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Slovo starostky

Vážení a milí Lomáci, velmi srdečně vás všechny zdravím prostřednictvím červnového vydání našeho měsíčníku.

Budu velmi stručná a dnešní
úvodník bude krátký, protože všechno podstatné, co bychom vám chtěli ještě před prázdninovými měsíci – kdy Lomská radnice nevychází
– sdělit, je uvnitř listu. Přeji vám vážení a milí krásné dny plné sluníčka,
pohody a milých setkání pouze s přívětivě a pozitivně naladěnými lidmi.
Přeji vám nádherné, poklidné a skutečně pohodově odpočinkové dovolené a dětem samozřejmě suprové
prázdniny, takové jaké si jen všichni budete přát. Bute prosím k sobě ohleduplní, milí, přívětiví, nezištní
a hodní. A opatrujte se, prosím.
Na shledanou opět na podzim.
Kateřina Schwarzová

Dětský den – indiánskou stezkou
Velké dobrodružství prožily děti
v Lomu na dětském dnu. Město Lom
pro ně připravilo indiánskou stezku se
spoustou zajímavých soutěží – střílení
z luku, chození na chůdách, házení šišek do pařezu, shazování tyčí, skákání
v pytli, chytání rybiček atd.
Za každou soutěž, kterou děti absolvovaly na ně čekala sladká odměna. Nechyběly projížďky na koních, malování
na obličej, airbrush tetování a také dětské
atrakce – trampolína, nafukovací skluzavka, houpačky a prolézačky a to vše
zcela zdarma. Pozornosti neušly ani indiánské tee pee a totem a rovněž ohniště se
zapáleným ohněm, kde si děti mohly opéci
špekáčky. Před ukončením akce proběhlo
vyhodnocení a odměnění nejhezčích indiánských kostýmů a slavnostním tancem
okolo ohně byla akce ukončena.
Děkujeme za sponzorský dar pro
děti, panu Jaroslavu Radošovi, majiteli Krušnohorských uzenin. A rovněž
velké poděkování patří za pomoc při organizaci akce zaměstnancům a zaměstnankyním Mě úřadu a TS Lom, JSDH
Lom a členům z nově vznikajícího
spolku PROLOM pánům O. Bechyňskému a M. Mackovičovi

V Lomu pořád něco budujeme a opravujeme – tentokrát je v plném
proudu rekonstrukce tribuny na fotbalovém hřišti a „pěší zóna“ okolo
lomského kostela už je zcela hotová.

Rekonstrukce Havlíčkova náměstí v Lomu
Nemohu jinak a musím se ještě
vrátit k Havlíčkovu náměstí a jeho
celkové rekonstrukci, a to na základě
stížností některých tamních obyvatel.
Připomenu pár faktů o proběhlé rekonstrukci: 1) za rekonstrukce komunikací, chodníků a veřejného osvětlení
včetně úpravy zeleně zaplatilo město
Lom, celkem: 2 500 000 Kč. 2) vedení města přesvědčilo vedení Severočeské vodárenské společnosti a. s.,
aby ještě před touto rekonstrukcí, jíž

MĚSTO LOM

ul. Československé armády v Lomu

Tradiční pouťové trhy a atrakce pro malé i velké návštěvníky

DOPROVODNÉ AKCE

14. - 15.6.

9:00 – 17:00 hodin v zahradním areálu chovatelů (za kostelem)
VÝSTAVA CHOVATELŮ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
VÝSTAVA HOLUBŮ A EXOTŮ
VÝSTAVA SUKULENTŮ A KAKTUSŮ

provádělo a investovalo město Lom,
byly ze strany SVS a. s. provedeny
rekonstrukce tamního vodovodního
a kanalizačního řadu – tudíž vodovodní a kanalizační řady z roku 1928
byly vyměněny za nové, a to včetně
přípojek k jednotlivým domům. 3) vedení města (starostka a pan místostarosta) se několikrát sešlo a diskutovalo s tamními obyvateli (to, že na
tyto schůzky docházeli pouze někteří,
nechci už ani komentovat) o podobě

části města v níž žijí, diskutovalo se
samozřejmě také o zeleni a parkovacích místech.
A nyní se dostávám k jádru věci –
ony parkovací místa leží, jak se zdá,
pár tamním občanům v žaludku. Prostě
se jim nelíbí jak jsou parkovací místa
situována. K tomuto mohu pouze sdělil neotřesitelná fakta – k situačnímu
řešení parkovacích ploch či chcete-li míst byl přizván znalec v dopravním oboru a samozřejmě také Policie
České republiky. Nemůžeme si zkrátka
a dobře jen tak říci, že toto by se nám
líbilo a takto parkovací místa vybudujeme a nalajnujeme, musíme také dodržovat zákonné postupy a normy.
Při řešení situace parkovaní
v tamní části našeho města jsme vycházeli z potřeb tamních občanů samozřejmě za dodržení zákonů a norem. Domnívám se, že parkovacích
míst je dostatek a už vůbec fakt, že
Havlíčkovo náměstí je celé v novém pěkném kabátě je pro mě osobně
velmi povznášející.
Na to, že se vedení města nikdy
a v ničem nezavděčí lidem všem v našem městě jsem si skoro, ačkoli nerada, už zvykla.
Kateřina Schwarzová – starostka
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Děti z MŠ
Čarodějnický slet a Čarolympiáda v MŠ Loučná
Ve středu 30. 4. 2014 se stala naše
vynesly Morenu školka
dějištěm velkého sletu všech
Paní učitelky z Mateřské školy
v Lomu se rozhodly, že dětem přiblíží
lidovou tradici vynesení Moreny, která
v letošním školním roce nahradí tradiční vítání jara. Na zahradě děti nejprve svoji Morenu oblékly, nazdobily
a za zpěvu jarních písniček ji vynesly
k Lomskému potoku.
Sláva, tralala, zima už je za náma!
Raduše Machová

