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Lomská radnice je periodický tisk územního samosprávného celku. Měsíčník města Lom je registrován u MK ČR E 20234.

Letos oslavíme 120. výročí založení první české veřejné knihovny „Čelakovský“ v Lomu. Za tu dobu byla umístěna například vedle obchodu s textilem, kde knihy půjčovaly mimo jiné Věra Kukalová, Lenka
Henzlová nebo Věra Ženíšková.

Úspěšná plesová sezóna
V Kulturním domě v Lomu se v únoru uskutečnily dva plesy. Devátý
reprezentační ples města byl již dopředu beznadějně vyprodán, proto na něj nepoutaly ani plakáty, velmi pěkně byl zaplněn i čtvrtý ples
seniorů, kterého se zúčastnili nejen ti dříve narození.

Lom nominoval své Krušnohorské „NEJ“
Podpořte ho na sociálních sítích a pomozte s jeho propagací
Město Lom nominovalo na nejúspěšnější novinku v cestovním ruchu za rok 2018 v Krušných horách a podhůří naučnou stezku Zaniklá důlní díla Lomu a Loučné. Bude-li tento návrh zařazen do soutěže,
mohou ho Lomáci a příznivci města podpořit při hlasování na sociálních sítích.

Produkt z oblasti cestovního
ruchu, který byl před veřejnost
uveden v loňském roce je možno
navrhnout do 31. března na e-mailovou adresu: info@krusne-hory.
org se značkou Krušnohorská
„NEJ“. Může se jednat o akci, zážitek, propagační materiál či další
produkty cestovního ruchu z Chomutovska, Mostecka, Teplicka
a přilehlé části Krušných hor.

Z nominovaných produktů do
konce června vybere vítěze veřejnost při hlasování na sociálních sítích. Vítězný produkt získá
propagaci dle vlastního výběru
v hodnotě 30 000 Kč, druhý a třetí
v pořadí propagaci v regionálních
médiích v hodnotě 10 000 Kč.
Projekt mimo jiné podpoří Destinační agentura Krušné hory o.p.s.,
se kterou spolupracuje i město Lom.

Chystá se premiérový Memoriál J. H. Bankse
Billboardy (viz. foto) upozorňují místní obyvatele, ale i projíždějící řidiče, že město Lom letos
chystá premiérový sraz motorkářů
a milovníků veteránů pod názvem
Memoriál J. H. Bankse. Akce se
uskuteční 25. května a sraz účastníků i diváků bude v 10 hodin na
náměstí Republiky. Plánuje se spanilá jízda, řada tradičních motorkářských soutěží, hlasování poroty
i veřejnosti o nejlepší motorku,
své umění předvede skupina historického šermu, zahrají kapely
VíVar a Hardox, vystoupí artisti
na hrazdách či akrobatka na tyči.

Ve stáncích bude možné zakoupit
jídlo a pití. Finanční výtežek z registrace a dobrovolných příspěvků
bude věnován mladému lomskému sledge hokejistovi Filipovi.

Již se stalo dobrým zvykem,
že příchozí na plesy vítá paní starostka spolu s místostarosty i se
zástupci Rady města a na každého
čeká drink na uvítanou. Stejně tak
se mohli hosté na obou akcích těšit na velmi pestrý a bohatý kulturní program. Po slavnostním
zahájení plesu paní starostkou
Kateřinou Schwarzovou začal
v obou případech večer plný zábavy a překvapení.
Na plesu města k tanci i poslechu hrála skupina Elán Revival
a skupina 3D, jako host večera vystoupilo smyčcové trio Inflagranti
a zpěvák Václav Noid Bárta (viz.
foto). K tanci a poslechu na plesu
seniorů hrála skupina PROFIL
a hlavním hostem večera byla zpěvačka Ilona Csáková. V obou pří-

padech program zpestřila stand up
kouzelnická show Damián, laserová show, nechyběla bohatá tombola a oběma večery vtipně provázel moderátor Radek Jirgl.
„Velké poděkování za pomoc
a podporu patří našim sponzorům,
firmám Krušnohorské uzeniny Radoš J. a J., Artech Litvínov, Stalax, s.r.o., Kontrol KOVO, s.r.o.,
a politickému hnutí Severočeši.
cz,“ chválí Kateřina Schwarzová
a pokračuje: „Děkuji velmi i 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!“
Fotoohlédnutí za oběma plesy
je na straně 4 a 5.

Nezapomeňte na poplatky
Upozorňujeme občany města Lom, že dle Obecně závazné vyhlášky
č.6/2012 o místním poplatku ze psů, je termín splatnosti místního poplatku 31. března.
Poplatek lze uhradit na účet č. 1041418379/0800 u ČS a.s., variabilní
symbol 1341, jako specifický symbol uveďte číslo identifikační známky na psa, dále můžete uhradit poplatek přímo v pokladně městského úřadu. Částka činí 250 Kč za prvního psa a 375 Kč za každého dalšího. Držitel pobírající důchod jako jediný zdroj příjmu hradí 75 Kč za
prvního psa a 110 Kč za každého dalšího.
Pokud již psa nevlastníte či jakékoli jiné změny (např. změna majitele, očipování) oznamte do 15 dnů od vzniku skutečnosti na městském
úřadě v kanceláři č. 5 Petře Baxové, tel. 476 769 870, E-mail: baxova@
mesto-lom.cz.
Každý občan města Lom – vlastník psa, který zaplatí poplatek ze
psů, nebo již zaplatil, získá na MÚ v kanceláři č. 5 zdarma 50 g vzoreček šťavnatých granulek krmiva od lomské firmy PLATINUM NATURAL, s.r.o.
Na stejné číslo účtu lze uhradit i místní poplatek za odpady, s variabilním symbolem 1 340, částka 505 Kč za osobu, specifický symbol vám
sdělíme na výše uvedených kontaktech. Můžete rovněž požádat o zaslání složenky na tyto poplatky.

