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Slovo starostky

Zdravím vás velmi srdečně, vážení a milí. Právě držíte v rukou poslední vydání Lomské radnice před
prázdninami, neboť v měsících červenec a srpen naše periodikum bohužel nevychází. Další číslo obdržíte až v září. Tudíž se s vámi na dva
měsíce loučím, ale pouze co se týče
naší Lomské radnice, neboť já i celé
vedení města a taktéž úředníci MÚ
Lom fungujeme i o prázdninách.
Co pro vás chystáme na prázdniny najdete podrobněji uvnitř listu.
Já vás srdečně zvu na Lomskou pouť,
jenž se zaskví v jiném a novém kabátku – čili bude trošičku odlišná,
atraktivnější a zajímavější, ale více
prozrazovat nebudu. Připravili jsme
překvapení pro vás všechny, přijďte
se 15. 6. a 16. 6. podívat, srdečně
a vřele vás zvu.
V prázdninových měsících nebudeme zahálet a chystáme velké

akce – rekonstrukci a zkapacitnění MŠ Lom v ulici Husova, malování vnitřků budovy ZŠ Lom,
vybudování školního rozhlasu v budově MŠ Lom, vybudování nového
chodníku v Lomu-Loučné, rekonstrukci komunikace, chodníků a veřejného osvětlení, nové přechody
pro chodce a nové veřejné osvětlení
u kapličky na ul. Vrchlického, pěší
zónu okolo kostela, zateplení štítů
na penzionech pro seniory a spousta
dalších a dalších novinek nás v našem městě čeká.
Doufám, že se uvidíme 17. června
na zasedání Zastupitelstva města
Lom, kam vás tímto srdečně zvu.
Zde si můžeme pohovořit o problémech které vás trápí.
Doufám a věřím, že o prázdninách a dovolených budeme mít
krásné a teplé počasí plné sluníčka,
abychom mohli všichni alespoň
chvíli odpočívat a čerpat síly na další
období.
Děkuji vám, milí Lomáci, za přízeň. Za vaše podněty, náměty, připomínky, ale i výtky. Dokazují mi totiž,
že vám naše město a život v něm nejsou lhostejné.
Přeji vám jen pěkné dny plné
slunce a pohody a milých setkání
s dobrými lidmi. Dětem přeji nádherné prázdniny plné zážitků, dobrodružství a úsměvů a nám dospělým přeji klidnou a pohodovou
dovolenou.
Kateřina Schwarzová

Nová služba pro občany

Třídění textilu
Město Lom uzavřelo smlouvu s ﬁrmou KOUTEX s. r. o., která se zabývá problematikou sběru tříděného odpadu – zejména textilu. Kontejner na recyklaci textilního odpadu je nově umístěn vedle vstupních vrat do areálu sběrného
dvora za místním kostelem.
Do kontejneru vkládejte:
Čistý a suchý textil v igelitových taškách (či jiných obalech) – nepotřebné ošacení jako jsou košile, trika, kalhoty, ložní prádlo, utěrky, ručníky, pyžama, domácí textil, spárovanou obuv
Návod k použití kontejneru:
1. textilní odpad je vhodné připravit si předem do zavázaných igelitových tašek či pytlů – tak lze zaručit, že takto nasbíraný textil nebude kvůli namoknutí a znečištění zbytečně znehodnocen
2. balíček s textilem umístěte do vhazovacího prostoru
3. páku přemístěte do horní polohy (ve směru šipky)
DO KONTEJNERU NEPATŘÍ: koberce, matrace, netextilní materiály, silně
znečištěné a mokré textilie.
MYSLETE PROSÍM NA TO, ŽE S TÍMTO MATERIÁLEM BUDE DÁLE
PŘI ZPRACOVÁNÍ RUČNĚ MANIPULOVÁNO
Hlavní cíle projektu KOUTEX:
Ekologický cíl – chránit životní prostředí
Charitativní cíl – pomáhat potřebným
Vaše ošacení, slouží k dalšímu upotřebení, je předáváno ﬁrmou KOUTEX charitativním organizacím, které se zabývají jejich další distribucí. Ostatní textil je využit
při výrobě čistících hadrů, nebo předán k další recyklaci dle povahy materiálu.

Jaro a bujení plevele v Lomu

http://cs.wikipedia.org
Vážení a milý Lomáci, přišlo konečně jaro a sním začala hojně bujet zeleň, a to i zeleň, jenž naše okolí
zrovna nekrášlí. 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 právního 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 a věříme, že pro většinu z vás je
samozřejmostí postarat se o svůj majetek
a sekání trávy a údržba pozemků je pro
vás přirozenou činností. Těm, kterým
se do sekání trávy a odstraňování plevele nechce, nabízíme alternativu v podobě Městských technických služeb
Lom (MTS Lom) – www.tslom.cz, tel. č.

724 143 829 či modrá linka 810 88 77 88,
kde si můžete objednat služby v podobě
např. sekání trávy, údržby zahrady či
odstranění plevele, ale také mnohé jiné
služby. Pro bližší informace proto neváhejte pracovníky MTS Lom kontaktovat – spojení viz výše.
Náklady na likvidaci plevele se každoročně zvyšují. Považujeme proto za
svou povinnost vás poprosit, abyste
se dívali kolem sebe a upozornili včas
každého, kdo své pozemky neudržuje.
Za vaši pomoc předem děkujeme.
Kolektiv zaměstnanců
MÚ Lom a MTS Lom

Oprava koryta Lomského potoka
V měsíci červnu budou zahájeny
práce na opravě koryta Lomského potoka. Jedná se o část odkrytého toku
potoka v ulici Vrchlického, a to od viaduktu železniční trati Litvínov – Moldava až po česla v parku na nám. Republiky u č.p. 31. Oprava břehů a dna
potoka je nutná z důvodu vypadlých
kamenů tvořících břehovou zeď a podemletého dna toku.
Vzhledem k tomu, že celý opravovaný úsek Lomského potoka prochází
mimo zastavěnou část ulice Vrchlického a tím mimo místa, kde se pohybují lidé, nemělo by dojít k omezení
dopravy a průchodnosti chodníků.
K omezení chodců může dojít pouze,
pokud budou procházet od železniční
zastávky Litvínov – Moldava směrem
k ulici Vrchlického.
Prosíme občany města Lomu,
aby se v místech stavby pohybo-

vali opatrně a tak předcházeli úrazům. V tomto úseku ulice Vrchlického může dojít rovněž k částečnému
omezení dopravy, a to hlavně při převozu stavebního materiálu. Prosíme
vás proto o trpělivost, pochopení a to-

leranci, pokud se budete nacházet
v místech probíhající stavby. Po dokončení oprav budeme mít opět část
Lomského potoka bezpečnou, dobře
udržovanou a připravenou na průtok
velkého množství vody.

Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany města Lomu, že termín splatnosti místního poplatku za odpad je do 30. září 2013. Poplatky lze uhradit na účet
č. 1041418379/0800, variabilní symbol 1337, speciﬁcký symbol – poslední
dvojčíslí roku, číslo domu, číslo ulice, dále můžete uradit poplatek přímo v pokladně MěÚ. Sazba poplatku za odpad, pro rok 2013 činí 505 Kč na jednu osobu za kalendářní rok.
Skutečnosti vedoucí ke vzniku, zániku nebo změně poplatkové povinnosti je
občan povinen oznámit do 15 dnů na MěÚ, v kanceláři č. 5, Sýkorová Jana, tel.
476 769 870, email: sykorova@mesto-lom.cz. Na uvedených kontaktech můžete rovněž požádat o zaslání složenky k úhradě místního poplatku.

Strana 2

Lomská radnice  ročník III.  číslo 6  červen 2013

Základní škola a Mateřská škola Lom  Základní škola a Mateřská škola Lom
Vystoupení dětí ze ZŠ na Majálesu

V dubnu jsme se školní družinou a školním klubem při ZŠ a MŠ Lom měli akci – dopravní výchovu, jízdu na koloběžkách. Hrou jsme se učili jakou povinnou výbavu má mít správně vybavené kolo, jak se chová bezpečně chodec a jak cyklista, opakovali jsme si důležitá telefonní čísla, zkoušeli si různé modelové situace. Také jsme si zajezdili na hřišti s koloběžkami po vytyčené trase z kuželů. Děti si zajímavou formou a prostřednictvím různých
činností zopakovaly a procvičily základní pravidla silničního provozu a my věříme, že to vše přispělo ke zvýšení
jejich bezpečnosti a prohloubení znalostí o dopravě.
Z. Hokrová, J. Bartovská

Ve středu 1. května se v našem
městě slavil Majáles. K této příležitosti
děti ze základní školy nacvičily krátký
program. Celou akci zahájili hasiči,
kteří uprostřed náměstí postavili májku.
Jako první vystoupily malé mažoretky,
které nacvičily svou skladbu k této přiležitosti. Následovalo vystoupení dětí
ze školní družiny a školního klubu,

které za doprovodu klarinetu zazpívaly
krásné písničky. Na závěr vystoupily se
svou skladbou velké mažoretky, které
natrénovaly své vystoupení na moderní
hudbu. Všechny děti za svou šikovnost
a snahu sklidily velký potlesk a odnesly si domů sladkou odměnu. Počasí
nám sice nepřálo, ale stejně jsme si celé
odpoledne všichni skvěle užili.

Den matek ve škole v Lomu
Školní družina a školní klub při ZŠ a MŠ Lom pořádala v dubnu akci – cestu za velikonočním pokladem. Děti
na vyznačené trase plnily různé úkoly, kvízy, tajenky a poznávačky na připravených stanovištích. Po splnění
všech úkolů nás čekal ještě jeden, ten nejdůležitější úkol, najít poklad. K pokladu nás dovedla bavlnka, kterou
jsme smotávali cestou. Poklad byl na světě. A jelikož nám po tak dlouhé cestě pěkně vytrávilo, všichni jsme si
s chutí zamlsali.
Z. Hokrová, J. Bartovská

V úterý 14. května odpoledne se sešly maminky dětí třeťáků ve škole při
milé příležitosti. Nechyběla ani jediná
maminka, dokonce přišli také příbuzní
a sourozenci. Jejich děti si pro ně připravily krátké vystoupení plné lásky. Každé
dítě mělo pro svou maminku jinou básničku, kterou předneslo s velkým zaujetím. Nechyběla také písnička a ukázka
práce ve škole. Zazněly písničky v anglickém jazyce, které děti hodně baví a jsou
velmi šikovné. Nakonec třída předvedla
maminkám taneční vystoupení.

Odpoledne se vydařilo, při závěrečné písni „Jsi moje máma“ dostala
každá maminka od své ratolesti růži
a pampeliškový med, na který si děti
vlastnoručně natrhaly voňavé květy.
Odpoledne se vydařilo, maminky se
usmívaly. Naše motto je: „Když se
usmívám, zdraví prospívám...“ To bylo
vidět jak na dětech, tak na jejich maminkách, které odcházely domů s pocitem, že škola není jen o učení v lavicích, ale že školu můžeme mít vlastně
hodně rádi.

Školní družina společně se školním klubem při ZŠ a MŠ v Lomu si udělala kloboukový den. Stačí klobouk na hlavu, sluníčko k tomu a běžný školní den se hned stane zábavnější. Již v ranní školní družině, či o přestávkách děti
předváděly svoje kloboukové nápady a nebylo jich málo. Po obědě začalo tolik očekávané odpoledne plné soutěží a zábavy. Kloboukový den jsme si užili.
Z. Hokrová, J. Bartovská

Přípravná třída v cukrárně
Celý školní rok jsme pilně pracovali, tak jsme se ve čtvrtek 16. května
odměnili a navštívili naší cukrárnu
v Lomu. Děti dostaly od rodičů korunky a všechny je tam utratily. Společně jsme si pochutnávali na různých

Dne 30. dubna proběhl ve 4.A „Čarodějný projekt“, který byl propojen do
hodin českého jazyka, matematiky a výtvarné výchovy. Děti zpracovávaly
pracovní listy s čarodějnou tématikou. Poté si zasoutěžily na chodbách školy a vyvrcholením bylo opékání buřtíků v areálu „Bomba“. I přes nepříznivé
počasí jsme si to všichni moc užili.
Jana Zemčíková

