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Jarní nabídka Městských technických
služeb Lom pro občany města Lom
Jako každý rok přicházejí Městské technické služby s jarní nabídkou služeb pro občany našeho
města. Jedná se o služby zejména
údržby zeleně, ať už jde o sekání
a odvoz trávy, stříhání živých plotů,
pletí záhonů, likvidace plevelů, kácení stromů nebo výsadbu ozdobných květin.
Celoročně provozujeme sběrný
dvůr za kostelem, určený pro odkládání odpadů zdarma (pro občany našeho města).
Občané mohou využít další slevy
na veškeré druhy prací, které poskytujeme. Jedná se o montážní, elek-

troinstalační, zámečnické, klempířské, pokrývačské, zednické,
malířské, natěračské, vodoinstalační, topenářské, truhlářské a dělnické práce. Dále taktéž provozujeme služby při kopání hrobů na
hřbitově.
Na všechny služby a práce
v měsíci dubnu a květnu poskytujeme slevu 25 % z ceníku, který je
uveden na našich stránkách www.
tslom.cz.
V případě jakýchkoliv dotazů
nás neváhejte kontaktovat na tel.
čísle 810 887 788 nebo na e-mailu
mestskesluzby@mesto-lom.cz.

Uklime Česko – výzva pro občany
našeho města
Loňský úspěšný ročník, který byl oceněn Ekologickým Oskarem, motivoval organizátory této akce k tomu, aby v letošním roce uspořádal další ročník dobrovolné akce „Uklime Česko“. Letošní ročník se uskuteční dne 18. dubna
2015. Cílem pro tento rok je zapojit co nejvíce dobrovolníků a rozšířit povědomí o této akci mezi širokou veřejnost a diskusi k problematice černých skládek a nepořádku kolem nás. I naše město bude účastníkem této akce. (www.
UklidmeCesko.cz)

Vážení a milí,
k letošním jarním svátkům přijměte přání všeho dobrého, zdraví, pohodu,
vždy dobrou náladu a hodně krásných dní plných jarního sluníčka.
Kateřina Schwarzová, starostka

První máj – svátek práce, lásky i jara
Svátek práce, nebo první máj je mezinárodní dělnický svátek, který připomíná vypuknutí stávky amerických dělníků 1. května 1886.
Ten den byla v Kanadě a Spojených státech uspořádána celodenní
stávka, kterou si stávkující chtěli vynutit osmihodinovou pracovní dobu.
Demonstrací se tehdy zúčastnilo 300
až 500 tisíc dělníků. Při demonstracích se odehrály násilné střety mezi

demonstranty a policií, při kterých
zahynulo několik lidí. Vůbec poprvé se Svátek práce slavil celostátně
1. května 1888 právě ve Spojených
státech.
Tento den měl však v Evropě v hluboké minulosti zcela jiný rozměr –
oslavoval začátek jarní setby. Byl věnován bohu slunce a plodnosti. Podle
další pohanské tradice žena, která dostane v tento den od muže polibek pod

rozkvetlou třešní, bude celý rok přitažlivá a krásná.
Dnes máme spojen 1. máj s krásnou
tradicí stavění májek. Obřadní vztyčování
vysokého stromu, nejčastěji smrku uprostřed obce mělo v minulosti ochranný
význam. Strom byl všeobecně přijímaný
jako symbol života a postavený „pro
blaho obce“ měl ochránit lidské společenství před zlými silami a přivolat
vláhu. Tento zvyk se udržel dodnes.

MOTTO – „KDO NEUKLÍZÍ NENÍ ČECH“
Vzhledem k tomu, že naše město se bude také podílet na této akci, vyzýváme
tímto všechny dobrovolníky k zapojení a účasti na této akci. Organizátorem
skupiny v našem městě a okolí je Martin Holý.

Místní poplatek ze psa
Dne 31. března 2015 uplynula
lhůta pro uhrazení místního poplatku
ze psa, pokud jste opomenuli tento
poplatek uhradit, učiňte tak v nejbližší možné době. Na neuhrazené
poplatky z roku 2014 již budou vydávány platební výměry a dále budou
vymáhány exekučně spolu s exekučními náklady. Nenechávejte situaci
dojít tak daleko, vše lze vyřešit po
dohodě například splátkami.
Poplatek lze uhradit osobně v pokladně úřadu, převodem z účtu na
účet č. 1041418379/0800 variabilní symbol 1341 a spec. symbol =
č. známky. Na vyžádání lze rovněž
zaslat složenku na tento poplatek.
Poplatek se platí ze psů starších
3 měsíců a držitel je povinen přihlásit
nového psa podáním přiznání k po-

platku ze psa, do 15 dnů od vzniku
poplatkové povinnosti. Tuto povinnost má i držitel, který je od placení
poplatku ze zákona osvobozen.
Je třeba si uvědomit, že jakoukoli
změnu je povinen držitel psa nahlásit. Pokud psa již nevlastní, je nutné
jeho odhlášení a vrácení identifikační
známky. Úřad není jinak schopný zjistit, že psa již nevlastníte a dostanete
se do evidence dlužníků!
Informace naleznete též na našich webových stránkách www.mestolom.cz. Veškeré dotazy ohledně poplatkové povinnosti můžete směřovat na
paní Baxovou, tel. 476 769 870, email:
baxova@mesto-lom.cz. V případě volného pobíhání psů bez majitele se obracejte na paní Brnovou, tel. 476 769 873,
email: brnova@mesto-lom.cz

Vážení Lomáci,
město Lom by rádo zavedlo pro své občany některé volnočasové aktivity které ve
městě dosud chybí, jako jsou např. jazykové kurzy, keramika pro rodiče s dětmi
i dospělé, cvičení apod. Prosíme vás touto cestou o vaše názory nebo další případné návrhy a náměty, které prosím zašlete na adresu: knihovna@mesto-lom.cz.
Těšíme se na vaše návrhy.

http://www.mesto-lom.cz

V Lomu si na neukázněné pejskaře posvítíme
Psí výkaly na chodnících a v parcích
jsou problém, který každý dobře zná.
Vůbec nás nepotěší když si něco takového přineseme na botě domů nebo do
auta. Bezohlednost některých pejskařů
pobuřuje veřejnost. S tímto problémem
se potýkají ale i ostatní města.
Vyzýváme tímto článkem majitele
i držitele psů k větší zodpovědnosti při
venčení jejich miláčků a k zamyšlení se
nad problémem čistoty ve městě a s tím
souvisejícími neuklizenými psími exkrementy. Úspěchem bude, uvědomí-li
si alespoň část nepořádných chovatelů
a držitelů potřebu úklidu exkrementů
po jejich miláčcích a opravdu úklidovou činnost začnou provádět prakticky.