http://www.mesto-lom.cz
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Letos oslaví městská

Slovo starostky
Vážení a milí čtenáři, Lomáci,
zdravím vás na stránkách jarního vydání našeho lomského periodika. Měla bych být v tomto
krásném období roku, jakým jaro
bezesporu je, pozitivní, vím, ale…
Nedá mi to, musím se s vámi podělit i o negativní záležitosti.
Představte si, že zřejmě asi někdo z nás… nevím, ulámal javory,
které jsme umístili do velkých květníků na ulici Osecké, aby naše
město bylo ještě hezčí… Říkám
si: „Proč je někdo tak zlý a krutý?
Proč ničí hezké věci?“ Tento vandal si vůbec neuvědomuje, že ničí
krásno nás všech! Nemohu to pochopit, jak je možné, že někdo jde
po ulici a jen tak uláme stromy?!
Asi to ani k pochopení není. To individuum, které takto ničí věci kolem sebe, je hodno jedině opovržení a odsouzení!
Obdobné individuum poslední
únorovou sobotu, nebo spíše večer před ní, nastříkalo lepidlo do
zámku u vrat městského hřbitova.
Ráno, když šel můj muž hřbitov
otevřít zjistil, že zámek je plný lepidla. Pochopíte to? Opět si kladu
řečnickou otázku: „Proč???“
V myšlenkách se neubráním nazý-

Jedenadvacátého května uplyne 120 let od založení první veřejné
knihovny „Čelakovský“ v Lomu. Při této příležitosti březnové číslo novin Lomská radnice přináší již druhou část sondy do historie města
a zopakujeme si zadání soutěže pro obyvatele bez rozdílu věku.
V červnu se ti nejlepší mohou těšit na zajímavé ceny.

vat a označovat individuum, které
má zapotřebí ničit, vulgárními výrazy. Je mi velmi líto, že mezi námi
tito tvorové (nemohu napsat lidé)
žijí. Lituji jich samotných, jsou to
ubožáci, nic jiného.
Milí Lomáci, nezlobte se na mě,
pokud jsem vám zkazila náladu,
omlouvám se. Myslím si ale, že
je potřeba i o takových ošklivých
věcech hovořit, protože jich není
zrovna málo.
Přeji Vám jenom všechno
krásné a příjemné. Jaro uvítejme
prosím, pokud to jen půjde, v milé
a přívětivé náladě. Na shledanou.
Kateřina Schwarzová,
starostka města Lom

Stručně z Rady města Lom
n Odvolání členky komise. Rada
města odvolává v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, § 102, odst.
2), písm. h), s účinností od 4. února
2019 členku komise pro majetek,
bytové a nebytové hospodářství, životní prostředí, vodohospodářství
a dopravu. Důvodem jsou neomluvené absence na jednáních.
n Kulturní akce. Radní schválili na Dětský karneval vstupné ve
výši 20 Kč za dítě a 30 Kč zaplatí
dospělá osoba. Na akci Noc s Andersenem radní povolili nocování
v prostorách Městské knihovny
Lom z 29. na 30. březen pro 15
dětí a 2 dospělé osoby. Schválen
byl i „Rámcový plán kulturních
akcí na rok 2019“ s tím, že lze během roku akce doplňovat či měnit
dle potřeb a námětů.
n Změna trasy autobusu MHD.
Rada města schvaluje předložený návrh Krajského úřadu Ústeckého kraje a to řešení obsluhy
Lomu linkou č. 13 a to okružně.
Autobusy od Litvínova by zajížděly od zastávky Lom-náměstí
do zastávky Lom-městský hřbitov

a dále Lom-rozcestí Mariánské
Radčice, kde jízdu končí. Nová
linka ze zastávky Lom-rozcestí
Mariánské Radčice by již jela rovnou do Litvínova přes zastávku
Lom-náměstí.
n Z chemické továrny. Radní vzali
na vědomí předložený dokument
společnosti Unipetrol RPA, s.r. o.,
o zajištění odpovídajícího informování příslušných orgánů veřejné
správy a dotčených obcí pro přijetí
rozhodnutí z hlediska rozvoje nových činností nebo rozvoje v okolí
stávajících objektů dle písm. c),
odst. (3) § 12 zákona č. 224/2015
Sb., o prevenci závažných havárií –
Unipetrol RPA, s. r. o.
n Pošta PARTNER – dohodnuté
časy. Radní schválili dohodnuté
časy v Dodatku č. 6 ke Smlouvě
o zajištění služeb pro Českou poštu,
s. p. – číslo 2018 / 11164 – Lom
u Mostu 2 a ke Smlouvě o zajištění
služeb pro Českou poštu, s. p. –
číslo 2018 / 11163 – Lom u Mostu
1. V pondělí a ve středu má být otevřeno od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin, v úterý, čtvrtek a v pátek od
8 do 12 a od 13 do 14 hodin.