 Kdy jindy než 30. dubna by se
měl konat v 1.A ,,Čarodějnický rej“.
Třída byla plná čarodějů a čarodějnic. Nejstarší z čarodějnic Bludimíra Hanimůra zkoušela malé čarodějnické učně z matematického
magického listu. Také se přiučili, že
tento den je velmi starým svátkem,
kdy se lidé scházejí u zapálených
ohňů a slaví příchod jara. Podle starých legend se čarodějnice slétaly
na nejvyšším vrchu a při jejich reji
byla volena královna sabatu. I při
našem reji byla zvolena královna sabatu Zuzimíra Hadimíra. Velice těsně před Valentýninou Myšpulatou.

dortech, zmrzlinkách a koktejlech.
Největší radost měly děti z papírových deštníčků, které dostaly ke své
objednávce. V cukrárně se nám moc
líbilo a doufáme, že tam třeba ještě
společně vyrazíme.
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Pěší výlet
na Salesiovu
výšinu

Turistický výlet na Oprám
V pátek 24. května 2013 jsme se se
školní družinou a klubem při ZŠ a MŠ
Lom vydali na turistický výlet. Tentokrát jsme se museli spolehnout na
vlastní nohy a ujít pěšky pár kilometrů. Krásnou, jarní, rozkvetlou přírodou nám cesta rychle utíkala. Počasí
nám naštěstí přálo i sluníčko se na
nás chvílemi usmálo. Naším cílem byl
přírodní zatopený lom pod názvem

V pátek 17. května se konečně
umoudřilo počasí a mohl se uskutečnit
náš dlouho plánovaný výlet na „Letohrádek“ neboli Salesiovu výšinu. Paní
učitelky z přípravné, II. a IV. třídy si
naplánovaly pěší okruh podle turistických značek. Vydali jsme se na pochod
s velkou svačinkou v batůžcích. Dobře
zakreslené žluté značky nás dovedly
k našemu cíli. Po zasloužené svačině
jsme si prohlédli skalní město a o historii místa se dočetli na informační tabuli. Při pohledu na skalní útvar jeden z chlapců spatřil hlavu vojevůdce
Jana Žižky, kterou jsme později viděli i my. V lese se nám moc líbilo, poznávali jsme různé rostliny a lesní živočichy. Čas nás však nutil k návratu.
I když jsme našlapali několik kilometrů a bolely nás nohy, výlet jsme si
všichni užili.
Zemčíková, Dietrichová, Hubková

Beruškiáda na Bombě
Dne 17. května se to na Bombě
hemžilo beruškami. To proto, že prvňáčci tam měli velkou vědomostní soutěž ,,Beruškiádu“.
Berušky létaly od úkolu k úkolu
a plnily beruščí matematické slovní
úlohy, odpovídaly na přírodovědné
otázky a zapotily se i u čtenářského
úkolu. Na louce vykvetlo znenadání
několik zajímavých květů s čísly,
které nikde jinde neuvidíte a naše berušky měly za úkol najít k těmto květům příklady. Výtvarný úkol byl pro
každou berušku legrace, měly totiž
namalovat sebe.
Na závěr přišlo vyhodnocení.
Všechny berušky se velice snažily a za-

slouží obrovskou pochvalu, ale přeci
jen některé z nich byly nejlepší.
Na 1. místě se umístily berušky: Andrejka Havelková, Terezka Černá, Filípek Salač, Vilmička Martinovská;
2. místo obsadily berušky: Zuzanka Cihelková, Deniska Šidelková, Valentýnka
Vaňová, Honzík Turko, Filípek Komínek, Adámek Gizman, Anitka Kocurová, Adámek Schubada, Máša Stehlíková; 3. místo vybojovaly berušky: Péťa
Prokop, Ondrášek Kasal, Patrik Kocur,
Velké poděkování patří i našim maminkám, které svým beruškám připravily krásné kostýmy a zapojily se do
soutěží.
Hana Rambousková

M�sto Lom – M�stská knihovna Lom

Oprám. Cestou nám pěkně vytrávilo
a tak jsme s chutí snědli svačinku.
A jelikož se nám tam moc líbilo, namalovali jsme si okolní krajinu i se
zatopeným lomem na čtvrtku. Na
místních lavičkách či na dece a hlavně
v přírodě se nám malovalo jedna báseň. Už teď víme, že se tam ještě někdy budeme chtít vrátit.
Z. Hokrová, J. Bartovská

Tipy na volný čas
15. 6. – 15. 9. 2013
do 28. 6. – Ilustrátoři přírody –
výstava Schola Humanitas Litvínov
15. 6. – Den magistra Edwarda
Kelleyho – hrad Hněvín Most

P�ÍM�STSKÝ TÁBOR pro d�ti ve v�ku od 6 do15 let
Co je p�ím�stský tábor ?
Je to jednodenní tábor, kde se d�ti, které tráví prázdniny doma mohou bavit, zažít plno zážitk�
a nenudit se u televize, �i po�íta�e. Kapacita tábora je 15 d�tí, proto je nutné se v�as p�ihlásit.
Dopravu a vstupné p�i výletech si hradí každé dít� samo.
Zájemci si mohou vyzvednout P�IHLÁŠKY v M� knihovn� v Lomu a tamtéž je do
12. �ervence odevzdat. Informace na tel. 476 769 874.

Prázdninový�program�p�ím�stského�tábora�

15.–16. 6. – Bitva o hrad Hasištejn –
hrad Hasištejn u Chomutova
21.–22. 6. – Upíři na zámku – zámek
Červený hrádek Jirkov
23. 6. – koncert Umělci z Prahy –
varhany a zpěv – klášter Osek
4.–7. 7. – ALDIE ADRIA
CHAMPIONSHIP – Autodrom Most

29. 7. POCHO�ÁK – OSECKÁ NAU�NÁ STEZKA

6. 7. – Indiánské války – Březno
u Chomutova

30. 7. RAN� „V�TRNÉ ÚDOLÍ “ – DUBÍ

13. 7. – Letní milostná ladění
s Giacomo Casanovou I. – zámek
Duchcov

31. 7. ZOOPARK CHOMUTOV

14. 7. – varhanní koncert Peter
Kleinert – klášter Osek

SRAZ: v 9:00 hod. v M� knihovn�
S sebou: 25 K� (na vlak), sva�inu, pohodlnou obuv

SRAZ: v 8:00 hod. v M� knihovn�
S sebou: 150 K� (na vlak, autobus, projíž�ky na koních), sva�inu, pohodlnou obuv

