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Pálení čarodějnic bylo
v premiéře na Bombě

Slovo starostky
Vážení a milí čtenáři, velice Vás
vítám a zdravím na stránkách našeho
lomského periodika. Chtěla bych
Vám povyprávět příběh. Smutný
příběh o lidské zlobě, zášti, závisti,
nenávisti, hlouposti a lži… a také
snad zvrácené snaze rozdělit naše
město. Příběh, který se skutečně stal
a stal se velmi nedávno. Doporučuji
číst velmi pozorně a až do úplného
konce. Dostane se vám totiž tak,
jako mě se dostalo, poučení. Příběh
se začal odvíjet letos 1. dubna poté,
co zastupitelka města, jež má v pronájmu hospodu Anšajba, přinesla
na MÚ Lom „Ohlášení k místnímu
poplatku za užívání veřejného prostranství – dle Obecně závazné vyhlášky města Lom 2/2014, o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství“. Poplatek měla zaplatit podatelka za to, jak i sama napsala v „ohlášení“, bude 30. dubna
2019 pořádat kulturní a sportovní

akci na pozemku města Lom č. 219/1
– fotbalové hřiště u Anšajby („ohlášení“ je na MÚ Lom k dispozici).
Vedení města ve snaze tuto zastupitelku kontaktovat a sdělit jí, či jí poučit, že za tento zábor pozemku bude
platit cca. 24 000 Kč – dle vyhlášky
města, a že bude muset mít tuto akci
pořádanou v souladu se zákonem
Pokračování na str. 2

Milé a vážené maminky
a maminečky,
dovolte mi Vám ze srdce popřát
k Vašemu Dni – Dni matek, jenom
všechno to nejlepší a nejkrásnější co si můžete přát… Chci poděkovat všem maminkám za maminkovskou lásku, něhu, nezištnou péči
a obětavost. Obrovský dík patří Vám maminky naše za nejkrásnější okamžiky
dětství, za všechna pohlazení, slova povzbuzení i dobré rady. Maminky děkujeme, že jste a že Vás máme!
Kateřina Schwarzová, starostka

Oznámení o době a místě konání
voleb do Evropského parlamentu
Starostka města Lomu podle
§ 32, odst. 2, zákona č.62/2003
Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje, že volby do Evropského
parlamentu proběhnou v pátek
24. května v době od 14.00 do
22.00 hodin a v sobotu 25. května
v době od 08.00 do 14.00 hodin.

Pobočka lomské knihovny funguje zhruba posledních deset let
v Loučné v penzionu pro seniory v ulici Novostavby č. p. 123/34.
Otevřeno je ve středu od 14 do 17 hodin.

„V našem městě budou čtyři
okrsky,“ upozorňuje voliče starostka města Kateřina Schwarzová.
Okrsek č. 1
Místem konání voleb v okrsku
č. 1 je hlasovací místnost v ulici
Novostavby 123 (klub v penzionu pro seniory) pro voliče podle
Pokračování na str. 3

Pálení čarodějnic, zvyk pálení ohňů v předvečer prvního máje, město Lom
uspořádalo v premiéře v přírodním areálu Bomba 28. dubna odpoledne.
Více na straně 8.

K. Schwarzová: Pomůžeme
kotlíkovou půjčkou II.
V dubnové Lomské radnici jsme informovali, že město může obyvatelům pomoci kotlíkovou půjčkou. V čem? Poskytnuta může být na výměnu
neekologického kotle na pevná paliva s ručním přikládáním (1. a 2. emisní
třída) za nový, ekologičtější zdroj, kterým může být tepelné čerpadlo, kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva), kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) nebo plynový kondenzační kotel.

Žádost mohou podávat majitelé
rodinných domů na území Ústeckého kraje. „Přihlásit je možné výměnu kotle 1. a 2. emisní třídy provedenou již od 15. července 2015,“
upozorňuje na novinku starostka
města Kateřina Schwarzová. Jen
pro upřesnění opakujeme, že do nákladů na výměnu kotle se započítává vyvložkování komína či například plynová přípojka.
„Případné kotlíkové půjčky od
města Lom jsou vázané na získání
kotlíkové dotace od Ministerstva
životního prostředí, prostřednictvím krajského úřadu v Ústí nad
Labem,“ dodává Kateřina Schwar-

zová. Příjem žádostí o kotlíkové
dotace bude ukončen 31. 10. 2020,
přičemž smlouvy budou uzavírány
průběžně. Realizace výměny kotlů
je nutné dokončit do 31. 12. 2021.
„Možnost vytápění domů
kotly 1. a 2. emisní třídy končí
1. září 2022,“ upozorňuje Kateřina
Schwarzová ty majitele domů, kteří
se nerozhodli k inovaci a stále ještě
používají kotle na pevná paliva
s ručním přikládáním.
Půjčky od města Lomu jsou nenárokové, vázané na počet žadatelů a zájemci o ně se mohou na
městském úřadě hlásit osobně do
konce května tohoto roku.
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Dny otevřených dveří vyvrcholí