Časté stěhování
Knihovna byla zprvu umístěna v soukromé budově v dnešní
Nádražní ulici, později pak byla
přestěhována do hostince „Bio
Brož“, ještě později se přestěhovala do hostince na Oseckou
ulici – dříve Legionářskou třídu
a pro neshody s hostinským došlo
k dalšímu přestěhování do obecní
místnosti v čp. 10 na náměstí Re-

publiky. V témže domě byl také
hostinec. Na stížnost hostinské,
že němečtí hosté přestali po nastěhování české knihovny do hostince docházet, byla knihovna
nucena souhlasit s placením nájemného dvanácti korun měsíčně.
Ani s tím nebyla hostinská spokojena, proto se knihovna stěhovala zpět do hostince na Legionářské třídě.

Do současných prostor v budově Městského úřadu Lom se knihovna stěhovala po roce 1990. Tehdy do knihovny nastoupila i Jitka Riegrová, která v současnosti se svou kolegyní spravuje knihovní fond čítající cca 22 000 svazků.

Kostel prochází v posledních letech
Lomský kostel Nejsvětější Srdce Páně prochází již řadu let postupnou
rekonstrukcí interiéru a letos se možná dočká i nového kabátu.

V letošním roce město Lom požádalo o přiznání dotace z Fondu
Ústeckého kraje pro obnovu památek. Pokud bude žádost kladně
vyřízena, dočká se lomský kostel
nové fasády a střechy.
Objekt kostela, včetně mobiliáře prochází v posledních letech poměrně rozsáhlou renovací. S ohledem na využití kostela
byla pozornost upřena na interiér
– došlo k výmalbě, renovaci obrazů svatých a křížové cesty, balustrády, empory oltáře, varhanní
skříně, zpovědnice a křtitelnice.
V minulosti byl kostel prakticky
nepoužíván a sloužil jen k příležitostným bohoslužbám pro hrstku
lomských věřících. Zlom nastal
v roce 2010, kdy se zde za podpory vedení města začaly pořádat
setkání a koncerty k různým příležitostem pro širokou veřejnost.
A od června roku 2012 se lomský

kostel Nejsvětější Srdce Páně stal
dalším místem pro uzavření manželství, místem pro obnovení manželského slibu i místem posledního
rozloučení (viz. foto). A víte proč?

V posledních letech renovační práce v kostele provedl umělecký malíř a restaurátor Vladimír Ščepko
z Litvínova.
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knihovna 120. výročí
První knihovníci
Prvním správcem knihovny
Čelakovský byl Bohumil Fišer, který tuto funkci zastával
dva roky. Jeho nástupcem byl
Jan Procházka. Tito dva první
knihovníci byli lomskými dělníky. Po rozšíření dvojtřídní
české školy jim pomáhali i učitelé Bradáč a Veselý. Po převzetí
knihovny obcí byl zvolen předsedou knihovny František Novotný. Funkci pokladníka zastával p. Urban a jednatele
p. Kaplan. Prvním knihovníkem obecní knihovny byl zvolen učitel Pánek a po dvou letech
ji převzal Jan Marášek. V dané
době měla tato česká knihovna
značný význam nejen svou činností vzdělávací a výchovnou,
ale hlavně podporou české menšiny v Lomu.

Současnost
V současné době provozuje
Městská knihovna v Lomu svou činnost jednak v budově městského
úřadu na náměstí Republiky 13
a také v pobočce v Loučné. Knihovní fond spravují dvě pracovnice
a čítá cca 22 000 svazků. Knihovna
má na dvě stovky registrovaných
čtenářů, kterým nabízí mimo beletrie i literaturu historickou, oddechovou a naučnou. Nejstarší čtenář lomské knihovny se narodil v roce 1936,
nejmladší v roce 2012. V knihovně
je zřízeno informační centrum a veřejný přístup k internetu. Mimo knih
nabízí knihovna mnoho naučných
a zábavných akcí a besed jak pro
děti a mládež, tak pro dospělé a seniory. Díky podpoře města, které je jejím provozovatelem, má široká veřejnost možnost vzdělávání a zábavy
i po více jak sto letech.

Novinka: Město Lom má
turistickou vizitku
Všimli jste si při návštěvě zajímavých míst v České republice
turistických vizitek? Prodávají se
třeba v infocentrech, v pokladnách hradů a zámků a od února
také v Městské knihovně Lom.
Město Lom totiž vydalo svou turistickou vizitku a zapojilo se do
projektu Turistický deník, ve kterém lze sbírat samolepky z různých míst a lepit si je do cestovního deníku.
„Hlavním cílem je podpořit vášeň k turistice, motivovat k cestování a usnadnit objevování nových
míst s možností zaznamenat si své
zážitky, na které budete mít možnost nad stránkami Turistického
deníku s radostí vzpomínat,“ říká
starostka Lomu Kateřina Schwar-

Soutěž
Ještě zhruba dva a půl měsíce mají všechny šikovné děti i dospělí na
to zapojit se do soutěže, kterou u příležitosti 120. výročí svého založení vyhlásila městská knihovna Lom. Namalujte nebo jinak vyrobte
obal na Vaši oblíbenou knihu, nebo si sami zkuste, jaké je to být spisovatelem a napište krátkou povídku o zvířatech, přírodě, prázdninách,
o našem městě či si zvolte téma dle libosti. Své příspěvky doneste
osobně do městské knihovny Lom, nebo pošlete elektronickou poštou na e-mail knihovna@mesto-lom.cz. Uzávěrka je 30. května. Vyhodnocení proběhne v červnu a nejlepší příspěvky budou odměněny.

