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Slovo starostky
Zdravím vás, vážení a milí čtenáři
našeho lomského měsíčníku.
Tak jako každý měsíc se vám pokoušíme přinést informace, novinky, fotografie, příběhy, témata a seriály ze života našeho města a jeho
občanů.
Přála bych si, aby Lomská radnice
byla pro vás každý měsíc pozitivním
a světlým bodíkem na nějž se budete vždy těšit.
Opětovně vás poprosím o vaše
názory, postřehy, připomínky i kritické, třeba i fotografie, prostě o vše
o čem chcete, abychom psali. Vždy
Lomská radnice je o vás a pro vás.
Děkuji vám a těším se na vás a setkání s vámi třeba na nějaké městské

akci, jenž pro vás na jaro chystáme.
A není jich málo. Mějte jen pěkné
a pohodové dny.
Kateřina Schwarzová

Dovolte mi, milé ženy, vám popřát všechno nejlepší a nekrásnější, co si jen
můžete přát. A se vám splní ty nejtajnější sny a tužby. Dne 8. března jsme
oslavily Mezinárodní den žen. 
Za vedení města Kateřina Schwarzová

Dne 28. března oslaví učitelé svůj den. Dovoluji si popřát všem paním učitelkám a pánům učitelům,
a to nejen v naší základní škole, ale také ve školách
mateřských jenom to nej a skládám hlubokou poklonu před jejich nelehkou službou. Mají můj dík a obdiv.
Děkuji vám.
Za vedení města Kateřina Schwarzová

Po velikonocích proběhne opět
velký jarní úklid
Dnem „D“, kdy se v rámci kampaně
Ukliďme svět, ukliďme Česko bude
uklízet v celé republice, je letos sobota
7. dubna. Uklízet nepořádek, zejména
v přírodě, je výhodné brzy na jaře, kdy
jsou odpadky dobře vidět. Pojďme
se společně vydat do boje proti černým skládkám a nepořádku ve svém
okolí. Zapojit veřejnost do mapování,
uklízení a především pak prevence
vzniku nepořádku v přírodě a černých
skládek se již 10 let snaží organizátoři ze spolku Ukliďme Česko a Českého svazu ochránců přírody. V letošním roce se do této akce opět zapojilo
i město Lom, včetně technických služeb a základní školy. Vždyť prostředí,
ve kterém žijeme přece patří nám všem
a je to naše vizitka, jak vypadá. A kdo
nestihne úklid v sobotu 7. dubna, nevadí. Uklízet se přece dá celý rok.

V sobotu 7. dubna proběhne
velký jarní úklid v Lomu v prostoru
sportovního hřiště u základní školy
a dále podél železniční trati směrem
na Osek. V Loučné pak v prostoru
Novostaveb a přilehlého okolí. Na
obou místech budou přistavěny kontejnery na odpad, zájemci o úklid
si mohou dále v městské knihovně
v týdnu od 3. do 6. dubna vyzvednout odpadní pytle, které budou
koncem dne odvezeny městskými
technickými službami. Těšíme se na
všechny zodpovědné Lomáky, kterým není jedno, jak naše okolí vypadá a kteří svým přičiněním přispějí k tomu, aby naše město a jeho
okolí bylo čistější a krásnější.

