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Slovo starostky

Vážení a milí Lomáci, dovolte mi
prosím, ještě než se začtete do dubnového vydání našeho měsíčníku,
abych vás upozornila na záležitosti,
které se ke mně dostaly, a sice upozornění na některé obyvatele údajných ubytoven, jenž se nacházejí
v Lomu – část Loučná.
Ono je pěkné pokud podnikání
v podobě údajných ubytoven oběma pánům podnikatelům vzkvétá, ale občané našeho města jsou
mnohdy vystaveni nebezpečí ve formě vloupání do objektů a napadení občanů našeho města některými

obyvateli těchto údajných ubytoven.
Pocházejí z Rumunska, Polska a zřejmě z Ukrajiny (rusky hovořící). Jedna z údajných ubytoven se nachází
v Lomu část Loučná – Novostavby
č. p. 126 a druhá je v ulici Uhelná
– a jde o tzv. panský dům (viz fotografie). Policie ČR již jednotlivé
případy řeší. Důrazně vás všechny
proto prosím a žádám o to, abyste každý případ jakéhokoli napadení či trestné a přestupkové činnosti
oznamovali PČR. Děkuji velmi. Také
vás prosím, opatrujte se a dávejte na
sebe pozor.
Uvnitř listu se dozvíte opět
spoustu informací a novinek a pozitivních věci. Pozvání na pálení čarodějnic a také pro vás chystáme na
květen překvapení v podobě jakéhosi Majálesu. O přípravách na zřízení Lomského permoníčka – herničky pro rodiče s dětmi jsem již psala.
A je toho daleko více… ale to si prosím přečtěte uvnitř listu. Přeji vám,
vážení a milí, jen pěkné, pohodové
a slunečné dny.
Nashledanou v příštím vydání.
Kateřina Schwarzová

Ad. Záchrana zchátralé lomské hájenky
V současné době jednáme s LČR
o směně některých pozemků, jenž
byly vytipovány Lesní správou Litvínov jako pozemky pro lesy ČR potřebné. Jde o 21 pozemků o celkové
výměře 73 024 m2. Ovšem ne všech
těchto pozemků se chce město zbavit,
jsou pro naše město a občany potřebné
a i strategické – např. pozemky u chatové osady, přístupové cesty, komunikace apod. Tudíž předkládáme vedení
Lesní správy Litvínov, s níž jednáme
i nadále, ve smyslu doporučení Ministerstva zemědělství, stanovisko RM
ke směně – to je souhlasné –, s tím, že
pro město významné a strategicky potřebné pozemky budou ze směny vyjmuty a směna bude bezúplatná!
Vše musí samozřejmě posvětit zastupitelé našeho města. Dle odpovědi
budeme vyjednávat dále. Samozřejmě
tak, aby to bylo pro město co nejhospodárnější neboť budova bývalé hájenky je nyní v tak dezolátním stavu,
že její oprava by byla velmi nákladná.
A dalším faktorem je využití prostor
takto zdevastované budovy (dlouhodobé zatékání úplně rozložilo stěny
budovy, troufnu si říci, že statika budovy nebude v dobrém stavu). Jenom podotýkám, že takových budov
(i když zřejmě v lepší kondici než
hájenka) je v katastru našeho města
více – budova bývalé restaurace Anetka, rodinný dům bez majitele v ulici
Uhelná, budova bývalé Sokolovny
v Lomu – část Loučná (tuto jsme odkoupili), budovy těžní věže. Bývalá

Zchátralá budova hájenky
školka na náměstí Republiky byla
také zpětně odkoupena, po dohodě
s majitelem a na splátky, kde uvažujeme zřídit dům pro seniory – pokud
se podaří získat dotaci, či z budovy
vytvořit jakési centrum pro rodiče
s dětmi a třeba i mateřinku či jesle.
Zde jsme prověřovali dotace, co se
týče penzionu pro seniory, nebyla tato
dotace posvěcena z důvodu prý velkého množství těchto penzionů v našem kraji...
Další z vybydlených budov je v ulici
Komenského č. p. 70. Myslím, že na
město naší velikosti je takovýchto budov až moc. Některé budovy bylo město
nuceno zabezpečit s ohledem na bezpečnost občanů našeho města.