Slovo starostky
Dokončení ze str. 1
č. 84/1990 Sb. O právu shromažďovacím, a bude muset mít zajištěny pořadatele, hasiče, zdravotníky
a hlavně souhlas majitelů pozemků,
kde má akce proběhnout, sdělilo vše
jejímu příteli (také zastupiteli města
Lom) na osobním jednání za přítomnosti starostky, jednoho z radních
a dvou úřednic MÚ Lom, ještě téhož dne. Panu zastupiteli (příteli podatelky) bylo objasněné to, že bude
jeho přítelkyně platit za zábor prostranství mnoho peněz, že akci bude
muset pořádat dle zákonů, nařízení
a vyhlášek. Pan zastupitel odcházel srozuměn s tím, že vedení města
mu nabídlo tuto akci pořádat ve spolupráci a koordinaci – tedy oni dva
jako zastupitelé a město Lom – pro
všechny občany našeho města. Pan
zastupitel s tímto souhlasil a souhlasil i s tím, že se přijde domluvit
na konkrétní spolupráci a realizaci.
Druhý den byl doručen od vedení
města dopis paní zastupitelce (podatelce onoho ohlášení k místnímu poplatku), kde bylo doslovně popsáno
osobní jednání s jejím přítelem zastupitelem a opětovně jí byla nabídnuta
již osobně dohodnutá spolupráce.
Uplynulo 23 dní a ani jeden
z oněch zastupitelů nereagoval na
nabídku vedení města a podanou
ruku ke spolupráci. Mezi tím bylo na
MÚ Lom 17. dubna doručeno jakési
nesmyslné oznámení o konání akce
dle zákona č. 84/1990 Sb., o svobodném právu shromažďování – oznamovatelem byl onen pan zastupitel,
se kterým byla předtím domluvena
spolupráce. Na veřejném zasedání Zastupitelstva města Lom dne
24. dubna 2019 jsem se osobně dotázala obou zastupitelů, proč se nepřišel ani jeden z nich domluvit na tom,
co jsme si osobně slíbili a domluvili.
Dostalo se mi odpovědi od pana zastupitele – oznamovatele akce, že si
to rozmyslel, že už nechce tuto akci
pro občany našeho města pořádat ve
spolupráci s městem, že si jí chce dělat sám soukromě, že si sehnal sponzory. Doslova řekl, že on sám s tím
problém nemá, ale jeho sponzoři ano.
Ovšem jaksi „zapomněl“ tuto změnu
a jeho obrat v uvažování sdělit vedení
města. Na veřejném zasedání mu
také bylo vysvětleno, že jeho „oznámení“ ze 17. dubna (též je k dispozici
na MÚ Lom) není v souladu se zákonem a vyhláškou. Z úst pana zastupitele mimo jiné zaznělo, že tuto soukromou akci pořádá hlavně pro děti
a Anšajba proto zůstane zavřená,
což jak všichni víme, se nestalo

a aby toho nebylo málo, byl na oknech Anšajby umístěn politický transparent. Holt soukromé podnikání
a hlavně výdělek je asi přednější, to
se dá pochopit. Co ale nechápu, co
je podstatné a co mě velmi mrzí, je
přístup a jednání obou zastupitelů.
Pokud nechtěli pořádat akci pro děti
ve spolupráci s městem Lom, mohli
to říci či sdělit hned na začátku jednání. To by byl férový a otevřený přístup, s jakým mají zastupitelé města
jednat a vystupovat. Zmínění zastupitelé tímto svým nefér jednáním
prakticky poplivali nabídnutou ruku
k pomoci a spolupráci. Ukázali to,
že nechtějí naše město a jeho občany
spojovat, nýbrž rozdělovat. Už třeba
jen tím, že oznámení o jejich soukromé akci uveřejnili na městských
výlepových plochách pouze v horní
části našeho města Lom-Loučná. Jejich přístup mě velmi zamrzel a zklamal. Je mi líto, že zastupitelé našeho
města, i když bydlí v horní části našeho města, nemyslí také na občany
z dolní části Lomu. Já zastávám názor, že jsme jedno město, s jedním
rozpočtem, s jedním vedením a já
i moji kolegové se vynasnažíme naše
město a jeho obyvatele spojovat
a nikoli rozdělovat. Soukromá akce
se snad vydařila a to i díky pěknému
počasí a místu, kterým byl městský
pozemek za Anšajbou. Co je mi ale
hodně líto, je skutečnost, že s ohledem na obrovské a nebývalé množství
vozidel zaparkovaných po celé části
Lomu – Loučné, se mnoho Lomáků
na této akci asi nepobavilo. Byla nejspíš určena pro solventní přespolní...
To je konec pro mě velmi smutného
a snad i poučného příběhu, který se
bohužel skutečně stal v režii dvou zastupitelů našeho města.
Zjistila jsem a poučila se, že minimálně pro jednoho lomského zastupitele a jednu zastupitelku nic
neznamená něco si slíbit a dát si
slovo, tak jak je to běžně v dobré,
vyspělé a slušné společnosti. Jejich chování je v tomto případě políčkem do tváří všem slušných občanů. Pokud by se obdobně chovali
též ostatní zastupitelé – tedy otáčeli
se zády ke spolupráci, podané ruce,
zákonům, vyhláškám a nařízením –
ovládl by naše město bordel, chaos
a nepořádek. Díky těmto zastupitelům našeho města vím, že ne
všechny skutky jsou dlážděny dobrými úmysly a každý dobrý skutek je
po zásluze potrestán. Přeji nám vážení a milí co nejméně takových příběhů a poučení…
Kateřina Schwarzová

Od začátku roku se čtenáři Lomské radnice seznamují s historií i současností městské knihovny. Postupné připomínání 120. výročí založení první české veřejné knihovny „Čelakovský“ v Lomu vyvrcholí Dny
otevřených dveří. Při této příležitosti byla vyhlášena i soutěž pro šikovné Lomáky, děti i dospělé.