Plesová sezóna v Lomu
Již VIII. REPREZENTAČNÍ
PLES MĚSTA LOMU se uskutečnil
10. 2. 2018 v našem kulturním domě.
Jako každý rok se i letos mohli hosté
těšit na velmi pestrý a bohatý kulturní
program. Po zahájení plesu paní starostkou Kateřinou Schwarzovou a místostarostou panem Pavlem Barákem mohl
začít večer plný zábavy a překvapení.
Na úvod zatančila taneční skupina STYL DANCE TEPLICE s ukázkami latinsko-amerických a standardních tanců. Velmi atraktivní vystoupení
předvedla akrobatka na tyči. Také nechyběla kouzelnická magická show
a své umění předvedla také taneční
skupina BREAK DANCE. Jako hudební host vystoupil zpěvák Petr Kolář
a o půlnoční překvapení se postaral ohňostroj s hudebním doprovodem.
Velmi zajímavá a bohatá byla tombola, která výhercům jistě udělala velkou radost. Nechyběl tradiční host
– ELECTRO BOOGIE. K tanci i poslechu hrála skupina ELÁN Revival
a skupina 3D. Celým večerem provázel a moderoval pan Radek Jirgl, který
se své role zhostil jako vždy velmi profesionálně.
Věříme, že se hosté pobavili a odcházeli v dobré náladě.
Pro naše seniory, ale nejen pro
ně byl připraven III. PLES LOMSKÝCH SENIORŮ, který se konal
v sobotu 24. 2. 2018. Také pro tento večer byl připraven pestrý program, zábava a milá překvapení. Hostem byl
nestárnoucí herec, muzikálový zpěvák a nekorunovaný král české dechovky Josef Zíma. K tanci a poslechu
hrály taneční orchestry GOLF a PROFIL, jako další hudební host zahrál pan
M. Březina.
Zpestřením byly ukázky standardních i latinsko-amerických tanců, kouzelnické představení a také ohňostroj.
Neméně zábavné bylo vystoupení taneční skupiny ELECTRO BOOGIE,
která zapojila i hosty a ti velmi mile
překvapili nejen svým tanečním uměním, ale také smyslem pro humor.
Byla připravena opět velmi bohatá
tombola. Celý večer byl velmi příjemný, plný pohody a dobré nálady.
Velké poděkování za pomoc a podporu také sponzorům – firmám Krušnohorské uzeniny Radoš J. a J., TYGAS
s.r.o., Artech Litvínov, Krmivo-Platinum.cz, politickému hnutí Severočeši.cz, Stalax, s.r.o., Softex a panu Petru
Emingerovi.
Paní starostka komentuje plesovou sezónu v našem městě: „Na tradiční ples města Lom jsem se celý rok
velmi těšila, bohužel jsem byla skolena
chřipkou a léčila se antibiotiky. Přesto
bylo mou velmi milou „povinností“
vás všechny plesuchtivé srdečně přivítat. Velmi ráda jsme si s vámi symbolicky přiťukla na zdravíčko a štěstíčko a potřásla si s vámi pravicí. Jsem

ze srdce ráda, že jste se pobavili a to
bylo očividné. Proto také ples s velkým
nasazením chystáme a snažíme se aby
byl rok od roku lepší a lepší. Jsem ráda,
že na ples zavítali také občané našeho
města, jenž neustále vedení města kritizují, a to, jak už to bývá, za cokoli…
A jak jsem viděla, také tito věční kritici
se velmi dobře bavili.
Děkuji velmi mým kolegyním a kolegům z MÚ Lom, MTS Lom a JSDH
Lom, kteří se velkou měrou podíleli na

tom, že jsme se mohli úžasně bavit, a to
nejen na plese města, ale i na plese lomských seniorů! A velký dík patří mému
muži radnímu Bronislavu Schwarzovi, který nese velký podíl na tom, že
naše lomská plesová sezóna dopadla
na jedničku s hvězdičkou! Děkuji rovněž všem plesajícím, neboť bez vás by
nebyla ta správná, úžasná atmosféra!
Ples pro naše seniory byl úchvatný
a dechberoucí, velmi zábavný a super.
Pro mě měl trošičku jinou atmosféru…
naši senioři se zkrátka umějí bavit
a rozjet na plný plyn! Až jsem jim tu
nakažlivou vitalitu, energii a přirozenost trošičku záviděla. Přivítala jsem
jak všechny naše seniory a jejich hosty,
tak také přespolní seniory a jejich přátele či příbuzné. Reakce všech přítomných je pro mě a mé kolegyně a kolegy známkou toho, že se i tento ples
velmi vydařil. Děkuji za slova díků
a pochvaly. Dovolte, abych tímto já
poděkovala vám, jste skvělí! Musím
se přiznat, že jsem byla dojata a neubránila se nostalgickému povzdechu
a přání, že se snad opětovně shledáme
a pobavíme na IX. plesu města Lom
a IV. plesu lomských seniorů.“
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Základní škola a Mateřská škola Lom n Základní škola a Mateřská škola Lom
Recyklohraní je školní recyklační
program pod záštitou MŠMT České republiky.
Mateřská škola Lom se účastní programu Recyklohraní aneb UKLIĎME
SVĚT a zároveň i projektu EKO
UČITEL 2017/2018. Hlavním cílem
programu Recyklohraní a projektu
EKOUČITEL 2017/2018 je prohloubení znalostí našich dětí v oblasti recyklace odpadů a získat zkušenosti se
zpětným odběrem, a tím ochranou životního prostředí. Jedním z úkolů je
vypracovat ekologický projekt s libovolným zaměřením. S dětmi jsme vymyslely projekt na sběr drobného a vysloužilého elektra, který jsme nazvali
ELEKTROŽROUT. Vytvořili jsme tři
sběrná místa, dvě v prodejnách potraviny u Hejsků a potraviny u Medunů.
Třetí sběrné místo bylo přímo u nás
v mateřské škole Lom. ELEKTROŽROUT byly velké červené krabice,
které si děti sami namalovaly a pole-

