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Slovo starostky

Vážení a milí Lomáci, dovolte mi
vás srdečně pozdravit prostřednictvím našeho lomského měsíčníku, na
jehož stránkách vám měsíc co měsíc
přinášíme spoustu informací a fotograﬁí z našeho města.
Další informace a nabídky najdete též na webových stránkách města
Lom, na vývěsních a informačních tabulích, jichž je v našem městě umístěno hned několik na frekventovaných
a viditelných místech. Coby „němý

prostředník“ mezi mnou a vámi, kteří
z nějakého důvodu nechtějí či nemohou za mnou přijít osobně, stále v našem městě fungují „schránky důvěry“,
které pravidelně kontroluji. Proto neváhejte a i nadále sdělujte mi přímo či
prostřednictvím schránek důvěry své
náměty, postřehy, stížnosti či problémy, jsem za to ráda a moc vám děkuji.
I nadále zachovejte přízeň našemu
měsíčníku, který je, doufám, pro vás
zdrojem informací, ale též zábavy a oddechu, a to je jeho hlavním posláním.
S ohledem na to, že se blíží čas
prázdnin a dovolených vám všem srdečně přeji spoustu krásného počasí,
klidu a pohody, nádhernou dovolenou, dětem ty nejnádhernější prázdniny. Čerpejte energii pro další období a hlavně si nenechte nikým a ničím
čas pohody narušit. Přeji vám co nejméně střetů s lidskou zlobou, závistí
a nenávistí a co nejméně střetů s lidskou hloupostí.
Mějte jen pěkné a pohodové dny.
Opatrujte se a za dva měsíce nashledanou, opět na stránkách naší Lomské radnice. Samozřejmě, že na městském úřadu budeme pro vás fungovat
a pracovat i v čase prázdnin.
Kateřina Schwarzová

Poplatek za komunální odpad
Upozornění pro občany našeho města – dle OZV je termín splatnosti místního poplatku za odpad 30. září 2015. 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.
Skutečnosti vedoucí ke vzniku, zániku nebo změně poplatkové povinnosti je občan povinen oznámit do 15 dnů na MěÚ, kancelář 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 nebo si
domluvit splátkový kalendář.
Poplatníkům, kteří již místní poplatek za provoz systému shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů uhradili, děkujeme.

Všímejte si vývěsních tabulí, jsou
určeny hlavně pro vás
Lomské vývěsní tabule jsou určené
především pro informování občanů
o aktuálních akcích a dění ve městě. Ale
nejen to. Pokud máte i vy jako fyzické
osoby či organizace zájem cokoli zveřejnit, máte možnost příslušné letáky za
úhradu poplatku dle schváleného ceníku
doručit na Městské technické služby
Lom, kde vám bude zajištěno vyvěšení.
Vývěsní tabule jsou rozmístěny po
celém území města, od Tyršovy stezky
až po ulici Československé armády
a zjistíte z nich informace týkající se
např. jednání zastupitelstva města, pozvánky na kulturní nebo sportovní akce
a další aktuální informace třeba o výlukách dopravních spojů. Úřední desky
zase upozorňují na záměry prodeje nebo
pronájmů nemovitostí a jsou zde také
zveřejňovány dražební vyhlášky a další
informace státních orgánů.
Dalším zdrojem informací jsou
webové stránky města Lomu (www.
město-lom.cz) kde můžete zjistit úřední
hodiny Městského úřadu Lom, odbory
úřadu včetně jejích zaměstnanců a kontaktů na jednotlivé odbory a oddělení.
Získat tiskopisy žádostí. Prostudovat si
pravidla, vyhlášky a nařízení města.
Na stránkách města máte rovněž
k dispozici kontakt na Městské technické služby Lom a ceník jimi poskytovaných služeb. Zjistíte zde kulturní akce
města a jiné aktuální zprávy. Naleznete
informace o městské knihovně a cenách
poskytovaných služeb, dále kontakty
a důležité odkazy.
Vždy se snažíme vás včas a řádně
informovat, abychom předešli možným
potížím, nedorozuměním a abychom
vám sdělili aktuální informace.
Kateřina Schwarzová

K rezavění smrků...

Bezplatná právní poradna

skytovat neměla. Stromy se kácet nemusí,
jejich regenerace bude trvat 4 roky.
Tato mšice poškozuje smrky sáním
rostlinných šťáv, vylučováním toxických slin a mechanickým poraněním
pletiva (vpichem), umožňujícím nákazu
houbovými patogeny. Tím velice často
oslabují dřeviny a snižují jejich odolnost
vůči dalším škodlivým činitelům.
Největší škody vznikají u nepůvodních smrků vysazených na sušším nevhodném stanovišti.
Smrky původní či ostatní druhy
jehličnatých dřevin tato mšice nenapadá.

Dne 17. 6. 2015 je na Městském úřadě
v Lomu otevřena bezplatná právní poradna pro občany města Lom. Poradna funguje
v oblasti spotřebitelských úvěrů, rodinného
práva, nájemních vztahů, dědického a exekučního práva. Ostatní právní porady týkající
se jiných oblastí nebudou zdarma poskytnuty.
Poradna je otevřena v čase od 16 do
17 hodin.