Květinový den a sázení osení v MŠ Lom

možných čarodějnic, čarodějů, kouzelníků a ježibab z blízkého i dalekého
okolí. Po posilnění čarosvačinkou, obdržely všechny čarovné bytosti letecké
průkazy a s chutí se pustily do disciplín
Čarolympiády: čaroběh kolem kouzelnických klobouků, lovení netopýrů,
pavouků a všelijaké havěti na prut,
hledání čarodějnických pomocníků,
balancování míčkem mezi netopýry
a slepotrhání sladkostí mezi pavouky,
netopýry a čarodějnicemi. Odpočinkem mezi soutěžemi bylo skládání čarodějnických puzzle a vybarvování čarodějnických omalovánek.
Vzhledem k výborné fyzické zdatnosti všech zúčastněných čarodějnic,
byla pro všechny zasloužená odměna
v podobě diplomů a sladkostí. Pak již
následoval návrat na čarozákladnu.
Počasí přálo a tak se všichni těšíme
na příští Čaroslet.
Miluše Vondráčková
Foto: Ivana Jánošíková

Žáci devátých tříd zažili den naruby
V průběhu měsíce dubna se naše
školka v Lomu začala plnit nejrůznějšími druhy barevných květin, které děti
přinesly k vsazení do nově upraveného
školního záhonku na naší zahradě. Děti
byly na své kytičky velmi pyšné a samy
se podílely na jejich zasazení do země.
Učily se při tom správně o květiny pečovat, zalévat je a chránit.
Protože se právě blížily velikonoční
svátky, využily jsme zahradní činnosti
také k výsevu osení. Děti se dozvěděly, co vlastně osení je a co z něj vyroste. Zasadily jsme si také luštěniny,
které dětem v předešlých dnech krásně
vyklíčily. Děti z třídy „malých“ dětí
k plotu vysadily dokonce slunečnice,
jejichž sazeničky si děti předpěstovaly
v teple své třídy. V rámci „Dne Země“
jsme při našem zahradničení nezapomněli na sběr odpadků a všeho, co na
zahradu nepatří, vyhrabali jsme staré
listí, trávu a kameny.
Děti se na všech zahradních činnostech aktivně podílely, s nadšením

Netradiční formu učení zažily děti
na naší škole v pátek 9. 5. 2014. Žáci
devátých tříd se ujali role učitelů a pod
dohledem třídních učitelů učili žáčky
na prvním stupni a někteří si zkusili, jak je náročné učit své spolužáky
z druhého stupně. Pečlivě si vypracovali přípravy na jednotlivé předměty,
které konzultovali s učiteli.
V pátek ráno se postavili před své
svěřence a zpočátku s obavami, které
však brzy vymizely, začali učit. Pro
žáčky se deváťáci stali opravdovými
osobnostmi. Aktivně se zapojovali,

a plným nasazením spolupracovaly,
pomáhaly a leccos nového se přitom
také naučily.
Děkujeme všem rodičům, kteří
svým květinovým příspěvkem pomohli
zvelebit a zkrášlit prostředí naší MŠ.
Jitka Strýhalová

Kouzelník v MŠ Lom a ukázka dravého
a exotického ptactva
Dne 21. dubna navštívil naši mateřskou školu kouzelník, který bravurními
triky a kouzly provázenými zajímavou
a poučnou přednáškou o dravém a exo-

tickém ptactvu bavil děti z naší mateřské školy celou hodinu a půl!
V úžasu nad dovednými kouzly zůstávaly po celou dobu nejen děti, které
kulily oči a nadšeně tleskaly, ale také
paní učitelky, kterým pan kouzelník
například odkouzlil a zase přikouzlil prstýnky, nebo postavil lano v ruce.
Děti měly během představení jedinečnou možnost vidět z blízka sýčka,
orla, papouška, ale také např. čížka,
kterého pan kouzelník uměl dokonce
v dlani uspat. Téměř všechny dravce
i papoušky si většina dětí vyzkoušela
podržet v ruce nebo na rameni, čímž
projevily velkou odvahu a statečnost.
Účastně a s nadšením se zapojovaly do
všech kouzelnických a předváděcích
aktivit, soutěžily, smály se a bavily.
Děkujeme za velmi příjemně a vesele strávené dopoledne!
Jitka Strýhalová

hlásili se a našim učitelům z devátých
tříd tak dodávali sílu do dalších hodin,
které je ještě čekaly.
Výměna proběhla i na místech ve
vedení školy. Pan ředitel, ekonom a asistent měli možnost seznámit se s náplní
práce ředitele školy a ostatních zaměstnanců v kanceláři. Vyplňovali připravené formuláře, vyřizovali telefonáty,
řešili problémy s rodiči a odpovídali na
případné dotazy zaměstnanců školy.
Aby tento den byl opravdu naruby,
musel pan ředitel řešit požár v tělocvičně a následnou evakuaci zaměst-

nanců a dětí. Poplach byl uměle vyvolán a pan ředitel Radek Vaňo zvládl
celou akci v naprostém klidu a s přehledem.
Dopoledne rychle uběhlo a naši učitelé z devátých tříd odcházeli od svých
svěřenců sice unaveni, ale naplněni
těmi nejlepšími dojmy. Práci pedagogů
zhodnotili jako velmi psychicky náročnou, ale výsledky, které za sebou viděli, jim dodaly novou sílu a již se těší
na další den, kdy se opět budou moci
ke „svým“ dětem vrátit.
Hana Chumchalová
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Hravá školička aneb setkání před školou
Setkání rodičů a jejich ratolestí,
chystajících se do první třídy od září,
se uskutečnilo 28. 5. 2014 od 15.00 hodin tak, jak bylo plánováno.

Sešlo se 15 dětí se svými rodiči
a všichni byli zvědaví na keramickou
dílnu nazvanou: „Modeluji s maminkou“.