Dny otevřených dveří
Městská knihovna Lom se otevře všem obyvatelům města v pondělí 20. května od 9 do 17 hodin
a v úterý 21. května od 9 do 15 hodin. Při té příležitosti se budou moci
zaregistrovat noví čtenáři, nebo se

jen zájemci seznámí s podmínkami
platnými v lomské knihovně, budou
si moci odkoupit za symbolickou
částku vyřazené knihy, děti se mohou zapojit do soutěží a mimořádně
bude připravena i ukázka nejstarších exemplářů z fondu knihovny.
V neposlední řadě se v pondělí od-

L. Hrušková: Vždy jsem byla vášnivý
Za 120 let od založení první české veřejné knihovny „Čelakovský“
v Lomu se tato instituce ve městě několikrát stěhovala a vystřídala se
v ní řada knihovníků. Knihy tehdy zdejším obyvatelům půjčovaly například Věra Kukalová, Lenka Henzlová nebo Věra Ženíšková, Vendulka Krupičková, Věra Roštejnská či Lenka Hrušková. A právě ohlédnutí
posledně jmenované knihovnice tentokrát přinášíme.

Lenka Hrušková je vystudovaná pedagožka, ale ještě, než se
začala naplno věnovat profesi učitelky speciální a praktické školy,
působila celkem 5 let v lomské
knihovně. A jak na toto období
vzpomíná?
„Po maturitě jsem nastoupila do
lomského domu dětí a mládeže, kde
jsem působila rok. Poté jsem odešla na mateřskou dovolenou a po
jejím ukončení jsem měla zájem
o práci ve školní družině, ale protože
zde nebylo místo, nastoupila jsem
v roce 1985 do lomské knihovny
za odcházející tehdejší dlouholetou knihovnici Lenku Henzlovou. Knihovna tenkrát patřila pod
Okresní knihovnu v Mostě, vedoucí
mi dělala Věra Ženíšková. Lomská
knihovna byla umístěna v prostorách vedle bývalé prodejny textilu

a nutno říci, že prostory to byly
velmi problematické, vlhké a špatně
vytápěné. Pobočku jsme ještě měli
v horním Lomu, ve vile vedle dnešní
prodejny zahradní techniky. I přes
nevyhovující prostory jsme již tenkrát organizovali spoustu akcí pro
školní děti a pro seniory, pořádali

Velkoobjemový odpad patří
V poslední době se ve městě Lomu rozšířil nešvar odkládání velkoobjemového odpadu, jako části nábytku, kusy polystyrénu či další věci
z domácností, u kontejnerů na tříděný odpad. „Toto jednání některých
občanů města je nepřijatelné,“ důrazně varuje starostka města Kateřina Schwarzová.

K ukládání velkoobjemového
odpadu slouží sběrný dvůr. V pracovní dny je otevřený od 13 do
18 hodin a o víkendech od 10 do
16 hodin. Pokud nevyhovuje jeho
provozní doba nebo občan nemá
možnost velkoobjemový odpad do
dvora dopravit, je možnost domluvit se v Městských technických
službách Lom.
„Nechceme si své město nechat některými jedinci změnit

na nejošklivější kout republiky,“
říká Kateřina Schwarzová. A, že
se nešvar rozrůstá, svědčí fakt,
že pracovníci technických služeb
v uplynulých dnech sváželi během dopoledne až deset kontejnerů velkoobjemového odpadu
uloženého u kontejnerů na tříděný
odpad, ale též na městské zeleni,
chodnících či například před
domy. „Odpad pracovníci technických služeb samozřejmě sváží,
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120. výročí založení knihovny
poledne od 15 hodin setkají u „kulatého stolu“ bývalé knihovnice
a ty současné se čtenáři a s paní starostkou. Pro pozvané účastníky akce
bude připravený Pamětní list ke
120. výročí založení první české veřejné knihovny Čelakovský v Lomu.
Soutěž má uzávěrku 30. května
Už jen zhruba 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.

V Lomu již slouží obyvatelům
první Pošta PARTNER
Od začátku května nabízí obyvatelům Lomu své služby Pošta
PARTNER v ulici Podkrušnohorská č. p. 464. Ve stejných prostorách, jako bývalá pobočka České
pošty, ji provozuje město Lom.
„Další velkou změnou je, že původní pobočka pošty měla otevřeno tři hodiny denně, teď má
Pošta Partner otevřeno pět hodin denně a v pondělí i ve středu

dokonce osm hodin,“ říká starostka města Kateřina Schwarzová. Stejně bude mít otevřeno
i Pobočka Lom u Mostu 1, která
má být zprovozněna v budově
městského úřadu v úvodu června.
Po pracovní době obou poboček
je otevřena pošta v Litvínově na
náměstí Míru v pracovní dny do
18. hodin a v sobotu od 8.00 do
12.00.