Na ty ostatní (notorické znečišťovače)
bude platit asi pouze ten příslovečný
bič v podobě důsledně vybírané pokuty.
Měli by si všichni uvědomit, že poplatek za psa, který ročně zaplatí městu,
ani zdaleka nepostačuje na pokrytí nákladů na úklid psích exkrementů a dalších činností s touto problematikou
souvisejících.
Vyzýváme občany k zasílání přání
a podnětů – například způsobu distribuce sáčků na psí exkrementy, rozmístění odpadkových košů, posilování
kontrol pejskařů ve městě atd.
Naše město má vydanou Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2008, kterou se
stanoví pravidla pro volný pohyb psů

na veřejném prostranství. Vyhlášku najdete na stránkách města Lom. V případě, že strážník zjistí porušení obecně
závazné vyhlášky, projedná přestupek
s přestupcem. To znamená, že posoudí,
zda postačí domluva. Pokud podle jeho
posouzení domluva nepostačí, tak potom přistoupí k uložení sankce. Může
být uložena pokuta až do tisíce korun.
Celý přestupek je možno také oznámit správnímu orgánu do komise pro
projednání přestupků, kde může být
sankce daleko vyšší.
VÁŽENÍ A MILÍ SPOUOBČANÉ,
UKLÍZEJTE PO SVÝCH PSECH,
I VÁM SE ČISTÉ MĚSTO BUDE
VÍCE LÍBIT.
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V našem městě už opět něco Vandalové v Lomu opět řádili aneb Zničený dětský
herní prvek na Oranžovém hřišti
budujeme...
n Výstavba účelové komunikace u č. p. 732 v ulici Vrchlického

Opět tu máme jaro a krásné slunečné počasí, které vylákalo spoustu
lomských občanů na první jarní procházky po dlouhém studeném zimním období. Lidé podnikají delší procházky po našem městě i přilehlém
okolí a všímají si změn, které nastaly
během zimy.
A tak i vedení města Lom zjistilo, prostřednictvím pana místostarosty Pavla Baráka, že neznámý vandal poškodil herní prvek na našem
dětském Oranžovém hřišti, které městský úřad pořídil prostřednictvím Nadace ČEZ. Při výstavbě Oranžového
hřiště byli všichni naši občané nadšeni
a měli velkou radost z toho, že budou
mít další hezké hřiště pro svoje ratolesti. Tato radost nám vydržela krátkou
dobu, protože, jak to už v našem městečku chodí, časem se objeví lidé, kteří
mají nutkavou potřebu něco zdevastovat. Díky jejich chuti ničit bohužel došlo i na Oranžové hřiště. Konkrétně se
jedná o poškozenou klouzačku, která

má prasklou kluznou část a tudíž hrozí
reálné nebezpečí úrazu malého dítěte
po jeho sklouznutí. Proto apelujeme na
všechny rodiče, prarodiče i ostatní dospělé, aby v žádném případě nedovolili
svému dítěti, aby herní prvek využíval.
Víme, že je hřiště volně přístupné všem
občanům a tudíž téměř nemožné uhlídat všechny návštěvníky, ale alespoň

upozorňujeme všechny občany na poškození touto cestou. NEDOVOLTE
svým dětem prozatím používat tuto
skluzavku.
Vedení města bude muset věc řešit
nákupem skluzavky nové, a to za nemalý peníz . Tyto finance mohly být
využity daleko lépe a smysluplněji.
Děkujeme za pochopení.

Naše město získalo z „MOTIVAČNÍHO PROGRAMU 2014“ vyhlášeného společností ELEKTROWIN a. s.
finanční částku ve výši 30 920 Kč na
nákup několika fotopastí. Fotopasti se
stanou ideálním pomocníkem a skvělým nástrojem pro zabezpečení nejen
některých objektů, ale budou strážit
například i místa, kde vznikají černé

skládky, nedovolené odkládání odpadu u kontejnerů, na veřejných prostranstvích ve městě, ale budou i pomocníkem při zjišťování znečištění
veřejných prostranství a parků psími
exkrementy. Technické zařízení umožňuje zaslat obraz také ve formě MMS
na mobilní telefon nebo na přenosný
PC. Vzhledem k tomu, že se fotopasti

dají přesouvat, budou využívány na
různých rizikových místech ve městě.
Toto opatření bude poskytovat důkazy
pro další řízení s pachateli přestupků,
přečinů nebo i trestných činů. Fotopasti jsou vybaveny také pro focení
za tmy, a to pomocí neviditelného záblesku. Stanou se velkým pomocníkem
městským strážníkům.

...a nejen něco budujeme, ale
Fotopasti – ochrana majetku našeho města
také zkrášlujeme...
n Revitalizace oprámu

Město
přivítalo nové
občánky
Zařízení hrobu na prodej
V únorovém čísle Lomské radnice
byla zveřejněna nabídka hrobového
zařízení v poli LA/30 kamenictví Šelbický Bohosudov – Krupka. V té době
se jednalo o klasický pronájem hrobového místa s řádně uzavřenou a uhrazenou smlouvou pouze s tím rozdílem, že náhrobek byl na prodej. Město
Lom tuto záležitost považuje za rozšíření služeb pro obyvatele, a to vzhledem k tomu, že v Lomu není žádné
kamenictví, které by tyto služby nabízelo. Žádost o pronájem hrobového
místa byla vznesena přímo od zmíněného podnikatele, ale musíme konstatovat, že je město Lom otevřeno všem

podnikatelům, kteří projeví zájem formou pronájmu vystavovat své výrobky,
a to za stejných podmínek a v souladu
s Nařízením města Lomu č. 1/2015.
K dnešnímu dni má zmíněný náhrobek nového majitele a město Lom nového nájemce hrobového místa.
V současné době na Městském hřbitově v Lomu v poli N, čísla hrobů 26
a 69 má na základě uzavřené smlouvy
o nájmu hrobového místa vystaveno
kamenictví Šelbický, Bohosudov –
Krupka výše uvedené prodejné zařízení
hrobu, tj. urnový hrob. Bližší informace
jsou zveřejněny na uvedeném místě,
popř. je možno volat na č. 607 516 520.

