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Slovo starostky aneb O zločinu v naší škole

Posílám všem občanům Lomu porci svěží jarní nálady, hojnost zdraví,
pohody, štěstí a přání klidných, šastných a požehnaných svátků jara.
Přeji vám co nejméně střetů s lidskou zlobou, hloupostí, závistí a nenávistí.
Za vedení města vás všechny prosím, bume k sobě ohleduplní, milí a nezištní.
Děkuji, Kateřina Schwarzová

Očkování psů
Upozorňujeme vás, že dne 15. 5.
2013 od 17 do 18 hodin před budovou MěÚ Lom a dne 16. 5. 2013
od 17 do 18 hodin naproti bývalé
Jednotě v Horním Lomu se uskuteční očkování psů.
Poplatek za povinné očkování je ve
výši 100 Kč a za nepovinné očkování
tzv. kombinace je ve výši 300 Kč.
Aplikace provede paní MVDr. Emílie
Klečková.
Dále upozorňujeme majitele, aby
své psy vybavili košíkem (náhubkem)
a měli je na vodítku!
Děkujeme.

Sbírej toner
Projekt SBÍREJ TONER, je ekologicko-charitativně zaměřený projekt organizovaný občanským sdružením AKTIPO a v České republice běží již pátým rokem. Do tohoto projektu je zapojené i naše město.
Výtěžek získaný z renovace nasbíraných tonerů, který za období květen 2009
– říjen 2012 činil 1 222 162 Kč, putoval do zařízení pro mentálně hendikepované spoluobčany, která jsou do tohoto projektu zapojena.
Tento projekt pomáhá hned dvojnásobně – šetří přírodu a zároveň zlepšuje život potřebným. V loňském roce sběrači zapojeni do tohoto projektu odevzdali přes 45 000 tonerů a cartridgí, což je zhruba 23 tun cenného materiálu, který
by jinak třeba skončil na skládkách jako odpad.
Nádoby na sběr tonerů a cartridge v našem městě jsou umístěny na místním
sběrném dvoře a v budově MěÚ Lom. V případě zájmu o rozšíření sběrných
míst a umístění dalších sběrných nádob (SBÍREJ TONER) se můžete obrátit na
oddělení odpadového hospodářství na MěÚ Lom, kancelář č. 5.

Velmi srdečně vás, milí Lomáci,
zdravím a opět se k vám vracím
v úvodníku „Slovo starostky“.
Dnes bych chtěla hovořit o naší
škole. Jistě jste zaregistrovali, že
jsem byla na den 25. 3. 2013 nucena svolat 17. zasedání zastupitelstva města Lom, a to přesně měsíc
po zasedání minulém, tedy svolala
jsem jakési „mimořádné“ jednání
zastupitelstva. Vedly mě k tomu dosti závažné okolnosti týkající se příspěvkové organizace města Lom
– Základní a mateřská škola Lom.
A především žádost paní ředitelky
Mgr. Ivany Šabkové.
Ve škole a obou školkách mateřských byla ze strany České školní inspekce provedena v říjnu 2012 státní,
veřejnosprávní kontrola hospodaření
s ﬁnančními prostředky, jenž poskytuje stát na mzdy pedagogických
i nepedagogických zaměstnanců.
Kontrolovány byly školní roky 2011/
2012 a 2012/2013.
Tato státní kontrola zjistila porušení velmi závažná, týkající se především neoprávněně použitých ﬁnančních prostředků v roce 2011.
Tedy laicky řečeno statutární zástupce, tedy ředitelka školy, v té
době Mgr. Coubalová, porušila
zřejmě hned několikrát zákon tím,
že neoprávněně vyplatila ﬁnanční
prostředky a tím poškodila stát
o částku ve výši 172 810 Kč. Z tohoto důvodu obdržela současná paní
ředitelka písemné „Oznámení o zahájení řízení“ ve věci porušení zákona
– respektive rozpočtové kázně, kde
je krajskými úředníky černé na bílém
uvedeno, že bývalé vedení školy –
tedy Mgr. Coubalová zřejmě porušila rozpočtovou kázeň spočívající
v neoprávněném použití ﬁnančních prostředků státu v celkové
výši 172 810 Kč s tím, že krajským
úřadem Ústeckého kraje bude vydáno rozhodnutí o uložení odvodu
za porušení rozpočtové kázně v celkové výši 172 810 Kč. K této částce,
jak bylo písemně oznámeno z Kraj-