čtenář, a to mi zůstalo dodnes
jsme besedy o knihách a spisovatelích. Vzpomínám na jednoho staršího pána, který do knihovny chodil velice pravidelně. Měl za sebou
bohaté životní zkušenosti a vyprávěl nám o svém věznění v koncentračním táboře. V lomské knihovně
jsem pracovala celkem 5 let, práce
to byla hezká, ale protože mě to
vždy táhlo k dětem, tak jsem využila nabídky a v roce 1990 jsem nastoupila do Základní školy speciální
a Praktické školy Litvínov, kde působím dodnes.
Co se týká mého vztahu ke knihám, vždy jsem byla vášnivý čtenář,
a to mi zůstalo dodnes. Mám ráda
hlavně historickou literaturu na pozadí skutečných událostí. Každá taková dobrá kniha je pro mě silný
zážitek, který musím „vydýchat“.
Jsem velmi ráda, že je v Lomu
knihovna stále v provozu a v lepších podmínkách, než jsem měla já.
Lidé mají možnost půjčovat si zajímavé knihy podle vlastního zájmu.
Služby se rozšířily, knihovnice organizují zajímavé kulturní akce,

jsou milé a ochotné sehnat knihu
podle přání čtenáře. Pro mne je
kniha nedílnou součástí života, bez
knihy si nedokážu den představit.
Uvědomuji si také, jak je četba
knih v dnešní době důležitá pro
děti, které mnohdy dávají přednost
různým digitálním vymoženostem. Vím to jednak ze zkušeností ze
svého zaměstnání učitelky, ale také
ze zkušeností se svými vnoučaty.
Proto bych chtěla všem rodičům
připomenout, jak je četba knih důležitá nejen pro jejich vlastní rozvoj.
Čtěte se svými dětmi, prohlížejte
knížky, prožívejte příběhy hrdinů
společně. Za ten nádherný pocit
to určitě stojí. I když vám někdy
bude připadat, že čtete pořád stejnou knihu, nepřipravujte se o tyto
chvíle. Děti potřebují své oblíbené
pohádky slyšet pořád dokola. Dávají jim pocit jistoty, bezpečí, tepla
domova. Vzpomínejte na pohádky,
které vám vyprávěla vaše babička
nebo dědeček, určitě vás zahřejí
u srdíčka. Krásné vzpomínky vás
navrátí do doby, kdy jste byli malí.“

do sběrného dvora
ale ubírá to kapacity, které by
mohly být využity na jiné úkoly,“
uzavírá Kateřina Schwarzová.
Proto je třeba, aby se všichni obyvatelé Lomu chovali tak, jak se
slušný občan chovat má! Dou-

fáme, že je větší množství těch,
kteří chtějí mít své okolí a životní
prostředí čisté a pěkné, proto
pojďme společně bojovat proti
těmto původcům černých skládek
a ukažme si na ně prstem!!

Oznámení o době a místě konání
voleb do Evropského parlamentu
Dokončení ze str. 1
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Lomu, část Loučná,
v ulicích: Dlouhá Louka, Hájovna, Chatová, Tyršova stezka,
Libkovická, Podkrušnohorská
1, S. K. Neumanna, Lesní, Hrnčířská, Školní, Wolkerova, Novostavby.
Okrsek č. 2
Místem konání voleb v okrsku
č. 2 je hlasovací místnost v ul. Podkrušnohorská 113 (klub v restauraci Nový výčep) pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Lomu – část Lom
sever, v ulicích: K. H. Máchy, Novákova, Úzká, Příční, Havlíčkovo
náměstí, K hájovně, Podkrušnohorská 2, Uhelná, Vrchlického 1,
Spojeneckých letců, Luční, Seifertova, Březová.
Okrsek č. 3
Místem konání voleb v okrsku
č. 3 je hlasovací místnost v ul.
Vrchlického 372 (ZŠ Lom) pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Lomu
– část Lom jih, v ulicích: Moritze

Bauera, Vrchlického 2, Nerudova, Hornická, Litvínovská,
náměstí Republiky (mimo čp. 7,
9, 10, 56, 58, 60, 136), Šrámkova,
Alšova, Dr. Milady Horákové.
Okrsek č. 4
Místem konání voleb v okrsku
č. 4 je hlasovací místnost v ul.
Osecká 479 (přísálí kulturního
domu), pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v Lomu – část Lom jih, v ulicích:
Osecká, Sadová, F. Veselého,
B. Němcové, K. Čapka, Husova,
Nádražní, Československé armády, Na lukách, Palackého,
Komenského, Větrná jáma, Kohinoor, náměstí Republiky (čp.
7, 9, 10, 56, 58, 59, 60, 136).
„Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a trvalý pobyt, popřípadě se
proukáže voličským průkazem,“
upozorňuje Kateřina Schwarzová
a dodává: „hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději
3 dny před prvním dnem voleb,
popřípadě je voliči obdrží ve volební místnosti.“

Volby do Evropského parlamentu se na území České
republiky budou konat v pátek 24. května
od 14 do 22 hodin a v sobotu 25. května od 8 do 14 hodin.
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Zapojme se do Sousedského týdne
„Znáte svoje sousedy, navštěvujete se a pořádáte společné akce?
Nebo jste naopak ještě neměli příležitost se potkat a popovídat si?“
ptá se Lomáků starostka Kateřina
Schwarzová a pokračuje: „Nyní
máte jedinečnou příležitost.“ „Zapojte se v době od 20. do 26. května
do Sousedského týdne,“ nabízí Nadace Via obyvatelům Lomu, aby
udělali něco dobrého pro místo,
kde žijí. Organizační tým Sousedského týdne dále burcuje: „Přidejte
se k nám a ukažte, že Česko je plné
sousedství, kde to žije. V Česku je
mnoho lidí s chutí spojit své sousedy a sousedky pro dobrou věc.
Letos proto poprvé vyhlašujeme
Sousedský týden.“
Kdo by rád se svými sousedy
a sousedkami udělal společnou

