasa do ulic Husova,
Nádražní a Karla Čapka je z Osecké
ulice prostřednictvím ulic Boženy
Němcové, Františka Veselého či
Sadová,“ upozorňuje starostka Kateřina Schwarzová na dočasnou
změnu dopravy. Na webu města
a ve Facebooku
Lomská radnice se
s tímto faktem mohli
seznámit uživatelé
internetu a sociálních
sítí již ve druhé polovině února. „Omlouváme se tímto řidičům vzhledem
k obtížnější dostupnosti této lokality,
ale pevně věříme, že

všichni chápou nutnost situace, kterou si vyžádal neutěšený stav krycí
desky koryta Lomského potoka.
Jedná se o další část stavby Lomského potoka mezi již hotovým úsekem před kostelem a u křižovatky
před Městským úřadem Lom a částí
u železničního viaduktu. Vše začalo
v závěru roku 2018 na náměstí Republiky v místě propadu zatrubnění
u „okálů“, kde byl 19. května 2021
zprovozněn nový můstek. Tím se
zlepšila dosavadní dopravní obslužnost v centru města Lom. Rekonstrukce koryta Lomského potoka
stále pokračuje i díky příznivým klimatickým podmínkám.
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Ve sběrném dvoře začne v dubnu letní 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. Ten v letním
období, tedy od začátku dubna
do konce října, prodlužuje své
služby o dvě hodiny.
S příchodem jara a léta se standardně upravuje i provozní doba
sběrného dvora v Lomu. Od začátku dubna bude do konce října
ve všední dny otevřený od 13.00

do 18.00, v sobotu a v neděli
od 10.00 do 16.00. Do konce
března, kdy skončí zimní období,
je sběrný dvůr otevřen ve všední
dny do čtyř a o víkendech do
dvou hodin odpoledne.
Obyvatelé našeho města si již
navykli, že do sběrného dvora
mohou zdarma odvézt vysloužilé
elektro spotřebiče, staré elektroniky, počítače, zářivky a baterie či
železný šrot. „Naopak vidím velký
prostor pro zlepšení při odevzdávání použitých jedlých olejů a tuků
z domácnosti. Při vaření se jich používá velké množství a zbytky by
neměly skončit ve výlevkách, toaletách či v popelnicích na komu-

Provoz sběrného dvora v letním období (duben až říjen)
Dopoledne

Odpoledne

Pondělí

od 13:00 do 18:00

Úterý

od 13:00 do 18:00

Středa

od 13:00 do 18:00

Čtvrtek

od 13:00 do 18:00

Pátek

od 13:00 do 18:00

Sobota

od 10:00

do 16:00

Neděle

od 10:00

do 16:00

nální odpad,“ apeluje na Lomáky
starostka Kateřina Schwarzová.
Vedle použitých jedlých olejů
a tuků z domácnosti mohou obyvatelé odevzdávat i stavební a demoliční odpad, u kterého je omezení 30 kg na osobu a rok. „Na
sběrném dvoře mohou skončit,
stejně jako v kontejnerech na separovaný odpad, i využitelné složky
komunálního odpadu, jako plast,
papír, sklo, kovy či karton od nápojů,“ pokračuje 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.“

I nadále v Lomu velkoobjemový odpad od popelnic odvezou
pracovníci oddělení komunálního
hospodářství (dříve Technické
služby města Lomu), postarají se
i o ořezané 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,“ uzavírá Kateřina
Schwarzová.
Kdo nemá možnost odvozu
většího množství vyprodukovaného odpadu, může si objednat
kontejner v oddělení komunálního hospodářství na telefonu 776
753 010.

Z hasičského zápisníku: Požár v Louce
V úterý 22. února krátce po půl
jedenácté v Lomu na náměstí houká
siréna a za chvilku vyjíždí družstvo
dobrovolných hasičů spolu s technikou k likvidaci požáru. Celkem
jedenáct jednotek profesionálních
i dobrovolných sborů z okolí nakonec likviduje požár zahradní chaty
a odpadu u domu v Sokolovské
ulici v Louce u Litvínova. „Požár
byl lokalizován až ve večerních ho-

dinách a ochlazovala se vedle stojící budova. Odpadu, včetně pneumatik a plynových tlakových lahví,
bylo na pozemku velké množství. Proto jej musel rozebírat nakladač a vše se prolévalo vodou,“
říká Petr Koutský, velitel Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Lom
a pokračuje: „Pro vodu k zásahu
se kyvadlově jezdilo k nám na základnu.“