Co je Recyklohraní?
pily. Vytvoření plakátků i rýmovaného
verše na plakátku bylo společným dílem dětí a pedagogů. Děti také sami
nakreslily letáčky, které jsme roznášeli
při vycházce do domovních schránek.
Děti a rodiče sběrem elektronických
hraček a drobného elektra jednoznačně
přispěli k velkému množství sebraného
vysloužilého elektra. Celkem bylo sebráno 959 kg. Zpětný odběr elektrozařízení má jednoznačně pozitivní dopad
na životní prostředí přispěním i těch

nejmenších. Program Recyklohraní
dále pokračuje. V současné době probíhá projekt na zpětný odběr použitých
baterií. Připravujeme s dětmi osvětovou kampaň s návrhem dalšího projektu pro ochranu životního prostředí
– název projektu je „PSÍ VÝKALY –
HROZÍCÍ NEBEZPEČÍ!“
Děkujeme všem, kteří pomáhají našim dětem plnit úkoly v programu Recyklohraní a v projektu EKOUČITEL
2017/2018. Soutěžíme o lákavou první
cenu a k tomu potřebujeme pomoc vás
všech. JEDNO VELKÉ DÍKY od dětí
a pracovníků mateřské školy Lom.

Naše děti s krásným dárečkem...

Škola a školky v Lomu mají nové webové stránky
Byly spuštěny nové webové stránky Základní školy a Mateřské školy Lom. Z větší části jsou hotové, ale ještě tam několik věcí
bude doladěno. Současně bylo uveřejněno nové logo pro lomské školní i předškolní vzdělávání – http://www.zsmslom.cz/

Zaměstnanci MÚ Lom
Vážení a milí čtenáři našeho měsíčníku, tak jako každoročně, také letos vám chceme nabídnout v Lomské radnici spoustu užitečných informací, poznatků, ale také zábavných článků a fotografií ze života občanů a občánků našeho města. Letos jsme si pro vás opět připravili seriál – tentokrát bude o Městském úřadu v Lomu a jeho zaměstnancích, dále o zaměstnancích příspěvkových organizací a jednotky sboru
dobrovolných hasičů našeho města. Dovolte mi, prosím, vás seznámit se svými kolegyněmi a kolegy, kteří pracují pro naše město a jeho občany.
Anna Černá, DiS., vedoucí
oddělení správy majetku, výstavby,
investic a životního prostředí

Pracuji na Městském úřadě v Lomu
ve funkci vedoucí oddělení správy majetku, výstavby, investic a životního
prostředí. Jedná se o výkon místní samosprávy. Naše práce podléhá úkolům, které nám ukládá a schvaluje rada
města a zastupitelstvo města. Na tomto
oddělení pracují spolu se mnou ještě
dvě referentky a jedna úřednice. Zajištujeme prodeje, nákup a pronájmy
domů, pozemků, zahrad a nebytových
prostor. Dále vykonáváme agendy týkající se staveb, kdy jakákoliv stavební
činnost v našem městě prochází přes
naše oddělení. Pokud uvidíte třeba rozkopaný pozemek nebo uzavřenou komunikaci, tak o těchto skutečnostech
víme. Je velice pozitivní vidět, jak zásluhou vedení našeho města došlo ke
zkvalitňování zdejšího prostředí. Nemohu se nezmínit o novém krásném
vzhledu domovů pro seniory, vzhledu
kulturního domu, požární zbrojnice,
vzniku nových parkovacích ploch, autobusového obratiště a mnoha dalších
staveb. V poslední době je velice diskutovaná a viditelná stavba nové komunikace Lom západ, která kladně
ovlivní dopravní obslužnost ulice
Luční a Březová. Tato stavba je zatím
největší svého druhu v našem městě