akci, může se inspirovat na internetovém odkazu http://sousedskytyden.cz/?page_id=24. Pro to, aby
uspořádání společné akce bylo co
možná nejjednodušší, jsou tam
uveřejněné tipy na různé sousedské aktivity, jak je uspořádat, ale
kupříkladu i vzory pozvánek, které
snadno přizpůsobíte svým požadavkům.
Vedle tipů zprostředkovaných
organizačním týmem Sousedského týdne tu máme několik nápadů z Lomu. MŠ Lom, ZŠ Lom
a MŠ Loučná mohou pozvat obyvatele ze sousedství a ukázat jim,
co jejich děti umí. KS Lom a KS
Loučná mohou uspořádat společné
setkání, aby se jejich členové lépe
poznali. Dobrovolní hasiči mohou
pozvat obyvatele z náměstí Re-

publiky k sobě na zbrojnici k prohlídce techniky, mladí hasiči předvedou, co se naučili a zasoutěží
si s pozvanými sousedy. Senioři
– rodáci z Lomu či Loučné navštíví děti v ZŠ, aby jim povyprávěli o tom, jaké to bylo v době jejich mládí. Nebo „jen“ sousedům
v ulici vhoďte do schránek pozvánku a sejděte se v určitý čas na
vybraném místě a popovídejte si,
zda a o jakou sousedskou aktivitu
by měli zájem.
Nezapomeňte též po rozhodnutí, že zorganizujete se sousedy
akci, dát vědět Nadaci Via, zaregistrovat se do mapy a vybarvit
tak další oranžový puntík. Ukážete
spolu s organizačním týmem Sousedského týdne, že Česko je plné
sousedství, kde to žije!

Lomský kostel Nejsvětější Srdce
Páně se pozvolna zbavuje lešení
i ochranné sítě a obyvatelé a kolemjdoucí obdivují jeho novou
fasádu. Po několikaleté postupné rekonstrukci interiéru nyní
došlo na fasádu a střechu.

Kde hledat více než stoleté matriky? Navštivte elektronickou badatelnu
Pokud máte zájem vytvořit rodokmen vlastní rodiny, nebo potřebujete doložit rodný, úmrtní nebo oddací list svého předka k různým příležitostem, můžete využít digitalizované matriční zápisy na webových
stránkách příslušného státního oblastního archivu.

Matriční obvod Lom uchovává
matriky církve římsko-katolické
obcí Lom, Mariánské Radčice
a Libkovice. Dle zákona o matrikách se matriční kniha narození
uchovává na matričním obvodu
po dobu 100 let od posledního zápisu, kniha manželství a úmrtí pak
75 let. Poté se ukládá do příslušného státního oblastního archivu,
v případě Lomu to je v Litoměřicích. Pro badatele je na webových stránkách archivu k dispozici
e-badatelna, kam po označení příslušné ikony (matriky jsou označeny symbolem stromu), určení
času zadáním příslušného roku,
nebo časového období od – do
a zapsáním názvu obce matriční

události, lze najít požadovaný zápis o narození, uzavření manželství nebo úmrtí dané osoby.
Letos v druhé dubnové dekádě
došlo k odevzdání příslušných lomských matrik do sbírek litoměřického archivu, a tak mají zájemci
k dispozici na městském úřadu
knihy narození v Lomu od roku
1913, manželství od roku 1932
a úmrtí od 1941, v případě Mariánských Radčic knihy narozených od
roku 1903, manželství od roku 1925
a úmrtí od roku 1872. U obyvatel
Libkovic je na MÚ Lom matrika narozených od roku 1915, manželství
od 1913 a úmrtí od roku 1938. Starší
matriky už jsou jen v digitalizovaném archivu v Litoměřicích.

Může se zdát, že se zdigitalizovanými dokumenty je sestavení rodokmenu otázka několika večerů.
Ale není. Je to detektivní práce,
čtení starých textů, kdy písmo procházelo v průběhu staletími různými změnami. Někdy se psalo
česky, někdy latinsky nebo německy, švabachem nebo kurentem.

Některou rodinnou větev můžete
mít hotovou poměrně rychle za půl
roku, jinou můžete dělat pět let. Je
to velmi náročná práce. Ale je to
jako droga, když jednou začnete,
těžko od rozdělaného rodokmenu
odejdete. A pro starší lidi je to i bezvadné cvičení pro mozkové závity.
J. Brzáková, matrikářka MÚ Lom
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Památku amerického letce uctíme
25. května městskou slavností
Město Lom chystá premiérový Memoriál J. H. Bankse, rodinnou zábavnou akci spojenou se srazem motorkářů a majitelů automobilových
veteránů. Účast přislíbilo zatím 150 milovníků motorek a aut by měla
dorazit asi padesátka.

Při memoriálu je přichystána
spanilá jízda motorkářů o délce cca
20 kilometrů. Na ni naváže 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 dob-

rovolných příspěvků bude věnován
mladému lomskému sledge hokejistovi Filipovi.
Memoriál se sice uskuteční
25. května, ale je připomínkou
události z konce II. světové války,
kdy se 17. 4. 1945 na nebi objevily
dvě americké stihačky P-47 Thunderbolt. Jednalo se o pověstné
kotláře, kteří měli zálusk na právě

projíždějící vlak. Jenže jeden ze
strojů byl obsluhou kanónu protiletadlového dělostřelectva, umístěného na plošině vlaku, zasažen
a havaroval poblíž Lomu. Jedenadvacetiletý pilot John Halstead
Banks, rodák ze státu Delaware,
se zachránil na padáku, ale po dopadu na zem se stal obětí lynče německého obyvatelstva.