SRAZ: 9:00 hod. v M� knihovn�
S sebou: 170 K� (na vlak a vstupné do zooparku), sva�inu, pohodlnou obuv

1. 8. ŠTOLA STARÝ MARTIN – KRUPKA

SRAZ: v 8:00 hod. v M� knihovn�
S sebou: 150 K� (na vlak, autobus, vstupné do štoly), sva�inu, pohodlnou obuv, teplou mikinu

2. 8. HRAD HN�VÍN A OBLASTNÍ MUZEUM V MOST�
SRAZ: v 9:00 hod. v M� knihovn�
S sebou: 90 K� (vlak, vstupné – vyhlídková v�ž Hn�vín, oblastní muzeum), sva�inu, pohodlnou obuv

20. 7. – Dostihy – Hipodrom Most
4. 8. – Hudební festival Mitte Europa
– klášter Osek
9.–11. 8. – Mezinárodní mistrovství
ČR automobilů na okruzích –
Autodrom Most
11. 8. – Letní milostná ladění
s Giacomo Casanovou II. – zámek
Duchcov
17.–18. 8. – Osecké slavnosti –
město Osek
23. 8. – výstava Třináctá komnata
Napoleonova – zámek Duchcov

Český svaz chovatelů drobného zvířectva Lom

30. 8.–1. 9. – CZECH TRUCK PRIX
– Autodrom Most

15.června 2013

31. 8. – Dostihy Velká letní cena –
Hipodrom Most
31. 8. – Svatováclavský festival –
klášter Osek

Zahradní areál chovatelů
( za kostelem )

So 9:00 – 17:00 hod.
Vstupné :

dospělí 10,-Kč
děti zdarma

Cena dopravy : 330,- /os.
Odjezd :
6:30 hod. MěÚ Lom
6:35 Loučná/konečná ul.Libkovická/
6:45 hod. Litvínov nádraží /zast.bus.č.13, směr Janov/
7:10 hod. Most nádraží /naproti zast.tramvaje č.2/
Informace a závazné přihlášky na telefonu 476 769 874, nebo osobně v Městské
knihovně v Lomu. Tamtéž i zaplacení zájezdu.

Významné dny
v následujících měsících
26. 6. – Mezinárodní den boje proti
drogám
27. 6. – Den politických vězňů
30. 6. – Den armády
12. 8. – Mezinárodní den mládeže

Strana 4

Lomská radnice  ročník III.  číslo 6  červen 2013

Slet a rej čarodějnic v Lomu

Lomští senioři
Klub seniorů Loučná slavil Den matek

Dne 30. dubna proběhl na hřišti u restaurace Anšajba v horní části Lomu
již tradiční slet čarodějnic. Nejen čarodějnice ale i všechny přítomné, kteří
zavítali na tuto akci přivítala starostka
Lomu Kateřina Schwarzová a popřála
všem příjemnou zábavu. Celý program byl pojat v historickém duchu,
připraveny byly dobové soutěže, ve
kterých si děti mohly vyzkoušet svou
šikovnost, nechybělo vystoupení kejklíře, skupiny historického šermu Ortel ani oblíbené projížďky na koních,
či třpytkové tetování a malování na obličej. Hlavní částí programu bylo vy-

hlášení nejhezčích masek čarodějnic,
kde s malou či větší sladkou odměnou
bylo pamatováno na všechny přítomné
čarodějnice. Akce pokračovala společným shromážděním u hranice, kde

byla symbolicky upálena ﬁgurína čarodějnice. Následným opékáním špekáčků u táboráku byl slet čarodějnic
ukončen.
Oblíbenost této akce je u obyvatel
Lomu velká, což dokázali svou hojnou
účastí i přesto, že počasí letos nepřálo.
Pořadatel, město Lom, děkuje
za pomoc při organizaci akce JSDH
Lom a pracovníkům Technických služeb Lom.
Poděkování patří rovněž sponzorům
akce – p. J. Radošovi majiteli Krušnohorských uzenin a p. J. Bergmanovi
vedoucímu Restaurace Anšajba.

Stavění májky – tradičního symbolu jara
Za zakladatelku Svátku matek je
považována metodistka Anna Marie Jarvis. Ta při druhém výročí smrti
její matky zorganizovala v baptistickém kostele v neděli 12. května 1907
setkání místních matek. Rok poté byla
požádána, aby toto setkání na druhou květnovou neděli opět zopakovala. Pro velký úspěch se začala šíření
této myšlenky věnovat naplno, až nakonec kongres USA v roce 1914 prohlásil Den matek národním svátkem.
Z USA se svátek začal šířit dále. V Evropě se uchytil po první světové válce.
V Československu se Den matek začal
slavit v roce 1923. Mezinárodní svátek
Den matek si připomínáme pravidelně

druhou květnovou neděli. Matkám věnovaný den má být oceněním odvahy
a oběti mateřství.
Na tento svátek nezapomíná ani
Klub seniorů Loučná, který připravil na
22. 5. 2013 příjemné odpolední posezení pro své členy věnovaný právě maminkám, neboť maminka je jen jedna
a její nenahraditelné místo v životě člověka si tímto svátkem připomínáme. Na
oslavu svátku Dne matek byli pozváni
představitelé města Lomu. Pozvání přijala starostka města Kateřina Schwarzová společně s členem RM Bronislavem Schwarzem. Přinesli sebou dobrou
náladu, milé slovo a jako poděkování
maminkám malý dárek.

Historicky nejstarší známý doklad
o stavění máje je z roku 1422, kdy za
postavení máje dostal hoch odměnu,
a to ruku děvčete.
Májka se staví v předvečer 1. května
na návsi nebo náměstí. Konec měsíce
května byl spojen s kácením májky
a jarní veselicí.
Štíhlý, hladce opracovaný smrk se
zelenou březovou korunkou a věncem
opentleným barevnými fábory zvedali
do výšky, bez techniky, svaly pořádných chlapů – jednotka sboru dobrovolných lomských hasičů. Na přátelskou
výpomoc přijel též sbor dobrovolných
hasičů z Meziboří. Když májku postavili, bezpečně ukotvili a zajistili, spokojeně setřeli pot z čela a oddechli si.
Následovala kulturní vložka, kdy
nás žákyně ze ZŠ Lom seznámily s významem a tradicemi Máje. Velmi zda-

řilé bylo i vystoupení malých a velkých lomských mažoretek pod vedením
p. učitelky Hubkové. Též jsme si vyslechly pásmo písniček zpěváčků ze
zdejší školy.
Pro hojný počet návštěvníků bylo
též připraveno malé pohoštění.
„Chtěla bych tímto poděkovat Jednotce dobrovolných hasičů Lom, Sboru
dobrovolných hasičů Meziboří, pracovníkům Městského úřadu, pracovníkům
Technických služeb Lom, lomským
mažoretkám a žákyním, žákům a paním
učitelkám ZŠ Lom za jejich pomoc při
organizaci této akce. A nemalý dík patří
také všem Lomákům, kteří měli svůj díl
na úspěchu celé akce. Doufám z celého
srdce, že se nám všem společně podařilo tradici stavění májky u nás v Lomu
obnovit,“ sděluje k vydařené akci starostka města Kateřina Schwarzová.

Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji

„Dne 23. května jsem opět ráda a srdečně přijala pozvání od lomských seniorů na 26. sportovní hry seniorů, jenž se jako každoročně konaly v Litvínově
na letním stadionu. Naše seniory jsem přišla povzbudit a popřát jim mnoho
zdaru a síly, ačkoli se domnívám, že oni mají síly a optimismu na rozdávání.
Děkuji všem za milé dopoledne. Již nyní se těším na Sportovní hry seniorů,
tentokrát sedmadvacáté,“ komentuje pěknou a podařenou akci starostka
města Kateřina Schwarzová.

Dne 8. května vedení města – starostka Kateřina Schwarzová, místostarosta Pavel Barák a členové rady města Bronislav Schwarz a Zdeňka Šteﬂíková – uctili položením smutečních kytic památku obětí 2. světové války u památníku Rudé armády, pomníku umučených v koncentračních táborech,
pomníku amerického pilota J. H. Bankse a pamětních desek dětských obětí nacismu a J. Sýkory. I když od ukončení válečného konﬂiktu uplynulo již
68 let, je tento akt dodnes připomínkou obyčejného lidského hrdinství proti jakékoli tyranii, které je aktuální i v dnešní době.

Město Lom nejen pro své potřeby,
ale především pro vás zajistilo tištěnou verzi Katalogu sociálních služeb
v Ústeckém kraji. Informace obsažené
v tomto katalogu naleznete také v interaktivní elektronické verzi na adrese
www.socialnisluzbyuk.cz, případně
www.socialnisluby.kr-ustecky.cz.
Jedná se o užitečného pomocníka v náročných životních situacích, ve kterých se může každý z nás v průběhu života ocitnout. Jedná se o nástroj, který
pomůže potencionálním uživatelům
v orientaci a nabídce služeb v Ústeckém kraji. Jsou v něm uvedeni všichni
poskytovatelé sociálních služeb, kteří
jsou registrování v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění.
V katalogu naleznete poskytovatele
celkem z osmi oblastí:
1. Pečovatelská služba – tísňová péče
2. Odborné sociální poradenství – telefonická krizová pomoc
3. Centra denních služeb, denní stacionáře, sociálně aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace – ambulantní,
pobytová, sociálně terapeutické dílny
4. Terénní programy, kontaktní centra,
služby následné péče, terapeutické komunity
5. Azylové domy, domy na půl cesty,
noclehárny, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra
6. Týdenní stacionáře, domovy pro
seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení,
sociální služby poskytované v zdravotnických zařízeních ústavní péče, odlehčovací služby, domovy se zvláštním
režimem
7. Raná péče, tlumočnické služby, průvodcovské a předčitatelské služby, sociální rehabilitace – terénní, podpora samostatného bydlení, osobní asistence
8. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení

pro děti a mládež, azylové domy pro
matky s dětmi, intervenční centra.
V případě zájmu lze do katalogu nahlédnout na těchto místech:
 MěÚ Lom, nám. Republiky 13/5,
I. patro, kancelář č. 14
 MěÚ Lom, nám. Republiky 13/5,
přízemí, městská knihovna

 Penzion pro seniory Lom, ul. ČSA
487, kancelář vedoucí PPS
 Penzion pro seniory Lom-Loučná,
Novostavby čp. 124 kancelář pracovnic sociální péče
 Pobočka městské knihovny Lom-Loučná, Novostavby čp. 123
 Ordinace praktického lékaře Lom-Loučná, Novostavby čp. 112.
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Ze života Policie ČR a Městské policie Most v Lomu
se škoda na poničení zdiva vyšplhala na
11 500 korun, policisté věc překvaliﬁkovali na trestný čin. Událost je vedena
ve zkráceném přípravném řízení. Mladíkovi za bourací práce hrozí až roční
pobyt za mřížemi.
Chatu navštívil zloděj

Jel pomalu a kličkoval,
nadýchal přes tři promile
Přes tři promile alkoholu měl v dechu 33letý muž z Litvínova. Zjistila
to hlídka lomských policistů. Řidič na
sebe upoutal pozornost pomalou a klikatou jízdou. Když ho policisté zastavili, tak jim měl nesrozumitelně říct, že
špatně vidí. Požití alkoholu nepopíral
a uvedl, že ho to nyní velmi mrzí. Odplatou za nezodpovědné chování mu
bylo převzetí sdělení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Chatu na Litvínovsku navštívil zloděj. Vybavil se spacákem a třemi péřovými bundami. Z chaty také odnesl
strunovou sekačku. Věci si poškozená
vyčíslila na 2 400 Kč. Na jeden tisíc je
odhadnuto poničení objektu. Případem
se zabývají lomští policisté.
por. Bc. Alena Bartošová
tisková mluvčí Krajského
ředitelství policie Ústeckého kraje

Vyboural pět zárubní
Lomští policisté sdělili podezření ze
spáchání přečinu poškození cizí věci
20letému mladíkovi z Litvínovska.
Skutek, ze kterého ho muži zákona viní,
se stal v prosinci 2012. Tehdy byl strážníky přistižen při vybourávání zárubní
v objektu v Lomu. Připraveno měl pět
kousků. Ty byly oceněny na 4 150 Kč.
Případ byl nejprve veden jako přestupek proti majetku. Vzhledem k tomu, že

Blahopřejeme
jubilantům
V měsíci červnu oslaví svá významná životní jubilea tito občané našeho města:
Jiřina Heisslerová
Helena Švábová
Libuše Hájková
Jiří Lippert
Jaroslav Křesák
Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví a životního optimismu.