MTS Lom provádějí postřik
napadených jehličnatých dřevin
K POSTŘIKU BUDE POUŽIT PŘÍPRAVEK PIRIMOR NEBO MOSPILAN
Bližší informace naleznete na stránkách MTS Lom nebo se můžete informovat v pracovní době na telefonním čísle 774 051 996.

Vážení občané,
rezavění smrků a jejich opadávání
způsobuje dle výsledku z laboratoře
mšice smrková. Napadá hlavně starší
stromy. V měsíci červnu by se již vy-

Jak se tedy účinně bránit?
1. Pokud je dřevina vizuálně zcela rezavá, jediným řešením je odřezávání
nebo odlamování hálek před jejich rozevřením (do konce června) a odstranění napadených dřevin v souladu se
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně

přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a následná likvidace
spálením – v souladu s platnou legislativou na ochranu ovzduší.
2. Pokud rozsah napadení není významný, lze dřevinu ledovou vodou
pokropit, důkladně pravidelně zalévat a ošetřit postřikem proti savému
hmyzu co nejdříve při vhodných klimatických podmínkách (vč. dodržení
instrukcí v příbalové informaci).
3. Při volbě postřiku je třeba zohlednit jeho nebezpečnost pro jiný hmyz,
zejména včely, tzn. použít takový
přípravek, který je v době opylování
neohrozí (např. MOSPILAN, PIRIMOR). Postřikem by mělo být zabráněno vzniku dalších generací mšic na
napadeném jedinci.
Městské technické služby LOM
nabízejí možnost zajištění postřiku
včetně veškerých prací s tím souvisejících!
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V našem městě je stále co
Děkujeme účastníkům akce Uklime Česko
upravovat, opravovat, zkrášlovat… Vedení města Lom, děkuje aktérům
 Nové stání pro kontejnery Kraví vrch

dobrovolné akce „Ukliďme Česko“,
která vychází z mezinárodně osvědčeného modelu „Let’s Do It! (../letsdoit/)“. Letošní ročník se uskutečnil
v sobotu 18. dubna 2015. Cílem této
akce bylo zapojit co nejvíce dobrovolníků a uklidit co nejvíce černých skládek, které narušují krásu přírody. Organizátorem této akce u nás byl pan
Martin Holý, který spolupracoval s vedením města při organizování této
akce. Dobrovolníci této akce uklidili
cca 7 tun odpadů.
Děkujeme všem účastníkům.

Moldavská horská dráha
Na trati Most–Moldava se 16. května
uskutečnila slavnostní jízda parní lokomotivy s historickými vozy. Moldavská
horská dráha slaví v tomto roce 130. výročí svého trvání. Tento historický vláček
přišli pozdravit též lomští občané. Lomská zastávka byla slavnostně vyzdobena
kresbami vláčků lomských dětí.
Moc všem děkuji za pomoc s organizací, neboť vše bylo děláno jaksi narychlo a „na koleni“. Velký a srdečný

 Rozšíření komunikace ul. Lesní v délce 100 m

dík patří zejména našim dětem, které
namalovali naprosto jedinečné a nádherné obrázky vláčků a vlaků ve všech
možných podobách, tedy tak, jak to
umí jenom děti. A v neposlední řadě
děkuji těm pár Lomákům, kteří mě
v tom nenechali samotnou a přišli se
mnou na zastávku, kde jsme se konečně po skoro hodinovém zpoždění
vláčku dočkali.
Kateřina Schwarzová

Sportovní hry seniorů – květen 2015
Ani letos jsem si nenechala ujít
Sportovní hry seniorů, jenž již po osmadvacáté ovládly Letní stadion Ivana

 Dokončení montáže nové výlepové plochy na Kravím vrchu

Setkání
spolužáků
Po 51 letech se uskuteční první sraz
spolužáků narozených v roce 1949,
kteří chodili do Základní školy v Lomu v letech 1955–1964.
Na fotograﬁi je 9.A třída s učiteli Šulcem a Vágnerem. Sraz se koná dne
24. 10. 2015 v 10.00 hodin u základní školy, ul. Vrchlického a poté v salonku restaurace Sokolovna. Další informace na tel. č. 724 767 629. Rádi
uvidíme i spolužáky z 9.B třídy.
Věra Lacinová Schönpﬂugová

Hlinky v Litvínově. Účast, tak jako
každým rokem, byla velká. Změřit
své síly v několika disciplínách při-

jeli senioři z Mostu, Litvínova, Meziboří, Lomu atd. a letos dokonce i velmi
zdaleka – své zástupce vyslali také ze
Šluknovského výběžku.
KS Lom vyslal ty správné zástupce
na tyto hry neboť ve skupině A získali
dvě zlaté medaile, a to konkrétně Josef Groulík – házení kroužků a Eliška
Vondrová – běh s míčkem na raketě
a navíc Josef Groulík k tomu získal
ještě bronzovou medaili v hodu granátem. Pro mě osobně jsou vítězi všichni,
neboť jako každým rokem, jsou pro mě
naši senioři zdrojem neutuchající energie a nadšení a velkou inspirací.
Za vedení města Lomu si dovoluji
poděkovat touto cestou všem za kvalitní
a super reprezentaci města. Přijměte
prosím mou obrovskou gratulaci.
Kateřina Schwarzová – starostka
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Vyhodnocení soutěže
,,O nejhezčí lomskou kraslici“
Ve středu 29. 4. překvapila MŠ Loučná svou návštěvou paní starostka Kateřina Schwarzová spolu s paní knihovnicí Jitkou Riegrovou z důvodu vyhodnocení výše jmenované soutěže, kterou pořádala městská knihovna a které jsme
se v měsíci březnu zúčastnili. Paní starostka si s dětmi popovídala, pochválila
je za účast v soutěži i za šikovnost a předala jim dárečky v podobě výtvarných
pomůcek, knihy jarních nápadů a sladkých lízátek. Na oplátku děti paní starostku i paní knihovnici obdarovaly beruškovými závěsy.
Závěrem paní starostka dětem připomněla písničku o berušce, kterou si
společně s dětmi zazpívala.
Děkujeme za dárečky, milou návštěvu a těšíme se na další spolupráci.
Děti a učitelky z MŠ Loučná