Budu velmi ráda, pokud se podaří
společně s Lesy ČR najít to nejlepší
a nejschůdnější řešení týkající se hájenky, na něž budou ochotny přistoupit
všechny zúčastněné strany. Budovu hájenky se nám konečně podařilo ve spolupráci s LČR zabezpečit alespoň tak,
jako např. Anetku, kde je nyní klid od
bezdomovců a různých individuí.
Snad toto zabezpečení ocení zejména maminky, které mě na nebezpečí
budovy hájenky upozorňovaly. Netěší
mě, že by měl budovu hájenky potkat
stejný osud jako budovu nádraží. Nicméně prioritou vedení města je opravit
a rekonstruovat zejména a především
budovy v majetku našeho města, a to
včetně těch historických.
KS

Retro den v lomské škole
Charitativní sbírka vysloužilých mobilních telefonů
Vážení Lomáci,
Mateřská škola Lom pořádá charitativní sbírku vysloužilých mobilních telefonů. Kdo z vás o takovém telefonu ví, či jej vlastní, přineste jej prosím do Mateřské školy Lom, ulice Nádražní a nebo na Městský úřad Lom do konce dubna 2018. Velmi děkuji za pomoc.
Kateřina Schwarzová

Poděkování od dětí z MŠ Lom
Jménem našich nejmenších z MŠ Lom bychom rádi poděkovali panu Václavu Černému z lomského Truhlářství Harald za milý sponzorský dar, který
děti ocení při svých hrách na školní zahradě. Děkujeme!
Kolektiv dětí a pedagogů MŠ Lom

Začátek března v naší škole jsme
pojali netradičně. Nevítali jsme blížící
se jaro, ale naopak jsme se přiblížili
nedávné minulosti. Předsametová doba
našim dětem nic moc neříká, sice se
o ní učí v dějepisu, ale neprožili ji tak
jako většina našeho učitelského sboru.
A tak jsme oživili vzpomínky a časy
jim přiblížili naším „Retro dnem“. Každá třída byla zaměřena na určitou část
té doby i událost.
Prvňáci vyráběli mávátka do prvomájového průvodu, druháci vítali „soudruha“
ředitele oslavnými básničkami, šesťáci

secvičili skladbu Poupata na vystoupení
Spartakiády. Sedmáci jako vzorní pionýři
složili pionýrský slib a poté se změnili
v recesisty, kdy nám přednesli spoustu
vtipů a scének, které se vztahovali
k 70. letům minulého století. Osmáci se
nám představili ve stylu „hippies“ a deváťáci za zvuku cinkajících klíčů připomněli sametovou revoluci v roce 1989
transparenty s nápisy. Děti ze školního
klubu a školní družiny se svými vychovatelkami úžasně vyzdobily vstupní prostory školy, ale rudé nástěnky s vyzývavými hesly se našly ve všech třídách.

Vyvrcholením našeho „Retro dne“
bylo setkání všech v tělocvičně školy,
kde se všichni školní zaměstnanci
představili vyšňoření v dobovém oblečení, v rytmu dobrých osmdesátek
pouštěných poctivě z desek na gramofonu si společně s dětmi zatančili
a prohlédli si výstavku dobových věcí,
které si všichni pamatujeme. My učitelé jsme si nostalgicky zavzpomínali na naše mladá léta a naše děti si
den náramně užily. Ten den jsme se
všichni usmívali a rozuměli si. A to
bylo to hlavní.
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Základní škola a Mateřská škola Lom n Základní škola a Mateřská škola Lom
Všichni spolu mnohem snáz chráníme svět kolem nás!
aneb Proč se děti a učitelky z MŠ Lom zapojily do projektu „Ekoučitel roku 2017/18“
Naše Mateřská škola Lom se v letošním školním roce kromě celorepublikového ekologického projektu „Recyklohraní“, o kterém jsme psali již v minulé
Lomské radnici, zapojila v zastoupení
paní učitelky Tamary Hubkové z předškolní třídy „Dráčků“ také do osvětového environmentálního projektu a soutěže „Ekoučitel roku 2017/18“.
Podobně jako u „Recyklohraní“ je
cílem tohoto projektu realizace řady
menších projektů a plnění nejrůznějších úkolů s aktivní účastí dětí v průběhu celého školního roku. Úkoly spočívají především v osvětě a vzdělávání
dětí, ale i široké veřejnosti v ekologické
a environmentální výchově, týkají se
správného třídění odpadů, ale také negativních dopadů a důsledků škodlivin a nebezpečných látek unikajících
do přírody. Děti si hravou a přirozenou
formou osvojují správné návyky a učí
se svým chováním pozitivně ovlivňovat životní prostředí a svět kolem nás.
Činnosti a aktivity spojené s našimi
ekologickými projekty jsme nechali
přirozeně a spontánně „zapustit“ do výchovně-vzdělávacího procesu, k plnění
úkolů využíváme nejen speciálně plánovaného času, ale také volných chvilek
a všech příležitostí, které vyvstanou.
První a druhý úkol děti se svými
učitelkami splnily prostřednictvím dílčích projektů „Elektrožrout“ a „Baterie rozbitá, poslouží i vybitá“, které se