Hrob N-26

Hrob N-69

Člen Rady města Lom Bronislav
Schwarz přivítal dne 21. 3. 2015 spolu
s dětmi z mateřské školy v obřadní síni
MěÚ nové lomské občánky – Aničku
Skleničkovou, Kačenku Schwarzovou,
Ondřeje Kilárského, Alexe Richtera,
Jana Sýkoru a Františka Horáčka. Přejeme našim novým občánkům mnoho
pohody a šťastné vykročení do života.

Příběh o statečnosti mezi námi
Není mnoho případů, kdy se setkáme s obyčejnou lidskou statečností,
která nás vezme za srdce způsobem, na
který jen tak nezapomeneme. A pokud
je tím statečným dítě, dojem je určitě
několikanásobný.
Filip Komínek se narodil v roce
2005. Ihned po narození se u něj zjistila

Filip Komínek

velmi vážná vrozená vada obou dolních
končetin a přestože podle prognóz neměl nikdy chodit, nevzdal to. Od 8 měsíců věku až do svých osmi let prodělal
15 operací, z nichž některé byly velmi
vážné. Přes různá omezení, bolesti a fixaci nohou se stále snažil chovat jako
normální kluk a vidět ho pohybovat se

s takovým handicapem bylo úžasné. Ale
veškeré zákroky a snaha byly marné, nepodařilo se mu pomoci a v září 2014 mu
musely být obě nohy amputovány pod
koleny. V listopadu téhož roku se rodina náhodou setkala s hokejistou a trenérem sledge hokeje Tomášem Zelenkou, který Filipa pozval podívat se na
zápas hokejového týmu SHARKS Karlovy Vary. Sledge hokej je jednoduše řečeno lední hokej pro osoby se zdravotním postižením. Je vlastně stejný jako
normální hokej. Rozdíl je pouze v tom,
že hráči jezdí na speciálních saních, kterým se říká sledge a místo jedné hokejky užívají hokejky dvě. Filip byl
sportem tak nadšený, že se sledge hokeji začal aktivně věnovat. Konečně je
opravdu šťastný, má nové „nohy“, na
kterých se během chvíle naučil chodit
a může sportovat. Protože oddíl sledge
hokeje je nejblíže v Karlových Varech,
vítá rodina jakoukoli podporu.
Milý Filipe, klobouk dolů před
Tvým úsilím a statečností. Přejeme Ti
do budoucna mnoho úspěchů ve sportu
i ve škole a aby sis zachoval stejný optimismus, s jakým jsi překonal těžké
období svého života.
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Vážené paní učitelky, páni učitelé a ostatní pracovníci našich škol
a školek,
chtěla bych vám všem k vašemu nedávnému svátku touto cestou
poděkovat za odpovědnou a náročnou vzdělávací a výchovnou práci, kterou pro naše děti děláte. Vaše práce přináší radostné, ale
i těžké chvíle. A tak vám chci z upřímného srdce popřát, aby se
ty těžké práce z vašeho povolání vytratily a aby těch usměvavých
bylo co nejvíce. Přeji vám žáky, kteří vás budou respektovat a ctít,
kteří se budou dobře učit a zároveň vám přeji i odpovědné rodiče,
se kterými se bude dobře spolupracovat.
Kateřina Schwarzová, starostka

Březen – měsíc knihy v mateřské škole
MATEŘSKÁ ŠKOLA LOUČNÁ

Kluci, holky, jdeme do školky :)

Podkrušnohorská 82

www.zsmslom.cz

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016
Kdy ?

15. 4. – 16. 4. 2015, od 9:00 – 15:30 hod.

Kde?

V budově MŠ

S sebou :

Občanský průkaz a rodný list dítěte

Ve zkratce o MŠ: Školka se nachází v příjemném prostředí s
velkou zahradou. Poskytujeme kvalitní předškolní vzdělávání, které je
rozšířené o výuku AJ. Vzdělávací program je zaměřený na všestranný
rozvoj dětí. V MŠ je sauna, kde posilujeme imunitu dětí. Nejstarší
děti absolvují plavecký výcvik. Pravidelně pořádáme akce pro děti
a rodiče, účastníme se i akcí, které jsou pořádané ZŠ Lom.
Zapojujeme se do dění města.

Březen, nejen že je dlouho toužebně
očekávaným měsícem jara, na které se
všichni tolik těšíme, ale je také „měsícem knihy“, což je akce především
městských knihoven, která má již dlouholetou tradici a její pojetí záleží víceméně na každé organizaci zvlášť.
Protože nám na knihách a budoucích čtenářských kompetencích našich předškoláčků také záleží, rozhodli
jsme se tuto tradici ctít a připomínat si
ji i v naší mateřské škole. Věnujeme
proto knížkám a rozvoji zájmu o ně nemalou pozornost.
V souvislosti s měsícem knihy
navštěvujeme také každoročně naši
Městkou knihovnu v Lomu, kde si

Jaro už je tu!
Teplé jarní počasí a sluníčkové paprsky nás vylákaly k tematické vycházce s cílem hledání poslů jara. Na
cestu nám krásně zpívali ptáčci, kteří
se s jarem vrátili. Děti během cesty
pozorovaly rozkvetlé jívy, sněženky,
podběl, petrklíče, krokusy a také jarní
práce na okolních zahrádkách.
Zpět jsme se všichni vraceli s příjemnou jarní náladou.
MŠ Loučná

TĚŠÍME SE NA VÁS

Základní škola a Mateřská škola Lom
www.zsmslom.cz

vás srdečně zve na

Zápis proběhne ve dnech

15. – 16. 4. 2015
od 9.00 do 15.30 hod. v budově MŠ
s sebou OP zákonného zástupce, rodný list dítěte
Nabízíme kvalitní přípravu do první třídy a seznámení s Aj hravou formou,
spolupráci s rodinou a prostředí přizpůsobené potřebám dětí. Pro děti
připravujeme různé akce (plavecký výcvik, spoluúčast na akcích pořádaných
ZŠ Lom, návštěvy Městské knihovny, spolupráce s Penzionem pro seniory,
návštěvy kina v Citadele).

První březnová sobota patřila dětem. Město Lom pro ně připravilo oblíbený karneval. O parádní dvouhodinovou show se postarali členové Divadla
V Pytli. Účinkující v kostýmech Asterixe, Obelixe, Falbaly a druida Panoramixe navodili skvělou atmosféru, nechyběl laskavý humor, soutěže a tanec.
Na závěr karnevalu proběhlo vyhlášení
a odměnění nejhezčích masek.