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. Tento měsíc strážníci doručili písemnost s předvoláním
ke správnímu řízení dvěma osobám.
Pracovnice MÚ upozornila službukonající strážníky městské policie na parkující vozidlo v ulici Libkovická, které
vykazovalo známky násilného vniknutí.
Jelikož nebyl majitel vozidla hlídkou zastižen a vzhledem k tomu, že hrozilo odbrzdění vozidla a ohrožení bezpečnosti
procházejících osob, bylo odtahovým
vozidlem městské policie odtaženo. Po
ukončení úkonu se k příslušníkům přihlásil 43letý majitel, který byl poučen,
z jakého důvodu bylo vozidlo odtaženo,
a kde si ho může vyzvednout.
Z důvodu nedodržování rychlosti
projíždějících řidičů obcí provádějí
strážníci městské policie měření rychlosti v ulici PKH, kde je umístěna dopravní značka s omezením 30 km/hod
z důvodu blízkosti mateřské školy.
Druhým stanoveným úsekem měření rychlosti je ulice Osecká, kde je
zvýšený provoz a řidiči nerespektují,
že jsou v obci a musí dodržovat zákonem stanovenou rychlost 50 km/hod.
Nezodpovědným řidičům, kteří nedodržují předepsanou rychlost, mohou
městští strážníci udělit blokovou pokutu do výše 2 000 Kč.
Události řešené strážníky městské
policie:
 Na náměstí Republiky jsme odchytili zatoulaného kokršpaněla, na kterého upozornil městskou policii prostřednictvím linky 156 obyvatel Lomu.
Pes byl umístěn do rudolického útulku.
Nejen živá zvířata městští strážníci odchytávají v ulicích města. Mrtvou srnu,

Kalendárium Lom 15. 6 – 15. 9. 2013
15. – 16. 6. Lomská pou
17. 6. jednání Zastupitelstva
města Lom
20. 6. jednání Rady města Lom
20. 6. školní Akademie
4. 7. jednání Rady města Lom
18. 7. jednání Rady města Lom
20. 7. zájezd ZOO Dvůr Králové
nad Labem

29.07. – 02.08. dětský příměstský
tábor
1. 8. jednání Rady města Lom
15. 8. jednání Rady města Lom
29. 8. jednání Rady města Lom
12. 9. jednání Rady města Lom
13. 9. zájezd na muzikál AIDA
do Prahy

kterou strážníci odklízeli z komunikace v Lomu, převezli do kaﬁlerního
boxu ve Velebudicích.
 Příslušníky byli řešeni majitelé psů
venčící psy na volno nebo po nich neuklidili psí exkrementy. Strážníci městské policie mohou za přestupek udělit
blokovou pokutu do výše 1 000 Kč.
 Téměř denně strážníci řeší řidiče
vozidel parkujících na chodníku v ulici
Libkovická.

Strážníci městské policie zajistili
plynulý průjezd v ulici Osecká, kde
se stala dopravní nehoda, při níž byl
zraněn řidič osobního vozidla. Sedmadvacetiletý řidič strhl řízení vozidla, když mu do silnice vběhla srna
a naboural do stromu. Zraněný muž
byl sanitkou převezen do teplické nemocnice a nabourané vozidlo odtaženo na parkoviště městské policie
v ulici Pionýrů.

Soutěž „Sběrný dvůr roku“
Od dubna do listopadu 2013 probíhá soutěž „SBĚRNÝ DVŮR ROKU“ formou
hodnocení široké veřejnosti prostřednictvím vyhledávače www.sberne-dvory.cz
Na vyhledávači najdete náš sběrný dvůr a můžete ho hodnotit jednou až pěti
hvězdičkami v každé z následujících šesti kategorií – dostupnost dvora, přístupnost dvora, pořádek, otevírací doba, ochota obsluhy a rozsah odebíraných komodit.
Hlasující budou zařazeni do slosování o hodnotné ceny. Po vyplnění registračního formuláře budou automaticky zapojeni do jednoho za tří slosování. V každém z nich mohou získat jeden z devíti USB ﬂashdisků Maxell s kapacitou
32 GB nebo mobilní telefon Samsung Galaxy Pocket Blaﬂ.
Podrobná pravidla jsou k dispozici na stránce www.sberne-dvory.cz/soutez.html
Soutěž pořádá společnost ASEKOL s.r.o.
Ohodnote náš sběrný dvůr
Chodíte na náš sběrný dvůr? Máte možnost odložit tam vše, co potřebujete? Setkáváte se s ochotnou obsluhou? Vyhovuje Vám otevírací doba a je tam vždy uklizeno
a pořádek? Pokud ANO, tak to si náš sběrný dvůr zaslouží všech 5 hvězdiček.
Velmi děkujeme

Nekalé praktiky konkurečních pojišoven

Také Vás oslovili na ulici či doma
neznámí lidé a přesvědčovali Vás ke
změně zdravotní pojišťovny? Stává
se to. Některé zdravotní pojišťovny se
snaží přetáhnout pojištěnce VZP a jejich
obchodní zástupci často používají neseriózní způsoby. Lživě informují o službách VZP, o její ekonomické situaci,
hrozí zpoplatněním přeregistrace v příštím roce, slučováním pojišťoven apod.
Nenechte se postupy některých obchod-

ních zástupců oklamat. Všeobecná zdravotní pojišťovna podniká právní kroky
k zamezení obtěžování našich klientů
a šíření nepravdivých informací, přesto
se tyto praktiky nedají vyloučit. Zvažte
a prověřte důvod každého podpisu,
o který jste obchodním zástupcem požádán/a. Podle nového zákona je právně
závazný a nelze jej odvolat. V případě
pochybností s důvěrou se obraťte na
nejbližší pracoviště VZP nebo infolinku
VZP 952 222 222. Další informace získáte na www.vzp.cz nebo facebooku
pod názvem Výhody s VZP.
Přejeme Vám pevné zdraví a spokojenost s našimi službami.
Vaše VZP

MĚSTO LOM

Inzerce
 Prodám družstevní byt 3+1 v Mostě.
Tel: 733 789 789.
 Prodám rodinný dům ve Slavětíně.
Tel: 734 796 303.
 Prodám dva víceúčelové komerční
objekty v Litvínově Chudeříně. Tel.
777 339 291.
 Prodám rodinný dům ve Vtelně.
Tel: 777 339 291.
 Prodám krásnou chatu v Loučné
u Lomu. Tel: 777 339 291.