a v letošním roce má být dokončena.
Na základě výběrových řízení připravujeme nejen na letošní rok mnoho
dalších staveb a rekonstrukcí. Např.
by naše město měla spojit cyklostezka
s městem Litvínov. Dále dojde k osvětlení přechodu před základní školou
a bude provedena rekonstrukce hřbitovní zdi. I nadále se budou opravovat
chodníky na hřbitově i ve městě. Věnujeme se rovněž žádostem občanů týkajících se životního prostředí, kdy vyřizujeme např. kácení stromů, ale také jejich
výsadbu. Mohu říci, že mám kolem sebe
skvělé lidi, na které se mohu vždy spolehnout a bez jejich schopností by tato
práce byla těžko proveditelná. Vážím si
dobrého kolektivu našeho úřadu, kamarádských a vstřícných vztahů v něm. Při
různých životních situací mě vždy moji
spolupracovníci podrželi.
Pokud bych měla zavzpomínat,
pak uvedu, že jsem nastoupila na
Městský úřad Lom do funkce referentky odboru správy majetku v roce
1996. Má práce zde na úřadě začala
zajišťováním prodejů nemovitostí.
V této fázi jsem se setkala s mnoha velice schopnými a milými lidmi, kteří
mi velice pomohli při vstupu do nového zaměstnání. Jednalo se samozřejmě o mé kolegyně, ale také o zástupce Katastrálního úřadu v Mostě
a znalce z oboru. Bohužel někteří již
nejsou mezi námi. Mohu s čistým svědomím říci, že jsem v tomto období
měla veliké štěstí na kolegy a další
spolupracovníky, kterým touto cestou
velice děkuji za jejich pomoc a podporu. Naučili mě milovat svou práci
a naše město. Tato doba také nesla vypořádávání historického majetku a legalizaci staveb ze 70. let. Jsem přesvědčena, že se nám podařilo spoustu
věcí z této doby narovnat a legalizovat.
Později jsem dostala možnost pracovat
na stavebním oddělení. I při této práci
se opírám o kvalitní a schopné kolegy
a pracovníky Stavebního úřadu v Litvínově, kteří jsou mi stálou oporou. Jak
zde uvádím, je úžasné, že tato práce mě
přivádí mezi skvělé lidi, bez kterých by
nebylo možné jí vykonávat.

Co pro mě moje práce znamená?
Svou práci mám velmi ráda. Celý život jsem pracovala s lidmi a neumím si
představit dělat něco jiného a tak jsem
velice vděčná za to, že jsem dostala tuto
šanci. Jakékoliv zlepšení a posun k lepšímu v našem městě mě velice těší a naplňuje. Snažila jsem se vždy, pokud to
šlo, vyhovět a pomoci každému kdo
o to požádal. Tato práce přináší možnost
podílet se na rozvoji města a zkvalitnění
jeho prostředí a hlavně přináší možnost
pomáhat lidem a to je myslím úžasné.
Pokud člověk dostane takovou příležitost, měl by jí využít a svou práci dělat dobře. Toto mi vždy říkali moji rodiče a měli pravdu. Každý den vidím
kolem sebe práci, při které jsem byla
a na které jsem se částečně podílela.
Jsem Lomačka a jsem na to hrdá.

Jana Kovaříková, vedoucí
ekonomického odboru MěÚ Lom

Paní Černá, velmi děkuji za milá
slova a velmi děkuji za Vaší práci pro
naše město a jeho občany. Vím, je to
úděl nelehký, ale to vždy, když pracujeme s lidmi a pro lidi. Vy máte ve
své funkci mnoho úskalí a já po Vás
mnohdy požaduji i nesplnitelné, třeba
když chci, aby už jsme ve městě budovali realizovali třeba parkovací plochy
či přestavbu Lomské kavárny na Herničku Lomský permoníček a Vy mi vysvětlujete, že potřebujeme projekt a studii a uzemní řízení a stavební povolení
atd. atd., a já chci mít všechno nejlépe
hned!! Vím také, že jste často v terénu,
někdy jdeme do tzv. „bláta“ spolu – prozradím, že také často provádíte kontroly
pronajatých pozemků a někdy to vůbec
není hezký pohled. Vím, že jste první na
ráně, pokud občanům našeho města neteče voda, nejde elektřina či plyn, nebo
když se ředitelství silnic a dálnic rozhodne uzavřít hlavní komunikaci – tah
naším městem a nic nám dopředu nesdělí. A vím, že vždy ochotně a s grácií
reagujete na mnohdy i sprosté a urážlivé ataky občanů, když se táží proč něco
nejde, nenecháte se vyprovokovat k odvetám. Děkuji Vám za to a přeji jen a jen
pohodu a úspěchy a štěstí jak v pracovním tak i v osobním životě.
KS

Na Městském úřadě v Lomu pracuji
od roku 1992. V současné době jako
vedoucí ekonomického odboru, a to od
roku 1997. Původně jsem nastoupila
do funkce referenta, kdy jsem měla na
starosti správu místních poplatků, fakturaci a platební agendu. Rovněž jsem
zajišťovala sociální úsek, který v té
době nebyl zdaleka v takovém rozsahu,
v jakém je dnes. Tato praxe na ekonomickém úseku mi hodně pomohla
a hodně jsem se v tomto oboru naučila
a když bylo v roce 1996 vyhlášeno výběrové řízení na místo vedoucí tehdejšího finančního odboru, přihlásila jsem
se do něj, uspěla jsem a byla jsem radou města jmenována do funkce vedoucí. V průběhu dalších let se práce
na odboru vyvíjela, spousta finančních
agend byla obcím převedena z tehdejšího okresního úřadu i z krajského
úřadu, až se celkový výkon finančních
agend zformoval do dnešní podoby
ekonomického odboru. Mojí hlavní
náplní práce je sestavení ročního rozpočtu města, jeho plnění, úpravy a vyhodnocení závěrečného účtu města. Já
nerozhoduji o tom, kam se budou investovat finanční prostředky, kde se co
bude opravovat, to je úkolem volených
zástupců města. Mým úkolem je zajišťovat, aby veškeré financování města