V Lomu máme juniorského mistra České republiky v obřím slalomu
O druhém únorovém víkendu
probíhalo ve SKI areálu Bílá
v Beskydech Mistroství České republiky juniorů v rámci mezinárodního závodu FIS. „V obřím slalomu Marek vybojoval 1. místo
v kategorii mladších juniorů
a současně dominoval i v kategorii starších juniorů, kde obsadil též
1. místo. Může se tedy pyšnit titulem juniorský mistr České republiky v obřím slalomu pro rok
2022,“ říká otec mladého lyžaře
Jan Müller.
Hned z Beskyd se Marek Müller
přesunul na další mezinárodní závody, které se konaly v rámci Českého poháru v Koutech nad Desnou. V rámci Helia Sport Cupu
2022 v obřím slalomu a slalomu
v absolutním pořadí mezi muži
Marek vybojoval dvakrát 3. místo.
Během prvního březnového víkendu se mladý lomský lyžař zúčastnil mezinárodních závodů FIS
v Rakouském Abtenau, kde v obřím slalomu vybojoval v absolutním pořadí 3. místo.
Český pohár je složen z 23 závodů konaných v Českých ski are-

álech po celé zemi, vždy v rámci
mezinárodních závodů FIS. „Protože se mnoho závodů konaných
v ČR termínově kryje s akcemi
v Evropě, kde se snažíme především závodit, aby Marek udržel
kontakt se závodníky z Alpských
zemí, jsme s výsledek v Českém
poháru spokojeni,“ hodnotí Jan
Müller. Marek stihnul necelou polovinu závodů, a i tak je v průběžném pořadí na začátku března
lídrem ve všech vypsaných kategoriích (mladší junioři, starší junioři a první je též v kategorii mužů).
Z Markova pohledu bylo
úspěšné i Mistroství České republiky, konané ve dvou etapách.
V lednu se jely rychlostní disciplíny, jak už Lomská radnice informovala, a v průběhu února
navázalo mistroství ČR juniorů
v točivých disciplínách. Celkově
Marek vybojoval v těchto nejprestižnějších závodech v ČR celkem
sedm medailí. Čtyřikrát zlato, dvakrát stříbro a jedenu bronz.
Sezona ještě nekončí, Marek Müller se bude snažit závodit do konce dubna. „Není to vů-

Ve SKI areálu Bílá v Beskydech v rámci mezinárodního závodu FIS mladý
lomský lyžař Marek Müller vybojoval titul juniorský mistr České republiky
v obřím slalomu pro rok 2022.

bec jednoduché zvládnou takto
nastaveného sportovce po finanční
stránce. Moc děkuji městu Lom za
pomoc, též připojuji velké poděkování lidem, firmám z okolí, kteří
všichni Marka podporují. Bez nich
by to bylo nerealizovatelné, a to
i přesto, že má Marek nadprů-

měrné výsledky. Právě z finančních důvodů musíme v takto nastaveném tréninkovém tempu polevit
a budeme doufat, že neztratí moc
kontakt s vrstevníky, kteří jsou
teď většinou hluboko v poli poražených,“ uzavírá Jan Müller, otec
nadaného lomského lyžaře.
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Střípky z naší minulosti: Bohumil Pova už není nezvěstný!
V Lomu před kostelem Nejsvětější srdce Páně stojí památník obětem
koncentračních táborů, který připomíná oběti boje proti nacismu. Mezi
uvedenými obyvateli je i jméno Bohumil Pova s dodatkem nezvěstný.
My už dnes víme, že památník, vzniklý v roce 1946 podle sochaře Karla
Zentnera, neuvádí celou pravdu. Lomský rodák Bohumil Pova zahynul
24. srpna 1944 během náletu na Buchenwald. Bylo mu 32 let.

Jak se stalo, že Lomák prožil část
druhé světové války v koncentračním táboře? „Narodil se 31. května
1912 do rodiny Bohumila Povy, rodáka z Chožova na Lounsku, který
pracoval v dole jako zedník a Anny
Povové, rozené Frankové, původem z Pnětluk na Lounsku, v domácnosti. Spolu se staršími sourozenci malého Bohumila bydleli
všichni v Lomu v domku v ulici
Františka Veselého,“ uvádí pro
Lomskou radnici Michaela Štádle-

nou intenzitou až do konce války.
Na jejím založení se podíleli příslušníci bývalé československé armády a členové organizací jako Sokol, Orel či Stráž obrany státu.
„Postupně byl vězněn ve vojenské káznici Amberg u Norimberku
a koncentračních táborech Dachau
i Buchenwald. Absolvoval pochod
smrti do Osvětimi Konzentrationslager Auschwitz a poté ho čekal návrat do Buchenwaldu (20. 8.
1943),“ pokračuje Michaela Štádle-

Bohumil Pova, na koni, sloužil v posádkách Most, Louny a Benešov v hodnosti štábního rotmistra.