Významné,
sváteční
a mezinárodní
dny
1. 5.
3. 5.

Svátek práce
Mezinárodní den
svobody tisku
4. 5. Den hasičů
5. 5. Květnové povstání
českého lidu
8. 5. Den vítězství
a Vzpomínkový den
na ty, kdo ztratili
svůj život během
druhé světové války
14. 5. Den matek
15. 5. Mezinárodní den
rodiny
1. 6. Mezinárodní den
dětí
5. 6. Světový den
životního prostředí
14. 6. Světový den dárců
krve

Miniburza
práce
Úřad práce ČR Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště Most a Kontaktní
pracoviště Litvínov organizují pro místní zaměstnavatele, širokou veřejnost i pro studenty akci „MINIBURZA LITVÍNOV
2019“. Miniburza práce se uskuteční 22. května od 10 do 16 hodin v aule Scholy Humanitas Litvínov. Další informace zájemci
získají na telefonu 950 137 365
nebo na e-mailu Lucie.Karadzasova@uradprace.cz.
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Podél silnice směr bývalé Libkovice opět uklízeli manželé Mirosničenkovi.

„Velmi děkuji všem dobrovolníkům, zaměstnancům městského
úřadu i technických služeb,“ vzkazuje starostka města Kateřina
Schwarzová a zároveň apeluje na
ty, kteří v Lomu stále ještě ignorují
existenci sběrného dvora. Odpad
v pytlích mohou nechat rovnou
vedle svých popelnic a pracovníci
technických služeb jej odvezou,
nebo v areálu před sběrným dvorem, nevyhovují-li jim náhodou
jeho provozní hodiny.
Kuchyňský stůl, lyži, část „kadibudky“, několik pneumatik,
kusy gumy a hlavně plasty, plechovky a skleněné střepy, posbírali dobrovolníci kolem Velkého
Oprámu. U Malého Oprámu obdobný sortiment odpadků obohatilo velké množství izolací ořezaných z kabelů i plasty a svazky
drátů z osobních automobilů. Autobaterii i s batohem do škály odpadu přidali žáci základní školy,
kteří uklízeli v okolí školního hřiště nebo kolem zahrádkářské kolonie proti budově školy. Pravděpodobně o rekord se uchází
šest členů kynologického klubu,
kteří ani ne za půl hodiny napl-

U Malého Oprámu bylo především velké množství izolací z kabelů.

Takhle jsme uklidili Lom
Naše město a příroda v něm opět o něco prokoukly díky dvaapadesáti
dobrovolníkům, kteří během prvního dubnového týdne v rámci akce
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ na sedmi místech celkem nasbírali tolik odpadu, že naplnil tři velké nákladní kontejnery a vytřídili mimo
jiné ještě 52 pneumatik. Úklidové soboty se zúčastnilo 34 dobrovolníků a již 3. dubna areál kolem zahrádek uklidilo 18 žáků a pedagogického doprovodu ze školní družiny a klubu.

nili kontejner 32 pneumatikami,
a jak se později ukázalo, v lokalitě, kterou čistili, nebyly poslední. K nim přidali různorodý
odpadní materiál do dalších dvou
kontejnerů.
„Je s podivem, že si někdo dá
práci, aby zdivo a staré dlaždičky
naplnil do pytlů a ty pak odvezl
do přírody. Nebo se táhnul několik desítek metrů od cesty s porcelánovým umyvadlem, když vše

může vyložit ve sběrném dvoře.
Tam může odevzdat i pneumatiky,“ říká Kateřina Schwarzová.
V celé republice funguje i systém zpětného odběru pneumatik,
díky kterému je může každý motorista bezplatně odevzdat na jednom z 2 900 sběrných míst. Ta
jsou snadno k nalezení na stránkách www.eltma.cz.
Oproti loňsku bylo podle manželů Mirosničenkových méně od-

Přes 65 000 dobrovolníků během prvního dubnového víkendu sesbíralo
1 120 tun odpadů na 2 273 místech v celé České republice. Přes 500 úklidů se konalo v „předtermínech“, na zbytek jara je naplánováno dalších
600, dohromady to je více akcí než vloni za celý rok. Pořadatelé ze spolku
Ukliďme Česko a Českého svazu ochránců přírody evidují 16 500 uklizených pneumatik. „Samotná akce Ukliďme svět, ukliďme Česko úspěšným
úklidovým víkendem zdaleka nekončí. Celosvětovým úklidovým dnem
je 21. září 2019,“ vyzývají členové pořadatelského spolku.

Sáček od mléka se u Velkého Oprámu hned tak nerozloží.

padků podél silnice směr bývalé
Libkovice, ale i tak zaplnili především plasty čtyři pytle a k tomu
přidali i patník. K točně za Penzionem pro seniory v Loučné nanosili
tři dobrovolníci velkou hromadu
odpadu, například i výpočetní
techniku, různé kovové součásti
i kusy nábytku a zařízení domácnosti, vše, co bylo v minulosti naházeno z nedaleké stráně.
Dobrovolníci v Lomu celkem
nasbírali 3 504 kg odpadu, z toho
bylo 364 kg tříděného. Svoz zajistili pracovníci MTS Lom. Počasí
úklidové akci přálo a ti dobrovolníci, kteří měli zájem, se na závěr akce sešli na Velkém Oprámu.
Tam jim bylo vedle dobrého pocitu, že pomohli přírodě, odměnou
i drobné občerstvení. „Teď už jen,
abychom si udrželi město v čistotě,“ dodává Kateřina Schwarzová a uzavírá: „Cílem akce není
donekonečna uklízet nepořádek
po druhých. Proto se snažíme
stále více zaměřovat na osvětu
a prevenci vzniku odpadů.“ Loni
v Lomu 61 dobrovolníků sesbíralo 2 600 kg odpadu, z toho bylo
1 200 kg tříděného.