Předvelikonoční dílnička

Naše žákyně tančila v umělecké škole v Mostě

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na školní rok 2015/2016

Karnevalová show s Asterixem a Obelixem

Ve středu 18. 3. 2015 se naše školička proměnila v kreativní dílnu. Maminky se svými ratolestmi, paní učitelkami a paní školnicí se společně pustily
do výroby velikonočních motivů z různých materiálů. Všem šla práce pěkně
od ruky a vznikla spousta hezkých dekorací, které budou zdobit naší školku
v nastávajícím velikonočním období.
MŠ Loučná

Přijďte mezi nás!

Husova 198, Lom

pro nás milé paní knihovnice připravují zajímavý program pro děti s názornou ukázkou knih, poutavým povídáním, soutěžemi a kvízy, za které
na konec všichni obdrží sladkou odměnu. Děti jsou rozděleny na dvě
skupiny nejmladších a starších před-

školáků, aby si z návštěvy odnesly
co nejvíce intenzivních zážitků a samozřejmě také nějaké nové znalosti.
Knihovnu v Lomu jsme letos navštívili ve středu 18. března a děti si ji náramně užily.
Protože knihovna letos vyhlásila
soutěž „O nejkrásnější velikonoční
kraslici“, zúčastnili jsme se jí výrobou
veliké kraslice zdobené zejména přírodními materiály – korkem, látkou,
bavlnkami, knoflíky apod., na jejíž výrobě se podílely děti společně, a kterou jsme při příležitosti návštěvy odevzdali paním knihovnicím. Děkujeme
a již nyní se těšíme na příští rok!
Jitka Strýhalová

Vystoupení k MDŽ
v KD v Lomu
Děti ze třídy Všeználků a některé
mladší děti z ostatních tříd nacvičily
pásmo písniček a básniček k MDŽ pro
lomský klub seniorů. S blížícím se jarem bylo pásmo zaměřeno na toto období a nechyběla ani básnička pro babičky. Na závěr děti předaly všem
hostům vyrobený tulipán a obdržely
sladkou odměnu. Vystoupení na pódiu
ve velkém sále a před mnoha diváky
bylo pro děti opravdovým zážitkem.
Děkujeme za velmi milé přivítání.
MŠ Loučná

V Základní umělecké škole F. L.
Gassmanna v Mostě proběhla v pátek
20. 3. okresní soutěž tanečních oborů
všech uměleckých škol z našeho
okolí. Na jevišti se objevil i soubor
z Litvínova, ve kterém krásně tančila
i Adélka Mastná z naší školy. Vystoupení měli krásné, umístili se na krásném místě a pojedou na krajský přebor do Ústí nad Labem.
Adélce gratulujeme a přejeme jí
hodně tanečních úspěchů.
Mgr. Petra Šamunová

Prvňáci navštívili knihovnu v Lomu
V úterý 17. března se první třída vydala zase po půl roce do místní knihovny.
Paní knihovnice pro ně připravily krásný
program, který se dětem moc líbil. Soutěžily o různé ceny, vyplňovaly pracovní
listy a ukázaly znalost českých pohádek. Máme mezi sebou už i dobré čtenáře, kteří si již sami pohádky čtou. Nejlepší znalost pohádek prokázala Kačka
Kostjuková, která byla za své znalosti
oceněna velkým lízátkem.
Všechny děti odešly s odměnou, a věříme, že je návštěvy knihovny zaujmou

natolik, že se do knihovny přihlásí a budou více ve volných chvílích číst knihy,
které patří k jejich věku. Za hezký program oběma knihovnicím velmi děkujeme.
Mgr. Petra Šamunová
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Jídelníček – co dobrého bude v dubnu? Práce v přípravné třídě
středa
čtvrtek
pátek
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
pondělí
úterý
středa
čtvrtek

1. 4.
2. 4.
3. 4.
6. 4.
7. 4.
8. 4.
9. 4.
10. 4.
13. 4.
14. 4.
15. 4.
16. 4.
17. 4.
20. 4.
21. 4.
22. 4.
23. 4.
24. 4.
27. 4.
28. 4.
29. 4.
30. 4.

polévka: z vaječné jíšky
polévka: česnečka s kroupami
polévka: zeleninová jarní
Velikonoční podnělí
polévka: zelňačka
polévka: zeleninová s noky
polévka: hrstková
polévka: zeleninová+pohanka
polévka: fazolová
polévka: zeleninová s písmenky
polévka: drožová s vejcem
polévka: bramborová
polévka: zeleninová, drobení
polévka: cibulová
polévka: vločková
polévka: zeleninová se sýrem
polévka: gulášová
polévka: zeleninová s jáhly
polévka: hrachová
polévka: zeleninová, bulgur
polévka: zeleninová zahuštěná
polévka: s drožovými noky

hlavní jídlo: kuřecí sekaná s bramborovou kaší
hlavní jídlo: halušky s uzeným masem a zelím
hlavní jídlo: kuskus s kuřecím masem a zeleninou
hlavní jídlo: dušená zelenina s bramborem
hlavní jídlo: hamburská vepřová pečeně, houskový knedlík
hlavní jídlo: zapečené brambory s klobásou a brokolicí
hlavní jídlo: fazolový guláš s kuřecím masem, pečivo
hlavní jídlo: koláčky s mákem+tvarohem
hlavní jídlo: kuřecí stehno pečené, bramborová kaše
hlavní jídlo: moravský vrabec, bramborový knedlík, zelí
hlavní jídlo: grenadýrský pochod, moučník
hlavní jídlo: kuřecí prsa na paprice, těstoviny
hlavní jídlo: smažená ryba, brambor, zeleninový salát
hlavní jídlo: čočka s vejcem, sterilovaná okurka
hlavní jídlo: masová směs se žamiony, rýže
hlavní jídlo: bramborák s uzeným masem a zelím
hlavní jídlo: zbruf z kuřecího masa, špagety, sýr
hlavní jídlo: nudle s mákem
hlavní jídlo: kuřecí plátek s bramborem, obloha
hlavní jídlo: vepřová kýta na celeru, rýže
hlavní jídlo: treska na zelenině, brambor