poměrně rozsáhlou renovací
Protože kulturní památka je v držení města Lom.
Výstavba začala 1888 a dokončena byla roku 1889, kdy
byl kostel vysvěcen. Autorem
plánů je Ing. Ludwig Ziebisch
z Chomutova. Kostel byl vystavěn na místě původní dřevěné
kaple, která stála na kamenné podezdívce při polní cestě, připomínané již k roku 1681. Uvnitř
novorenesančního kostela s pseu

dogotickým a pseudorenesančním zařízením najdeme varhany,
které sestrojil roku 1886 Ferdinand Langenauer z Podbořan. Ve
věži kostela původně visely dva
zvony, ale postupně byly odebrány pro válečné účely.
Památek v našem městě je poskrovnu. Tím víc se je snažíme zachovat pro budoucí generace, a tak
si kostel Nejsvětější Srdce Páně
naši pozornost právem zaslouží.

Poděkování
„V uplynulých zimních měsících se vypořádali se ctí zaměstnanci MTS Lom i pracovníci
VPP s úklidem města,“ říká paní
starostka Kateřina Schwarzová. Přitom to neměli vůbec jednoduché, protože počasí se často měnilo, mrazy střídaly oblevy,
vydatné sněžení zase dešťové
přeháňky, a to vše doprovázely
silné větrné poryvy.
Na časté změny museli operativně reagovat pracovníci Městských technických služeb Lom.
Podle potřeby traktor s radlicí
a dvě multikáry odklízely či odvážely sníh z ulic a chodníků. Při
úklidu chodníků pomáhal každý,
kdo měl „volné“ ruce.
„Velký dík si zasluhují jmenovitě manželé Věra a Václav Mikovičovi, kteří se mimo jiné vzorně starali o chodník lemující silnici z Lomu
k litvínovskému Koldomu,“ říká
paní starostka Kateřina Schwarzová a dokládá vše fotografií.

zová a připomíná, že například
vloni město slavnostně otevřelo
naučnou stezku Zaniklá důlní díla
Lomu a Loučné.
Na turistické vizitce fotografie náměstí, pamětních lip, kostela
a hornické kolonie doplňují informace z historie města. Turisté tak
vedle razítka s vyobrazením kostela Nejsvětější Srdce Páně mohou získat atraktivní samolepku
do svých cestovních deníků. K zakoupení je za 15 korun v Městské
knihovně Lom.
Lomská turistická vizitka byla
vydána ve spolupráci s Destinační
agenturou Krušné hory o.p.s. Turistické vizitky jsou nálepky s fotografiemi a popisem zajímavých
míst, akcí, výročí nebo osob.
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Fotoohlédnutí za plesovou se
Bohatá tombola byla vystavena
během obou plesů na levé straně pódia.

Již se stalo dobrým zvykem, že příchozí na plesy vítá paní starostka
spolu s místostarosty i se zástupci Rady města a na každého čeká drink
na uvítanou. Kateřina Schwarzová vítá úplně první dvojici reprezentačního plesu města.

Oba plesové večery slavnostně zahájila starostka města a programem vtipně provázel moderátor Radek Jirgl.

Na obou plesech se o losování
výherních cen postarala paní starostka za pomoci jejích kolegů
z vedení města.

Slavné melodie z klasiky, rocku i popu v
flagranti a účastníci plesu trojici odměnil
Miluše Švarcová z KS Lom poděkovala paní starostce i ostatním
členům vedení města že pamatují na seniory a opět nejen pro ně
připravili krásný ples.

O předtančení se postarala mladá dvojice tanečníků z Teplic. Celkem
představili pět tanců.

Radní a zastupitel Bronislav Schwarz předává velkoplošnou televizi
šťastné výherkyni z Lomu.

Jako poděkování za přípravu
plesu sólo pro starostku a jejího
manžela vyhlásila Miluše Švarcová z KS Lom.

Někteří tanečníci si známé písně zpívali s

Hlavní hvězdou čtvrtého plesu seniorů byla zpěvačka Ilona Csáková.

Hudební skupina Profil pořádně rozparád

Akce města | Strana 5
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ezónou v Lomu
Fotokoutek umožnil účastníkům plesů
odnést si netradiční fotografii v upomínku na příjemně prožité okamžiky.

úpravách pro elektrické smyčce, to je Inli potleskem.

Na 9. reprezentačním plesu města
jako host večera vystoupilo smyčcové trio Inflagranti.

Na plesu města k tanci i poslechu
hrála také skupina Elán Revival.

Stejně jako před rokem byli účastníci plesu seniorů nadmíru spokojeni s širokou škálou repertoáru
hudební skupiny Profil.

Hlavní jarní úklidový den se i v Lomu chystá na sobotu 6. dubna. Dobrovolníci se stejně jako vloni budou snažit zatočit s odpadky, které se
po mizejícím sněhu objevují jako pověstné houby rostoucí po dešti.
I letos se proto plánuje akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.