Bohumil Pova, vyučený kovář, absolvoval vojenskou školu v Milovicích a stal
se vojákem z povolání.
Foto 2x archiv Michaely Štádlerové

rová, vnučka za války zabitého Bohumila Povy. Nyní se rozdělí s námi
o vzpomínky její maminky Bohumily Földesové, rozené Povové.
„Dědeček Bohouš miloval koně,
a tak není divu, že se vyučil u mistra kováře Lapky v Zeměchách
u Loun. Po základní vojenské službě
zůstal v armádě a absolvoval vojenskou školu v Milovicích. Jako voják z povolání sloužil v posádkách
Most, Louny a Benešov v hodnosti
štábního rotmistra,“ vypočítává Michaela Štádlerová a pokračuje: „Po
okupaci zůstal v Benešově a sloužil
u Vládního vojska, kde byl v červnu
1940 zatčen gestapem kvůli přechovávání zbraní. Zbraně byly ukryty
v domku jeho tchána v Zeměchách,
kde v té době se svou ženou Annou
a dcerou, mojí maminkou Bohumilou, bydlel.“
Až po válce vyplynulo, že Bohumil Pova byl člen Obrany národa.
Jednalo se o vojenskou protinacisticky zaměřenou odbojovou organizaci. Vznikla krátce po okupaci
v březnu 1939 a působila na území
Protektorátu Čechy a Morava s růz-

V Lomu před kostelem Nejsvětější srdce Páně stojí památník obětem koncentračních táborů, který připomíná oběti boje proti nacismu. Mezi nezvěstnými figuruje i jméno Bohumil Pova. My už dnes víme, že památník, vzniklý v roce 1946 podle sochaře Karla Zentnera, neuvádí celou pravdu. Lomský
rodák Bohumil Pova zahynul 24. srpna 1944 během náletu na Buchenwald.

rová. Podle informací, které rodina
má, pracoval Bohumil Pova v lomu
a v továrně na výrobu zbraní. Zemřel 24. srpna 1944 během náletu
spojenců na Buchenwald. „Děda
byl zastřelen na útěku z baráku do
výrobní haly, kde se dělaly zbraně
pro wehrmacht,“ opakuje Michaela Štádlerová svědectví Františka
Svobody, který po válce vyhledal Annu Povovou. „Zastřelen při
útěku,“ tak prý vdovu informovala
německá mašinerie, což nemuselo
být v souvislosti s množícími se nálety a blížícím se koncem války,
stoprocentní.
Mezi očité svědky, kteří pobyt
v koncentračních táborech přežili, patřil již zmíněný František
Svoboda, se kterým se Bohumil
Pova setkal právě v Buchenwaldu.
„Také ale malíř Emil Filla. Fillovi
v lágru říkali Dědek, byl o třicet
let starší, můj dědeček Bohouš mu
prý při práci pomáhal, “ uzavírá
vyprávění Michaela Štádlerová,
která původně kontaktovala Městský úřad Lom při pátrání po hrobu
příbuzných.
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Budeme uklízet Lom. Přidáte se?
sobota

26.března
2022

Pojďme společně
uklidit Lom:
- Velký Oprám
- hřiště ZŠ (ul. Hornická)

+ Malý Oprám
- lokalitu dle vlastního uvážení

Sraz v 9 hodin
v lokalitě, kterou si vyberete.
S sebou dobrou náladu,
pracovní rukavice a pevnou obuv.
Po akci si opečeme špekáčky na
Velkém Oprámu.
Kontaktní osoba: J.Riegrová 721 163 410

www.uklidmesvet.cz

„Budeme uklízet Lom, pomůžeme tím při úklidu Česka i celého světa. Přidáte se?“ vybízí
starostka města Kateřina Schwarzová obyvatele sloganem pro jarní
úklid, který si částečně vypůjčila
od organizátorů akcí Ukliďme svět
a Ukliďme Česko. Prvně jmenovanou akci organizátoři plánují
na poslední březnovou sobotu
a druhou pak o týden později. „My v Lomu svoláváme
dobrovolníky na úklid města
a jeho nejrůznějších zákoutí na
26. březen,“ upozorňuje Kateřina
Schwarzová a pokračuje: „Konkrétně nám jde o Velký Oprám,
Malý Oprám, sportoviště a jeho
okolí za základní školou. Dobro-