Průřezová témata – Stesky svědomité dcery
Další z průřezových témat se týkalo
velmi vážných věcí. Umíme a chceme
se postarat o stárnoucí rodiče? Víme,
na co myslí a jak oni chtějí prožít poslední roky života? Jsou šťastni? Vnímají nás nebo je jim všechno jedno?
Jak do jejich a našich životů zasahuje stařecká demence a Alzheimerova choroba? Odpovědi na tyto a jiné
otázky jsme našli v tomto projektovém dni.
Projekt proběhl v 8. A v pátek
6. 3. 2015. Po zhlédnutí filmu si žáci
ve skupinách psali důležité údaje. Při
diskusi vyšla najevo poměrně velká

shoda v názorech. Ve filmu dospělá
dcera popisovala matčino stáří a její
zhoršující se stav vlivem Alzheimerovy choroby. Matčinu nespolehlivost,
sbalení kufrů, balení krabic, období
výčitek a výhrůžek, obviňování – vy
jste mi ukradli důchod, i období kdy
matka svou dceru nepoznávala. Popisovala její zhoršující se paměť, pamatovala si věci z dětství, ale současnost
vůbec. Byla stále více dezorientovaná.
Netrefila domů. Nevěděla, jestli zhasla
nebo vypnula plyn. Přestože dcera
matku milovala, byla na ni přísná.
Matka byla naopak nepřátelská.

Naši žáci nahlédli do „Pandořiny
skříňky“ stáří. Musíme se naučit ctít
stáří jako takové a jako součást běžného života.

měsíce zvládla. Naučil se reagovat na její
povely. V následné zkoušce oba obstáli.
Následovala hromadná diskuse, ve
které žáci hovořili o potížích zdravotně
handicapovaných lidí a možnostech pomoci ze strany státu a občanské společnosti. V poslední aktivitě porovnávali
schopnosti zvířat a lidí a došli k závěru,
že máme hodně společného.
Projekt byl velmi zajímavý a poučný.

Matematičtí olympionici na základní škole
Ve dnech 25. a 26. 3. proběhlo na
1. stupni školní kolo matematické soutěže v logickém myšlení „Klokánek“.
Žáci řešili nejrůznější úlohy ve třech
stupních obtížnosti, bodované třemi,
čtyřmi a pěti body. Celkový počet získaných bodů pak rozhodl o vítězi.
Nejlepší výkony v kategorii 8 a 9 let
předvedli Honzík Turko, Vilma Martinovská a Filip Komínek. Čekala je za
to sladká odměna a samozřejmě také
diplom coby písemná památka.

Každý člověk má své sny, některé
jsou krásné, jiné mají podobu nočních
můr. Můj sen, ten, který patří mezi krásné
(doufám), je z kategorie snů učitelských.
Zdává se mi, že děti ve škole žijí a ne se
jen vzdělávají. Z učitelů se stávají přátelé
a z budovy klidný a bezpečný přístav,
kde se vlny potíží a starostí mění na zčeřenou hladinu.
Některé sny se mohou a mají splnit.
Je nutné jim trochu pomoci. Aby se děti
ve škole cítily jako doma, je potřeba poskytnout jim zážitky. A je to!
Dne 27. března 2015 šly děti do školy
hned dvakrát. Ráno jako obvykle s aktovkami, odpoledne podruhé se spacáky,

Ve starší kategorii 9 a 10 let zazářili Jan Rosenbaum, Matěj Raiminius
a Radek Strnad.
Školní soutěžní klání chceme určitě zopakovat, protože logické myšlení je třeba podporovat. Tvoří totiž
základ pro další studium, ať středoškolské či vysokoškolské. V ten samý
den proběhla na 2. stupni soutěž „Pythagoriáda“. Je to soutěž pro žáky pátého až osmého ročníku. Nejúspěšnější řešitelé byli žáci 8. ročníku.

Jára žije!!!
batohy a očekáváním znovu. V 17 hodin
se hlouček sedmáků vydal na putování za
duchem školy (jmenuje se Jára). Kreslírna se mění na základnu, žíněnky jsou
pro dnešek ten nejlepší pelíšek. Na pout-

znevýhodněním. Do přípravné třídy
bylo v letošním školním roce zapsáno
7 dětí. Všechny děti pocházejí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.
Žáci jsou vyučováni podle školního
vzdělávacího programu pro přípravnou
třídu. Vzdělávání dětí je založeno na
individuální spolupráci s každým dítětem. Děti se učí všeobecným dovednostem a znalostem.
Mgr. Zdeňka Kurková

V první třídě čteme pohádky
Prvňáčcí ve svých hodinách literatury pracují v projektu: Z pohádky do
pohádky. Po celý školní rok se seznamují s různými českými pohádkami,
které patří k jejich dětství.
Prošli jsme jich už spoustu, ale většinou formou pracovních listů a poslechu.
V poslední době začínáme již pohádky
číst, půjčili jsme si ze školní knihovny
knížku: Moje první čítanka, kde začínáme číst a učíme se z ní básničky.
Jako poslední pohádku měsíce
března jsme četli pohádku „Bob a Bobek, králíci z klobouku.“ Nejen, že děti
bavila, pracovaly také na textu, hledaly
slova, podtrhávaly, ale také si několik
příběhů z knihy poslechly a zhlédly

také pohádku na interaktivní tabuli. Na
závěr celého projektu si vyrobily veselé králíky v rámci pracovního vyučování, které si odnesly domů.
Snad je knížky chytnou a budou je
celoživotně bavit.
Paní učitelka Petra

Komedie omylů

Průřezová témata – Můj kámoš
V šesté třídě proběhl v pátek 13. 3.
2015 další projekt z nabídky průřezových
témat. Cílem projektu bylo uvědomit si
potíže zdravotně handicapovaných lidí.
Po zhlédnutí filmu „Můj kámoš“ žáci
zapisovali do myšlenkové mapy postřehy, které vyplývaly z příběhu hlavní
hrdinky Evy. Jedenáctiletá Eva byla na
vozíku. Musela se dobře učit, aby měla
možnost získat asistenčního psa. Dostala
retrívra jménem Poesti, kterého za dva

Přípravný ročník je určen pro děti
s odkladem školní docházky, které
mají doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. Hlavním smyslem
v přípravné třídě je připravit děti na
bezproblémový nástup do první třídy.
Tato třída je především vhodná pro děti
se sníženou koncentrací pozornosti,
s lehčími vadami řeči, s grafomotorickými obtížemi, se zdravotním oslabením, se sociálním nebo jazykovým

níky čekalo 10 rozmanitých úkolů. Hráli
jsme si, tvořili jsme, přemýšleli, hledali jsme, překonali jsme strach. U strachu se chvilku zdržíme. Všechny děti absolvovaly trasu po škole za mihotavého
svitu svíček s blížící se hodinou duchů.
Zvládly dokonce i nečekanou strašidelnou návštěvu.
Zdravou snídani, vyhlášení výsledků,
drobné odměny a potvrzení teorie „Jára
žije“ ukončily naší zajímavou výpravu
v bačkorkách.
Děti byly unavené, ale spokojené.
Fantazie byla probuzena nebo jsme jí
mršku alespoň trochu poškádlili. Můj sen
se možná splní...