ského úřadu Ústeckého kraje, bude
ještě připočteno penále, jenž do současné doby činí 79 282 Kč.
Dále vedoucí ekonomického odboru Ústeckého kraje písemně sdělil,
že cituji: „s ohledem na skutečnost, že
z důvodu nepřehledného a neuspořádaného vedení administrativy původními
zaměstnanci organizace Základní škola
a Mateřská škola nelze stanovit přesná
data porušení rozpočtové kázně týkajících se mzdových prostředků,“ konec
citace. Z tohoto důvodu bylo úředníky
stanoveno datum dílčích případů porušení rozpočtové kázně na říjen 2011
a prosinec 2011. Jak vidíte a lehce si
na jedné ruce spočítáte, školu v té době
vedla a ve všech směrech zastupovala
a tedy i za hospodaření ve škole zodpovídala Mgr. Dagmar Coubalová. Ona
tedy zřejmě nese veškerou zodpovědnost za předmětné porušení zákona.
Ale abych se dostala k tomu co mě
vedlo svolat jakési „mimořádné“ zastupitelstvo. Slovo mimořádné jsem umístila do uvozovek, neboť tento termín
zákon o obcích nezná. Výše popsané
okolnosti s úhradou částky 172 810 Kč
byly tím impulsem. Současná ředitelka
školy Mgr. Ivana Šabková požádala
radu města a zastupitele města o ﬁnanční výpomoc s touto platbou.
Zastupitelé města Lom schválili
posílení neinvestičního příspěvku ZŠ
a MŠ Lom ve výši 172 810 Kč a tyto
prostředky byly uvolněny na pokrytí
odvodu za porušení rozpočtové kázně
– jak jsem popsala výše. K tomuto
kroku jsme přistoupili s ohledem na tu
skutečnost, že pokud bychom ﬁnanční
prostředky pro školu neuvolnili, tak by
paní ředitelka musela sáhnout do rozpočtu školy a tím by ohrozila mzdy
všech zaměstnanců školy.
Město Lom předalo veškerou dokumentaci tohoto nehorázného porušení zákona zřejmě Mgr. Coubalovou právnímu zástupci k vymáhání
škody, kterou způsobila.
Ještě mi prosím dovolte vám popsat „perličky“, jenž ve škole onou
státní kontrolou vyplynuly na povrch:
Zaměstnankyně, která zde po dobu řízení školy Mgr. Coubalovou vykonávala mnoho funkcí – od administrativní
pracovnice, pracovnice BOZP, požární
hlídky, sekretářky, personalistky, klíčnice, dokonce vydávala rozhodnutí
ve správním řízení o přijetí či nepřijetí dětí do školy či školky, a co více,
dokonce také měla pedagogický úvazek, tedy učila a byla zařazena na vysokoškolsky placeném místě – tak tato
zaměstnankyně měla „vystudované“
dva roky vyšší dívčí – obor šička. Ve
škole totiž nebyly vedeny řádně personální záležitosti a zřejmě nikdo neřešil, že jsou zaměstnanci chybně zařazeni do platových tříd a stupňů, že jsou
neoprávněně přepláceni.
Dále bylo zjištěno vyplacení odměny
ve výši 30 000 Kč statutárnímu orgánu
ZŠ a MŠ Lom bez vědomí zřizovatele
tedy rady města... A tak dále a dále...