probíhalo v souladu se zákonnými
předpisy, protože všechny tyto práce
mají zákonné postupy, jejichž provádění kontroluje každým rokem Krajský
úřad Ústeckého kraje. Proto je pro mě
nezbytně nutná a důležitá spolupráce
s vedením města prostřednictvím paní
starostky. Její vstřícnosti a spolupráce
si velmi vážím.
Na ekonomickém odboru pracují
další 3 úřednice, které kompletně zajišťují rozsáhlou účetní agendu města,
jako je kompletní vedení účetnictví
města, DPH, pokladna, správa místních poplatků. Dále úzce spolupracujeme na úseku financování s příspěvkovými organizacemi města, což je
základní a mateřská škola a městské
technické služby. Důležitá pro náš odbor je i spolupráce s ostatními kolegyněmi na úřadě, které vykonávají správu
jednotlivých rozpočtových zařízení,
podle kterých pak probíhá financování
chodu celého úřadu a města.
Co pro mě moje práce znamená?
Myslím, že mám štěstí, protože mě
moje práce baví a navíc mám okolo
sebe kolegyně, na které je spolehnutí,
kdy je samozřejmě nezbytností vzájemná zastupitelnost, ohledy, spolupráce a to je u mě na odboru zajištěno.
Za to si kolegyň i vedení města velmi
vážím a děkuji.
S ohledem na velmi časté novelizace zákonů se musíme pořád učit,
zjišťovat nové věci, ověřovat, získávat
informace, abychom svoji práci vykonávaly co nejlépe.
Paní Kovaříková, velmi děkuji za
Vaši práci pro naše město a jeho občany. Vím, že občas je to úkol nelehký.
A také vím a přiznávám, že i někdy se
mnou máte nelehké pořízení, to když
na Vás „vyrukuji“ například s tím, že
nakoupíme venkovní posilovací stroje
a nemáme na ně finance v rozpočtu...
Přesto a nebo právě proto Vám děkuji
za trpělivost, vstřícnost a ochotu. Přeji
Vám v osobním i v pracovním životě jenom to nejlepší a nejkrásnější, pohodu
a štěstí a úspěchy!
KS
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Ježíškova vnoučata podruhé

Lomští senioři
Vážení spoluobčané, jak jistě víte
z minulého čísla Lomské Radnice, dne
24. 2. 2018 se v sále kulturního domu
konal již 3. ples lomských seniorů.
I tentokrát na nás čekalo milé přivítání
od starostky města Kateřiny Schwarzové a radních pana Schwarze a paní
Šípové. I letos byl celý sál krásně vyzdoben, bylo pro nás připraveno občerstvení a čekal nás velmi pěkný program,
včetně ohňostroje a skvělé hudební skupiny, kdy třešničkou na dortu bylo vystoupení nekorunovaného krále naší dechovky pana Josefa Zímy, který všechny
překvapil svou vitalitou a hlasem jako
zvon. Skvělá byla také tombola, ze které

měli výherci velkou radost. Jako poděkování jsme pro paní starostku a jejího manžela nechali zahrát sólo. A protože lomské plesy mají rok od roku stále
vyšší úroveň, již nyní se těšíme na další
v pořadí již 4. seniorský ples.
Ale scházeli jsme se i před touto
velkou společenskou událostí. Na začátku roku jsme se sešli již 4. ledna na
naší výroční schůzi, kdy jsme bilancovali uplynulý rok 2017 a naplánovali
akce a zájezdy na rok letošní. Navštívil nás místostarosta pan Barák a radní
pan Schwarz a paní Šípová, kdy nám
pan Schwarz poděkoval jménem svým
i jménem paní starostky za naši akti-

vitu, se kterou se zúčastňujeme většiny
akcí, které město pořádá. Pozvání na
naše setkání přijala i paní Fryčová za
krajské sdružení seniorů a paní Lašová,
předsedkyně klubu seniorů v Loučné
spolu s paní Sojkovou. O hudbu se postaral pan Zeidl a o program děti základní školy pod vedením pana ředitele
Ozaňáka, které nám zazpívaly
Děkujeme všem a hlavně vedení
našeho města za krásné akce a okamžiky, při kterých se můžeme setkat
a pobavit a hlavně za to, že na nás nezapomínají.
Marie Pauchlá
předsedkyně Klubu seniorů Lom 1