Na dobrovolníky po úklidové akci čekalo drobné občerstvení.

Zpravodajství | Strana 7

Lomská radnice  Ročník IX.  číslo 5  květen 2019

Stezka třídění odpadu
8. květen – Den vítězství
nebo úklid po loupežnících
Všechny děti z MŠ v Lomu se 9. dubna zúčastnily „Stezky třídění odpadu“, zorganizované jako dětská alternativa celorepublikové akce
„Ukliďme Česko, ukliďme svět“. Děti z MŠ v Loučné zase uklízely odpad
po zlých loupežnících, kteří jim na jejich zahradu nanosili odpadky. Do
obou akcí v mateřinkách se celkem zapojilo 62 dětí a 10 dospělých.

MŠ Lom
Děti během vycházky hledaly odpadky a materiál, který
do přírody nepatří, pokoušely
se samy určovat, jak který odpadek správně roztřídit do barevných popelnic. „Samotné odpadky z bezpečnostních důvodů
sbíraly paní učitelky za použití
ochranných pomůcek,“ upozorňuje Jitka Strýhalová, vedoucí
mateřské školy. Při příležitosti
sběru odpadu a úklidu okolí se

paní učitelky zaměřily i na prevenci a vzdělávání dětí v oblasti
zdraví a bezpečí, které je vždy
i těm nejušlechtilejším úmyslům
nadřazeno. „Děti se například dozvěděly, který odpad nikdy nesmí
samy sbírat a co je v takovém případě potřeba udělat,“ pokračuje
J. Strýhalová a dodává: „dětem se
uklízecí vycházka moc líbila a my
jsme rády, že jsme s dětmi mohly
přispět svým malým dílem k užitečné pomoci přírodě.“

MŠ Loučná
Že odpad do přírody nepatří,
ví i děti z MŠ v Loučné, které nedávno navštívily Docela velké divadlo Litvínov. „Žlutá, modrá, zelená, třídit to se prostě má… Tak
zní refrén písně z divadelního
představení Začarovaný les, kde
zlí loupežníci nosili zvířátkům
do lesa odpadky,“ říká vedoucí
školky Kateřina Zpěváčková a povzdechla si, že lidé, kteří znečiš-

ťují přírodu, bohužel nejsou jen
v pohádkách. Často prý se setkávají s jejich vandalismem. Plasty,
papíry, láhve či plechovky pozorují během vycházek i v okolí mateřské školy. „Tak jako v pohádce,
i k nám do mateřské školy, takoví
loupežníci přišli a na zahradě poházeli spoustu odpadků. Vše jsme
proto spolu sesbírali a roztřídili do
pěti barevných popelnic,“ uzavírá
K. Zpěváčková.

Konec druhé světové války
uctilo a na oběti druhé světové války
vzpomenulo vedení města Lomu.
Den před osmým květnem starostka města Kateřina Schwarzová
a radní Martina Šípová položily kytice na pěti místech Lomu. Na městském hřbitově u pomníku českým
a německým obětem II. sv. války,
před kostelem Nejsvětějšího Srdce
Páně u plastiky obětem koncentračních táborů během II. sv. války, před
městským úřadem u pomníku americkému letci Johnu H. Banksovi,
u pamětní desky na budově základní
školy připomínající, že 8. 5. 1945
byl zastřelen Josef Sýkora, a v Horním Lomu na ulici Podkrušnohorská u pomníku Rudoarmějcům.
Dne 8. května se téměř v celé
Evropě slaví Den vítězství nad nacismem a zároveň je to Vzpomín-

kový den obětem druhé světové
války. Nacistické Německo podepsalo úplnou a bezpodmínečnou kapitulaci 8. května 1945, a proto se
tento den považuje za konec druhé
světové války. Kapitulace vstoupila v platnost ve 23.01 hodin středoevropského času, což odpovídalo
první minutě 9. května času moskevského. Z toho jednoduchého důvodu na západě probíhaly oslavy
8. května a v Sovětském svazu
9. května. V Československu se politici nemohli několik let rozhodnout, až teprve v roce 1951 určili, že
se bude slavit 9. květen – Den osvobození Československa Sovětskou
armádou. Ke změně došlo po sametové revoluci. Vzpomínkový den
na ty, kteří ztratili svůj život během
druhé světové války, vyhlásila organizace OSN.

Pokračují iniciativy pro překonání
chybějícího úseku historické trati
Most – Freiberg
Za účasti starostky města Lomu
Kateřiny Schwarzové se uskutečnila II. česko-německá konference
zájmových skupin „Moldavská
dráha“ a „Muldentalbahn“ (Freiberská dráha) v saském Rechenbergu-Bienenmühle. Jde o překlenutí chybějícího úseku železnice
Moldavské / Freiberské dráhy, aby
bylo možné jako v minulosti dojet
vlakem z Mostu přes Lom (zast.)
a Moldavu do Freibergu a zpět.
Překlenutí chybějícího úseku
autobusovou linkou se dosud uskutečnilo k propagačním účelům, přičemž rekonstrukce železniční trati
mezi Moldavou a Holzhau by měla
být stěžejním cílovým bodem společné iniciativy obou zájmových
skupin z české i saské strany Kruš-