Takové perly byly kontrolou zjištěny. Dle sdělení současné paní ředitelky nebyl bývalým vedením školy
po zaměstnancích vyžadován – tak
jak zákon ukládá – výpis z rejstříku
trestů. Ona nyní ani neví, zda nemá
ve škole někoho, kdo byl trestně stíhán. Také nebylo vyžadováno doložení nejvyššího dosaženého vzdělání a ani doklad o předchozích
zaměstnáních, proto byli chybně zaměstnanci zařazeni do tříd a stupňů,
protože dle těchto dokladů se platová třída a platový stupeň určuje.
Mgr. Ivana Šabková toto vše
nyní opravuje v souladu se zákonem. Je jasné, že ne všem zaměstnancům školy se to zamlouvá, protože někteří správným zařazením do
platového stupně a třídy – skutečně
dle svého vzdělání a odpracovaných
let – přijdou o část měsíční výplaty.
Prosím je proto o shovívavost – paní
ředitelka to skutečně napravit musí.
A takových „jobovek“ bylo v naší
škole zjištěno skutečně moc. Na tak
malou školu, řekla bych, až příliš.
Např. špatně čerpané státní dotace –
zde se opět musely platit ﬁnančnímu
úřadu pokuty. Ve školní jídelně nebyly sledovány výživové normy. Bývalá ředitelka školy nevydala školní
řád mateřské školy. Bývalá ředitelka
školy postupovala protizákonně při
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Byla chybně stanovena úplata
za školní stravování. Pravidla vnitřního kontrolního systému nebyla
v roce 2011 ve škole nastavena tak,
aby minimalizovala provozní, ﬁnanční, právní a jiná rizika, čímž došlo k porušení zákona.
Nebyla jsem tedy daleko od pravdy
když jsem na zasedání ZM prohlásila,
že „škola byla za bývalého vedení vedena jako za krále Klacka“. Ještě jsem
ale měla dodat, že byla škola vedena
absolutně mimo zákon.
Asi jsem se rozpovídala příliš, ale
čtenář nechť mě omluví za obšírnější
popis dění v naší škole. Je nutné uvádět věci na pravou míru a hlavně mít
vše podložené fakty. Jak už jsem zmiňovala, nesnáším fámy, šumy a drby.
Popsala jsem jen zlomek toho, jak
špatně a trestuhodně byla bývalými
ředitelkami škola vedena. Alespoň si,
milí Lomáci, uděláte obrázek a představu. Mým zbožným přáním je, aby
bylo vše napraveno a aby byl v naší
škole už konečně klid a pořádek, klid
na to pravé, co má škola přinášet –
vzdělání.
Ještě slovo na závěr – někteří
naši spoluobčané, kteří mají tzv.
„máslo na hlavě“ týkající se záležitostí naší školy a měli by „lézt kanálem“, chodí na zasedání ZM a zde
chtějí neustále něco řešit.
Děkuji vám všem slušným občanům našeho města za vaši vstřícnost a pochopení. Přeji vám jen vše
dobré.
Kateřina Schwarzová
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Dětský karneval
První sobota v březnu patřila lomským dětem. Město Lom pro ně přichystalo v sále kulturního domu jejich oblíbenou akci – dětský karneval.
O dvouhodinový program plný zábavy
se postarali členové Divadla Mazec.
A mazec to opravdu byl. Hudba, živě
zpívané písničky a tanec se střídaly

se soutěžemi, do kterých byli zapojeni nejen děti, ale i rodiče. Nechyběly
světelné efekty a pouštění mlhy. Dobrá
nálada a úsměv na tvářích dětí i rodičů
byly známkou toho, že se dobře bavili.
Nezapomnělo se ani na vyhlášení masek, sladká odměna byla připravena
pro všechny.

Základní škola a Mateřská škola Lom
Halová
olympiáda škol
V pátek 8. března jsme se zúčastnili
Halové olympiády škol v Litvínově.
Ve sportovní hale jsme se sešli
s žáky dalších škol a měřili své síly,
zručnost i dovednosti.
Letos poprvé se nám podařilo sestavit dva týmy, mladší a starší.
Na medaile jsme nedosáhli, den
jsme si ale užili a již se těšíme na další
ročník.
Žáci II. stupně ZŠ a MŠ Lom

Testovací dopoledne v počítačové učebně
Naše škola byla spolu s dalšími 169
školami vybrána, aby reprezentovala
Českou republiku v testování nazvaném ,,Mezinárodní šetření počítačové
a informační gramotnosti“.
Žáci osmých ročníků se 5. března
sešli v počítačové učebně, kde si pod
dohledem pana učitele Vorla vyplnili
na počítači dva třicetiminutové testové
moduly, které obsahovaly autentické

úlohy zaměřené na vyhledávání informací, sdílení informací, práci s dokumenty, prezentace a bezpečnostní aspekty práce v internetovém prostředí.
Poté následoval dvacetiminutový dotazník, který zjišťoval informace o rodinném zázemí žáka a o využívání počítačových technologií.
Všechny odpovědi žáků jsou důvěrné a budou použity výhradně pro

analýzu socioekonomického zázemí
skupin žáků v České republice.
Do testování byli zařazeni i vybraní
učitelé, kteří vyplnili učitelský dotazník
a ředitelka školy dotazník pro ředitele.
Pro žáky byly testy zajímavým
zpestřením práce na počítači a věříme,
že v příštím školním roce bude lomská
škola opět mezi těmi vybranými.
Hana Chumchalová

Jak jsme tvořili velikonoční řetězy
Městská galerie Radniční sklípek v Litvínově pořádá opětovně výstavu velikonočních řetězů. Naši šikovní školáci se jí rovněž zúčastnili. Zajeďte se proto podívat do Litvínova.

22. březen – celosvětový den vody
Žáci I. stupně se zúčastnili projektového dne ,,Voda nad zlato“.
Voda vznikla na naší planetě před
4 miliardami let. Vytvořila moře, obrovské oceány, kde dala vzniknout prvnímu

životu. Stala se domovem jednoduchých
rostlin, potom i živočichům a člověku.
Pokrývá 2/3 zemského povrchu. Vyskytuje se ve třech skupenstvích. Je to
zázračná látka, která dává naší planetě

život. To a ještě jiné informace se dozvěděli naši školáci v den svátku vody.
Na závěr proběhla prezentace výtvarných prací, kterými žáci vyzdobí
školní prostory.