Celkem se do projektu zapojilo 584
domovů a zařízení z celé ČR. Jejich zaměstnanci do systému vložili celkem
14 246 přání. Senioři chtěli nejčastěji oblečení, hygienické potřeby, zdravotní pomůcky, věci denní potřeby a elektroniku.
Do tohoto charitativního projektu
se zapojili i naši senioři z PPS Loučná
a jejich přání byla ihned po zpuštění
webových stránek rozebrána a postupně
plněna. Sice se nám jeden balíček s dárkem tak trošku „loudal“, samozřejmě,
že na vině nebyl dárce, ale bohužel přepravní služba. Dáreček k nám dorazil až
v lednu, ale i tak udělal velkou radost
obdarovanému. Ježíškova vnoučata
neboli dárci povětšinou chtěli zůstat
v anonymitě, jejich přání respektujeme.

Dovolujeme si alespoň touto cestou poděkovat za vedení města, za
pracovníky města a v neposlední řadě
i za obdarované, a to zástupci Lukáši
Vašíčkovi z Hotelu Termal Mušov,
který obdaroval naše seniory týdenním pobytem v krásném prostředí Pálavy a dalším dárcům za jejich velká
srdce, která dokázala udělat radost
a vyloudila úsměv na tváři těm dříve
narozeným. A jak to vypadalo při předání dárků, stačí si prohlédnout přiložené fotografie, na kterých naleznete
úsměv, údiv i překvapení neboť nikdo
z nás nepočítal s tím, že se zvedne tak
velká solidarita lidí, kteří mají chuť
z vlastních finančních prostředků udělat radost druhému.

pořádají
pro dětské čtenáře ve věku od 7 – 13 let

Informace a přihlášky v Městské knihovně v Lomu
( Telefon 476 769 874 )

Vzpomínáme

Poděkování
n Vedení Základní školy v Lomu děkuje panu Luboši Sálusovi, lomskému truhláři, za dodání odřezků dřeva, ze kterých děti vyrábějí v rámci hodin pracovní výchovy různé výrobky. Poděkování také od pana školníka, za pomoc pana Sáluse
při různých opravách ve škole.

Tipy na volný čas od 15. 3. do 15. 4. 2018
Dne 1. 2. 2018 by se naše milovaná Vlastička Schovánková dožila
100 let. Stále s láskou na Tebe babi
vzpomínáme. Za celou rodinu Kateřina Schwarzová.

Dne 24. února uplynulo 18 let, kdy
nás navždy opustila naše maminka
a babička paní Zdenka Čermáková. S láskou vzpomínají syn Jiří
s rodinou a dcera Zdena s rodinou
a ostatní příbuzní.

To, že čas rány zahojí je jenom pouhé zdání, stále v srdci velká bolest
a tiché vzpomínání. Ptáme se zas
a znova, když přicházíme k Tvému
hrobu, proč Tvé srdce muselo přestat bít, vždy mělo ještě pro koho
žít. Dne 27. 3. tomu bude 10 let,
co nás opustil manžel, tatínek, dědeček, pan Antonín Blecha. S láskou stále vzpomínají manželka Vlasta, děti Jana, Vlasta, Květa, Antonín
a Věra s rodinami.