zaměřovaly na správné třídění a sběr
elektroodpadu a baterií. Jednalo se
o poměrně rozsáhlé projekty s širokým
dosahem působnosti, zapojili se do něj
rodiče dětí i širší veřejnost, úzce spolupracujeme také s místními lomskými
firmami a Městským úřadem Lom.
Všichni do něj investovali mnoho užitečných sil a energie, která se v budoucnu jistě zúročí.
S pravidly a požadavky se lze blíže
seznámit na našich webových stránkách
www.zsmslom.cz, pravidelně vás také
o všem, co se projektů týká, informujeme v naší MŠ, ve vývěsce MŠ a na
řadě veřejných míst našeho města. Zaregistrovat jste také mohli naše vlastnoručně vyrobené plakátky a vyrobené
„Elektrožrouty“ – červené kontejnery

na použité drobné elektro, umístěné
v místních prodejnách „U Medunů“,
„U Hejsků“ a také v naší MŠ.
I když je pro nás projekt „Ekoučitel
roku 2017/18“ výzvou, a výhercem certifikátu a krásné 1. ceny (zájezd pro děti)
může být ze všech školských zařízení
z celé ČR jen jeden, baví nás děti
v tomto směru vzdělávat a učit je, že to,
co nám příroda dává, jí můžeme vracet,
když nezůstaneme lhostejní. Že chceme-li budovat hezčí, lepší a zdravější svět,
musíme pro to sami něco udělat.
Děkujeme opravdově všem, kdo se
spolu s námi na realizaci projektů jakkoliv podílejí a prosíme i o další přízeň
a vstřícnost při plnění dalších úkolů,
které nás teprve čekají. Děkujeme!
Jitka Strýhalová

Základní škola a Mateřská škola Lom, okres Most

Vyhlašuje zápis

do mateřských škol
S sebou:
Občanský průkaz zákonných zástupců a rodný list dítěte

Kde:

MŠ LOM – Husova 198
MŠ LOUČNÁ – PKH 82

Kdy:

09. 05. 2018
09.00-15.30 hod.
10. 05. 2018
09.00-15.30 hod.

Noc s Andersenem
18. ročník mezinárodní pohádkové
Noci s Andersenem pořádá Klub dětských knihoven Svazu knihovníků
a informačních pracovníků ČR.
Také naše knihovna se připojila letos již po jedenácté v pátek 23. 3. 2018.
Leitmotivem letošní pohádkové noci
bylo 180. výročí od napsání pohádky
Statečný cínový vojáček. Také jsme si
připomněli ještě další výročí: v roce
1928 vznikla krásná knížka Povídání
o pejskovi a kočičce od Josefa Čapka
a koncem roku 1938 začaly vycházet
kreslené příběhy klubu Rychlých šípů
od Jaroslava Foglara. I jejich 80. výročí
jsme si připomněli, a to se staršími dětmi.
Noci v knihovně se zúčastnilo čtrnáct dětí. Všechny děti se aktivně zapojily do programu.

Připraveny byly kvízy, tajenky, doplňovačky na téma týkající se výše
uvedených titulů.
Také jsme měli připravené výtvarné
dílničky. Příjemnou atmosféru večera
doplnily hádanky a na závěr se děti vystřídaly v předčítání z pohádky o Statečném cínovém vojáčkovi.
Po ranní snídani jsme se rozešli a již
se těšíme na příští noc s Andersenem!
Pouze závěrem: bavit se v tento kouzelný večer je příjemné a jenom doufáme, že děti nezapomenou na čtení...
„Celý svět je plný zázraků, na
které jsme si však tak zvykli, že je
nazýváme všedními věcmi.“ H.Ch.
Andersen

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.
Dále jsem správce několika rozpočtových zařízení např. místní správa,
požární zbrojnice, zastupitelstvo obce,
kde připravuji rozpočet těchto zařízení,
kontroluji a navrhuji změny, zodpovídám za čerpání těchto rozpočtů a vyhotovuji rozbory hospodaření. Vedu
veškerou evidenci majetku ve správě
městského úřadu, provádím jeho soupisy a zodpovídám za inventarizaci
majetku.
V rámci kanceláře starostky zajišťuji evidenci a výdej stravenek jak zaměstnancům města, tak pracovníkům
veřejně prospěšných prací. Dále zajišťuji nákup veškerých kancelářských
potřeb.

Kateřina Helmerová,
úřednice kanceláře starostky
Na Městském úřadu v Lomu pracuji od října roku 2005. Nastoupila
jsem na místo referenta odboru vnitřních a vnějších věcí a po reorganizaci zastávám funkci úředníka kanceláře starostky města. Hlavní náplní
mé práce je příprava materiálu do jednání jak Rady, tak Zastupitelstva města
Lom. S tím souvisí veškeré administrativní a organizační záležitosti, jako
pořízení zápisu a usnesení z obou uvedených jednání, kompletování zápisů
a usnesení z jednání rady města a zastupitelstva města včetně přílohových
materiálů a ukládání těchto materiálů
do archivu.