Jak do
knihovny?
Zájemci o půjčení či vrácení
knih, nebo o členství v Městské
knihovně Lom se mohou informovat na telefonu číslo 476 769 874
nebo na e-mailu knihovna@mesto
-lom.cz.
Vstup do budovy Městského
úřadu Lom je možný pouze za předpokladu, že dotyčný splní v tu dobu
aktuálně platná protiepidemiologická opatření. Při příznacích respiračního onemocnění do budovy
vůbec nevstupujte a dohodněte se
s knihovnicí během telefonického
hovoru nebo elektronickou poštou
na vyřešení vaší situace.

volníci si mohou
vybrat i lokalitu dle vlastního
uvážení.“
„Sraz účastníků bude v 9.00
ve vámi vybraných lokalitách.
S sebou si vezměte dobrou
náladu, pracovní rukavice
a pevnou obuv,“
říká Kateřina
Schwarzová
a pokračuje: „Po
akci si společně
opečeme špekáčky.“ Více informací zájemcům poskytne
Jitka Riegrová
na telefonu 721
163 410, tam
také nahlásíte případně své místo
úklidu, aby pracovníci komunálního hospodářství věděli, kde
bude sesbíraný odpad nashromážděn. Aktuální upřesnění budou
i na webu města Lom či na Facebooku Lomská radnice.
Hlavní myšlenkou akce je nebýt lhostejní ke svému okolí, udělat spolu se svými sousedy něco
konkrétního pro to, abychom „nežili na skládce“ a zároveň šířit
osvětu o problematice odpadů,

jejich minimalizaci a recyklaci.
„Asi nemá cenu zmiňovat, že příroda po dvou letech útlumu zaviněného covidovou pandemií pomoc dobrovolníků potřebuje jako
sůl! A to i přesto, že u nás v Lomu
pracovníci oddělení komunálního
hospodářství pravidelně odvážejí
odpad nashromážděný Lomáky
u popelnic,“ uzavírá Kateřina
Schwarzová.

Nabídka
pro občany

Tipy pro dospělé
n Karin Krajčo Babinská – Za
sny. Příběh muže, kterého vlastní
způsob života dohnal na samé dno,
a ženy sice překypující energií a radostí ze života, ale ukrývající osudové tajemství.
n Kylie Brant – Tanči jen pro mě.
Mrazivý thriller, který budete číst se
zatajeným dechem.
n Hendrik Winter – Splnit si své
sny. Sny patří k životu – ale občas
je třeba k jejich uskutečnění pořádný
kopanec.
Naučná literatura
n MUDr. Lenka Kejvalová – Výživa dětí od „A“ do „Z“. Kniha
plná informací o těhotenství, kojení,

„Kdo byl milován nemůže být zapomenut.” Dne 14. února uplynul první smutný rok, kdy nás
navždy opustila naše milovaná maminka, babička, prababička, sestra a teta paní Miluše Krejzová z Loučné. S láskou
na tebe vzpomíná milovaná rodina, přátelé, kamarádi a známí.

Prodám dvougaráž ve špatném
technickém stavu, dolní část
Lomu, ulice ČSA, cena dohodou.
Info. tel.: 605 291 089.

Blahopřejeme
Během března již oslavili či oslaví svá životní jubilea tito občané
města Lomu:
Lumír Veverka, Rastislav Onufer, Vlasta Hříbalová, Soňa Židová, Jiří Vlček, Zdeněk Doležal, Miroslava Hasenöhrlová,
Jaroslav Hofner, Hana Groulíková, Vladimíra Koczká, Jiří Trsek a Zdeňka Radošová.
Hodně pohody, zdraví a životního
optimismu přeje vedení města.

A je tu březen, měsíc čtenářů
Čtení bychom se měli věnovat celoročně, nejen v březnu, kdy se
koná akce – měsíc čtenářů. Lomská
knihovnice vybrala atraktivní tituly
i na březen, ač měnící se počasí láká
více do přírody či na zahrádky.