Zástupci tříd prvého stupně základní školy

Školní klub

Dlouhá zima trápí nejen nás, ale i zvířátka. V projektovém dni se žáčci z 1.A seznámili s ptáky, kteří odlétají do teplých krajin a naopak, kteří tady s námi tráví zimu. Zjišovali, jak přečkávají
zimu zajíčci, lišky, divocí kanci a vysoká zvěř v lesích a na polích. Do přírody vyrazili malí detektivové pozorovat stopy zvěře a nejedna se jim podařila odlít ze sádry.
Hana Rambousková
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Blahopřejeme
jubilantům
V měsíci dubnu oslaví svá významná životní jubilea tito občané našeho města:
Vlasta Mužíková
Eva Škramlíková
Libuše Richtrová
Anna Koterová
Květa Malá
Jiřina Pátková
Věra Dvořáková,
Stanislav Pavlíček
Milan Plešmíd
Antonín Stejskal
Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví a životního optimismu.

Pomocná ruka Finančního
úřadu v Litvínově nebyla
v Lomu efektivně využita
Dne 19. 3. 2013 se v rámci klientského přístupu za účelem výběru a pomoci s daňovým přiznáním k dani z příjmů za zdaňovací období roku 2013
uskutečnil výjezd 2 pracovníků Finančního úřadu pro Ústecký kraj – Územní
pracoviště v Litvínově. Pracovnice využily zasedací místnost Městského
úřadu Lom od 14:00 – 17:00 hodin.
Během uvedené doby se do kontaktní místnosti dostavilo celkem 5 daňových subjektů. Celkem byla odevzdána 4 daňová přiznání, jeden daňový
subjekt požadoval pouze konzultaci se
správcem daně. A to i přesto, že o uvedené vstřícné službě byli občané města
Lom včas a vhodně informováni.
Z uvedeného však vyplývá, že výjezd pracovníků se jeví jako neefektivní, jak sděluje vedoucí oddělení daňové správy Martina Kaloušová.
„Mě velmi mrzí, že i přesto, že jsme
se snažili občanům našeho města pomoci a tuto službu jsme pro ně zajistili, tak nebyla skoro vůbec využita.
Příště se potom nemůžeme divit, když
pracovníci ﬁnančního úřadu k nám do
Lomu již nevyjedou,“ sděluje starostka
města Kateřina Schwarzová.

Inzerce
 Prodám víceúčelový komerční objekt v Litvínově Chudeříně.
Tel: 777 339 291
 Prodám byty 3+1 v Mostě ul. Albrechtická a ul. Karla Marxe.
Tel: 734 796 300
 Prodám byt 3+1 v Lomu u Mostu.
Tel: 734 796 302
 Prodám zasíťovaný pozemek o výměře 678 m2 v Nové Vsi v horách.
Tel. 734 796 302

Vzpomínáme

Dne 12. dubna uplynou smutné
dva roky, kdy nás navždy opustila
naše milovaná babička Eva Eﬂerová z Loučné a v květnu tomu
bude rok a půl, co nám navždy
odešel i náš milovaný dědeček
Vladimír Eﬂer z Loučné.
S láskou v srdci stále vzpomíná
celá rodina a blízcí příbuzní.
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Ze života Policie ČR a Městské policie Most v Lomu
Policie ČR
Známost přes internet skončila
vyhrožováním
Lomští policisté šetří případ vyhrožování. Vše začalo internetovou seznamkou. Žena z Litvínovska si začala
dopisovat s mužem z Mostu. Po nějaké
době spolu navázali vztah. Problémy začaly, když žena chtěla známost ukončit.
Bývalý přítel ji měl kontaktovat a přesvědčovat, aby si to rozmyslela. To poškozená odmítla. Mostečan to tedy zkusil jinak, v jednání přitvrdil. Žena se
podle svého vyjádření obávala o zdraví
a život, protože si od něj měla několikrát vyslechnout závažné výhrůžky. Ke
slovnímu napadání měl využívat také
sociální síť. V těchto dnech Mostečan
skončil na policii, kde si vyslechl sdělení podezření ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování. Případ je veden
ve zkráceném přípravném řízení.
Za dobrotu na žebrotu
Lomští policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření
ze spáchání přečinu krádeže muži
ve věku 27 let z Litvínova. Ten měl
v bytě na Litvínovsku koncem února
okrást svoji bývalou přítelkyni. Žena
ho nechala ve svém bytě, když ji
o to poprosil. Pak byt na několik hodin opustila. Po návratu zjistila, že je
pryč bývalý přítel a s ním i její mobilní telefon Nokia a notebook za deset tisíc korun. Policie odcizené věci
již nezajistila. Podezřelý je totiž stihl
ve stejný den prodat. Údajně v Mostě
oslovil na ulici neznámého muže a lup
mu nabídl. Ten nabídku přijal a odcizené věci si odkoupil.
Zahradu vybílil zloděj
Nové zahradní nářadí si bude
zřejmě muset pořídit majitel jedné