Naše čarodějnice nám nikam neuletěly, jen si společně zatančily a zasoutěžily. Jak nám to slušelo, posute samy!

Jsme v polovině plaveckého výcviku!
– destičky, panáky, kroužky, pásky, žížaly a zkoušíme s nimi první opravdová plavecká tempa. Učíme se skákat
do vody ze sedu a spoustu jiného.
Již nyní je v každém družstvu, do
nichž jsou děti podle plaveckých dovedností rozděleny, patrný významný
posun, který nejvíce těší děti samotné.
Počáteční rozpaky či obavy některých jsou dávno pryč a na plavání se
všichni velmi těší.
MŠ Lom

V úterý 5. května jsme navštívili
bazén v Litvínově již potřetí, a to znamená, že jsme se dostali přesně do poloviny našeho plaveckého kurzu. Jak
jsme pokročili a co všechno už dokážeme? Nebojíme se vody, ani do ní vydechnout (děláme bubliny). Nebojíme
se potopit hlavu, umíme ve vodě natáhnout nohy i ruce a správně plavecky
je používat. Někteří zvládnou několik
temp, a to dokonce i v hloubce. Používáme nejrůznější plavecké pomůcky

„Plaváček“ 2015
Co je „Plaváček“? Každoročně vyhlašuje plavecký bazén v Litvínově
soutěž pro nejmenší děti z mateřských
škol z Litvínova a okolí, které se zúčastňují nejzdatnější absolventi plaveckých kurzů pro MŠ.
Letos se tohoto závodu zúčastnili
dva chlapci z MŠ Loučná – Michal
Loos a Filip Brna, z MŠ Lom pak jeden chlapec a jedna dívka – Petr Angelovič a Natálie Nejedlá. Všechny čtyři
závodníky do bazénu doprovodily je-

jich paní učitelky, nechyběli ani kamarádi ze školky, kteří přišli našim plavcům fandit na tribunu a podívat se přišli
i někteří rodiče. Závod se uskutečnil
v pátek 22. května v dopoledních hodinách. Zúčastnilo se ho poměrně velké
množství malých plavců, z kterých po
základní rozplavbě a čtvrtﬁnále vzešlo
pět pětic závodníků. Ti postoupili do
následného semiﬁnále.
Ačkoli byly síly téměř vyrovnané,
vítěz mohl být z každé pětice pouze

jeden. Mezi pěti ﬁnalisty byl i Filip
Brna z MŠ Loučná, který po posledním plaveckém výkonu získal krásné
třetí místo na stupni vítězů. Obdržel gratulaci, diplom a věcnou cenu.
Velmi dobře si v závodě vedl také Petr
Angelovič z MŠ v Lomu, který se dostal až do semiﬁnále a skončil v něm
na druhém místě. Stateční a šikovní
byli ale všichni malí závodníci a my
jim za reprezentaci našich mateřinek
a odvahu moc děkujeme!

Děti z MŠ Lom byly odměněny
za velikonoční snažení
Ve středu 29. 4. navštívila děti z Mateřské školy Lom paní starostka Kateřina
Schwarzová s paní Riegrovou z Městské knihovny v Lomu, aby ocenily jejich
snahu ve velikonoční soutěži „O nejkrásnější kraslici“, které se naše MŠ zúčastnila výrobou papírové kraslice i opravdových nazdobených vajíček.
Děti obdržely krásnou knížku „Velikoce“, která nás napříště inspiruje novými nápady na velikonoční tvoření a také sladkou odměnu, která děti moc potěšila. Na oplátku děti z předškolní třídy Dráčků zatančily paní starostce i paní
knihovnici taneček „Koťata“ a děti ze třídy Sluníček a Čiperek zazpívaly písničku „Brouček“.
Děkujeme za příjemnou a milou návštěvu a těšíme se na další spolupráci!
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Květinový den v MŠ Lom
Ve čtvrtek 14. května 2015 se naše
školka v Lomu od rána plnila květinami, které nosily děti do školky proto,
abychom si udělali naši zahradu krásnější. Rodiče s dětmi přinesli nejrůznější druhy květin. Většinu jsme společně rozsázeli do záhonku, který
lemuje přístavek na hračky a který
jsme museli pro množství rostlinek
zvětšit i za roh MŠ. Některé jsme vsadili do truhlíků a květináčů, jiné – například břečťan – se hodily k plotu či
k obrubě zámkové dlažby při vstupu na
pozemek školky.
Děti pracovaly s náramným úsilím i zájmem – sázení, plení i vybí-

rání kamínků je velmi bavilo. Své pracovní nadšení volně propojily s hrou
na písku a jinými aktivitami. Protože
nám na zvelebení naší zahrádky jedno
dopoledne zdaleka nestačilo, pokračovali jsme v práci i následující den.
Pan školník nám mezitím opět posekal
trávu na zahradě i hřišti, paní školnice
zase zryla a okopala do nynějška nevyužitý kamenitý záhon.
Velmi děkujeme všem rodičům,
kteří se podíleli na zvelebení naší zahrady donesenou květinou a také dětem a personálu MŠ, kteří se do práce
zapojili a pomohli nám udělat naší
školku zase o něco krásnější.