Vzpomínáme

a následné výživě kojenců, batolat
i dětí školního věku.
n Arnošt Vašíček – Největší tajemství templářů. Je v Čechách
ukrytý nejzáhadnější okultní objekt
všech dob?
n Robert Rohál – Vzlety a pády
slavných českých žen. Osudy hereček a zpěvaček, jejichž životem prošla sláva, ale v soukromí jim osud
rozdal špatné karty.
Pro děti a mládež
n Alois Mikulka – Čertův kožich
a jiné pohádky. Nová sbírka pohádek známého brněnského autora
knížek pro děti, malíře a ilustrátora.
n Petr Steckelmann – Tři holky
na stopě – Noc upírů. Detektivní
klub Tři holky na stopě se pustí do
pátrání a odhalí šokující tajemství:
upíři opravdu existují...
n Nakladatelství TOPP – Veselá
zvířátka. Nechejte se překvapit tím,
co všechno může z papírových koleček vzniknout.

Dne 5. března tomu bylo 36 let,
kdy nám navždy odešla naše
drahá manželka, maminka
a babička paní Iljuška Mrvová.
S láskou stále vzpomínají manžel a dcera Zita s rodinou.

Dne 10. března tomu bylo 10 let,
co odešel náš milovaný syn, bratr, vnuk Vít Pařík. Vzpomínají rodiče, prarodiče a sourozenec.

Dne 10. března jsme vzpomenuli 20. výročí úmrtí pana Josefa Černohorského. Vzpomíná
dcera Božena, vnuk Radek, pravnoučata Káťa, Ondra a Kuba.

„Je těžké bez tebe žít, nikdy nezapomeneme.“ Dne 23. března uplynul rok, co nás navždy
opustil manžel, tatínek a dědeček pan Josef Hofmann. Kdo
jste ho měli rádi, zavzpomínejte
s námi. Děkuje manželka a dcera Dana s rodinou.

Strana 6 | Aktivní odpočinek

Lomská radnice  ročník XII.  číslo 3  březen 2022

Tip na hřejivý relax? Obří náruč termální vody 20 minut od domova
Z Lomu necelých 20 minut jízdy
autem nám stačí k návštěvě Lázní
Teplice, kde se nachází komplex
největších a nejteplejších bazénů
s čistě termální vodou v Čechách.
Na svém webu www.lazneteplice.
cz návštěvníky mimo jiné upozorňují, že minerály obsažené
v termální vodě napomáhají při
potížích s pohybovým aparátem,
slouží jako prevence proti osteoporóze a přispívají k prevenci deformit v kloubech. Bazény Thermalia jsou přístupné i široké
veřejnosti.
Teplická léčba se specializuje
na zdraví pohybové soustavy dospělých. Postavená je na působení
termálního pramene, odborné rehabilitaci a specializovaných terapiích. Vykazuje proto mimořádné
úspěchy v léčbě, zmírňuje stávající obtíže, zahání bolest a pacienti
mají možnost vyhnout se tak zby-

tečnému polykání pilulek s neblahými vedlejšími účinky.
Bazény Thermalia jsou vedle lázeňských hostů přístupné i široké
veřejnosti. Potkávají se zde sportovci, ale i jejich rodiče a prarodiče.
Stále častěji přijíždějí i lidé pracující v kanceláři u počítače nebo
za volantem automobilu. Snaží se
předcházet chronické bolesti spojené s jednostrannou zátěží. Pro
okamžitou relaxaci, odpočinek
a využití volného času je teplické
Thermalium tou správnou volbou.
Nachází se v Lázeňském domě
Beethoven, což je areál, tvořený
dvanácti historickými budovami
a jednou soudobou, je dokonale
propojen a poskytuje všechny
služby pod jednou střechou. Celé
vnitřní nádvoří zaplňuje jedinečný
komplex termálních bazénů, který
stojí přímo na vývěru teplického
pramene Pravřídlo.