Kateřina Helmerová

Pokračování na str. 3

Březen v knihovně
Březen je měsícem čtenářů, a tak jako
každý rok naší knihovnu navštívily děti
z MŠ v Loučné, MŠ Lom, děti z 1. a 3.
třídy a družina základní školy v Lomu.
Další návštěvy dětí budou pokračovat i během měsíce dubna.
Ty nejmenší dětičky se seznámily
s prostředím, s tím jak to v knihovně
funguje, jaké knihy si mohou vypůjčit. Také si spoustu knih prohlédly. Pro
předškoláky i menší žáky byly připra-

vené tajenky, omalovánky, hádanky na
téma pohádek. Všechny děti se velmi
aktivně zapojily a byly odměněny sladkostmi, které jsou vždy motivací.
Zábavnou formou se děti seznámí
s krásou knih a doufáme, že to některé
z nich přiláká a stanou se z nich naši
čtenáři. Společná posezení nad knihami jsou vždy velmi příjemná a věříme, že tímto přispějeme k podpoře
čtenářské gramotnosti naší mládeže.
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Blahopřání
n Dne 4. dubna oslaví 41. let paní Monika Krajníková z Lomu. Hodně zdraví
a štěstí do dalších let, přeje rodina.

Vzpomínáme

Kdo Tě znal vzpomene, kdo Tě
měl rád, nikdy nezapomene. Dne
19. dubna si připomeneme nedožité
74. narozeniny pana Václava Bareše. 2. května tomu bude 17 let, kdy
nás navždy opustil. Stále vzpomíná
manželka Jana, syn Josef s rodinou
a dcera Hana s rodinou. Děkujeme
všem, kteří vzpomenou s námi.

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 2018
vzpomeneme dvanáctého smutného
výročí, kdy nás tragicky opustil Rostislav Švarc z Loučné. Nikdy nezapomenou rodiče, sestra Vladimíra s rodinou a ostatní příbuzní.
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Zaměstnanci MÚ Lom
Pokračován ze str. 2
Co pro mě moje práce znamená?
Moje práce mi přináší radost, protože vidím, že jsem něčím prospěšná,
že dělám něco užitečného a smysluplného a možná i někomu pomohu. Moje
práce mě baví, protože mi přináší pocit
seberealizace a nacházím v ní smysl.
Mám možná i štěstí, že mám okolo
sebe kolektiv skvělých lidí, na které se
mohu spolehnout i ve chvílích, kdy mi
není zrovna nejlépe. Za to si jich i vedení města velice vážím.
„Paní Helmerová, Kačenko, jak
já vám říkám, jste u mě co do práce
a kanceláře nejblíže a také jste hned tzv.
na ráně, když se třeba něco nepovede
a nebo mám nepříjemný telefonát např.
stížnost, a tak podobně. Vy jste ale také
u toho, když si nemohu na něco vzpomenout a Vy přemýšlíte se mnou, co že
jsem to vlastně chtěla a pak zjistíme, že
máme obě pěkného „HOSIPA“ a společně se sami sobě zasmějeme. Děkuji
za přípravu materiálů do jednání Rady
a Zastupitelstva našeho města, děkuji
za zápisy z těchto jednání. Vím, že to
mnohdy nemáte jednoduché, že občas
jednáme a jednáme a povídáme, proto
děkuji za Vaši trpělivost. Děkuji Vám
za technickou podporu při živém hlášení do rozhlasu. Je mi známo, že děláte pro město a jeho občany mnohem
a mnohem více, než jste napsala, ale
to vím jen já a Vy. Jsou to třeba záležitosti, jenž občané ani nepostřehnou
– např. výlep plakátů pro informování
veřejnosti, práce na webových stránkách města, implementace GDRP na
MÚ Lom a příspěvkových organizacích města a mnohé a mnohé další.
Přeji Vám, paní Helmerová, jen a jen
všechno pěkné a pohodové, mnoho
pracovních i osobních úspěchů a zů-

staňte taková jaké jste – pracovitá, trpělivá, ochotná…
Jakub Ozaňák,
ředitel ZŠ a MŠ Lom
V Základní a Mateřské škole Lom
pracuji od září 2013, kdy jsem zde nastoupil jako třídní učitel do 5.A. Bylo
to mé první zaměstnání a musím říci,
že za těch pět let jsem zde poznal plno
skvělých lidí. Asi nikdy nezapomenu
na mé první hodiny na druhém stupni.
V 8.A jsem byl uvítán slovy: „Vy tu
dlouho nevydržíte, o to se postaráme“.
A hle, vydržel jsem. Nakonec to je
jedna z tříd, na kterou ještě dnes vzpomínám jen v dobrém. Mou srdeční záležitostí je má první třída páťáků. Dnes
jsou v deváté třídě a v letošním školním
roce se s nimi budu loučit. Je neuvěřitelné, jak se žáci mění v průběhu několika málo let. Když jsem poprvé do této
třídy vstoupil, bylo to při předávání vysvědčení a to ještě byli ve čtvrté třídě.
Dodnes se baví tím, že si mysleli, že