MŠ Lom zase o něco krásnější
Ve středu 20. května 2015 se paní
ředitelka Ivana Šabková společně
s učitelkami Základní školy a Mateřské školy Lom sešly na zahradě školky
v Lomu, aby společnými silami vylepšily, zkrášlily a rozveselily prostředí,
ve kterém nejmenší děti z mateřinky
tráví podstatnou část svých dní.
Rodiče dětí nakoupili množství barev, pigmentů a štětců, ti, kteří měli
možnost, přišli v odpoledních hodinách
dokonce sami pomoci malovat, barvit
a obkreslovat, za což velmi děkujeme!
Přístavek, který v MŠ slouží především
jako sklad hraček, je nyní vyzdoben veselými dětskými motivy vláčku a rozkvetlé louky a děti doslova okouzlil.

Kromě krásně vymalovaného přístavku se nám ještě podařilo barevnými obrázky ozdobit jednu stranu
zdi, která dělí zahradu MŠ od sběrného dvora, čímž zahrada významně
získala na kráse.
Děkujeme naší paní ředitelce za aktivní a účinnou pomoc, všem učitelkám ZŠ Lom, které byly ochotny podílet se na zvelebení našeho venkovního
prostředí za jejich čas a šikovné ruce,
zvláště pak paní učitelce ZŠ Petře za
bravurní předkreslení vybraných předloh a rodičům či prarodičům dětí za
materiální i fyzickou pomoc, které si
velmi vážíme.
Učitelky MŠ Lom

Soutěž Městské knihovny Lom
Jídelníček – co dobrého bude v červnu?
k příležitosti oslav 130. výročí
Moldavské dráhy
pondělí

1. 6.

polévka: cibulová

hlavní jídlo: drůbeží sekaná, bramborová kaše

úterý

2. 6.

polévka: zeleninová s noky

hlavní jídlo: segedínský guláš, HK

středa

3. 6.

polévka: hrachová

hlavní jídlo: špagety se strouhaným sýrem

čtvrtek

4. 6.

polévka: bramborová

hlavní jídlo: lívance se šlehaným tvarohem a teplým ovocem

pátek

5. 6.

polévka: zeleninová s jáhly

hlavní jídlo: džuveč z vepřového masa, rýže parboiled

pondělí

8. 6.

polévka: drožová

hlavní jídlo: bramborák, fazolový salát

úterý

9. 6.

polévka: zeleninová s těstovin

hlavní jídlo: kuřecí řízek, bramborový salát

středa

10.6.

polévka: zeleninová, pohanka

hlavní jídlo: vepřová kýta na nudličky s žampiony a pórkem, rýže parboiled

čtvrtek

11. 6.

polévka: gulášová

hlavní jídlo: uhlířina

pátek

12. 6.

polévka: květáková

hlavní jídlo: rybí nákyp z aljašské tresky, brambor, zelenina

pondělí

15. 6.

polévka: s krupicí a vejci

hlavní jídlo: kovbojské fazole s kuřecím masem, pečivo

úterý

16. 6.

polévka: zelňačka

hlavní jídlo: ovocné knedlíky se strouhaným tvarohem

středa

17. 6.

polévka: hrachová

hlavní jídlo: špagety se strouhaným sýrem

čtvrtek

18. 6.

polévka: z vaječné jíšky

hlavní jídlo: vepřová játra na cibulce, rýže parboiled

pátek

19. 6.

polévka: hrstková

hlavní jídlo: slaný koláč se šunkou, žampiony a rajčaty

pondělí

22. 6.

polévka: s drožovými noky

hlavní jídlo: čočka s vejcem, okurka sterilovaná

úterý

23. 6.

polévka: česneková s kroupami

hlavní jídlo: čevapčiči, brambor, zeleninová obloha

středa

24. 6.

polévka: vločková

hlavní jídlo: rizoto z kuřecího masa, strouhaný sýr

čtvrtek

25. 6.

polévka: zeleninová, kuskus

hlavní jídlo: francouzské brambory, červená řepa

pátek

26. 6.

polévka: zeleninová, cizrna

hlavní jídlo: těstovinový salát, kuřecí plátek, bagetka

pondělí

29. 6.

polévka: zeleninová s rýží

hlavní jídlo: smažená ryba, bramborová kaše, zel. salát

úterý

30. 6.

polévka: zeleninová, zahuštěná

hlavní jídlo: květákový mozeček, brambor, zelenina

Vaříme pro cizí strávníky!
Cena oběda pro cizí strávníky – Kč 48,Informace vedoucí školní jídelny – paní Blanka Oplerová, telefon 734 579 193
(obsah alergenů k nahlédnutí u vedoucí školní jídelny)