V Lomu je hlavním místem
pro úklid vytipována lokalita Velkého Oprámu pod Koldomem,
dobrovolníci se chtějí v rámci
úklidu zaměřit i na okolí Malého
Oprámu, prostor za kynologickým cvičištěm směrem na bývalé
Libkovice a žáci se svými pedagogy se zaměří na areál sportoviště za ZŠ. Pokud obyvatelé města
– dobrovolníci sami navrhnou
další lokalitu pro úklid, je jedno,
zda se bude jednat o Dolní Lom,
Horní Lom nebo Loučnou. Důležité je, aby to oznámili včas dopředu na telefonu 476 769 874.
Jednak si mohou v Městské
knihovně Lom vyzvednout pytle
na odpad pro úklid v jimi zvolené
lokalitě a pak je třeba domluvit si
místo, kam nashromážděný odpad uloží. Jen tak ho mohou včas

svézt pracovníci Městských technických služeb Lom, kteří budou
do akce zapojeni.
V roce 2018 se v Lomu úklidové akce zúčastnilo 61 dobrovolníků a zaměstnanců města
a městských technických služeb.
Na čtyřech místech posbírali celkem cca 2,6 tuny odpadu.
V rámci celé České republiky
se vloni do akce „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“ zapojilo i díky
Lomu rekordních 134 854 dobrovolníků, kteří během 3 295 akcí
v různých koutech republiky uklidili 2 113 tun odpadů.
Na webu www.UklidmeCesko.cz
je například i interaktivní mapa
s vyznačenými místy pro plánované
úklidy pro letošní rok. Ke 4. březnu
bylo vedle města Lom zaregistrováno 1 059 úklidových akcí.

Pojďme společně uklidit Lom:
n Velký Oprám pod Koldomem,
n Malý Oprám,
n prostor za kynologickým cvičištěm směrem na bývalé Libkovice,
n areál sportoviště za ZŠ,
n lokalita dle vlastního výběru.











V obou případech program zpestřila
stand up kouzelnická show Damián.



sobota

6. dubna
Společně ukliďme Lom:

spolu s kapelou.

dila účastnice plesu seniorů.

Pojďme společně uklidit Česko

Velký potlesk zaplněného sálu při
plesu seniorů si vysloužila dvojice
za laserovou show.

- Velký Oprám,
- Malý Oprám,
- za kynologickým
cvičištěm
- sportoviště za ZŠ
- lokalitu dle
vlastního uvážení!

Sraz v 9 hodin
ve vybrané lokalitě.
S sebou dobrou náladu,
pracovní rukavice a pevnou obuv.
Po akci bude na Velkém Oprámu malé občerstvení!
Kontakt: Městská knihovna Lom, 476 769 874

Trojice účastníků plesu lomských
seniorů si vyzkoušela taneční kreace i hudební vystoupení.
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V květnu bude zápis do mateřských škol
Ředitel ZŠ a MŠ Lom vyhlašuje
v souladu se zákonem 561/2004
Sb. v platném znění (školský zákon) termíny pro zápis do dvou mateřských škol v Lomu na pondělí
13. května a úterý 14. května 2019.
V případě potřeby je možné
dohodnout individuální termín zápisu na telefonech 734 808 433
nebo 476 744 305 tak, aby zápis proběhl v uvedené dny vždy
v době od 9.00 do 15.30. K zápisu
je třeba přinést průkaz totožnosti
rodiče, rodný list dítěte, vyplněný

evidenční list dítěte potvrzený lékařem, vyplněnou přihlášku do
MŠ, doporučení poradenského zařízení a kartičku pojištěnce.
Formuláře a další informace
jsou na webových stránkách
školy www.zsmslom.cz. Děti budou do mateřské školy přijímány
podle „Kritérií pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání“ vydaných MŠMT pod č.j. MSMT7859/2017-1.
Pozor! Předškolní vzdělávání je
povinné pro dítě, které nejpozději

Jídelníček v ZŠ Lom:
Co si můžeme objednat?
datum den
18. 03.

polévka

pondělí hrstková

k 31. srpnu 2019 dovrší 5 let věku
(děti narozené do 31. 8. 2014). Dítě
lze k předškolnímu vzdělávání přijmout i v průběhu školního roku.
Například pokud se rodina přestě-

Aktuality ze školních lavic
Zápis žáků do mateřské školy ZŠ a MŠ Lom bude
13. a 14. května vždy od 9.00 do 15.30 v budově
mateřské školy v Podkrušnohorské ulici 82 (část
Loučná) a v mateřské škole na adrese Husova 198 Lom.

Žákyně třetí třídy soutěžila
o Duchcovskou růžičku

hlavní jídlo
– koláče tvarohové + makové s povidly

19. 03.

úterý

zeleninová
s kuskusem

– hovězí plátek s baby karotkou, brambor
– kuřecí čína s rýží Parboiled

20. 03.

středa

špenátová
s vejci

– selské brambory, zeleninový salát
– obrácený řízek s bramborem, tatarská
omáčka

21. 03.

čtvrtek

s drožďovými
noky

– kuřecí maso na žampionech s rýží Parboiled
– pikantní vepřové nudličky s rýží Parboiled

22. 03.

pátek

květáková
s vejci

– rajská omáčka s masovými kuličkami,
houskový knedlík

25. 03.

pondělí čočková

26. 03.

úterý

zeleninová
s krupicí a vejci

– hovězí guláš s kolínkami

27. 03.

středa

s ovesnými
vločkami

– srbské rizoto z vepřového masa, sypané
sýrem + sterilovaná okurka
– vepřový závitek s rýží Parboiled

28. 03.