Večerní divadelní představení se ujalo
mezi žáky i rodiči. Tentokrát jsme jeli
v počtu 45 lidí a v autobuse nebylo jediné
volné místo. Městské divadlo v Mostě
nám opět poskytlo zdarma autobus na večerní představení. Zapojili se i rodiče.
Komedie omylů se hraje spíše pro
středoškoláky. Nám to ale nevadilo. My
se rádi seznámíme se Shakespearem i na
základní škole. Brilantní výkony našich
herců si zasloužily náš potlesk a úsměv.
Nejvíce se dětem líbil pan Kraus.
Coby sluha utíkal před kuchařkou, která
dle jeho slov vypadala jako „glóbus“.

Popisování této kuchařky bylo jistě jednou z nejzábavnějších scén.
O přestávce se děti občerstvily pitím a chlebíčkem a vychutnávaly atmosféru. Těšíme se zase za měsíc.
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V našem městě opět něco
budujeme a zkrášlujeme...

7. duben
– den vzdělanosti

n Tyršova stezka

Sedmý dubnový den v českém kalendáři je označen jako „Den vzdělanosti“ a patří do kategorie parlamentem schválených významných dnů.
Připomíná vydání zakládací listiny
University Karlovy českým a římským
králem Karlem IV., ke které došlo dne
7. dubna roku 1348. Universita Karlova byla první vysokou školou tohoto
druhu ve střední Evropě. Existence university měla velký význam pro české
školství a posílila kulturní kontakty našich zemí s Evropou.
Vědění je moc, to víme již dlouho.
Jen díky lidským vědomostem a znalostem máme výdobytky moderní techniky,
jako jsou počítače nebo mobilní telefony, ničemu jinému za tyto běžné součásti všedního života nevděčíme. Naše
vědomosti musíme předávat dál a rozvíjet je. A lidstvo zatím nezná jiný způsob jak to udělat, než procesem zvaným
vzdělávání. Den vzdělanosti je výzvou
pro všechny, děti i dospělé, aby své vědomosti dále rozvíjeli a vzdělávali se.
Ostatně člověk se přeci učí celý život.

Byl proveden radikální prořez svahů, vyhrabání listí a stařiny, zabetonování všech výtluků komunikace. Dále rekonstrukce a natření zábradlí, oprava a natření závory a rozsvícení všech lamp veřejného osvětlení.

n Jarní úklid našeho města

Kalendárium Lom
15. 4. – 15. 5. 2015
20. 4. jednání zastupitelstva
města
27. 4. jednání rady města
30. 4. slet a rej čarodějnic
1. 5. stavění Máje
11. 5. jednání rady města

V Lomu se oslavovalo MDŽ...

Vzpomínáme
Poděkování

„Utichly tvé kroky, utichl tvůj hlas,
ale obraz tvůj zůstává v nás. Jen kytičku na hrob ti můžeme dát, pokojný spánek přát a stále vzpomínat“.
Dne 11. 5. 2015 uplyne již dlouhých 18 let, kdy od nás navždy odešla naše drahá dcera a sestra Iveta
Mackovičová. které by letos bylo
již 37 let. S láskou stále vzpomínají
rodiče a sestra a bratr s rodinami.

Dovolte mi touto cestou poděkovat
příslušníkům Policie ČR, kteří mi dne
28. 2. 2015 poskytli podporu a pomoc.
Vracela jsem se pěšky ve večerních hodinách z návštěvy, a protože se těžko pohybuji a musím často odpočívat, příslušníci
mě zastavili a velice mile mě oslovili,
zda je mi dobře a zda něco nepotřebuji.
Chtěla bych touto cestou hlídce poděkovat. Velice vážím jejich lidského přístupu a ochoty a porozumění.
Ingeborg Hlůšková, Horní Lom

Blahopřejeme
V měsíci dubnu slaví svá významná životní jubilea tito občané našeho města:
Mužíková Vlasta
Vaňková Danuše
Sárficzká Jaroslava
Sabolová Běla
Rašínová Karla
Palkoska Jaroslav
Batz Oskar
Pavel František
Steiner Lubomír
Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví, štěstí
a životního optimismu.

Tipy na volný čas od 15. 4. do 15. 5. 2015

Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten neodešel. Čas plyne dál, ale
bolest a vzpomínky zůstávají. Kdo
Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl
rád, nikdy nezapomene.
Dne 13. dubna 2015 vzpomeneme devátého smutného výročí,
kdy nás tragicky opustil Rostislav
Švarc z Loučné. Nikdy nezapomenou rodiče, sestra Vladimíra s rodinou a ostatní příbuzní

do 30. 9. výstava k 70. výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim
„Osvětim 1940 – 1945“ – Oblastní muzeum Most
16. 4.
výpravná pohádka Mrazík – Docela Velké Divadlo Litvínov,
od 17.30 hod.
19. 4.
taneční zábava Sólisté Mostečanky – Citadela Litvínov,
od 16.00 hod.
24. 4.
koncert 4TET – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
27. 4.
divadlo Úhlavní nepřátelé – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
30. 4.
slet a rej čarodějnic – Loučná, hřiště za restaurací Anšajba,
od 17.00 hod.
1. 5.
stavění máje – Lom, nám.Republiky, od 16.00 hod.
1. 5.
valdštejnské slavnosti Litvínov, od 8.30 hod.
1. 5.
taneční zábava manželé Hvozdovi – Citadela Litvínov,
od 16.00 hod.
11. 5.
koncert Věra Špinarová – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.