do 31. 3. Měsíc čtenářů – soutěže, besedy, kvízy v knihovně – Městská
knihovna Lom
15. 3.
Velikonoce na zámku – Zámek Valdštejnů Litvínov, od 09.00 hod.
16. 3.
koncert Návštěva u Stráníků – Docela velké Divadlo Litvínov,
od 19.00 hod.
16. 3.
koncert Zrní v Ponorce – Ponorka Litvínov, od 21.00 hod.
16. – 19. 3. Tančírna – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
17. 3.
Probouzení medvědů hnědých – ZOOPARK Chomutov
17. 3.
dětské divadlo Pejsek a kočička – Docela Velké Divadlo Litvínov,
od 16.00 hod.
17. 3.
Triola Cup – Autodrom Most, od 09.00 hod.
18. 3.
Offroad Safari: Po stopách 2. světové války na Mostecku – sraz Rico
Litvínov, od 10.00 hod.
20. 3.
Annaberský trh – Annaberg-Bucholz, Německo, od 09.00 hod.
21. 3.
koncert Petr Lüftner – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
23. 3.
Nocování s Andersenem – Městská knihovna Lom, od 16.00 hod.
23. 3.
divadlo Listopad – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
24. 3.
Jarní dětský maškarní bál – KD Stropník Osek, od 15.30 hod.
24. 3.
dětské divadlo Louskáček a bonbónková víla – Docela Velké Divadlo
Litvínov, od 16.00 hod.
24. 3.
Jarní ples Citadely – Citadela Litvínov, od 19.30 hod.
25. 3.
The Most Autoshow – Autodrom Most, od 09.00 hod.
25. 3.
Offroad Safari: České středohoří – sopečná krajina – sraz Rico
Litvínov, od 10.00 hod.
26. – 30. 3. Velikonoční jarmark – 1. náměstí Most
27. 3.
Velikonoční pásmo – 1. náměstí Most, od 17.00 hod.
29. 3.
Dějiny muzeí v Litvínově – Oblastní muzeum Most, od 17.00 hod.
30. 3.
Offroad Safari: Velikonoční Sasko – pohled za kopec – sraz Rico
Litvínov, od 10.00 hod.
30. 3. – 1. 4. Velikonoční výstava – ITC Osek, od 10.00 hod.
31. 3.
Edda Cup – Autodrom Most, od 09.00 hod.
31. 3.
koncert AC/CZ-AC/DC revival – ATTIC Music Club Litvínov,
od 20.00 hod.
1. 4.
Velikonoční neděle ve Staré Vsi – ZOOPARK Chomutov
4. 4.
divadlo Božská Sarah – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
6. 4.
Podkrušnohorská liga zábavy – Citadela Litvínov, od 15.00 hod.
7. 4.
koncert UDG + Jakub Děkan a band – ATTIC Music Club Litvínov,
od 20.00 hod.
9. 4.
divadlo Caveman – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
14. 4.
koncert Doctor Victor – ATTIC Music Club Litvínov, od 20.00 hod.

Významné dny
Vážení čtenáři, každý měsíc je ve znamení mnoha významných dnů, z nichž některé jsou na mezinárodní úrovni. Pojme si společně přiblížit ty nejvýznamnější a nejzajímavější.
Březen
8. 3. – Mezinárodní den žen – vyhlášen díky stávce švadlen v roce 1908
v USA. Ač není již od roku 1990 oficiálním svátkem, přesto je stále známý
a oslavovaný a určitě si zaslouží naši pozornost.
10. 3. – Evropský den památky obětí terorismu – je věnován všem obětem teroristických útoků po celém světě, a při něm zahynuli, nebo byli zraněni.
19. 3. – Mezinárodní den invalidů – byl vyhlášen Mezinárodní federací práce
neschopných a civilních invalidů. Má nám připomenout s jakými překážkami se
invalidé musí každý den potýkat a překonávat je.
21. 3. – Mezinárodní den boje za odstranění rasové diskriminace – byl vyhlášen jako památka obětí represe proti africkým demonstrantům.
24. 3. – Den Horské služby v ČR – byl vyhlášen na památku události v roce
1913, kdy při lyžařském závodu v Krkonoších zahynuli dva čeští sportovci Bohumil Hanč a Václav Vrbata. Horská služba jako samostatný záchranný sbor vznikla až v roce 1934.
28. 3. – Den učitelů v ČR – slaví se v době výročí narození Jana Amose Komenského. Součástí oslav je každoroční vyhlášení výsledků studentské ankety
„Zlatý Amos“ pro nejlepší učitele.

Blahopřejeme jubilantům
V měsíci březnu oslaví svá životní jubilea tito občané města Lom:
Irma Rybková, Zdeněk Immer, Jiří Topol, Ludmila Zusková, Hana Sobotová, Miloslav Pařík, Josef Hofmann, Ludmila Fridrichová, Lumír Veverka.
Hodně pohody, zdraví a životního optimismu přeje vedení města.
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Ze života mladých hasičů

Historie lomských domů
Vážení čtenáři, tak, jako jsme vám v minulých ročnících představili historii a zajímavosti v našem městě a okolí, seznámili vás s lomskými podnikateli a mladou generací, tak v letošním roce bychom vám rádi přiblížili zajímavou historii některých lomských domů, které, ač mají mnohdy jinou tvář, přesto přetrvaly staletí. Tak, jako se můžeme vydat po stopách
našich předků a zjistit historii našeho rodu, tak i domy mají svou historii, svůj život. Věříme, že vám následující řádky přinesou mnoho zábavy i poučení.