V rámci adaptační hodinky si děti
vyrobily keramické sluníčko, zatančily si se sluníčkem z papíru a zopakovaly si barvičky na interaktivní tabuli. V rámci rozvoje jemné motoriky
ruky si prstíky procvičily formováním hlíny do různých tvarů.
Celá odpolední hodinka se velmi
vydařila. Rodiče i jejich milé děti
si vše velmi užili a na závěr každé
dítě odešlo s keramickou medailí ve
formě medvídka s první jedničkou za
perfektní práci v jejich první školní
hodince.
Dne 11. 6. 2014 proběhlo další setkání pod názvem: „Hrajeme si na
školu“.
Petra Šamunová

sama ze sebe legraci (Masopust). Velký
dík patří paní učitelce Haně Chumchalové za obrovskou důvěru a podporu
u dětí jako je např. můj syn Radek. Vždy
dokáže děti podržet a přesvědčit, že to
co dělají, není zbytečné a má to smysl,
i když v jejich věku chtějí mnohé věci
vzdát. Je to učitelka a člověk s velkým
citem a hlavně velkým srdcem. Mé poděkování patří také paní učitelce Elišce

Dočkalové, která má třídu ,,lumpíků“,
ale přesto jim říká zlatíčka. I přes její
přísnost ji děti mají rády a berou ji jako
svou druhou mámu. Nesmím zapomenout ani na pana učitele Ozaňáka, který
děti zaujme vždy novými nápady. Je
pohotový a děti si ho oblíbily.
Za vše, co pro naše děti děláte, vám
patří velký dík.
Eva Bartošová

V měsíci květnu navštívily knihovnu děti z lomské mateřské školky. V knihovně na
ně čekala spousta zajímavostí a soutěží přiměřených k jejich věku. Malé děti se nechaly vlákat především do světa pohádek. Tímto se snažíme získávat naše budoucí čtenáře. Závěrem návštěvy přednesly děti paním knihovnicím několik básniček
a písniček, za což si zasloužily sladkou odměnu. Děkujeme dětem a paním učitelkám za hezké dárečky, které pro nás vyrobily. Těšíme se na další návštěvu.

Kariérové olympiády
Vybraní žáci osmých a devátých
tříd, zapojeni do RO – KA – PA, se
zúčastnili čtyř Kariérových olympiád.
Hravě se vzdělávali v mnoha oborech.
Zasoutěžili si a prožívali krásná dopoledne. Snažili se být nejlepší a vydali ze
sebe vše. Ze třech olympiád si odnesli

tři druhá místa a z jedné třetí místo. Na
olympiádách se dětem věnovali organizátoři projektu připravenými hrami
a soutěžemi. Přispěli tím k dobré náladě a skvělým výsledkům.
Miloslava Haslbergerová,
žákyně 9. B

Poděkování
Patřím mezi rodiče, jejichž děti se
učí v lomské škole. Jelikož chodím do
školy velmi často, měla jsem možnost
poznat práci učitelů a jejich přístup
jak k rodičům, tak k dětem. Některým
z nich bych chtěla touto veřejnou cestou poděkovat. Paní ředitelce Ivaně
Šabkové, která do školy vnesla novou
sílu, je vždy připravená pomoci, umí
naslouchat lidem a nebrání se udělat si

Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most, Vrchlického 372,
se může pyšnit tím, že v našem zařízení pracují lidé, kteří získali
„CERTIFIKÁT DOBRÉHO ANDĚLA“

Poděkování panu Jiřímu Plechatému

Děkuji velmi panu Jiřímu Plechatému z Lomu za jeho překrásný dar v podobě sochy nesoucí, na přání pana Plechatého a jeho manželky, jméno Odyssea.
Odyssea je darem pro naše město a jeho občany. Má sloužit pro potěchu oka
a duše a já doufám, že tomu tak je a i nadále bude.
Ještě jednou děkuji a jen dodávám, že je mi obrovskou ctí, že pan Jiří Plechatý
je Lomák.
Kateřina Schwarzová – starostka

I krásný dar v podobě sochy je některým
občanům v Lomu část Loučná trnem v oku
V době kdy mě oslovil pan Jiří Plechatý z Novákovy ulice v Lomu části
Loučné a nabídl městu Lom a jeho obyvatelům dar v podobě překrásné sochy
ženy, by mě ani ve snu nenapadlo, že
by to mohlo některým občanů našeho
města vadit či překážet či evokovat
k zlobě a nenávisti.
A přesto se našli tací, kteří poté, co
darovaná socha byla umístěna na místě,
jenž vybral sám pan Plechatý, nelenili
a nešetřili slovy hanlivými, zlobou a nenávistí. Až si říkám, kde se tak obrovská
zloba a nenávist zřejmě vůči mé osobě
v lidech bere. Největší starostí bylo samozřejmě to, kolik socha stála.
Pro škarohlídy a zlé šťouraly sděluji,
že ani korunu, pan Jiří Plechatý jí městu
a všem obyvatelům Lomu věnoval. Oba
jsme se domnívali, že socha přinese radost a potěchu všem lidem. Kritiku sochy, že je moc hubená a snad vytvarovaná
dle nějaké „Vietnamky“ beru od oněch
rádoby kritiků a znalců jako krutý žert.
Snad až socha bude označena jménem,
které vybral pan Jiří Plechatý s manžel-

kou a na cedulce u sochy bude napsáno,
že jí městu Lom věnoval pan Jiří Plechatý, budou mít oni zlobři klid. Mimochodem cedulka je nyní ve výrobě.
Děkuji panu Jiřímu Plechatému za
jeho krásný a nevšední dar našemu
městu a lidem v něm žijícím. Myslím

si, že i kdyby socha potěšila byť jen jednoho občana našeho města, stálo úsilí
pana Plechatého za to. Děkuji. Přála bych
si v našem městě co nejvíce přívětivých,
milých, skromných a nezištných obyvatel a co nejméně zlobrů a škarohlídů.
Kateřina Schwarzová, starostka
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Lomští senioři