Po úspěšné soutěži „O nejkrásnější
kraslici“, kterou před Velikonocemi vyhlásila Městská knihovna Lom, se děti
z MŠ v Lomu znovu zúčastnily – tentokrát malířské soutěže, kterou knihovna
vyhlásila k příležitosti 130. výročí železniční dráhy na Moldavu.
Kreslení a malování děti baví
a fantazie a dovednosti jim rozhodně
nechybí. S vervou a nadšením po-

užily tuše, vodovky i pastelky a pustily se do nádherných vláčků, lokomotiv a kolejí. Ještě předtím jsme si ale
společně o cestování vlakem povídali
(výborně nám téma zapadlo do tematického celku, který právě ve školce
probíráme – „Čím cestujeme?“). Někteří cestu vláčkem na Moldavu dobře
znají, o to lépe jim šlo poté malování.
Přesvědčte se sami!
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Mladí lomští Nad dopisy ze schránek důvěry
hasiči dostali
dárky
Vedoucí mladých hasičů převzal
z rukou pana místostarosty Pavla Baráka (ODS) a radního města Bronislava Schwarze (Severočeši.cz) dary
ve formě dvou parádních vzduchovek,
jenž výše jmenovaní osobně zakoupili
a i osobně věnovali mladým hasičům.
Tímto děkuji oběma výše jmenovaným za jejich hodnotné dary.
Kateřina Schwarzová – starostka

Chtěli bychom touto cestou poděkovat za sponzorský dar ve formě triček pro mladé hasiče manželům Martinovi a Lence Cihelkovým. Moc si toho
vážíme a moc děkujeme
Vedoucí Veronika a Jan Rusičovi
a vedoucí Petr Koutský

Blahopřání

Jsou věci které mě velice mrzí a tato
je třeba jedna z nich, neboť se domnívám, že nikdo z našich seniorů nemá
důvod k napsání takovéto stížnosti.
Nechala jsem vyčíslit náklady týkající se veškerých aktivit našich seniorů – sami vidíte, že pisatel či pisatelé
se hluboce mýlili. Při osobním jednání
se seniory z Lomu-Loučné jsem jim
sdělila své stanovisko, přečetla stížnost a předala vyčíslení nákladů s tím,

že se mě takovéto stížnosti velmi dotýkají...
Mé stanovisko se týkalo toho, že ačkoli asi jeden nebo hned několik z nich
píše takovéto stížnosti, budu já i vedení
města naše seniory i nadále podporovat
ve všech směrech i oblastech... Pro pisatele vzkaz: Pokud máte pocit jakési
ukřivděnosti, přijďte za mnou a osobně
si vše probereme.
Kateřina Schwarzová

Lomský kostel ožívá věcmi
radostnými i vážnými
Lomský kostel Nejsvětější Srdce
Páně se po dlouhých minulých letech
nezájmu a nečinnosti konečně dočkal
v poslední době zasloužené pozornosti.
Již několik let představuje velmi oblíbené místo na pořádání svatebních obřadů, které vzhledem k tomu, že kostel
je v majetku města, probíhají civilním
způsobem. Neopakovatelná je ovšem
atmosféra tohoto obřadního místa a dojem umocňuje také krásná výzdoba
a akustika. Tak je tomu i v letošním
roce, kdy město zaznamenává oproti

minulým létům rekordní zájem o svatební obřady právě na tomto místě.
Kostel ovšem neslouží jen pro
svatby, ale využívá se i pro adventní
setkání a obřady posledního rozloučení. Pokud budete chtít prožít krásný
svatební obřad, obnovení svatebního slibu nebo jubilejní svatbu, nebo
také důstojné poslední rozloučení, využijte náš lomský kostel, určitě nebudete litovat.
Podrobné informace vám předá
MěÚ Lom – matrika.

Dne 11. června
slaví neuvěřitelné
kulatiny pan Alois
Dvořák. Všechno
nejlepší, hodně
zdraví a životního
elánu do dalších
let přeje Helena,
Olda, vnuk Pavel a Martina a pravnuci
Pavlík, Danek a Honzík, kteří posílají
velikánskou pusu.

Blahopřejeme
V měsíci červnu, červenci a srpnu
slaví svá významná životní jubilea
tito občané našeho města:
Červen
Boušová Anna
Dvořák Alois
Bečičková Bohumila
Majerová Jana
Červenec
Šindelářová Věra
Nestrašil Miroslav
Hořejší Božena,
Jindrová Marie
Svítilová Vlasta
Rameš Ladislav
Pancner Miroslav
Studený Ivan
Srpen
Černohorská Maruše
Berková Ingeborg
Weiss Helmut,
Najmanová Hana
Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví, štěstí
a životního optimismu.

Tipy na volný čas od 15. 6. do 15. 9. 2015
19. 6.
20. 6.
21. 6.
28. 6.
11. 7.