Hornická kolonie Mariánská
Nedílnou součástí zástavby obcí
severočeského hnědouhelného revíru
jsou kolonie, dělnické nájemní domy,
které budovaly doly nebo podnikatelé
od poslední třetiny 19. století. Kolonie vtiskly obcím osobitý charakter
a jsou dokladem jejich sídelního vývoje
i bytové kultury proletariátu koncem
19. a v první polovině 20. století. Intenzivní důlní činnost v Podkrušnohoří vedla k zániku nebo narušení
více než sta lokalit, čímž došlo k násilnému zásahu do historické sídelní
krajiny. Vedle historických památek
byly v rušených obcích likvidovány
i hornické kolonie. Jednou z dochovaných původních kolonií je i hornická
kolonie Mariánská.
Hornická kolonie Mariánská
(dnešní Uhelná ulice) je nejstarší ze
tří dochovaných hornických kolonií
v našem městě (další je hornická kolonie Johannská, dnešní Hornická ulice
a hornická kolonie Červená osada,
dnešní Havlíčkovo náměstí).

Mariánská kolonie byla vystavěna
mezi lety 1888–1900 a sloužila pro
bydlení horníků nedalekého hlubinného dolu Marie, lidově pojmenovaného Márinka, který fungoval pod pojmenováním Marie I, Marie II nebo
malolom Marie II, později S. K. Neumann až do roku 1959. Důl Marie byl
založen Duchcovskou uhelnou společností, která jej vlastnila až do roku
1939. Po záboru českého pohraničí německými okupanty přišla Duchcovská
uhelná společnost o veškerý svůj majetek a důl byl začleněn do majetku německého koncernu Sudetendeutsche
Bergbauactiongesellschaft (SUBAG) .
Po roce 1945 se důl stal státním majetkem, i když v té době již byla hlubinná těžba zastavena a dobývalo se
jen na vedlejším lomovém provozu
dolu Marie pod Loučnou, který založila SUBAG v roce 1942. Pozůstatky
dolu jsou dodnes patrné v lokalitě tzv.
Malého Oprámu. Při dolu Marie existoval Báňský inspektorát v Lomu, což

byla instituce Duchcovské uhelné společnosti, jež měla dohlížet na správný
chod provozů všech dolů společnosti
v uhelném revíru okolo Horního
Lomu. Báňskému inspektorátu
v Lomu podléhaly doly Marie I, Marie
II, Wilhelm, Theodor a malolom Klement. Sídlo inspektorátu se nacházelo
v Horním Lomu za Mariánskou hornickou kolonií (dnešní Uhelnou ulicí) ve
dvou úřednických domech. Do dnešní
doby se dochoval pouze jeden z úřednických domů, druhý byl díky zničení
požárem demolován. Mariánská kolonie představovala v minulosti neporušený architektonický celek, slohově
jednotný rytmus dvouposchoďových
dvojdomků tradiční uliční zástavby se
svérázně řešenou střešní konstrukcí
a typickými klenutými okenními překlady. Každý domek měl 2 byty o dvou
místnostech se suchými záchody v přilehlých zahrádkách. V současnosti jsou
dvojdomky většinou sloučené pod jeden dům a v soukromém vlastnictví .

Posilovací stroje – pokračování

Ledové plivátko na náměstí v Lomu
Vážení Lomáci, zcela jistě jste již
zaregistrovali, že na parkovišti vedle
budovy Městského úřadu vzniklo cosi
ledového… můj osobní název „Ledové lomské plivátko“. Jde o pokus
a zkoušku, jak se osvědčí plocha na
brusleníčko, píši brusleníčko protože
je zatím určen pro naše dětičky – prozatím. Pokud se ujme, tak do budoucna
vybudujeme velkou ledovou plochu
i pro nás rodiče, abychom mohli bruslit společně. Skutečně jde o pokus a jakýsi nácvik toho, jak vlastně takovou
ledovou plochu vyrobit. I přesto se našlo pár rodičů a jejich dětiček a přišli
si zablbnout. Děkuji vám za to, že jste
přišli a vyzkoušeli.
Věříte, že i přesto se v našem městě,
kde někteří neustále křičí, že tady nic
neděláme a neděláme pro děti, se našel
– a nyní nechci být vulgární, tak raději
zkousnu jazyk– někdo, kdo „plivátko“
poničil a posolil?

Prosím neničte našim dětem tento
kousek na blbnutí…vidí vás kamera
a za tu ostudu to přece nestojí! A to
i s ohledem na to, že každý večer – ve
svém volnu, chodí můj manžel s ko-
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legy s MTS Lom a JSDH Lom – Romanem Doležalem, Štěpánem Poljankem a Mírou Třetinou, plochu
renovovat. Děkuji vám.
Kateřina Schwarzová

V minulém čísle jsem vás informovala o tom, že v parčíku pod kostelem, byli instalovány venkovní posilovací stroje. Věřili byste tomu, že tyto
stroje byly, ještě než beton zatvrdl, zni-

čeny nějakým nedočkavcem? Byly vyvráceny ze základů... No řekněte, věřili
byste tomu? Nejhorší na tom je, že ničitelé žijí mezi námi.
KS
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