Lomští senioři oslavili své jubilanty
Ve velkém sále v kulturním domě se
25. dubna sešli lomští senioři, aby hudbou, tancem a pohoštěním oslavili svých
letošních 16 jubilantů. Spolu s nimi přišli popřát také zástupci městského úřadu,
paní starostka Kateřina schwarzová, radní
Bronislav Schwarz a úřednice p. Brzáková a Čevonová, kteří obdarovali jubilanty poukázkami v hodnotě 200 Kč na

zakoupení zboží a popřáli pevné zdraví
a spokojenosti do dalších let.
Oslavili jsme i narozeniny nejstarší
členky klubu p. Vlasty Mužíkové, která se
dožila 91 let a dlouhá léta byla a dosud je
aktivní členkou. I jí patří přání elánu, optimismu a pevného zdraví do dalších let.
Dne 29. května se lomský klub seniorů zúčastnil tradičních her seniorů, na

které nám městský úřad zajistil krásné
vesty s logem města, za které velice děkujeme. Použijeme je na dalších akcích,
jako je turistika, výlety apod.
Dík patří také manželům Hejskovým, kteří pro nás zajišťují občerstvení
vždy k naší spokojenosti.
Za klub seniorů Lom
Marie Pauchlá

Akce Klubu seniorů Loučná
Členové Klubu seniorů Loučná se
pravidelně setkávají ve své klubovně
každou středu. První větší letošní společnou akcí byla oslava Dne matek, kterou

členové naplánovali na 14. května. Jedná
se o oslavu, kdy se vzdává pocta matkám
a mateřství a v Česku se slaví podle amerického vzoru druhou květnou neděli.

Pozvání na oslavu přijala starostka
města Kateřina Schwarzová, která
si vždy najde chviličku ve svém velice vytíženém programu, aby přišla
pohovořit, popřát, vyslyšet názory či
připomínky, a to na jakoukoliv akci,
kterou senioři pořádají. Maminkám
za vedení města přinesla i malý dárek, který jak doufá, je nejen potěší,
ale i trošičku přispěje do jejich rodinného rozpočtu.
Vedení města připravilo pro členy
Klubu seniorů Loučná malé překvapení, ale z technických důvodů bylo
předáno předsedkyni klubu později.
Jedná se o sportovní mikiny, které
jsou určeny členům zúčastňujících se
her seniorů, a to nejen aby se zahřáli,
ale i reprezentovali město Lom. Mikiny obdrželi ještě před konáním letošních her, aby je mohli využít.

Tak jako každoročně jsem letos měla tu čest a byla jsem pozvána na 27. Hry
seniorů, které se uskutečnily v Litvínově dne 29. května 2014. Děkuji našim
lomským seniorům za jejich aktivní účast, a to i přesto, že počasí vůbec nebylo
pěkné. Vám všem vážení a milí, kteří jste reprezentovali naše město patří má
obrovská poklona a velký dík.
Kateřina Schwarzová, starostka

Penziony pro naše seniory v Loučné mají zbrusu nové a zateplené štíty.

Lomští dobrovolní hasiči jsou stále aktivní
Koncem května se lomští dobrovolní hasiči zúčastnili cvičení s policejním vrtulníkem. V okolí Mosteckého
jezera si profesionální a dobrovolní hasiči z celého Mostecka vyzkoušeli plnění speciálního hasícího bambi vaku,

Ani letos vedení města Lom nezapomnělo uctít památku padlých, u příležitosti Dne osvobození od fašismu, položením kytic ke všem památníkům které se nacházejí v Lomu.

sdělení jejich velitele Petra Koutského
si naši hasiči vedli velmi dobře.
„Děkuji našim lomským hasičům
za výbornou reprezentaci také našeho
města,“ okomentovala akci starostka
města Lom Kateřina Schwarzová

Ze života Policie ČR

Zloděj odnesl z garáže jízdní kolo,
sekyrku a kabel
Jako každý rok, tak i letos poctila naše město vzácná návštěva p. Halla Hedgese, amerického vojenského veterána ze Svazu veteránů světových válek, se sídlem na americké vojenské základně ve Vilseku v Německu, u příležitosti vzpomínky na amerického válečného pilota Johna H. Bankse, který na sklonku
2. světové války tragicky zahynul právě v našem městě.
Smutečního aktu se dále zúčastnila starostka města Kateřina Schwarzová, místostarosta pan Pavel Barák a zástupci Severočeského leteckého archivu v čele
s panem Karlem Novákem, kteří se zasloužili o objasnění osudu pilota Bankse.

který je zavěšen pod policejním vrtulníkem. Hasiči tak nacvičovali plnění hasícího bambi vaku pomocí hadic z cisteren, trénovali pomoc a techniku při
plnění. I lomští hasiči si tak vyzkoušeli
svou fyzickou zdatnost a zručnost. Dle

Zatím neznámý pachatel koncem
dubna vnikl v obci Lom na Litvínovsku na pozemek rodinného domu. Poté
se násilím dostal do sousední garáže
a z ní odcizil horské jízdní kolo výrobní značky Red fox červené barvy.
Kromě kola lapka odnesl i prodlužovací kabel a sekyrku. Poškozený ma-

jitel vyčíslil hmotnou škodu na částku
sedm tisíc korun a krádež vloupáním
ohlásil lomským policistům.

jící technický stav a tři cyklisté neměli
v pořádku svá jízdní kola. Pod vlivem
alkoholu či drog nebyla žádná osoba.