Náklady aktivit našich seniorů

večerní prohlídka – Osecký klášter, od 21.00 hod.
Den Magistra Edwarda Kelleyho – hrad Hněvín Most
koncert Compagnia di Punta – Osecký klášter, od 19.00 hod.
kytarový recitál Guitar Cube Trio – Osecký klášter, od 19.00 hod.
Casanova se žení – oživlé prohlídky s prvky opery a baletu –
zámek Duchcov, od 13.30 hod.
17.– 19. 7. závody ALPE ADRIA – Autodrom Most
27. 7.
koncert taneční skupiny IYASA – Červený hrádek Jirkov
27. – 31. 7. dětský příměstský tábor – Městská knihovna Lom
5. 8.
závody CARBONIA CUP EDURANCE – Autodrom Most
8. 8.
Rozmarné léto – Tomáš Klus a Xindl X – Hipodrom Most
8. 8.
koncert Kamil Střihavka – Autodrom Most
22. – 23. 8. Osecká pou
28. – 30. 8. CZECH TRUX PRIX 2015 – Autodrom Most
29. 8.
Hradozámecká noc – Casanova pořádá maškarní bál – zámek
Duchcov, od 19.00 hod.
12. 9.
koncert Lenka Dusilová – beneﬁce pro Reinerovu fresku – zámek
Duchcov, od 19.00 hod.

Významné dny v červnu, červenci, srpnu
5. 6. – Světový den životního prostředí. Smyslem je podpořit úsilí lidí,
zasazujících se o ochranu životního
prostředí, třeba i jen na lokální úrovni.
8. 6. – Mezinárodní den oceánů.
Ustanoven OSN roku 1992, má přispívat k širšímu povědomí o oceánech
a jejich ochraně.
12. 6. – Světový den proti dětské
práci. Odhaduje se, že na celém světě
je k práci nuceno čtvrt miliardy dětí. Je
mnoho cest, jak s tímto problémem bojovat, např. kupováním výrobků, na jejich výrobě se děti nepodílely.
15. 6. – Světový den proti násilí na seniorech. Násilí na seniorech je problémem, o kterém se příliš nemluví. Staří
lidé se mnohdy stydí přiznat, že jim jejich děti nebo nejbližší ubližují. U svých
dětí to berou jako vlastní selhání v jejich
výchově. Cílem tohoto dne je na tyto
problémy upozornit, např. prostřednictvím sdružení Život 90.
Třetí červnová neděle – Mezinárodní
den otců. Tento den se u nás bohužel
příliš neslaví, což je velká škoda, protože naši tatínkové si jej určitě zaslouží.
26. 6. – Světový den boje proti drogám a Mezinárodní den spojených
národů na podporu obětí mučení.
Oba dny vyhlášeny Valným shromážděním OSN.
30. 6. – Den ozbrojených sil České
republiky. Ustanoven v roce 2002 prezidentem Václavem Havlem.
5. 7. – Den slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje. Tento den roku
863 přišli bratři Cyril a Metoděj na Velkou Moravu, aby zde kázali ve staroslovanštině a přiblížili tak bohoslužby
obyčejným lidem.
6. 7. – Den upálení Mistra Jana
Husa. V letošním roce je to 600 let od
upálení Mistra Jana Husa, kterého není
třeba připomínat, neboť jsme se o něm
všichni učili ve škole.
6. 7. – Světový den Tibetu. Vyhlásil
jej v roce 1997 Dalajláma, jako protest
proti anexi Tibetu Čínou, díky níž přestal být Tibet v roce 1950 nezávislým
královstvím.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se přišli 11. května
2015 rozloučit do obřadní síně litvínovského hřbitova s manželem, bývalým zaměstnancem Města Lom,
následně Technických služeb Lom,
panem Františkem Staňkem. Rodina
děkuje za projevenou soustrast.
Mgr. Helena Staňková, manželka

20. 7. – První přistání lidské posádky
na Měsíci. Nejedná se sice i žádný mezinárodní den, přesto stojí za připomenutí. Dne 20. 7. 1969 poprvé stanul na
Měsíci člověk. Amstrongova věta „Je
to malý krok pro člověka, ale velký
skok pro lidstvo“ je legendární.
1.–7. 8. – Světový týden kojení. Smyslem tohoto týdne je snaha, aby bylo
mnohem více informací o nezbytnosti
kojení pro zdravý vývoj dětí. Obdobou
je i Český týden kojení, který obvykle
probíhá v září.
6. 8. – Světový den boje za zákaz jaderných zbraní. Den Hirošimy. 6. 8.
1945 se stalo jedno z nejhorších zvěrstev, které může člověk člověku způsobit. Byla svržena atomová bomba na
Hirošimu. Desítky tisíc lidí zahynuly,
desítky tisíc lidí se s následky tohoto
činu potýkají dodnes.
12. 8. – Mezinárodní den mládeže.
Nejeden Váš dospívající potomek
se mohl cítit dotčen, když jste s ním
1. června chtěli slavit Den dětí. Proto
ho můžete překvapit a oslavit s ním
Mezinárodní den mládeže, který se
slaví od roku 1999.
13. 8. – Den leváků. Téměř 90 % lidí
na světě jsou praváci. Většina věcí je
proto určena pro praváky. Ale existují
i věci, které se v rukou leváka mohou
změnit v životu nebezpečný nástroj.
Naštěstí se dnes již leváci nepřeučují
na praváky, naštěstí se již prodávají
věci pro levoruké. Tento den se poprvé
slavil v roce 1992 v Anglii, kdy byl vyhlášen klubem levorukých.
Třetí sobota v srpnu – Mezinárodní
den zvířat bez domova. Bohužel, stále
ještě jsou lidé, kteří si neuvědomují, že
koupě domácího zvířete je závazkem
na mnoho let. Tento den byl vyhlášen
v roce 1992 Mezinárodní společností
pro práva zvířat s cílem pomoci opuštěným zvířatům.
Poslední víkend v srpnu – Evropská noc pro netopýry. Je pořádána
zeměmi, které se připojily k Dohodě
o ochraně netopýrů v Evropě. Patří
mezi ně i Česká republika.