Sbírka použitého ošacení
Vedení města Lom děkuje všem
občanům, kteří se zapojili do sbírky
použitého ošacení, která probíhala
ve dnech 16. února až 14. března
2015. O tuto pomoc naše město požádala organizace Diakonie Broumov, jejíž posláním je pomoc lidem,
kteří z různých důvodů se ocitli
v krizové životní situaci, na okraji
společnosti, a to s cílem osamostatnění tak, aby mohli najít své místo
ve společnosti.
Všem, kteří pomohli patří jedno
velké DÍKY.
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Co možná nevíte

Mohlo by vás zajímat

Český rok od jara do zimy – 4.
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.
Dubnový apríl, čas Velikonoc
a čarodějnic
Lidové pranostiky sice dubnovému
počasí příliš nedůvěřují, ale v dubnu je
již jaro nezpochybnitelné – alespoň podle
kalendáře. Ovšem s vrtošivým aprílovým
počasím je třeba počítat.
A hned první den tohoto měsíce je pověstný, kdy se „vyvádí aprílem“. Žerty
a legrácky, které si lidé mezi sebou donedávna tropili a ještě tropí mají delší tradici, než bychom si třeba pomysleli. Již
v 16. století se píše, že „staří už to tak dělali“. K nejoblíbenějším aprílovým žertům patřilo poslat někoho třeba pro bleší
jazýčky, komáří sádlo, vtipné semínko
nebo pro „semtele“. Ale jak asi dopadl ten
který šel pro „zbijmědomodra“? V tomto
případě známé zvolání „apríl“ asi moc
vtipné nebylo.
Většinou nejdůležitějším svátkem tohoto měsíce jsou Velikonoce, což je oslava
jara jako obnoveného života přírody, tradovaná z dob předkřesťanských, a křesťanský příběh o smrti a tajemném zmrtvýchvstání Ježíše Nazaretského. Křesťanství
určilo duchovní charakter a rytmus oslav
Velikonoc, ale starý kult země a pohanské jarní oslavy přenesly do velikonočních obřadů smyslovost a magické prvky
ochrany a prosperity, které přetrvávají dodnes. Stanovení data oslav Velikonoc vychází ze složitých astronomických a teologických výpočtů lunárního času. Nám
postačí vědět, že datum Velikonoc je pohyblivé a určující je pro ně jarní úplněk
měsíce, přesněji řečeno, nejbližší neděle
po prvním jarním úplňku.
Velikonoční svátky tedy mohou být
v rozmezí od 22. března do 25. dubna.
Pro křesťany předchází Velikonocům
dlouhý, čtyřicet dnů trvající půst, který
obsahuje šest nedělí a každá má své pojmenování. V našem povědomí se nejvíce
uchovala Smrtná, pátá neděle, nazývaná
též smrtelná, která byla spjata s vynášením Smrtky (Morany) ze vsi. Slaměná
figurína byla utopena v potoce, shozena
z skály nebo spálena na hranici a symbolizovala tak konec zimy. Zvyk vynášení smrti a přinášení léta a s ním slunce
a vody patří k nejstarším lidovým obyčejům a přesto, že nemá s Velikonocemi nic
společného, uchoval se dodnes.
Na Velký pátek byly v kostelích uhašeny ohně na znamení Ježíšovy smrti,
utichly zvony i varhany. Následovala Bílá
sobota, pojmenovaná podle bílého oděvu,
který nosili nově pokřtění, dále pak Velká

noc, kdy v neděli před úsvitem došlo ke
vzkříšení Ježíše nebo také Boží hod a Velikonoční pondělí, kdy propuká jarní barevné veselí. Nastává hlavní den jarních
svátků – pomlázka, která vychází z lidových tradic. A kde se vzala pomlázka,
malovaná vajíčka, beránek či mazanec?
Význam pomlázky souvisí s „omlazováním“, kdy šlehání patří k nejstarším lidovým obyčejům, kdy se šlehání zelenými
proutky připisovaly omlazovací účinky.
Pro velikonoční vajíčka, která jsou hlavním symbolem Velikonoc je důvod zcela
praktický: na jaře slepice pilně snášejí
a proto se nemuselo šetřit vajíčky ani při
přípravě jídla, ani při koledě. Avšak vejce
má také důležitý symbolický význam, od
pradávna je vnímáno jako symbol života,
protože „vše živé pochází z vejce“. Mazanec se pekl jako obřadní pečivo, které připomíná slunce, které měl přivolat a přenést jeho energii do půdy a beránek je
symbolem oběti Krista.
Po Velikonocích byl dalším důležitým
svátkem 24. dubna sv. Jiří, který se považoval za předěl mezi zimou a létem, za
den, kdy se otevírá zem. A 30. dubna přišla filipojakubská noc pojmenovaná podle
apoštolů Filipa a Jakuba.
Kouzlo předmájové noci pro naše
předky bylo v tom, že stojí uprostřed
jarní rovnodenností a letním slunovratem
a byla s ní spojena celá řada obřadů, magických úkonů, zvyků a pověr, z nichž zůstala až do našich časů uchována tradice
ohňů – „pálení čarodějnic“. Ohně, které
plály na přelomu dubna a května už v dávných dobách byly ohně ochranné a měly
zahánět škodící nadpřirozené síly. Slaměné figuríny čarodějnic se začaly pálit
až koncem 18. století, do té doby byli na
hranicích upalováni lidé. Podle pověr čarodějnice osedlávaly o filipojakubské noci
svá košťata nebo černé kocoury a letěly
na svůj půlnoční sraz, sabat, kde se s nimi
veselil i jejich pán – Satan. Na ochranu
proti jejich kouzlům se mimo ohně zabezpečoval i dům a dobytek. Na práh se sypal písek nebo se kladly drny, protože čarodějnice musely spočítat všechna zrnka
a stébla, nad vchod se zavěšovaly posvěcené kočičky od Velikonoc. Chlapci chodili po vesnici a práskáním biče vyháněly
obzvlášť silné čarodějnice. Dnes jsou čarodějnice jen pro zábavu, mládež, děti
i dospělí se rádi maskují, zapalují ohně
a je kolem toho plno smíchu, hlučné zábavy, buřtů i piva.
Pojďte se i letos u „pálení čarodějnic“
pobavit s námi.