Jakub Ozaňák

Blahopřejeme jubilantům
Dne 23. 4. 2018 vzpomeneme nedožitých 95. narozenin naší maminky a babičky paní Vlasty Mužíkové. S láskou vzpomíná a za tichou
vzpomínku děkuje syn Václav a dcera Vlasta s rodinami.

Dne 26. dubna tomu bude 5 let, co
nás navždy opustil pan Svatopluk
Bergman. Stále s láskou vzpomíná
družka Renata s rodinou.
Čas plyne, ale vzpomínky zůstavují,
dne 16. dubna tomu bude již 30 let,
co nás navždy opustil Prim. MUDr.
Evžen Sháněl a 15 let, co nás opustila paní Libuše Shánělová. S láskou
stále vzpomínají děti Evžen a Helenka, sestra Marie Pauchlá s rodinou
a Eva Krivánková se synem Davidem. Kdo jste jej znali, vzpomeňte
s námi, děkujeme.
Dne 23. dubna uplynulou 2 roky
od úmrtí pana Štefana Ladzsona. Stále vzpomínají manželka, děti
s rodinami a švagr.

V měsíci dubnu oslaví významné životní jubileum tito občané našeho města:
Libuše Richtrová, Eva Škramlíková, Milan Plešmíd, Květa Malá, Jiřina Pátková, Antonín Stejskal, Jan Verner, Miroslav Šmíd a Josef Fojtík. Přejeme
našim jubilantům do dalších let pevné zdraví a hodně optimismu a životní pohody.

přišel nějaký pán z ministerstva. Dnes
jsou v devítce a změnili se k nepoznání.
Rok na to jsem se opět stal třídním učitelem 5. A, letošních osmáků. To byla
třída, která se „bála“ Ozaňáka. Dostal
jsem přezdívku Igor Hnízdo. Po počátečním ostychu jsme k sobě našli cestu
a já zase mohu říci, že to byla a je báječná třída, dnes pod třídnictvím paní
učitelky Elišky Dočkalové.
Za dobu mého působení ve zdejší
škole jsem se potkal i se skvělými kantory. Někteří z nich na naší škole učí již
několik let a vzpomíná na ně velká část
občanů tohoto města. Jmenovat mohu
paní učitelky Dočkalovou, Bartovskou,
Doležalovou, Dietrichovou. Mateřské
školy jsou zase spjaty se jménem paní
učitelky Aleny Růtové. Spolu se mnou
do Lomu nastupovala paní učitelka Panošková, se kterou jsme začali pořádat
výlety do Prahy a blízkého okolí. Nejlepší náš společný zážitek bude z Českého Jiřetína. S žáky jsme navštívili
Flájský plavební kanál. Já chtěl pořídit kvalitní fotografii a uklouzl jsem na
bahnitém svahu rovnou do plavebního
kanálu – pro žáky neskutečné potěšení
a zábava. Brali to jako zadostiučinění,
protože ten den bylo super počasí pro
školní výlet… na horách pršelo. Mohl
bych jmenovat mnohé další zážitky, ale
to by vydalo na knihu.
Z mého pohledu je práce učitele
posláním. Já osobně to tak beru a své
práce si nesmírně vážím. Zároveň si
vážím práce mých kolegů, bez kterých by naše organizace nemohla fungovat. Právě jim patří velký dík za to,
že se v naší Základní škole a Mateřské
škole Lom cítí žáci spokojeni a chodí
sem rádi. Zároveň děkuji vedení města
za podporu při naší práci, kterou každý
den vykonáváme pro naše žáky, možná
budoucí učitele v naší Základní a Mateřské škole Lom.
„Pane řediteli, své poslání vykonáváte skutečně srdíčkem a je to znát.
Příspěvková organizace jíž šéfujete
vzkvétá. Děkuji Vám i celému Vašemu
kolektivu, jak ze základní školy, tak
také ze škol mateřských. Ještě jsem od
nich na Vás neslyšela stížnost a to je pro

mě výsledek a vizitka Vaší tentokrát nepedagogické práce, ale manažerských
schopností. Děkuji. Přeji Vám jenom to
nejlepší a nejkrásnější, mnoho osobních
i pracovních úspěchů.“
Petr Koutský, velitel SDH Lom
Ve městě Lom pracuji od roku 2011,
jako správce objektu hasičské zbrojnice,
řidič vozidla nad 3,5 tuny a jako velitel Sboru dobrovolných hasičů Lom.