Vzpomínáme

MĚSTO LOM
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY V LOMU
10:30 – 10:45
10:45 – 11:10
11:15 – 11:30
11:30 – 12:00

zahájení akce, přivítání, slavnostní salva z děl.
Vystoupení Skupiny historického šermu Vítkovci - mušketýři jeho Veličenstva
dobové tance v podání skupiny Ambrosia
Sokolník - letové ukázky

13:00 - 13:30
13:35 - 13:50
13:50 - 14:00

Vystoupení SHŠ Vítkovci - představení Maska
dobové tance - Ambrosia
ukázka střelby z dobových zbraní

15:00 - 15:20
15:30 - 16:00
16:00 - 16:15
16:30 - 16:55
16:55 - 17:00

Vystoupení SHŠ Vítkovci - představení Souboj
Sokolník - letové ukázky
dobové tance - Ambrosia
Vystoupení SHŠ Vítkovci - kardinálova garda
Slavnostní salva na závěr

ul. Československé armády v Lomu

Dobové atrakce pro děti i dospělé budou provozovány po celou dobu akce.
Po celou dobu vyjma časů vystoupení dobový tábor s možností prohlídky
dobových zbraní a vybavení.

Tradiční pouťové trhy a atrakce pro malé i velké návštěvníky

DOPROVODNÉ AKCE

15.6.

VÝSTAVA CHOVATELŮ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
- zahradní areál chovatelů (za kostelem)

Dne 27. 4. 2013 tomu bylo 15 let,
co nás navždy opustil pan Jiří Diepold. Děkujeme všem, kdo jste si
v tento den vzpomněli.

15.-16.6.

PROJÍŽĎKY NA KONÍCH
- park naproti areálu chovatelů

9:00 - 17:00 hod.

9:00 - 17:00 hod.
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Zábavné okénko pro děti

Co možná nevíte
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, Den upálení Mistra Jana Husa

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Koala je mezi zvířaty největším spáčem, denně prospí
... (dokončení v tajence).
1. Klamat
6. Látka na hlavu
2. Velmi čistotná
7. Muzika
medvídkovitá šelma
8. Rozkaz
3. Čím se balí (mn. č.)
9. Část těla
4. Infekční bakterie
10. Kalich
5. Hudební divadelní dílo 11. Část kabátu

1

2

3

4

5

6

7

8

12. Potřeba k seskoku
z výšky
13. Část dveří
14. Plemeno malého
koně

9

10

11

12

13

14

Správnou odpově zasílejte na emailovou adresu knihovna@mesto-lom.cz s uvedením svého jména, příjmení a věku. Mezi správnými odpověmi bude vylosován
luštitel, který obdrží sladkou odměnu.
Tajenka minulé křížovky: Malá mořská víla. Jako výherce byl vylosován Tomáš
Slach z Loučné, věk 8 let. Prosíme, a se dostaví pro svou odměnu do pobočky
městské knihovny v Loučné, Novostavby 123, vždy v pondělí a čtvrtek odpoledne.

Sport
Šipkaři ukončili ligovou sezónu 2012–2013
Úspěšně byla dohrána hlavní šipkařská
ligová soutěž družstev SČOŠS, ročníku
2012–2013. V září loňského roku družstvo
DC Lom nastoupilo do soutěže s úkolem
přiblížit se co nejvíc postupovým příčkám
do 1. ligy v severočeské oblasti. V základní 2.A severní lize, mostecké oblasti
jsme odehráli 18 utkání. Bezpečně jsme
si po celé zimní období kontrolovali postup. Po sloučení postupujících týmů z 2A
a 2B severní se rozpoutal boj o postup do
1. ligy. V této nelítostné nadstavbě jsme
skončili na 5. místě, hned za postupující
čtveřicí. Dalo by se říci, měli jsme smůlu,
ale oproti loňské sezóně jsme si polepšili
o 3 místa. Je však již všeobecně známo
mezi nejúspěšnějšími ústeckými týmy, že
s DC Lom je v příští sezóně nutno počítat.
A my budeme útočit. Nepostup do 1. ligy
v následující sezóně by byl pro nás velkým
neúspěchem, neboť již nastal čas zúročit
mnohaleté zkušenosti.
Rovněž náš druhý tým Satani Lom
dohrál svou soutěž se ctí a nakonec se
mu podařilo pro příští sezónu zachránit třetiligovou příslušnost a nespadnout

do divize. Jejich úkolem je nyní stabilizovat výsledky, jít od zápasu k zápasu
a vrátit se tam kam patří, a to minimálně
do 2. ligy.
Hlavní ligové soutěže jsou tedy za
námi, nyní obě družstva vstoupily do
takzvané letní ligy, která bude uzavřena
koncem měsíce července. Zde jde již
o uvolněnější soutěž, neboť týmy jsou
do jednotlivých skupin nalosovány bez
rozdílu výkonnostních tříd a mohou se
zúčastnit i neregistrovaní hráči. Jde o odlehčenou část, prodloužit si sezónu
a hlavně poznat nové kamarády a konfrontovat se se širší šipkovou veřejností.
Na podzim roku 2013 se míníme také
mimo ligovou soutěž účastnit Českého poháru družstev, kde se nám v minulosti dosti dařilo. Dalším naším úkolem je účast
v pohárových turnajích jednotlivců, zde
máme co do účasti co dohánět.
V současnosti probíhají jednání s vedením sportovního klubu SK Viktoria
Lom o začlenění našich družstev pod společný klub.
Václav Šteﬂík