Bazény jsou naplněny ničím neředěným termálním pramenem Pravřídlo. Jedná se o přírodní léčivý
zdroj, který 18 000 let nabíral minerály a vzácné prvky z vulkanického
masivu pod městem. Složení pramene vykazuje mimořádné účinky
v léčbě a posílení pohybového aparátu, předchází osteoporóze, pomáhá oddálit změny v kloubech
a posiluje pohybovou kondici.
Během archeologického průzkumu uskutečněného v roce 2019
odborníci prokázali, že základy
největšího a nejznámějšího Lázeňského domu Beethoven v Teplicích
jsou nejstarší dochovanou lázeňskou stavbou střední Evropy. Ta od
svého vzniku ve 14. století nepřetržitě slouží lázeňským hostům.
Je to vůbec poprvé, kdy se
v českých zemích začalo s léčbou
pomocí přírodního zdroje. Dosud
se totiž prameny využívaly jen nahodile. Česká královna Judita však
léta páně 1154 v Teplicích založila klášter, který jako jediný používal termální prameny k péči
o nemocné. A to více než dvě sto-

letí před většinou středoevropských
lázní. Lázně Teplice v Čechách tak
mají zdaleka nejdelší tradici nejen v Česku, ale i v celém regionu
střední Evropy.
Kronikář Václav Hájek z Libočan zasazuje objevení teplických
pramenů do roku 762 našeho letopočtu. Hájkova kronika dává život dodnes oblíbené legendě o uzdraveném
prasátku, které přivedlo místního pasáčka k vyvěrající teplé vodě.
První důkazy o využívání teplické termální vody však pocházejí
z počátku našeho letopočtu. Svědčí
o tom nálezy římských a keltských
šperků i mincí, které se dle zvyku
vhazovaly do vody jako dík léčivé
síle pramenů.
Nemá cenu asi připomínat, že
příběh teplických léčivých minerálních vod začal v době mamutů.
Déšť z hor proniká do vulkanického masivu, kde tisíce let vstřebává teplotu od zemského jádra,
bohatý obsah minerálů i příměs radia. Vzniká pramen s léčivou silou,
jejíž charakter a složení nemá ve
světe srovnání.

Máte doma šikovné dítě? Přihlaste
ho do Jarní dílničky

Foto: archiv Lázně Teplice v Čechách a.s.

Významné dny
n 23. březen:
Světový den meteorologie
Světový den meteorologie byl
vyhlášen jako připomínka 23.
března 1950, kdy vznikla Světová meteorologická organizace
(World Meteorological Organization – WMO). Československo
bylo v té době jedním ze zakládajících členů. Organizace WMO se
stala zvláštním odborem Organizace spojených národů pro oblast
meteorologie, hydrologie a další
související fyzikální vědy. Třiadvacátý březen bychom mohli
pro laickou veřejnost nazvat Světovým dnem počasí, neboť právě
meteorologie se počasím zabývá,
ovlivňuje náš každodenní život a
jsme na něm závislí.

n 24. březen:
Den Horské služby v ČR
Den horské služby si každým
rokem připomínáme 24. března.
Předcházela mu tragédie na hřebenech Krkonoš v okolí Labské
boudy. Během rychlostního závodu na 50 km v roce 1913 zahynuli dva čeští sportovci - Bohumil Hanč a Václav Vrbata. Čin
Vrbaty, který za záchranu kamaráda obětoval svůj život, se stal
impulzem ke vzniku záchranných služeb. Na základě rozhodnutí vlády dochází k vytvoření
obecně prospěšné společnosti –
Horská služba ČR, o.p.s., která
od 1. ledna 2005 přebírá odpovědnost za činnost Horské
služby v ČR.
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nickou poštou na e-mailu: knihovMěstská knihovna Lom pořána@mesto-lom.cz. Upozorňujeme
dá tradiční akci – Jarní dílničky
dopředu účastníky, že z akce můpro tvořivé děti. Kreativní tvořeže být pořizována fotodokumentaní pro holky a kluky od 7 do 12 let
ce pro účely propagace města.
se plánuje na středu 6. dubna od 15
do 17 hodin. Vzhledem k omezené kapacitě prostor městMěstská knihovna Lom pořádá
ské knihovny je
nutné dítě předem
včas přihlásit. Během akce děti malují, stříhají, lepí,
vyzkoušejí si různé techniky a práci i s neobvyklými materiály. Tato
dílnička je tematicJe nutné dítě vždy předem
ky zaměřená na japřihlásit
ro a blížící se Velivzhledem k omezené
konoce. Informace
kapacitě.
a přihlášky zájemci získají v Městské knihovně Lom
Informace a přihlášky v Městské knihovně Lom,
(náměstí Republiky
Tel. 476 769 874 nebo 721 163 410,
knihovna@mesto-lom.cz
13), na telefonech
číslo 476 769 874
nebo 721 163 410,
popřípadě elektroUpozorňujeme účastníky akce, že z ní může být pořizována fotodokumentace pro účely propagace města,
ke zveřejnění v novinách a webu města Lom.
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