čtvrtek

zeleninová jarní

– záhorácký závitek s bramborovým knedlíkem
– vepřové výpečky s bramborovým
knedlíkem, sterilované zelí

29. 03.

pátek

zeleninová
– holandský řízek s bramborovou kaší
s vaječnou jíškou

01. 04.

pondělí

zeleninová
s kapáním

– fazolky na kyselo s bramborem

– květákové placičky s bramborem,
zeleninová obloha

02. 04.

úterý

hrachová

– zapečené těstoviny s uzeným masem,
červená řepa
– bramborák s uzeným masem a zelím

03. 04.

středa

zeleninová
s bulgurem

– plněná kuřecí kapsa s rýží Parboiled
– maso dvou barev s rýží Parboiled

04. 04.

čtvrtek

s játrovou rýží

– špagety s rajčaty, žampiony a šunkou,
sypané sýrem
– kuřecí plátek na asijský způsob, opečený
brambor, tatarská omáčka

05. 04.

pátek

s vaječnou jíškou – segedínský guláš s houskovým knedlíkem

08. 04.

pondělí zelňačka

– bavorské vdolečky

09. 04.

úterý

kroupová

– smažená ryba s bramborovou kaší
– zabijačkový guláš (vepřová plec + játra),
houskový knedlík

10. 04.

středa

brokolicová

– krůtí na kari s těstovinami
– obrácený řízek s bramborem, tatarská omáčka

11. 04.

čtvrtek

zeleninová
s cizrnou

– zeleninové rizoto s bulgurem, strouhaný sýr
– domácí masový prejt, brambor, zelí

12. 04.

pátek

zeleninová
s krupicí a vejci

– španělský ptáček s houskovým knedlíkem

15. 04.

pondělí bramboračka

– hrachová kaše s uzeným masem, zelný salát

Změna jídelníčku vyhrazena. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě bez
skladování. Bližší informace poskytne vedoucí školní jídelny Blanka Oplerová, telefon 734 579 193

huje nebo rodič získá zaměstnání.
Pokud rodič podává žádost o přijetí
mimo termín zápisu, pak dítě může
být přijato, ale pouze v případě, že
škola má volnou kapacitu.

Žákyně třetí třídy Milena Voznijaková se 20. února zúčastnila
18. ročníku dětské recitační soutěže Duchcovská růžička. Ač si
do soutěže připravila báseň Podzim od Emanuela Frynty, z Duchcova si růžičku neodvezla.
Konkurence byla dost
velká, protože soutěž byla ur-

čena dětem celého okresu Teplice. „Naše Natálka (my jí tak
celá léta říkáme) báseň hovořící
o jaru a létu moc krásně přednesla, vůbec se před publikem
nestyděla a dala jí patřičný umělecký přednes. Ani její hlas, který
má moc hezkou modulaci, jí nepomohl, aby jí porota nepřiřkla
některé ze tří míst,“ říká třídní
učitelka Jitka Lukášová, podle
které to byla pro mladou žákyni
ZŠ A MŠ Lom ohromná zkušenost. „A stejně pro nás je vítězkou ona,“ dodává Jitka Lukášová a upozorňuje, že nadaná
žákyně třetí třídy se již teď chystá
do recitační soutěže v Mostě. Asi
nemá cenu připomínat, že vedení
školy jí drží palce.

Čiperky a Dráčci se vyřádili v herně „Bublinka“
Díky vedení města Lom se děti
ze třídy Dráčků a ze třídy Čiperek
z MŠ Lom vyřádily v oblíbené litvínovské herně „Bublinka“, kam
se 21. února všechny společně vypravily. Dětský svět „Bublinka“
chlapci i děvčátka dobře znají a na
výlet se proto velmi těšili. Radost
a veselí nebralo konce, zároveň
byly všechny děti opatrné a ohle-

duplné ke svým kamarádům, na
atrakcích se střídaly a zpátky do
MŠ se jim skoro vůbec nechtělo.
„Děkujeme Městskému úřadu
Lom za zprostředkování i zaplacení objednaného autobusu dálkové dopravy a rodičům dětí za
vzornou přípravu batůžků. Těšíme
se zase někdy příště,“ říká vedoucí
MŠ Lom Jitka Strýhalová.
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Nezahálíme ani v roce 2019
Klub seniorů v Lomu pozval své
členy do Kulturního domu na výroční
schůzi, které se zúčastnil i radní a zastupitel města Ing. Schwarz a Alois
Malý, předseda Krajské rady seniorů v Ústí nad Labem. Vedle zprávy
o činnosti a hospodaření klubu
v uplynulém roce členové dostali
plán akcí, schůzek a výletů pro letošní rok. Členové klubu byli také
seznámeni, že od začátku roku patříme spolu s regionální organizací
Senioři okresu Most pod Radu seniorů České republiky. Odstoupili jsme
totiž od Svazu důchodců ČR. Nechyběla ani hudba, pohoštění a přípitek
na zdraví v roce 2019. Poděkování
patří hlavně členům klubu za jejich
velkou účast na všech akcích pořádaných Městským úřadem v Lomu,
ale i od mosteckého regionálního výboru, za jejich příkladné vycházení
mezi sebou, jak se umí bavit a vzájemně se ctít. Rozcházeli jsme se natěšeni na plánovaný již čtvrtý Ples
lomských seniorů.
Konečně tu byl 23. únor a v Kulturním domu v Lomu ples, který za-