Vzpomínáme
Dne 11. 7. 2015 tomu bude 10 let,
co navždy odešel manžel, tatínek,
bratr a strýc, pan Stanislav Řitka.
Stále vzpomínají manželka Olina,
syn Stanislav, dcera Radka a ostatní příbuzní.
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Co možná nevíte

Mohlo by vás zajímat

Český rok od jara do zimy – 6.
Milí čtenáři, setkáváme se opět na stránkách Lomské radnice, abychom si přiblížili
různé zajímavosti z naší doby a historie. Pojme si letošní rok přiblížit život a zvyky
našich předků, které určoval rytmus přírody a charakter jejich dnů všedních i svátečních se odvíjel od jednotlivých ročních období. Závislost na přírodě se odrazila v jejich vztahu k zemi, vodě a slunci a projevila se v celém komplexu výročních obřadů
a zvyků. A vám Český rok od jara do zimy přinese mnoho zábavy a poučení.
Léto budiž pochváleno…
Když stojí Slunce nad obratníkem
Raka, nastává letní slunovrat (21. 6.)
– pro nás den s největší mírou slunečního svitu a nejkratší nocí v roce. Slovo
„slunovrat“ je odvozeno od představy,
že Slunce, když doputuje na vrchol
své pouti oblohou, se obrátí a začne
se vracet. Naši předkové vnímali slunovrat jako vyvrcholení zápasu světla
a tepla nad zimou a temnotou a věřili,
že v tom čase se uvolňují magické síly
země. Slunce, jež svou poutí po obloze
určovalo lidem rytmus roku a členilo
den, náleželo do centra zájmu a pozornosti, úcty i obav a čas letního slunovratu byl vyhrazen jeho oslavování,
vzdávání díků a přinášení obětí za budoucí úrodu. A protože na zemi slunce
zastupoval oheň, rozdělávaly se o slunovratu k poctě slunečního božstva posvátné ohně. Svatojánská noc (z 23. na
24. června) převzala tajemné poselství
noci letního slunovratu, kdy se na kopcích za obcemi zapalovaly svatojánské ohně k uctění slunce a ochraně dobytka. O Svatojánské noci se splétaly
věnce z devatero kvítí jako ochrana
před démony a také k milostnému čarování. Byliny trhané o Svatojánské
noci měly zvláštní kouzelnou moc,
měly se trhat mlčky s rukou v šátku,
některé kolem půlnoci, jiné s východem slunce. Pro mnohé léčebné a magické úkony se používalo devatero
kvítí, které bylo třeba utrhnout na devatero mezích. Devítce jako číslu stojícímu na konci číselné řady byla přisuzována magická moc
26. července se slaví svátek svaté
Anny. Podle legendy se v pokročilém
věku stala matkou Panny Marie. Stala
se velmi uctívanou světicí, která poznala strast dlouhého čekání na dítě
a protože byly nakonec její modlitby
vyslyšeny, stala se i zosobněním trpělivosti a naděje. To byl také důvod, proč
se k ní obracely právě ženy. Populární
byly také anenské poutě, kterých bylo
nutné se zúčastnit, protože jinak hrozily letní bouřky. Jméno Anna se stalo
velmi oblíbeným a používá se dodnes.

S létem přicházelo období radostné,
ale také namáhavé polní práce – doba
žní. V nížinách začínaly na svátek
svaté Markéty, v horských oblastech
až po svátku Maří Magdalény. Než
hospodář zasekl kosu do obilí, udělal znamení kříže a pronesl požehnání
začátku práce. Žně byly vždy nejvýznamnější polní prací a když se chýlily
ke konci, chystaly se dožínky, které začínaly obřadním odvozem posledního
snopu z pole. Snop byl řádně opentlen
a svážel se na stejně vyzdobeném voze
za doprovodu ženců, se zpěvem a muzikou. Symbolem dožínkové slávy byl
věnec uvitý ze všech druhů sklízeného
obilí, který byl předán hospodáři. Poté
vypuklo dožínkové veselí s hodováním, popíjením, zpěvem a tanci. V čase
žní se lidé zvláště obávali bouří, protože byla v sázce úroda, mnoho práce
mohlo přijít nazmar a byly ohroženy
i jejich životy. Němými svědky takových událostí jsou dodnes v polích osamělá boží muka a křížky. Proto bylo
nutné všemi prostředky ničivým bouřím s blesky a krupobitím zabránit.
Kupící mračna mělo rozehnat kostelní
zvonění, troubení na pastýřské trouby,
dokonce se do mraků i střílelo z pušek.
K zaříkání se používaly zvláštní zaklínací knížky.
Pro léto byly také charakteristické
poutě – cesty do svatého místa k pokání. Pouť poskytovala příležitost,
aby člověk na čas opustil všední život
s běžnými starostmi a soustředil se na
své nitro. Zvláště oblíbené byly mariánské poutě k poctě Panny Marie, která
se stala mariánským kultem. Každá
domácnost měla svůj kout s obrázky
a soškami Matky boží. Pro mariánské
svátky platily zákazy některých prací
doma i venku, zato byly vhodné pro
sběr některých bylin a léčebné úkony.
Dodnes se nám dochovaly lidové pověry vztahující se k Panně Marii – například pojmenování červených hvozdíků slzičkami Panny Marie.
A s koncem srpna pomalu nastává
babí léto, dočesná, vinobraní a další
práce na dokončení sklizně. Ale o tom
až příště…