zahrádky v zahradní kolonii v Lomu
na Litvínovsku. Neznámý lapka tam
vnikl násilím poté, co překonal oplocení a v zahradním domku hledal, co
by odcizil. Hodilo se mu téměř veškeré zahradnické nářadí. Ukradl motorovou sekačku, strunovou sekačku,
vrtačky, motorovou pilu, prodlužovací
kabely, hadice a nepohrdl ani obyčejnou baterkou. Poškozený majitel odhadl, že mu zloděj zanechal škodu za
více jak 15 tisíc korun a krádež ohlásil
lomským policistům.
V souvislosti s blížící se jarní zahrádkářskou sezónou policisté upozorňují občany, aby byli opatrní při
nakládání s vlastním majetkem a na
zahradách nenechávali volně odložené
věci, které by mohly přilákat zloděje.

 Stání na městské zeleni v ulici
PKH, v ulici Novostavby v Lomu Loučné
 Parkující vozidla tvořící překážku
v silničním provozu v ulici Vrchlického
 Odtahové vozidlo Městské policie
Most provedlo odtah vozidel bránící
plynulému průjezdu technického vozidla při odklizení sněhové nadílky,
odtahy autovraků, na které byli strážníci upozorněni obyvateli města
 Odtahové vozidlo bylo využito
i v případech naložení uhynulé
lesní zvěře na komunikaci ve městě
Lomu a jeho přilehlém okolí (srna,
divoké prase, jelen)
 Provádíme odchyty zatoulaných
psů a převoz do rudolického útulku

por. Alena Bartošová
tisková mluvčí
Krajského ředitelství
policie Ústeckého kraje

Především řidiči, kteří svá vozidla
zaparkují na chodník nebo trávník, by si
měli uvědomit, že ničí městský majetek

Městská policie
Strážníci městské policie Most ve
městě Lom provádějí již sedm měsíců pravidelnou kontrolní činnost
na základě uzavřené veřejnosprávní
smlouvy se statutárním městem Most.
Občané Lomu se na městskou policii obracejí nejen prostřednictvím
linky 156, ale také strážníky oslovují
v úřední dny, kdy ve městě vykonávají
pravidelnou činnost. Pracovnice městského úřadu mají na strážníky telefonní
kontakt a v případě potřeby příslušníky žádají o prověření konkrétní situace nebo doručení předvolání ke správnímu řízení.
Nejčastěji řešené přestupky:
 Neoprávněné kácení dřeva
 Špatné parkování na parkovišti
v ulici Osecká
 Často jsou řešeni pejskaři, kteří
svého psa venčí na volno, nebo po
něm neuklidí exkrementy

Od 1. 4. 2013 úprava jízdního řádu
školního autobusu Lom
Od 1. 4. 2013 dochází k úpravě jízdního řádu školní autobusové linky města
Lom, kterou provozuje dopravce Autobusy Kavka, a. s. Tento autobus mohou
nadále ZDARMA využívat děti a senioři, kteří jsou držiteli speciálních karet,
vydávaných na sekretariátu MěÚ Lom. Školní autobusová linka je označena viditelnou cedulí „Město Lom – školní bus“.
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JÍZDNÍ��ÁD�ŠKOLNÍHO�AUTOBUSU�M�STA�LOM����platný�od�1.�4.�2013�
�Pracovní�dny�
Trasa�
�as� �as�
Trasa�
�as�
Lom,�rozcestí�M.�Rad�ice�
7:19�
�
Litvínov,�nádraží�
13:50
Lom,�Osecká� *
7:21�
�
Litvínov,�nám�stí�Míru�
13:52
Lom,�nám�stí�
7:23�
�
Litvínov,�Máj�
13:55
Lom,��ervený�k�íž�
7:24�
�
Litvínov,�mototechna�
13:56
Lom,�škola�
7:25�
�
Litvínov,�sportovní�hala�
13:57
Lom,�Geologický�pr�zkum� 7:26�
�
Litvínov,�Citadela�
13:58
Lou�ná�
7:29�
�
Litvínov,�3.�ZŠ�
13:59
Lou�ná,�kone�ná�
7:32�
�
Litvínov,�Kold�m�
14:01
Lou�ná�
7:33� �
Horní�Lom�
14:03
Horní�Lom�
7:34� ��
Lou�ná�
14:04
Litvínov,�Kold�m�
7:36� ��
Lou�ná,�kone�ná�
14:05
Litvínov,�3.�ZŠ�
7:37� ��
Lou�ná�
14:06
Litvínov,�Citadela�
7:38� ��
Horni�Lom,�rozcestí�
14:07
Litvínov,�sportovní�hala�
7:40� ��
Lom,�Geologický�pr�zkum 14:09
Litvínov,�mototechna�
7:41� ��
Lom,�škola�
14:10
Litvínov,�Máj�
7:42� ��
Lom,��ervený�k�íž�
14:11
Litvínov,�1.�ZŠ�
7:44� ��
Lom,�nám�stí�
14:12
Litvínov,�nádraží�
7:47� ��
Lom,�Osecká�*
14:13
��
��
Lom,�rozcestí�M.�Rad�ice� 14:15