jišťovalo vedení města. Při příchodu
nás jako obvykle vítala naše paní
starostka Schwarzová, radní paní
Šípová a druhý místostarosta pan
Lafek s přípitkem a přáním hezké
zábavy. Pak nás převzala paní Brzáková a odvedla na naše místa ke
stolu. Sál byl nádherně vyzdoben,
na stolech svítily svíčky, nechybělo
ani víno a něco k zakousnutí. Program neměl chybu a velkou radost
přítomným udělala zpěvačka Ilona
Csáková. Hudba neustále hrála,
a tak si všichni pěkně zatančili a byli
hlavně v očekávání losování bohaté
tomboly. Šťastní výherci si přebírali
ceny z rukou Ing. Schwarze.
Děkujeme celému vedení města
i pracovnicím Městské knihovny
Lom za zajištění tohoto plesu
i tomboly, a že stále myslí na naši
starší generaci a nikdy na ni nezapomínají. Velké poděkování patří naší paní starostce Schwarzové
a Ing. Schwarzovi a všem, kteří se
na této akci podíleli.
Marie Pauchlá,
předsedkyně KS Lom 1

Lomské plesání seniorů
Již počtvrté proběhl ples seniorů v KD Lom. Jako každý rok se
tohoto plesu účastnila početná skupina seniorů z KS Loučná. Vše bylo
opět vzorně připravené a poděkování patří všem, co se o tento ples
zasloužili, přípravou počínaje přes
obsluhu šaten až po vedení města.
Program se našim seniorům moc líbil a při písních Ilony Csákové zajisté zaplesalo srdéčko každého se-

niora. Bohatá tombola podtrhla
skvělou atmosféru, která na plese
celý večer panovala. Zvláštní poděkování patří radnímu Ing. Schwarzovi za perfektní zorganizování odvozu našich seniorů zpět do jejich
domovů. Co říci závěrem, jen to, že
se již dnes těšíme na jubilejní pátý
ročník plesu seniorů.
Josef Vyhnal,
předseda KS Loučná
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Město Lom

Městská knihovna Lom
pro děti od 7 – 13 let

Děti je nutné předem přihlásit!

Info a přihlášky v Městské knihovně v Lomu.
Tel. 476 769 874, e-mail: knihovna@mesto-lom.cz

Blahopřejeme
V březnu oslaví svá životní jubilea
tito občané města Lomu:
Lumír Veverka, Valdemar Vondra, Marie Benediktová, Dagmar Tůmová, Josef Cupl, Antonín Hrstka, Vilma Vojčáková, Eva
Gálová, Božena Roudenská, Miroslav Hojdar, Ivonne Kalachová,
Ilona Kasalová a Věra Titičová.
Hodně pohody, zdraví a životního
optimismu přeje vedení města.

Tipy na volný čas (do 15. dubna)
16. a 23. 3. Offroad Safari „Dycky Most!“ (Chanov, Severka, Hněvín, Luďanův dům, autoservis pana Juliše,
		
křížová cesta na Hněvín) – sraz ve 14.00 u přesunutého kostela v Mostě, nutné předem objednat
16. 3. dětské divadlo Začarovaný les – Docela Velké Divadlo Litvínov od 16.00
18. 3. divadelní představení Pankrác ´45 („Casting na popravu“) – Citadela Litvínov od 19.00
22. 3. Jarní ples Citadely – Citadela Litvínov od 19.30 hod
23. 3. dětské divadlo Kocour v botách – Docela Velké Divadlo Litvínov od 16.00
27. 3. jazzový koncert a workshop Ondřej Štveráček Quartet feat. Gene Jackson – Citadela Litvínov od 19.00
27. 3. divadelní představení Mistr a Markéta – Docela Velké Divadlo Litvínov od 19.00
29. 3. koncert Návštěva u Stráníků – Docela Velké Divadlo Litvínov od 19.00
29. 3. Tančírna – taneční večery pro veřejnost – Citadela Litvínov od 19.00
29. 3. koncert Kabát Band CV + Abdena – Attic-music club Litvínov od 19.00
30. 3. dětské divadlo Ferda Mravenec – Docela Velké Divadlo Litvínov od 16.00
31. 3. dětské divadlo Kulihrášek – Citadela Litvínov od 16.00
31. 3. Taneční zábava – Malá muzika Chomutov – Citadela Litvínov od 16.00
5. 4. Podkrušnohorská liga zábavy pro seniory a ostatní příznivce – Citadela Litvínov od 15.00
5. 4. koncert Country – František Nedvěd a Tie Break – Attic music club Litvínov od 19.00
7. 4. Offroad Safari „Doupovskem: opuštěnou krajinou“ – sraz v 10 00 Rico Litvínov – nutné předem objednat
13. 4. Balkánský večer – promítání filmu „Básník, který málem zabil Hitlera“ Citadela Litvínov od 18.30,
od 21.00 koncert skupiny „Mr. Loco“
14. 4. Offroad Safari „České středohoří: sopečná tajemství“ – sraz v 10.00 Rico Litvínov – nutné předem objednat

Vzpomínáme

Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen
láska, úcta a vzpomínky v srdcích
zůstávají. Dne 10. března tomu
bylo 7 let a 26. března by se dožil 25 let, náš syn, vnuk a bratr
Vít Pařík. Stále vzpomínají rodiče, prarodiče, ostatní příbuzní
a známí i všichni, co ho znali.