Policie kromě aut
kontrolovala i cyklisty

Ve sklepě pěstovali marihuanu

Tento týden proběhla v mosteckém okrese krajská dopravně bezpečnostní akce zaměřena nejen na kontrolu aut, ale policisté zjišťovali i to,
zda cyklisté nejsou pod vlivem návykových látek a jejich kola jsou řádně
vybavena. Hlídky od rána do večera
v Mostě, Litvínově, Meziboří, Lomu,
Janově, Braňanech, Lužicích, Liběščicích, Bečově, Nemilkově a dalších
obcích zastavily celkem 50 vozidel
a 11 cyklistů. Během dne policisté odhalili 29 přestupků v dopravě. Osm řidičů nebylo připoutáno, jeden chodec
byl pokutován za přestupek při přecházení vozovky, 3 motoristé během řízení
telefonovali, tři vozidla měla nevyhovu-

Vyšetřovatel mostecké policie zahájil stíhání 35leté ženy a 36letého
muže z Teplicka. Ti měli ve sklepním
prostoru jednoho objektu v obci na
Litvínovsku v přesně nezjištěné době
za použití různých předmětů a látek
určených k indoorovému pěstování
rostlin konopí vypěstovat čtyři rostliny, které byly kriminalisty zajištěny
a následně odeslány oddělení kriminalistické techniky k odborné expertize. Tou byla v rostlině prokázána
THC látka, která je na seznamu zakázaných látek. Policie dvojici stíhá na
svobodě. Za toto jednání hrozí až tříletý trest odnětí svobody.
nprap. Ludmila Světláková
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Blahopřejeme

Nové stanoviště kontejnerů
Nové kontejnery na textil
na tříděný odpad v Alšově ulici
Na žádost občanů z ul. Alšova byly
umístěny nové kontejnery na tříděný
odpad na okraji této ulice. Stanoviště
pro nové kontejnery bylo vybráno tak,
aby nepřekáželo a přitom bylo v blízkosti nových domků. Aby se obyvatelé
této lokality mohli chovat ekologicky
a šetrně k životnímu prostředí nejen
pro nás, ale i pro budoucí generace.

ZELENÁ směsné sklo
MODRÁ papír (noviny, časopisy,
obaly)
ŽLUTÁ PET lahve, hliníkové
obaly od nápojů (plechovky) + TETRA-PACKY (od mléka,
džusů apod.)

V našem městě byly přistaveny dva
další kontejnery na třídění textilu. Máme
ve městě celkem tři stanoviště kontejnerů
na třídění textilu. Umístění kontejnerů:
 v ul. Libkovická na konečné autobusu
 nám. Republiky u bývalé Biosky
 u sběrného dvora
Tuto službu zajišťuje ﬁrma Koutecký s. r. o., se kterou má naše město
uzavřenou smlouvu.

Tipy na volný čas od 15. 6. do 15. 9. 2014
10. 6.–17. 7. výstava fotograﬁí Jan Troják TVARITMI – Radniční sklípek
Litvínov
14. 6.
Cestovatelské dny, cestopisné přednášky, koncert Shaya Steele
Quartet – Červený hrádek
17.+25. 6.
Dětské dny – Hipodrom Most
14.–15. 6.
Lomská pou, výstava chovatelů drobného zvířectva,
exotického ptactva, kaktusů a sukulentů – Lom, ul. ČSA,
areál chovatelů
17. 6.
Universita volného času – Z Čech až na konec světa – Městská
knihovna Litvínov, od 14.00 hod.
20. 6.
Tvoříme svět z ropy – den otevřených dveří – Chempark Záluží
u Litvínova, od 10.00 do 16.00 hod.
20.–21. 6.
Zámecký den s koňmi – zámek Jezeří
26. 6.
koncert Pressburger Klermer Band – zámek Duchcov, od 19.00 hod.
26. 6.
Folkový večer – Docela velké divadlo Litvínov, od 19.30 hod.
28. 6.
Osecký festiválek historické hudby – Cisterciácký klášter,
od 14.00 do 22.00 hod.
18.–20. 7.
ALPE ADRIA CHAMPIONSHIP – Autodrom Most
19. 7.
Letní milostné ladění s Giacomo Casanovou – zámek Duchcov,
od 10.00 hod.
19. 7.
dostihy OAKS – Hipodrom Most
19. 7.
Vysmáté léto – Kadaň, pod kadaňským hradem, od 10.00 hod.
8.–10. 8.
Mezinárodní mistrovství ČR automobilů na okruzích
– Autodrom Most
20. 8.
dostihy Velká letní cena – Hipodrom Most
26. 8.
Universita volného času – Kaleidoskop zajímavostí – Městská
knihovna Litvínov, pd 17.30 hod.
29.–31. 8.
CZECH TRUX PRIX – Autodrom Most
30. 8.
Hradozámecká noc, koncert Wabi Daněk
– zámek Červený hrádek
30. 8.
Hradozámecká noc – Casanova v říši příznaků – zámek Duchcov,
od 18.00 hod.
6. 9.
koncert XINDL X – Amﬁteátr na koupališti Osek
6. 9.
Dny Evropského dědictví – zámecké střechy otevřeny – zámek
Duchcov, od 10.00 hod.
9. 9.
Universita volného času – Kultura a architektura, Městská
knihovna Litvínov, od 17.30 hod.
12. 9.
Den horníků – Hipodrom Most
14. 9.
taneční večer sólisté Mostečanky – Citadela Litvínov, od 17.00 hod.

Soutěž pro veřejnost k výročí knihovny
V dubnové, květnové a červnové Lomské radnici budou vždy uveřejněny 3 soutěžní otázky. Kdo zodpoví nejvíce správných odpovědí bude v září vyhodnocen
a odměněn hodnotnou knižní cenou. Své odpovědi můžete zasílat na e-mailovou adresu knihovny: knihovna@mesto-lom.cz, nebo písemně na adresu: Městská knihovna, nám. Republiky13, 435 11 Lom
Otázky:
č. 7 Kde se v současné době nachází knihovna a její pobočka?
č. 8 Kolik knihovna nyní čítá přibližně svazků (+/- 2 000)?
č. 9 Jakou činností se též zabývá knihovna kromě půjčování knih?