V červenci slavíme dva významné státní
svátky – 5. července Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a 6. července Den
upálení Mistra Jana Husa. Jedná se o významné osobnosti českých dějin, a proto se
sluší si je připomenout podrobněji.
Rok 2013 je rokem, kdy si připomínáme 1150. výročí příchodu sv. Cyrila
a Metoděje na Velkou Moravu. Učení
bratři k nám dorazili v roce 863 z daleké
Konstantinopole na popud tehdejšího velkomoravského panovníka knížete Rastislava, kdy sílila hrozba vlivu Východofranské říše, která si chtěla Velkou Moravu
podmanit. Rastislav se proto rozhodl zřídit na Moravě vlastní církevní organizaci,
aby se moravská říše stala co nejvíce samostatnou. Požádal byzantského císaře
Michala III. o vyslání křesťanských misionářů ovládajících slovanský jazyk. Ten
žádosti vyhověl a ve jmenovaném roce
přišli na Velkou Moravu bratři Konstantin (později přijal klášterní jméno Cyril)
a Metoděj. A začala se psát významná kapitola českých dějin. Bratři vzdělali náš
slovanský národ a vytvořili pro něj první
slovanské písmo – hlaholici a slovanský
jazyk – staroslověnštinu. Obyvatelé Velkomoravské říše je přijali za své učitele,
díky nim se naučili číst a psát a poprvé tak
porozuměli slovům při bohoslužbě, která
se do té doby vedla pouze v jazyce latinském. Cyril se později vrátil do Říma,
kde také v roce 869 zemřel, mladší Metoděj byl jmenován arcibiskupem panonsko-moravským, kolem roku 874 pokřtil
českého knížete Bořivoje I. a jeho choť
Ludmilu. Sídlil na moravském Velehradě,
kde jak se předpokládá, byl i po své smrti
v roce 885 pohřben. Velehrad se stal síd-

Cyril a Metoděj

Jan Hus
lem velkomoravských panovníků a dodnes je významným poutním místem. Barokní bazilika Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Cyrila a Metoděje byla v roce 2008
prohlášena za národní kulturní památku.
Mistr Jan Hus byl významný teolog, kazatel a středověký církevní reformátor, jehož učení dalo vzniknout husitskému hnutí a započalo reformu tehdejší

Mohlo by vás zajímat
Pomník Francisco Ferrera byl v Lomu odhalen již před 85 lety

Francisco Ferrer Guardia
Dne 15. 7. 2013 uplyne již 85 let,
kdy byl Svazem proletářských bezvěrců
v Lomu odhalen pomník španělskému
anarchistickému teoretikovi a jednomu
ze zakladatelů tzv. volné školy Francisco

Ferrerovi. Francisco Ferrer Guardia žil
ve druhé polovině 19. století. Je autorem
knihy o moderní škole, v dubnu 1906
spoluorganizoval demonstraci za světské
vzdělávání. Po vyhlášení stanného práva
v roce 1909, během tzv. „Tragického
týdne“ byl za své volnomyšlenkářství zatčen a po krátkém vojenském soudu popraven zastřelením v pevnosti Montjuichu. Proti jeho odsouzení se postavila
početná evropská inteligence, po popravě
následovaly demonstrace provázené násilím ve Španělsku i v Evropě. Tento čin
vyvolal spontánní reakce i u nás, hlavně
v okruhu hnutí Volné myšlenky na severu
Čech, v oblastech s rozšířeným anarchistickým hnutím, k jehož přívržencům Fer-

Lomské fotbalové naděje – zleva stojící: David Mošnička, Tadeáš Langmann,
Jakub Hrubý, Nikolas Vaňo, Josef Gaži, Radek Pavelka, trenér Jaroslav Hrubý.
V podřepu zleva: Jan Hrubý, Petr Bartoš, Matěj Hrubý, Štefan Vaňo, Marcel Troníček. Ležící: David Khaur.
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církve. Narodil se v Husinci kolem roku
1369. Studoval na univerzitě, kde mu byl
propůjčen titul mistr svobodných umění.
Byl vysvěcen na kněze a kázal v Betlémské kapli. V roce 1401 byl zvolen děkanem ﬁlozoﬁcké fakulty a později rektorem univerzity. Ve svých kázáních
kritizoval mravní problémy římskokatolické církve, odpustky, povinné poplatky
církvi a bohatství církevních hodnostářů.
Za tyto názory na něj byla vyhlášena papežem klatba a bylo nařízeno jeho zajetí.
Měl být souzen podle církevních zákonů
a bylo nařízeno zboření Betlémské kaple.
Hus dal najevo, že takovou papežskou
autoritu nerespektuje, odešel z Prahy na
venkov, kde kázal prostým lidem a ti jej
za jeho názory milovali. Když pak byl císařem Zikmundem vyzván, aby se omluvil za kacířství před církevním koncilem,
odjel v listopadu roku 1414 do německé
Kostnice, kde byl již předem odsouzen
a byl proto hned zatčen. Byl dlouho vězněn a byl na něj vyvíjen psychický i fyzický nátlak. Při veřejném slyšení před
tribunálem mu nebylo umožněno, aby
své myšlenky hájil, mohl je pouze odvolat a omluvit se. Protože od svých názorů
neustoupil, byl 6. července 1415 upálen
na hranici před hradbami Kostnice a jeho
popel byl vysypán do Rýna, aby z něj nic
nezůstalo jeho věrným. Jeho smrt vyvolala v českých zemích lidové bouře, rozpoutala husitské hnutí a započala českou
reformaci a úsilí o proměnu katolické
církve. Pro své názory setrvával Hus po
staletí v nemilosti katolíků. Teprve papež
Jan Pavel II. v roce 1999 prohlásil, že lituje Husovy kruté smrti a uznal jej za reformátora církve.

rer patřil. Proč byl ale jeho pomník postaven právě v Lomu, dodnes není jasné.
Určitě za tím stála volná myšlenka odcírkevnit školy a vzdát hold statečnému
muži, který za svou snahu v souvislosti
s budováním a šířením moderního školství i přes protesty mnoha známých osobností zaplatil životem. Do dnešních dnů
se dochovalo pouze torzo pomníku věnovaného lomskými proletářskými bezvěrci v roce 1928. Bezprostředně po okupaci byl Ferrerův pomník stržen a teprve
po letech znovu objeven a odhalen. Dnes
se nachází v parčíku před budovou městského úřadu. Podle duchcovského historika Pavla Koukala, je to jediný pomník
Ferrerovi v republice.

Lomská fotbalová přípravka – horní
řada zleva: asistent trenéra Stanislav
Rejč, Tadeáš Langmann, David Mošnička, Josef Šimůnek, Marcel Troníček,
trenér Jaroslav Hrubý. Dolní řada: Matěj Hrubý, Karel Gaži, Jan Hrubý, Petr
Gizman. Vleže: David Khaur
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