Dne 5. března tomu bylo 33 let,
kdy nám navždy odešla naše drahá manželka, maminka a babička paní Iljuška Mrvová. S láskou
stále vzpomínají manžel a dcera
Zita s rodinou.
Dne 10. března uplynulo 17 let,
kdy nás opustil manžel pan Josef
Černohorský. Vzpomíná manželka, dcera a vnuk.
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V Kulturním domě v Lomu proběhla ojedinělá výstava, která si dala za cíl představit naše „Lomáky“ trochu netradičně, a to jako amatérské
výtvarníky, řezbáře či například malíře. Pro všechny bylo velkým překvapením, kolik šikovných a nadaných sousedů žije v našem městě. Akce
se setkala s velkým ohlasem veřejnosti, a tak doufáme, že jsme přispěli k počátku krásné tradice a s našimi lomskými kreativci se budeme setkávat častěji. Představujeme Vám naše lomské šikovné ruce.

Lomské šikovné ruce: Linda Popovič
Lindu Popovič naši obyvatelé znají jako učitelku lomské základní
školy, ale již v minulosti, ještě jako studentka, působila v rámci praxe na městském úřadě. Dodnes můžeme obdivovat vnitřní výmalbu
městské knihovny a logo knihovny, umístěné nad hlavním vchodem.
Z této doby se v našem městě zachovaly akce pro širokou veřejnost,
které byly jejím nápadem, jako třeba předvánoční sbírka krmiva pro
útulek pro opuštěná zvířata „Štěkání na Ježíška“. V současné době je
na mateřské dovolené, ale se školou a obecně městem kontakt stále
udržuje, a to třeba příležitostnou výrobou výzdoby na školní a městské akce. S Lindou jsme si příjemně popovídali o jejích začátcích, současné tvorbě i dalších plánech.

„K výtvarničině jsem měla vždy
blízko, tyhle geny jsem zdědila po
matce. Od malička jsem navštěvovala základní uměleckou školu a nejlepší hračkou pro mě byly nůžky,
pastelky, korálky a bavlnky. Když
jsem se pak po základce rozhodovala co dál, výběr byl jasný. Vystudovala jsem střední uměleckou školu
grafickou v Jihlavě a asi dva roky
poté jsem učila výtvarný obor na Základní umělecké škole v Litvínově.
Potom jsem začala studium vý-

tvarky na pedagogické fakultě University Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem, ale protože studium bylo denní formou a v té době
jsem již pracovala, tak jsem studium
nedokončila. Následně jsem vystudovala vysokou školu pedagogickou
a asi 17 let učím výtvarku a angličtinu na základní škole.
Zkouším různé výtvarné techniky
od kresby, přes malbu olejovými či
akrylovými barvami, grafiku, enkaustiku, což je vlastně malba voskem, plastiky, nástěnné malby. Velmi
se mi líbí abstraktní malby, protože
poskytují dostatečný prostor pro fantazii. Mezi má oblíbená díla patří
akční malby od Jacksona Pollocka
a impresionistické malby tanečnic od
malíře Henri de Toulose-Lautreca.
Dále se věnuji práci s textilem a různým ručním pracím, jako je háčkování, pletení, vyšívání, šití, vyrábím
šperky, vitráže. Také vytvářím různé
dekorace pro interiér i exteriér, jako
jsou třeba věnce, a to z přírodních
materiálů – slámy, větviček, různých
suchých listů a plodů.

Město Lom
vyhlašuje soutěž pro děti a rodiče

nejhezčí OKNO
s velikonoční výzdobou
Soutěž proběhne od

15.4. – 18.4.2019

Přihlášky do soutěže si zájemci mohou
vyzvednout v Mě knihovně v Lomu
i Loučné a tamtéž po vyplnění

do 12.4.2019 odevzdat.

Informace na tel. : 476 769 874

LOMSKÁ RADNICE

„Ráda experimentuji se starým nábytkem, starými
věcmi. Je úžasné vdechnout jim nový život
a proměnit je v unikáty, dát jim nový význam, oživit
je, spojovat staré s novým. I v těch nejobyčejnějších
starých věcech se skrývá kouzlo, které se dá
s trochou fantazie a odvahy probudit.“
Zajímá mě bytový design a architektura, a to hlavně z 20. a 30. let.
S tím souvisí moje další záliba. Ráda
experimentuji se starým nábytkem,
starými věcmi. Je úžasné vdechnout
jim nový život a proměnit je v unikáty, dát jim nový význam, oživit
je, spojovat staré s novým. I v těch
nejobyčejnějších starých věcech se
skrývá kouzlo, které se dá s trochou
fantazie a odvahy probudit. Nejraději ale tvořím pro děti. Namalovala
jsem řadu obrázků s dětskou tématikou například pro ordinace dětských lékařů a ve spolupráci s Policií ČR, preventistou patologických
jevů jsem navrhla a vytvořila oma-

lovánky pro děti, které byly zaměřeny na bezpečné chování proti patologickým jevům ve společnosti.
Své výtvory jsem několikrát vystavovala, v Jihlavě a ve Schole Humanitas v Litvínově. A protože mám
ráda zvířata a není mi lhostejný jejich osud, pravidelně vytvářím výrobky na adventní akce ve prospěch
útulků pro opuštěné kočky – Spolek Jasmína a Azyl Lucky a podporuju další opuštěná zvířata v útulcích. V současné době hlavně maluji
obrázky se zvířátky a pohádkovými
postavami pro svou malou dceru,
kterou jak doufám, jednou naučím
všechno, co jsem se naučila sama.“
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