Proč třídit textil? Cílem je dát textilu druhou šanci. Nepotřebný textil
nemá končit na skládkách či ve spalovnách, má být recyklován, čímž se
chrání a šetří životní prostředí. Textil z kontejnerů, které máme ve městě
sváží ﬁrma Koutecký s. r. o. a dopravuje ho do skladu v Duchově. Zde se
dále třídí k dalšímu zpracování, např.
k výrobě čistících hadrů (musí být
savé) nebo např. pletenina se využívá
při výrobě protiskluzových desek, některé druhy textilu jsou vhodné pro výrobu papírové lepenky a také je dodáván do papíren apod. Firma také
spolupracuje s charitativními spolky
a dodává jim vybrané ošacení, dle požadavků a může sloužit k upotřebení.

červen
Máková Miluška
Adlerová Irena
Tichý Jaroslav
Tahovský Stanislav

TŘIĎTE
Můžete pomoci lidem v nouzi a zároveň rozvoji našeho regionu, našeho
města tím, že budete důsledně třídit odpad a také textil, obuv a hračky, že nevhodíte vše do nádoby na směsný odpad,
ale vyhledáte správné sběrné nádoby.

Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví, štěstí
a životního optimismu.

Proč nevhazovat úsporné žárovky
do směsného odpadu
Vyzýváme všechny občany k třídění
světelných zdrojů a zářivek. V našem
městě jsou zatím dvě místa kde můžete odevzdávat zdarma úsporné žárovky, zářivky a další světelné zdroje.
Jedno místo na sběrném dvoře a druhé
v budově MěÚ Lom, kde je na chodbě
v přízemí umístěna malá sběrná nádoba
(MSN). Vedení města plánuje rozšíření
sběrných míst na světelné zdroje. Žádáme vás tímto o náměty ke zřízení nových míst na světelné zdroje. Co nás
k tomu vede?
Je několik důvodů proč třídit:
 s růstem počtu kompaktních zářivek, roste potřeba jejich recyklace. Recyklace je velmi důležitá kvůli toxické
rtuti, kterou obsahují. Podle společnosti
Ekolamp s. r. o., která pro výrobce zajišťuje likvidaci zářivek, netřídí světelné zdroje cca 60 % domácností
 hlavním důvodem pro recyklaci zářivek je zmiňovaná rtuť, která je uvnitř
světelného zdroje. Problém nastává
v okamžiku uložení úsporných žárovek
na skládku komunálního odpadu, kdy při

V měsících červnu, červenci a srpnu slaví svá významná životní jubilea tito občané našeho města:

červenec
Tvrzová Jana
Pertlová Oldřiška
Smrtová Johanna
Konopitzká Annemarie
Řeháčková Jiřina
Šmíd Bohumil
srpen
Dubenecká Marie
Hanková Libuše
Langhammerová Eva,
Dörﬂer Jiří
Ševčík Miroslav
Žemlička Pavel

Knižní nabídka pro
lomské čtenáře
Knihy pro dospělé a děti:
Wallace, Edgar: Vtipálek
Detektiv Scotland Yardu stojí proti
podvodům bohatého a váženého muže,
který své zločiny, loupeže a podvody
se zálibou páchá jako žerty. Harlowa
dostane za mříže, ale ten svou vysokou hru uzavírá posledním žertem.
Northrop, Michael: V pasti
V den kdy začala sněhová bouře, nikdo netušil, že bude trvat celý týden.
Běsnící vítr, nekonečné závěje sněhu
a vše spalující mráz. Pro ty, které
bouře zasáhla, tak už není hlavní starostí, jak zůstat v teple, ale jak přežít.

rozbití dochází k únikům rtuti do ovzduší,
půdy a vody, následuje posunutí potravním řetězcem k lidem. Dlouhodobé působení rtuti na lidský organismus způsobuje závažné zdravotní riziko.
Závěrem by se dalo říci, že recyklace nefunkčních zářivek má smysl nejen z důvodů ochrany životního prostředí před toxickou rtutí, ale také pro
opětovné materiálové využití, čímž šetříme přírodní zdroje surovin.
Prosím, myslete na to, že RECYKLACE není jenom heslo!

Moran, Michelle: Věčná sláva
Příběh madame Tussaud. Marie je
nadšena, když její muzeum navštíví
královská rodina a s radostí přijme
pozvání do Versailles, kde ubíhá život v přepychu a marnivosti. Jenže
v Paříži to vře. Když se gilotina stane
každodenním přízrakem, Marie si zachrání život tím, že vyrábí posmrtné
masky popravených přátel. Kdo z blízkých přežije?

Vzpomínáme

Nově otevřená prodejna krmiv pro
psy, kočky a hospodářská zvířata
Přijďte se podívat do nově otevřené
prodejny krmiv pro psy, kočky a hospodářská zvířata, která je v Lomu, na
nám. Republiky č.p. 385. Stojí to za
to, neboť ceny jsou příznivé opravdu
pro každého. Prodejce se specializuje
na sušené pamlsky, mražená masa
zde mají již od 19 Kč/kg. Z mraženého masa zde nabízejí lososa, kuře,
hovězí, vepřové, telecí, dršťky a masové směsi.
Dalším sortimentem je doplňkové
krmivo – instantní těstoviny, ovesné
vločky a vitamíny.
Granulované krmivo mají v prémiových řadách již od 600 Kč/20 kg.
Superpremium 18 Kč, Trainer již za
1240 Kč.
Dále v prodejně umožňují odběr
granulovaného krmiva za chovatelské
ceny. Nízké ceny zde mají i za kočičí
a psí kapsičky různých druhů (100 g za
4 Kč). Konzervy pro kočky 405 g za
8 Kč, pro psy 1240 g od 18 Kč.