Petr Koutský
Mou náplní práce je údržba, drobné
opravy objektu a údržba zeleně v areálu zbrojnice. Hlavní a každodenní činností je udržení akceschopnosti jednotky, tzn. kontrola a údržba vozového
parku a technických prostředků. Vedení potřebné administrativy, příprava
a zpracování cvičení a školení. Zajišťuji
preventivní požární kontroly objektů
v majetku města a také prohlídky zbrojnice a naší práce pro děti ze základní
a mateřských škol. Dále se podílím na
kulturních a společenských akcích pořádaných městem jako jsou plesy, pálení čarodějnic, nebo dětský den. Již
3 roky vedu společně s manželi Rusičovými oddíl mladých hasičů.
Od mého působení se na zbrojnici provedlo mnoho výrazných změn.
První změnou byl nábor a vyškolení noPokračování na str. 4

Tipy na volný čas od 15. 4. do 15. 5. 2018
16. 4.

dětské divadlo Princezna na hrášku – Docela Velké Divadlo
Litvínov, od 9.30 hod.
18. 4.
Mezinárodní den památek na Jezeří – zámek Jezeří, od 10.00 hod.
19. 4.
Jiří Kolbaba – beseda a výstava „Fotograf na cestách“ – Citadela
Litvínov, od 19.00 hod.
21. 4.
Den Země – ZOOPARK Chomutov
21. 4.
Balkánský večer – koncert skupiny Romba – Ponorka Litvínov,
od 19.00 hod.
21.–27. 4 výstava Legiovlak Českosloslovenské obce legionářské – Oblastní
muzeum Most
22. 4.
OFFROAD SAFARI – Krušnohořím: za netušenými kontrasty – sraz
Rico Litvínov, od 10.00 hod.
26. 4.
divadlo Skleněný zvěřinec – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
27. 4.
Tančírna – taneční večery pro veřejnost – Citadela Litvínov,
od 19.00 hod.
27. 4.
koncert ALKEHOL – ATTIC MUSIC CLUB Litvínov, od 21.00 hod.
27.–29. 4. The Most Show featuring ADAC GT MASTERS – Autodrom Most
28. 4.
Krušnohorské kolo Porty – Docela Velké Divadlo Litvínov,
od 13.00 hod.
29. 4.
Slet a rej čarodějnic – hřiště za Anšajbou Loučná, od 16.00 hod.
29. 4.
Na stojáka s Ester Kočičkovou – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
1. 5.
Valdštejnské slavnosti – Litvínov, Zámecký park, od 9.00 hod.
1. 5.
OFFROAD SAFARI – Stezky révy: vína Českého středohoří – sraz
Rico Litvínov, od 10.00 hod.
1. 5.
The Most Trabant – Autodrom Most
1. 5.
Májová taneční zábava – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
4. 5.
přednáška „Svět černých mnichů“ – Opatský sál cisterciáckého
kláštera Osek, od 17.00 hod.
8. 5.
OFFROAD SAFARI – Po stopách 2. světové války na Mostecku –
sraz Rico Litvínov, od 10.00 hod.
8.–15. 5. Protidrogový vlak – vlakové nádraží Most
9. 5.
opera Popelka – Citadela Litvínov, od 18.00 hod.
13. 5.
OFFROAD SAFARI – České středohoří: sopečná tajemství – sraz
Rico Litvínov, od 10.00 hod.