**zastávka�Osecká�není�ješt��v�aktuální�dob��provozu�schopná,�avšak�usilovn��
zastávka Osecká není ještě v aktuální době provozu schopná, avšak usilovně se pracuje na zajištění její dopravní obslužnosti.

�

�

Od
autobusové
Autobusy
využívat
vydávaných
Školní
Lom

a město pak musí vynakládat nemalé ﬁnanční prostředky k nápravě. Podle přestupkového zákona č. 200/ 1990 Sb. lze
za přestupky v dopravě udělit blokovou
pokutu až do výše 2 000 Kč.
Strážníci provádějí kontrolu městských objektů, zda sběroví referenti neodnášejí něco, co jim nepatří, jako tomu
bylo v areálu Kohinoor, kdy byl zadržen
muž s kladivem, kterým vybourával železné zárubně dveří. Budova je zazděná
a sběrači kovů tudíž nevyhledávaná.
Do běžné činnosti strážníků patří kontrola osob, zda nejsou v pátrání
PČR nebo pohřešovaní.
Nechyběla ani přítomnost příslušníků na lomském plese, kde dohlíželi
na veřejný pořádek.
Na požádání posádky sanitního vozu
v nočních hodinách hlídka městské policie asistovala při naložení a převozu
71leté obyvatelky DPD v ulici ČSA do
nemocnice.

Strana 4

Lomská radnice  ročník III.  číslo 4  duben 2013

Měsíc březen – měsíc čtenářů

Mohlo by vás zajímat
Zajímavosti z historie i současnosti našeho města a jeho okolí
Mariánské Radčice
V minulém čísle jsme si připomněli
historii bývalé sousední obce Libkovice, dnes se zmíníme o další obci, ke
které měl Lom také blízký vztah, a to
o Mariánských Radčicích. Podle archeologických nálezů bylo území obce Mariánské Radčice i sousedních Libkovic
osídleno primitivní zemědělskou kulturou již v mladší době kamenné. Název
vsi se odvozuje od náčelnického rodu
vesnice – Radkových, kteří zde sídlili
již v 11. století. Nejstarším písemným
dokladem o existenci vesnice je královská listina z roku 1341, ve které se uvádí
ves Reitschitz. Své současné jméno získala obec v roce 1859 nařízením rakousko-uherského ministra vnitra, které
původní název rozšířilo na Mariánské
Radčice-Maria Radschitz. Obec byla
v minulosti majetkem cisterciáckého
kláštera v Oseku, po správní reformě
v roce 1850 se stala samostatnou obcí,
ke které se připojily také Lom a Libkovice. Obě vsi se v roce 1876 odpojily
a vytvořily vlastní samostatné obce. Ve
13. století se ves stala významným pout-

ním místem souvisejícím s mariánský
kultem, jehož význam rostl až do 50. let
minulého století. Po návratu členů cisterciáckého řádu do oseckého kláštera
byla tato tradice obnovena.
Velká část historie obce je spojena
s kostelem Panny Marie Bolestné. Podle
kronikářských zpráv byla již roku 1286
v radčickém kostele na bočním oltáři
umístěna dřevěná soška Panny Marie
Bolestné. Místo sloužilo jako útočiště
věřících v tehdy bouřlivých a nejistých
časech domácí války a braniborských
vpádů po smrti krále Přemysla Otakara
II. K návštěvě tohoto kostela nabádal
věřící i papež Mikuláš IV., který v roce
1289 udělil papežským nařízením všem
věřícím 40denní odpustky za návštěvu
a pokání v tomto kostele. Stavba přetrvala bez pohromy také husitské bouře
a původní soška byla nahrazena novou,
pozdně gotickou sochou z let 1510–
1520, která přetrvala dodnes. Zřejmě
pro svoje dávné tradice se Mariánské
Radčice staly po třicetileté válce jedním
z ohnisek katolického kultu mariánského a významným poutním místem.
Proto přistoupil osecký klášter jako patron k rozsáhlé přestavbě kostela a ke