Dne 12. 7. vzpomeneme 2. výročí
úmrtí pana Petra Klobušického.
S úctou vzpomíná a za tichou vzpomínku děkuje manželka s rodinou

Také zde najdete krmné směsi pro
slepice, brojlery, krůty a další.
Rozvoz většího množství krmiva
po Lomu a blízkého okolí zde nabízejí
zdarma.
Prodejny – otevírací doba:
Lom – nám. Republiky č.p. 385
Po – Pá … 9 – 17 hod.
Litvínov – nám. Míru č.p.15
Po – Pá …8.30 – 17 hod.
So … 9 – 12 hod.

„Jen láska zůstane, ta smrti nezná.“
Dne 13. 7. tomu bude již 5 let, co
odešel milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček Jaromír
Bečička z Loučné. S láskou vzpomínají manželka, dcera a synové
s rodinami.
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Co možná nevíte

Mohlo by vás zajímat

Měsíce červen, červenec a srpen
Měsíce červen, červenec a srpen
jsou krásné letní měsíce, na které se
všichni těšíme. Počasí je většinou ustálené, sluníčko nás hýčká, jsou prázdniny a čas dovolených, letních grilovaček a odpočinku.
Měsíc červen je šestým měsícem
v roce podle gregoriánského kalendáře. Český název se nejpravděpodobněji odvozuje od červené barvy
ovoce, které začíná dozrávat – třešně,
višně, jahody nebo rybíz. Jiné vysvět-

římského kalendáře dostal jméno Augustus podle císaře Augusta, reformátora kalendáře. Český název pochází
pravděpodobně od slova srp, což býval hlavní nástroj, užívaný v raném zemědělství při sklizni obilí, tedy žních,
které končí obvykle v osmém měsíci
kalendářního roku. 12. srpna slavíme
Mezinárodní den mládeže, který založila OSN jako oslavu mládeže která
je, vždy byla a vždy bude budoucností.
Tímto svátkem poukazuje na proble-

lení přisuzuje původ názvu červům,
kteří se teď objevují v přírodě, říká se
jim červec a v minulosti se z nich získávala červená barva. V minulých dobách nemohl červenou barvu na oblečení nosit kdokoli – díky vysoké ceně
byla vyhrazena jen vyšší společenské
vrstvě. Někdy se proto červené barvě
říkalo krásná nebo králova barva. Červen je měsíc mláďat. Nové generace
hmyzu, ptáků a zvířat se učí, jak se
úspěšně chovat aby přežili, aby v dalším roce ve stejném období nebylo ani
o trochu méně života. Mimo známého
a všude oslavovaného Dne dětí, který
se slaví 1. června, je dalším významným světovým dnem 8. června také
Mezinárodní den oceánů, který vyhlásila v roce 1993 OSN. Má připomínat
důležitost oceánů a moří pro celý svět.
Moře a oceány ovlivňují celou naší
planetu, její biosféru a celkové klima
země. Je nutné pro zachování života
na Zemi je chránit a neznečišťovat je.
Do přírody nás zvou delší dny.
Květiny vábí barvami a vůněmi, lesní
jahody svoji chutí. Stébla trav nabízejí něžnou masáž bosých nohou. Využijme nabídky !
Měsíc červenec – sedmý měsíc
v roce byl pojmenován podle římského
kalendáře po zavraždění Julia Caesara
v roce 44 př. n. l. na návrh Marka Antonia na jeho počest na Julius. Český
název je původně malý červen, kdy
přípona zde vyjadřuje následnost – červenec následuje po červnu. Začínají
prázdniny se všemi svými lákadly i nástrahami. 5. července oslavujeme příchod slovanských věrozvěstů a šiřitelů
vzdělání Cyrila a Metoděje a 6. července dne upálení mistra Jana Husa, ale
také Světový den Tibetu, který nám připomíná dobu kolem roku 1913, kdy byl
Tibet nezávislým královstvím a jeho
hlavou byl Dalajláma. Po podepsání sedmnáctibodové dohody v květnu 1953
se Tibet stal součástí Číny a je tomu tak
dodnes. Dodnes se Tibet snaží za mezinárodní podpory o obnovu své nezávislosti, ale zatím marně.
Měsíc srpen je osmým měsícem
roku gregoriánského kalendáře. Podle

matiku mládeže ve všech jejích formách od těch pozitivních, jako je mládež sportující, studenti apod., až po její
stinnou stránku ukazující např. náchylnost mládeže k drogám. Měsíc srpen
je ale především měsíc sklizně obilí
a různých druhů ovoce i zeleniny. Využijme srpnových příležitostí a ukažme
svým dětem a vnoučatům pokud máme
tu možnost, že nejlépe chutná vlastnoručně vypěstovaná, zalévaná a okopávaná zelenina a ovoce. I z hlediska lidských vlastností budeme vždy sklízet
jen to, co jsme včas zaseli.
Ač jsou letní měsíce hlavně měsíce
prázdnin, volna a různých aktivit, jsou
to také nejnebezpečnější měsíce pro
děti. Riziko nehod, kde jsou právě děti
účastníky roste úměrně s postupujícími
prázdninami. A není to jen nebezpečí
na silnicích, ale také na dětských hřištích a nejvíce v našich domovech. Odřená kolena a jizvy k dětství sice neodmyslitelně patří, ale každý rodič by
měl dělat maximum pro to, aby snížil
následky těchto úrazů, např. ochrana
hlavy pomocí helmy při jízdě na kole
nebo kolečkových bruslích apod.
Tak ať žije léto a prázdniny plné
dobrodružství v krásné přírodě. A ať je
plné zážitků, které nejen dětem napoví,
jak hledat své místo v reálném životě.
Lidové pranostiky:
 Netřeba v červnu o déšť prositi, přijde, jak začnem kositi  V červnu deštivo a chladno, způsobí rok neúrodný
snadno  Jak červen teplem září, takový bude i měsíc září  Jaký červen,
takový i prosinec  Je-li červen mírný,
bude v prosinci mráz silný  Když dne
ubývá, horka přibývá  Slunce peče,
déšť poteče  Jaký červenec, takový leden  Když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje  V srpnu nelze
slunci již mnoho věřit  Když v srpnu
fouká severák, bude dlouho pěkně pak
 Rosí-li v srpnu silně tráva, pěkné počasí se očekává  Mlhy na lukách, potocích a řekách, zvěstují v srpnu trvalé
počasí  Moc hub srpnových – moc
vánic sněhových  Nejsou-li v srpnu
hřiby, nebude v zimě sněhu.
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Skautský hrdina Antonín Novotný
V našem městě přechováváme mnoho
příběhů statečných lidí, kteří se zapsali
do jeho historie. Takový je i příběh bratra
Antonína Novotného, skautského vůdce,
který obětoval svůj život za záchranu tonoucího chlapce ze svého oddílu.
S myšlenkou o obnovu pomníku
skautského hrdiny, postaveného z příspěvků místních a tehdejších skautských
oddílů z celé republiky v roce 1924, přišel již v roce 2007 Tomáš Novotný.
V prvních krocích se mostečtí skauti pod
jeho vedením pokusili svépomocí o očištění nejvíce poničených částí pomníku.
Práce pokračovaly až do roku 2010, již
za ﬁnanční podpory města Města Lom,
Ústeckého kraje a uhelných společností,
kdy byl dne 8. 10. 2010 nově rekonstruovaný pomník u příležitosti oslav 90 let
od vzniku prvního skautského oddílu na
Mostecku slavnostně odhalen. Na restaurátorských pracích se největší mírou zasloužil litvínovský restaurátor
pan Vladimír Ščepko. Památník se nachází na lomském hřbitově a dodnes je
v péči města Lom a mosteckých skautů.
Jedná se o ojedinělou památku skautského předválečného hnutí v severních
Čechách.
A kdo byl Antonín Novotný? Jaký je
jeho příběh s tragickým koncem? To se
vám pokusíme přiblížit z úryvku textu
publikace „Střípky skautingu na Mostecku“, z doslovného přepisu skautské
kroniky:

„Památce vůdce Antonína Novotného
z Lomu. Za žhavého červencového odpoledne sám a sám stoupám strmou stezkou
ke hřbitůvku, kolem mne vše jásá barvami
a hýří životem a zde v ponurém domečku
zabaleno v mokré režné plátno mladistvé
tělo. Ale v těle již není života, kůže dlouhým pobytem ve vodě svraštěla, svaly
mladého atleta ztuhly, oči zavřeny navždy.
Nikdy nepocítil jsem živěji kontrast mezi
životem a smrtí jako v onom okamžiku.
V hlubokém pohnutí zvedám ruku k pozdravu a loučím se s tebou, mladý hrdino,
který jsi dal mladý život za svého skauta,
jménem všech tisíců českých skautů, kteří
nezapomenou Tebe a Tvého krásného
činu. Dole ve vsi bodrý otec horník, žalem zlomená máť, plačící sestřička – on se
obětoval, taková to byla věrná duše, vždy
říkal, že dnes je třeba práce všech pro národ – jsou první slova otce, jenž všechnu
svou naději vkládal v syna studenta. A četnický strážmistr vypráví, že br. Novotný
vyhledal skautům místo v řece, kde nebylo hloubky, sám pak horlivě cvičil běhy
a skoky s ostatními na břehu. Náhle počal jeden z hochů tonouti. Vůdce, výborný
plavec, vrhl se do vody, náhle však vztyčil
se z vody a bez hlesu klesl pod hladinu. Po
namáhavém cvičení náhlé ochlazení a rozčilení přivodilo patrně srdeční mrtvici. Tonoucího hocha zachránil jiný skaut, tělo
vůdcovo však proud zatím odplavil, takže
teprve třetího dne bylo nalezeno. Na tisíce českého lidu z Lomu a okolí se skauty

Pomník – původní stav

v čele doprovodilo ke hrobu mladého hrdinu. Žil a zemřel jako pravý skaut, vykonávaje nejsvětější, ale také nejtěžší
skautskou povinnost – nový doklad, jak
skauting vychovává životem. Mnoho mladistvých srdcí plane u nás týmž svatým
ohněm, věčné třídění duchů i srdcí, který
charakterizuje skauting, živí víru v lepší
lidství a vychovává pro ně. Vy věrni, vzpomínejte bratra Novotného! V roce 1923
na pomník bratra Novotného v Lomu darovali: Ústřední rada Svazu 50 Kč, odbor O.S. 100 Kč , kluby Old skautů: Plzeň
40 Kč, Ostrava 26 Kč, Železný Brod 25 Kč,
Pardubice 10 Kč, Náchod 38 Kč, Hořice
40 Kč, Podol 10 Kč, Louny 50 Kč, Choceň
10 Kč, Litomyšl 10 Kč, Praha 48 Kč, Duchcov 22 Kč, Trenčín 30 Kč, dále při slavnosti na lomském hřbitově mezi místními
vybráno 125 Kč.“
V kronice je dále zaznamenáno, že
pohřbu A. Novotného se zúčastnilo na
lomském hřbitově na 3 000 lidí a je zde
také uvedeno poděkování otce zemřelého skautského vůdce: „Děkuji u příležitosti odhalení pomníku mému synovi
Antonínu, tragicky zahynuvšímu při záchraně tonoucího skauta, za podporu
vybranou mezi kluby Old skautů a Svazem skautů a všem účastníkům slavnosti
a dárcům, kteří přispěli při sbírce na
hřbitově. Dále děkuji všem za pronesené
řeči nad rovem a za obětavou práci při
této akci. V Lomu u Mostu, dne 2. září
1923, Vavřinec Novotný.“

Detail pomníku

Zábavné okénko pro děti
Pohádková postava … viz. tajenka

1.

Zvíře, které nám dává mléko

2.

Vodní živočich

3.

Plátěné obydlí

4.

Světelný efekt při bouři

5.

Zvíře, které má rádo mléko

6.

Pohádková Maková panenka a motýl …

7.

Živočich, který nosí domeček na zádech
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