Významné dny – duben
1. 4. – Mezinárodní den ptactva – tento den, kdy je v plném proudu pohyb
tažných ptáků, byla v roce 1906 podepsána Mezinárodní konvence o ochraně
užitečného ptactva, ke které se později připojila i Česká republika. Tento den se
zároveň řadí k významným mezinárodním dnům pro přírodu.
7. 4. – Světový den zdraví – je vyhlášen od roku 1950 kdy vznikla Světová organizace zdraví –WHO. Je připomínkou, kdy by každý člověk měl dbát na zlepšení kvality svého života. Dále upozorňuje na činnost WHO, která je zaměřena
na prevenci a snahu o vymýcení různých nemocí na celém světě.
12. 4. – Mezinárodní den letectví a kosmonautiky – je připomínkou dobytí
vesmíru člověkem, prvního letu do vesmíru v roce 1961, který absolvoval ruský pilot Jurij Alexejevič Gagarin na vesmírné lodi Vostok, z ruského kosmodromu Bajkonur. Po letu pronesl větu, která se dochovala až do dnešním dnů : „Když jsem
v kosmické lodi obletěl Zemi, viděl jsem, jak je krásná. Lidé chraňme a rozmnožujme tuto krásu, ale neničme ji.“ V roce 1981 byl tento den poprvé z amerického mysu Canaveral vypuštěn na zemskou oběžnou dráhu raketoplán Columbia.
18. 4. – Mezinárodní den památek a sídel – vyhlášen UNESCO v roce 1982,
na ochranu kulturního dědictví celého světa a na ochranu a zachování památek.
22. 4. – Den Země – je věnován naší planetě a v konečném důsledku nám
všem. Jeho cílem je upozornit na dopady lidského chování na životní prostředí
a diskuse o možných nápravných a preventivních řešení těchto problémů.
27. 4. – Mezinárodní den smutku – vyhlášen roku 1996 a připomíná všechny oběti pracovních úrazů, kterých každým rokem přibývá a stále častěji jsou
oběmi mladí lidé.
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Historie lomských domů

Zaměstnanci MÚ Lom

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 Červená osada
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 hornických kolonií je i Červená osada.
Hornická kolonie Červená osada
nacházející se na Havlíčkové náměstí
je nejrozsáhlejší a nejmladší komplex

dělnických domků a spolu s Johanskou
kolonií (dnešní Hornická ulice) a Mariánskou kolonií (dnešní Uhelná ulice)
tvoří poslední z trojice historicky zajímavých hornických lokalit našeho
města. Byla postavena v roce 1925
z tkzv. haléřového fondu, na který horníci léta odváděli haléřové položky ze
své mzdy. Tyto fondy byly ve své době
zcela běžné a byly určeny ke stavbě
hornických nebo dělnických domů.
Jméno „Červená osada“ dostala díky
původní tmavě červené barvě fasád.
Poloha osady půdorysně vyplňuje
trojúhelníkový tvar s hlavní osou komunikace ústící do malého náměstíčka
s čelním atypickým vícepodlažním objektem. Použitý styl obytných domů
představuje svérázné řešení, podobně
jako tomu je i u Johanské a Marián-

ské kolonie. Tyto řadové a izolované
domky jsou charakterizovány vstupem
z nároží, která byla obohacena jakýmisi podloubími. Podloubí jsou však
v současnosti bohužel již většinou neznatelná. Na realizaci osady se podílel
významný architekt F. A. Libra, který
ve dvacátých letech minulého století
projektoval celou řadu kolonií rodinných domků. Nadčasovost jeho díla
tkví v pochopení lidských potřeb, kdy
dokázal spojit intimitu bydlení s městotvornou zástavbou, jež se dnes do
našich měst jen obtížně navrací. Jeho
soubor domků Červené osady formou
i obsahem převyšuje i dnešní stavby.
Osada byla postavena Severočeskou
stavební společností. Parkové a sadové
úpravy pak navrhli pražští zahradní architekti Julius Krýsa a Jan Kašpar.

Dokončení ze str. 3
vých členů jednotky, který se pomalu
dostává do stabilní podoby. Práce v jednotce je dobrovolná a časově náročná,
proto někteří při svém zaměstnání nedokáží tuto záslužnou činnost vykonávat. Stávající členové jednotky se i přes
tuto obtížnost dokáží seběhnout a vyjet
na pomoc ve stanoveném časovém limitu, který je 10 minut. Další z mnoha
změn byla rekonstrukce a zateplení celé
budovy. Do roku 2016 jsme vyjížděli
k mimořádným událostem pouze s vozidly Liaz 101 a Avia 31. Od tohoto roku
vyjíždíme i s Tatrou 815, která nám byla
převedena od HZS ÚL ÚO Most.
Přibylo také mnoho prostředků pro
bezpečnou práci hasičů a k ochraně občanů města a jejich majetků např. zásahové obleky, dýchací technika, čerpadla a jiné. Během mojí práce na této

pozici jsem se zúčastnil mnoha požárů
mimořádných situací, ale nejvíce jsem
hrdý na práci naší jednotky při požáru
velkého rozsahu v chemickém závodu
Unipetrol RPA v Záluží u Litvínova, za
což nám byla udělena záslužná medaile
Ústeckého kraje.
A co pro mě moje práce znamená?
Říká se, že nejlepší práce je ta, která je
vaším koníčkem a toto je i můj případ.
„Pane Koutský – Petře, jsem ráda,
že Vám je práce také koníčkem, ostatně
je to také na Vaší práci vidět. Děkuji
za vzornou budovu hasičské zbrojnice, z podlahy by se dalo skoro jíst,
také areál pod Vaším vedením vzkvétá.
Děkuji za perfektní reprezentaci města,
ať už při výjezdech či zásazích. Jsem
na Vás a Vaše (naše) muže i ženy hrdá.
Děkuji za mladé hasiče. Přeji Vám jen
všechno nejlepší a do budoucna jen
úspěchy a klid.“