Mariánské Radčice (Maria Ratschitz) – první zmínka r. 1280, pohlednice z r. 1924

zřízení ambitu v nové barokní podobě,
již si komplex zachoval dodnes. Nese
v sobě umění významných osobností
období baroka. Zajímavá je dochovaná
zpráva, že se kvůli stavbě kostelní křížové chodby vzdal svého v cestě překážejícího domu Karel Püttner z Mariánských Radčic. Zemřel v roce 1721 a je
pohřben v křížové chodbě na místě, kde
stál stůl v jeho pokoji. Tam je dnes jeho
náhrobní kámen. Kostel byl hojně navštěvován pro údajné zázraky, které se
zde odehrávaly a které jsou zčásti zobrazené na freskách na zdi křížové cesty.
Navštěvovali jej hlavně nemocní, kteří
zde hledali zázraky uzdravení. V kronice kostela je zaznamenáno, že jistý
Jakub Palm v zákristii kostela ještě
před počátkem třicetileté války našel
velké množství berlí, které tam uzdravení lidé zanechali, nebo tam byly poslány na památku.
Areál zapadal do zemědělského prostředí, které v Mariánských Radčicích
charakterizovaly zemědělské statky se
širokými zděnými branami pro vjezd
do dvora, z nichž mnohé dodnes kopírují komunikační linie v obci. Bohatá
ložiska uhlí, otevření hlubinných dolů
Kaisergrübe a Jan II poblíž obce a dále
průjezd hlavního železničního tahu obcí
od roku 1870 změnily původní život
obyvatel a daly místu hornický charakter. V 70. a 80. letech minulého století
se také uvažovalo o likvidaci obce v důsledku rozšiřování důlní činnosti. Novými rozhodnutími v 90. letech bylo od
tohoto záměru odstoupeno. Budoucím
generacím tak zůstalo uchováno hodnotné historické území, jehož kvality
mají širší kulturně historický význam.
S Lomem byly Mariánské Radčice
spojeny v minulosti hlavně působením místní fary, kde se odehrávaly významné události, kterých se účastnili
i lomští obyvatelé, jako křtiny, svatby
nebo mše za zemřelé. Dodnes Lom
s Mariánskými Radčicemi spojuje jeden matriční úřad.

Téma
Společenský nešvar
V posledních letech začalo stále
více lidí využívat dřevo k vytápění
svých domovů. Mnoho z nás si pořídilo krbová kamna, a mnoho z nás také
začalo používat dřevo jako hlavní surovinu do kotlů ústředního vytápění.
Poptávka po dřevě na otop rok od
roku stoupá, a s tím také jeho nabídka
a cena, kterou za něj jeho dodavatelé
požadují. V poslední době se na trhu
objevují také velmi výhodné cenové
nabídky dovozu palivového dřeva.
V těchto případech bychom však měli

Jako každý rok připravilo město
Lom prostřednictvím knihovnic zajímavé akce, jak pro děti z řad školní
mládeže, tak i pro naše seniory u příležitosti měsíce března – měsíce čtenářů
Děti byly seznámeny s funkcí
knihovny, k čemu slouží, jak funguje.
Bylo jim k dispozici dětské oddělení
s celým knihovním fondem. S elánem se vrhly na prohlížení knih s tématikou, která je nejvíce zajímá a baví.
Poté si zasoutěžily v různých kvízech
a hádankách. Za správné odpovědi
a vyřešené úkoly obdržely sladkou odměnu. Nikdo nepřišel zkrátka.
Milou návštěvou v knihovně byly
také děti ze zdejší mateřské školy. I pro
ně byl připraven pestrý program. Byly
jsme mile překvapeny jejich znalostmi