Malé čarodějnice
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Krušnohorská moldavská dráha
Krušnohorská moldavská dráha –
to je už 130 let nejen romantická a zajímavá železniční trať, vedoucí Krušnými horami. Je to také ojedinělá
národní technická památka a proto si
pojďme přiblížit její vznik a historii.
Už kolem poloviny 19. století narůstala v saských průmyslových oblastech kolem Freibergu potřeba uhlí tak
silným způsobem, že již nemohla být
zásobami v tamním uhelném revíru
Zwickau – Oelsnitz plně pokrývána.
Freiberg je nejvýznamnějším centrem
rudného hornictví v Krušných horách,
které bylo už před érou dobývání uhlí
zásobováno prostřednictvím plavebního kanálu z Flájí na Mostecku více
než dvě staletí palivovým dřevem. Necelých sto kilometrů odsud, v české
kotlině u Teplic, Duchcova a Mostu,
se nacházelo dostatečně velké množství hnědého uhlí. Uhlí z Mostu ale
nebylo pro Freiberg dosažitelné, protože přes Krušné hory ještě neexistovalo žádné kvalitní dopravní spojení,
které by umožňovalo rychle, efektivně
a ve velkém množství dopravovat
uhlí ke spotřebiteli – tedy železnice.
V roce 1871 uzavřely Lipsko-Drážďanská železniční společnosti se společností Pražsko-duchcovská dráha
smlouvu o stavbě železniční trati
Most – Freiberg. Tím bylo umožněno
zkrácení dopravní vzdálenosti mezi
oběma průmyslovými městy ze 176 na
80 km. Tak začíná historie tzv. „moldavské dráhy“, zvané také Teplický
Semmering. Smlouvě na propojení
dráhy z mostecké uhelné pánve se Saskem předcházely stavební projekty již
z 60. let 19. století. Reálnější projekty
však vznikly až v 70. letech 19. století. Finanční a technické obtíže ovšem
stavbu výrazně pozdržely. Úsek Most
– Hrob byl nakonec otevřen 15. května
1877 a úsek Hrob – Moldava v Krušných horách až 6. prosince 1884. Přeshraniční provoz do saského Freibergu
započal 18. května 1885.
Od počátku byla dráha využívána zejména pro nákladní dopravu.
Kromě dopravy severočeského hnědého uhlí do Saska to byla například
i zpětná doprava zboží do Čech, mj.
z přístavu Hamburk. Dráha znamenala
v době svého vzniku nejkratší spojení
mezi Vídní a Hamburkem. Zajišťovala
tedy i přísun zboží z německých přístavů v Severním moři do Čech a dále
do centra Rakouska – Vídně. Vozila se
i krušnohorská rašelina a dřevo, domácí výrobky místních obyvatel a za
1. světové války též wolframové rudy
z cínoveckého dolu.
Osobní dopravu již od prvopočátku
využívali především turisté, ke kterým
se okolo roku 1900 přidali i lyžaři. I mezinárodní osobní frekvence byla poměrně silná – na Moldavě na sebe navazovaly české a německé osobní vlaky,
tím bylo zajištěno např. rychlé spojení Mostu s Drážďany. Zajímavostí
je, že na Moldavu jezdily přímé osobní
vlaky Praha – Louny – Most – Moldava.
V době II. světové války byly zrušeny
hranice a dráha projížděla územím jednoho státu. V době náletů na Mostecko
na konci války byla údajně využívána
také k ukrývání vlaků s pohonnými
hmotami, vyráběnými ze severočeského
hnědého uhlí v chemických závodech
STW v Záluží u Mostu. V květnu 1945
se na stavu trati podepsala jak ustupující německá armáda, tak i postupující

Rudá armáda. V důsledku poválečného
uspořádání byl zrušen příhraniční úsek
z Moldavy do Hermsdorf-Rehefeldu.
Renesanci nákladní dopravy zažila
dráha na přelomu 50. a 60. let 20. století, kdy sloužila jako dopravní tepna pro
přesun materiálu na stavbu unikátní flájské přehradní hráze. V druhé polovině
20. století se dráha s přerušeným přeshraničním provozem stala jak na české
straně, tak i na německé straně turistickou atraktivitou, kterou využívají lyžaři
a turisté z průmyslových měst pro příměstskou rekreaci. Dráha, která představuje mistrovství technického stavitelství
19. století a překonává hřebeny Krušných hor při významném převýšení

pomocí řady mostů a tunelů, letos
v květnu oslaví 130 let od svého zprovoznění. Toto výročí si připomíná nejen Česká pošta vydáním příležitostné
poštovní známky, ale i místní spolky
– Českojiřetínský spolek, Klub přátel krušnohorské železnice, Přátelé
historie Litvínovska a HGV Rechenberg-Bienenmühle, spolu s Destinační
agenturou Krušné hory, za partnerství měst a obcí podél trasy dráhy. Na
16. května se připravuje řada akcí
v rámci „Roku moldavské dráhy“, spojená se slavnostní jízdou historického
vlaku. O programu akcí vás budeme
včas předem informovat.
A ještě jedna zajímavost – víte, že
se ve strážním domku u moldavské
dráhy v Háji u Duchova, který stojí ve
skoro nezměněné podobě dodnes, narodila zaměstnanci Pražsko-duchcovské
dráhy, traťovému strážníkovi Václavu
Vlčkovi dne 16. července 1885 dcera,
která se stala významnou osobností
českých dějin? Nebyl to nikdo jiný než
manželka našeho 2. prezidenta, paní
Anna Benešová, rozená Vlčková.
Zdroj: Společnost pro 130 let
moldavské dráhy

Horská dráha vedoucí z Mostu přes Litvínov, Lom, Osek, Hrob a Dubí na Moldavu (Pražsko‐
Duchcovská dráha) oblíbená zejména lyžaři, cyklisty a dalšími turisty navštěvujícími hřebeny
Krušných hor slaví 130. narozeniny. V době, kdy ještě nejezdila auta, zprostředkovávala
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K výročí spojení Čech se Saskem vydává Česká pošta v květnu 2015 poštovní známku s motivem
moldavské dráhy (technická památka). Poštovní známka bude slavnostně inaugurována dne
16. 5. 2015.
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Pro inspiraci přiovýběrů
motivů může
posloužit
mimo jiné takéhorské
stránka "Moldavská
která spojuje Čechy a Sasko přes hřebeny Krušných hor.
130 let" na Facebooku.
Pro inspiraci při výběrů motivů může posloužit mimo jiné také stránka "Moldavská horská dráha ‐
130 let" na Facebooku.
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Na vaše obrázky se těšíme.
Obrázky přineste do 30. dubna 2015 do Městské knihovny v Lomu.
Nezapomeňte si je na zadní straně podepsat celým jménem, připsat věk a adresu.
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