MĚSTO LOM

Místo a čas sletu čarodějnic
Hřiště u restaurace “ Anšajba “ v Loučné od 16:00 hodin

Včely jsou v ohrožení – jak jim pomoci?
Třeba novou výsadbou!
Za posledních dvacet let se rapidně
změnil systém hospodaření a to nejen na vesnicích. Sekačky jsou v provozu celé vegetační období uvnitř měst
a obcí ale i v rekreačních oblastech
a zahrádkářských koloniích. Navíc
města i obce, stejně jako zahrádkáři,
zapojili do hospodaření neúměrné
množství pesticidů. Dalším nešvarem doby je krutý boj proti stromům
a keřům. Dokonce to odnášejí i lípy,
odjakživa symbol naší země a jeden
z nejvyšších zdrojů nektaru pro včely.
Stejně jsou na tom akáty, kde si fanatici
dokonce vymysleli teorii, že sem nepatří. Suma sumárum, nedostatek nektaru
a pylu způsobuje strádání včelstev, jejich nedostatečný vývoj, slábnutí a snížení odolnosti vůči nemocem. To vše
má za následek stále se zvyšující ztráty
včelstev během sezony a hlavně při zimování. Nyní je již prokázáno, že pesticidy skutečně ovlivňují včely. K tomu
si přidejte počasí, které se oproti minulosti mění. Velká sucha dovršují úbytek nektarodárných rostlin. Zahrádkáři,
majitelé rodinných domků ale také
obce a města po celou letní sezonu neodloží postřikovače a chrlí pesticidy.
Roundup je v současné době nejprodá-

vanější prostředek. Kromě zemědělství
se ho dokonce více používá právě mezi
zahrádkáři a pracovníky údržby zeleně
v obcích a městech. Rapidně ho začaly
používat i lesy.
Touto informací vám otevíráme pohled na to, jak pomoci přírodě a zachránit včely. Nejde jen o včely, ale
i o jiný důležitý polétavý hmyz. Za posledních 10 let ubylo z přírody 2/3 poletavého hmyzu (výzkum německých
vědců). Jaké tedy jsou možnosti na záchranu přírodních podmínek. Začít ka-
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ždý u sebe. Omezit sekání trávy, nelikvidovat nektarodárné stromy a keře,
naopak začít je vysazovat místo tújí
a podobných stromů a rostlin, které
k nám skutečně nepatří. Třeba vrby,
jívy a lísky. A to nejdůležitější, odložit
chemii, která včely ničí, nebo alespoň
snížit množství a používat ji v noci,
kdy včely nelétají. Protože staré rčení
„nebude včel – nebude lidí“ stále platí.
Neměli bychom na to zapomínat.
Petr Táborský,
Spolek Krušnohorských včelařů

* ZÁBAVNÝ PROGRAM s DIVADLEM V PYTLI *
* ODMĚNY PRO NEJORIGINÁLNĚJŠÍ ČARODĚJNICE A ČARODĚJE
* MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ + TETOVÁNÍ *
TVAROVÁNÍ BALÓNKŮ *
* JÍZDY NA KONÍCH *
* TÁBORÁK A OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ *
Děkujeme
za sponzorský dar firmě KRUŠNOHORSKÉ UZENINY

Velikonoční jarmark v Lomu
Tradiční velikonoční jarmark přilákal do budovy školy v Lomu i letos velké
množství návštěvníků. Na ně pak čekaly nejrůznější velikonoční ozdoby, dekorace, ale i dobroty... Zde můžete zhlédnout videoreportáž:
Odkaz na web:
http://jvpress.cz/domains/jvpress.cz/2018/03/29/videoreprotaz-velikonocnijarmark-deti-z-lomu-ma-tradici-a-zajem-nejen-rodicu-byl-opet-obrovsky/
Odkaz na you tube:
https://www.youtube.com/watch?v=2MWSSwYtMjQ

Vážení občané města Lomu, rádi
bychom vás seznámili s novou službou našeho města, která bude spočívat v poskytování informací o zatoulaných psech, popřípadě i jiných
domácích zvířatech nalezených v našem městě. Na stránkách Lomské
Radnice budou zveřejňovány fotky
zatoulaných zvířat spolu s místem,
kde si je může jejich majitel vyzvednout. Pokud se vám nějaké domácí zvíře ztratí, můžete rovněž touto
cestou upozornit své okolí. Věříme,
že tuto službu oceníte.
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