Lomští senioři
Oslava Mezinárodního dne žen
s lomskými seniory
Ve čtvrtek 21. března se zástupci
města starostka Kateřina Schwarzová,
místostarosta Pavel Barák a člen rady
města Bronislav Schwarz sešli v sále
kulturního domu spolu se členy klubu
lomských seniorů, aby společně oslavili Mezinárodní den žen. Popřát k tomuto významnému dni přišly také děti
ze základní školy a mateřské školy
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Příroda je pro život vždy důležitá,
vždy je špatné její ničení. Mnohem
horší je to však právě v místech, kde
zeleň tvoří přirozenou ochranou bariéru před nadměrným hlukem a prachem z okolních uhelných dolů.
Pokud máte rádi přírodu a není
vám lhostejné, v jakém prostředí žijete, požadujte po dodavateli palivového dřeva potvrzení o povolení
k těžbě, ve kterém je uvedena osoba,
lokalita a datum, kdy je těžba povolena. O to příjemnější pro vás budou
chvíle strávené doma u vyhřátých
kamen.
Eva Eminger

spolu s paní ředitelkou Ivanou Šabkovou a dalšími učitelkami, které seniorům zazpívaly, zarecitovaly a zatančily. Pro všechny bylo připraveno
malé občerstvení a hudba k poslechu i tanci. Seniorkám předalo vedení
města spolu s dětmi základní školy
malou kytičku, ale gratulace a poděkování patřili všem přítomným.

Co možná nevíte
Den Země

zpozornět. Často se totiž jedná o dřevo
z tzv. černé těžby, jejíž důsledky poté
pozorujeme ve svém nejbližším okolí
při prvních jarních procházkách se
svými čtyřnohými miláčky.
Přiložené fotograﬁe dokumentují konkrétní případ černé těžby v přírodním parku Gutmanka v dolní části
Lomu. Pachatel zde porazil dvě vzrostlé,
více než padesátileté břízy, jejichž
kmeny odtěžil a odvezl. O chamtivosti
a bezohlednosti tohoto člověka vypovídají hromady odřezaných větví, které
byly ponechány na místě svému osudu.
Nejedná se přitom o první černou těžbu
dřeva ve velkém v této lokalitě.

a zájmem o knihy. Tímto děkujeme za
krásný velikonoční dárek, který vytvořily za pomoci učitelek a který již nyní
zdobí naší knihovnu.
Další akcí bylo setkání se seniorkami a seniory z Loučné. V jejich
klubovně proběhla beseda s názvem
„Významná kulturní výročí v měsíci
březnu“. Připravily jsme si pro ně zajímavé povídání o několika významných osobnostech z kulturního, veřejného, či politického života. Patří
mezi ně např. Jan Masaryk, Oldřich
Nový, Sergej Sergejevič Prokofjev,
Ota Pavel a jiní. Beseda proběhla
v příjemné atmosféře a již nyní se těšíme na další setkání.
Všem čtenářům děkují
lomské knihovnice

Den Země je den věnovaný planetě Zemi, který se každoročně slaví
22. dubna. Tento svátek je ovlivněn
původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti 21. března a oslavovaly příchod
jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující obyvatele naší planety na dopady
ničení životního prostředí. Den Země
je svátek naší planety, která jediná ze
všech planet sluneční soustavy umožňuje existenci života – lidí, živočichů
i rostlin. Dává nám vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, jídlo, bez
kterého bychom nemohli být, prostor, ve kterém žijeme a mnoho dalšího. Ale toto bohatství není nevyčerpatelné. Lidé Zemi neustále ubližují.
Tím, že zamořují vzduch, znečišťují
vodu, ničí životní prostor mnoha živočichům. Málokdo si ale uvědomuje,
že tím lidé ubližují hlavně sami sobě.
A právě den Země je vhodnou příležitostí, abychom si tyto věci uvědomili, abychom si na toto téma společně popovídali v rodině a vysvětlili
svým dětem závažnost tohoto tématu.
Můžeme si sami, či jako rodina nebo
kolektiv udělat nějakou drobnou soukromou oslavu Dne Země a ta se nemusí omezit jen na datum 22. dubna.

A může se jednat opravdu o maličkost
– např. úklid kousku přírody, kam
chodíme na procházky, zasazení jakékoli rostliny, či stromku, nebo zhotovení krmítek nebo budek pro ptactvo.
Den Země oslavili poprvé roku
1970 američtí studenti, od roku 1990
se slaví i v České republice. I v letošním roce se na řadě míst naší republiky můžeme těšit na řadu zajímavých ekologicky zaměřených akcí jak
pro děti, tak pro dospělé. Přehled akcí
najdeme na mnoha odkazech na internetu.
A abychom do tohoto významného
svátku zapojili i naše děti, vyhlašujeme pro ně malou soutěž. Vyberte si
něco, co je součástí naší Země, např.
zvíře, strom, rostlinu, kámen, horu...
a zkuste to buď nakreslit nebo o tom
napsat krátké povídání či básničku.
Svoje výtvory buď osobně přineste
do konce dubna do městské knihovny,
nebo pošlete e-mailem na knihovna@
mesto-lom.cz. Na všechny čeká sladká
odměna.
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