LOMSKÁ RADNICE

Krušnohorské rudné dolování
Již více než 800 let trvá historie dobývání rud v Krušných horách na obou
stranách česko-saské hranice. Rudné
hornictví sehrálo rozhodující roli ve
znovuobnovení zemí Koruny české po
devastujících válkách a hladomorech
během 15. století. Neobvykle rychlé
a také neobvykle úspěšné rozvíjení
hornické činnosti v Krušných horách

války byl ražen překop pod Komáří
hůrkou, který byl dokončen v letech
1945–1956. V roce 2000 byla štola
po předchozím technickém zajištění
zpřístupněna veřejnosti a je jako celoročně přístupné prohlídkové důlní dílo
provozována dodnes.
Mikulovská štola Lehnschafter tvoří
součást starého mikulovského rudného

Štola Starý Martin v Krupce a štola
Lehnschafter v Mikulově nabízí zajímavý pohled na historii rudného dolování od dob středověku a určitě obě
stojí za letní výlet pro celou rodinu,
i když ta mikulovská je spíše pro dobrodružnější povahy. A pokud budete
mít v létě chuť na další zajímavé zážitky spojené s hornictvím, navštivte

revíru z 13. až 19. století. Je to jedno
z nejrozsáhlejších a nejstarších důlních děl v Mikulově. V této štole se těžila stříbrná ruda už od 13. století, těžba
byla ukončena kolem roku 1851. Štola
je z velké části ražena ručně, to znamená želízkem a mlátkem. Důl má celkem 12 pater a je bezmála 250 m hluboký. Na obnově tohoto dolu se od
roku 1988 podílelo nespočet nadšenců
a zájemců o báňskou historii. Z převážné části však dnešní zpřístupněná
část vděčí iniciativě členů České speleologické společnosti. Stále se pracuje
na průzkumu souvisejících dolů Lieberfrauen, Kreutz a Drei Könige a stále
nejsou zcela zdokumentovány. Pokud
se v budoucnu podaří související štoly
se štolou Lehnschafter zprovoznit,
vznikne v Mikulově ucelené centrum,
které bychom jinde jen těžko hledali.

také Uhelné safari, další ojedinělý
projekt spojený s Krušnohořím. Připraveny jsou pro vás tři okruhy, které
vás zavedou na místa, kde se dobývalo a dodnes někde dobývá hnědé
uhlí a také tam, kde je již těžbou dotčená krajina od nerozeznání od okolní
přírody. Terénní vozidlo vás zaveze
do hloubky 200 metrů, kde si budete
moci prohlédnout těžební velkostroje,
např. unikátní skrývkové rypadlo RK
500. Prohlídka také nabízí pohled na
jednotlivé geologické vrstvy, odkryté
při těžbě. Po zhlédnutí velkostrojů
v akci a při troše štěstí také stád muflonů, můžete shlédnout úspěchy rekultivačních prací v podobě golfového hřiště, hipodromu nebo jezera
Matylda. Při návštěvě štol a projížďce
uhelným safari vám přejeme poutavé
a poučné zážitky.

Štola Starý Martin
nastalo až v 16. století, kdy byly objeveny bohaté stříbronosné žíly v okolí
tehdy bezvýznamné horské osady Konradsgrün, nynějšího Jáchymova, které
byly poměrně mělce uložené pod povrchem a kde se nacházelo i čisté drátkové stříbro. Jáchymovská „stříbrná
horečka“, která trvala přibližně 30 let,
dala nejen vzniknout řadě horních měst
a městeček, ale poskytla horám i jejich
dnešní jméno. Nejprve německé Erzgebirge a z něho české pojmenování
Rudohoří (Rudné hory). Na přelomu
19. a 20. století se ujal dnešní název Krušné hory, podle způsobu rozbíjení horniny s rudou krušením, což
znamená narušení horniny silným žárem rozdmýchaným silným prouděním
vzduchu. A tak jsou z podhůří známé
železné doly u Kadaně, Ostrova nebo
Hroznětína, cínové doly v Krupce
a Cínovci, stříbrné doly u Hrobu, Hory
Svaté Kateřiny a Božího Daru a měděné doly na Měděnci. I v Loučné
máme pozůstatky po rudném dolování,
o čemž svědčí např. Kravatova neboli Černá jeskyně na nám již známém
„Kravčáku“.
Nám nejblíže je kulturní památka
štola Starý Martin v Krupce a štola
Lehnschafter v Mikulově.
Štola Starý Martin se nachází
v důlním revíru Steinknochen severně od Krupky při silnici do Horní
Krupky. Byla zaražena v roce 1864
k dobývání cínových a později i wolframových rud. Štolou byla těžena cínová žíla Lukáš, která svou směrnou
délkou 2 km představuje nejdelší žílu
s cínovým zrudněním ve střední Evropě. Za první světové války byl proﬁl
štoly rozšířen a byla v ní zavedena kolejová doprava. Během druhé světové
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