ných hor. Zástupci obou ministerstev kompetentních za dopravu informovali, že chybějící úsek mezi
Holzhau a Moldavou (cca 8,3 km)
má i nadále statut drážního tělesa
a technické potíže spojené se znovuvybudováním chybějícího úseku
jsou technicky řešitelné.
Od roku 1945 první symbolické propojení se uskutečnilo loni
18. listopadu u příležitosti oslav znovuzprovoznění trati Most – Moldava
po 20měsíční odstávce provozu.
Druhé symbolické propojení se bude
konat letos 7. a 15. září v rámci „Evropských dnů kulturního dědictví“.
Pro pasažéry Moldavské dráhy bude
zajištěna bezplatná autobusová doprava z nádraží Moldava do Rechenbergu-Bienenmühle a zpět.
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Pálení čarodějnic bylo v premiéře na Bombě
Pálení čarodějnic či filipojakubská noc, zvyk pálení ohňů
v předvečer prvního máje, město
Lom uspořádalo v premiéře v přírodním areálu Bomba 28. dubna
odpoledne. „Na tradiční městskou
akci dorazila více než stovka obyvatel Lomu,“ říká starostka města
Kateřina Schwarzová, která se
akce zúčastnila s rodinou, a hned
také odpovídá na dotaz, proč
se tentokrát akce konala jinde.
„Krásná travnatá plocha u vodního
areálu Bomba se přímo nabízí pro
pořádání městských akcí. Právě
proto byla také vybrána pro pálení
čarodějnic pořádané městem. Plocha je rovněž na půli cesty mezi
oběma částmi našeho rozlehlého
města. Lze sem snadno dojít pěšky
jak z dolní, tak z horní části Lomu.
A protože cílem mým i mých kolegů v Radě města Lom je občany
ze všech částí spojovat, snažíme
se pořádat městské akce, když to
okolnosti dovolí, právě na půli
cesty, tedy na tomto místě.“ Slova
starostky o vhodném místě potvr-

dil i fakt, že zajímavý program přilákal i děti z blízkého okolí.
Nedělnímu odpoledni dominoval interaktivní zábavný program s divadlem Mazec z Ročova, když herci do soutěží či
tanečního reje zapojovali vedle
dětí i dospělé. Dravce i sovy představil sokolnický spolek Teir, děti
se mohly svézt na koních z Ranče
větrné údolí, velký zájem byl
i o malování na obličej a na louce
byla ještě další čtyři soutěžní stanoviště. Sladké odměny dostali
i malí čarodějové a čarodějnice
za své masky. Více než dvouhodinový program završilo zapálení
vatry ozdobené figurínou čarodějnice. „Děkuji velmi mým kolegyním a kolegům z MÚ Lom,
MTS Lom a JSDH Lom, kteří se
velkou měrou podíleli na tom,
že jsme všichni mohli příjemně
prožít odpoledne se svými blízkými,“ chválí Kateřina Schwarzová a dodává, že štěstí bylo i při
výběru termínu, kdy zdárné akci
přálo i počasí.
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Město přivítalo nové občánky
Starostka města Kateřina Schwarzová se členkou rady města Martinou
Šípovou přivítaly 26. dubna spolu s dětmi z mateřské školy v obřadní síni
městského úřadu nové lomské občánky – Filipa Váňu, Claudii Zralou,
Elizabeth Radiměřskou, Alexandra Kostova, Jakuba Bílka, Pavla Švarce,
Sebastiana Schubadu a Sáru Horváthovou. Přejeme našim novým občánkům mnoho pohody a šťastné vykročení do života.

Lom nabízí šanci
podnikavému praktickému
lékaři
Město Lom nabízí praktickému lékaři pronájem nebytových
prostor ke zřízení ordinace v domě č. p. 53 na náměstí Republiky v Lomu. Nabízíme přízemní prostory o výměře cca
180 m² pro zřízení (po drobných úpravách) ordinace praktického lékaře, ošetřovny a čekárny. K dispozici jsou dva sklady i případné WC pro pacienty a WC pro personál. Prostor je
udržován a vytápěn. Jedná se o snadno dostupné místo na
náměstí, nedaleko jsou autobusové zastávky MHD i Dopravy
Ústeckého kraje a parkovací místa pro automobily. Bližší informace se zájemce dozví v Městském úřadu Lom, kancelář
starostky města, telefon 476 769 860.

Z důvodu občanské vybavenosti a ve veřejném
zájmu nabízíme prostory pro ordinaci praktického lékaře zdarma!

http://www.mesto-lom.cz

Jarní dílničky se konaly
v městské knihovně
Městská knihovna Lom uspořádala v polovině dubna v premiéře dílničky pro tvořivé děti.
Knihovnice připravily akci pro
šikulky s velikonoční tématikou.
V rámci kreativního tvoření malí
Lomáci malovali, stříhali či lepili při zhotovování výrobků na
jarní téma, a hlavně zdobili va-

jíčka voskem. Moc se to všem líbilo, bez rozdílu, zda se jednalo
o dívky či chlapce. Podle knihovnic na akci rodiče přihlásili samé
šikovné děti a všichni se již dnes
těší na další tematicky zaměřené
dílničky. O jejichž termínu bude
široká lomská veřejnost včas informována.

Hlasujte ve prospěch naší naučné stezky po důlních dílech
Chcete-li, aby loni zprovozněná naučná stezka „Zaniklá důlní díla Lomu
a Loučné“ vyhrála v soutěži „Krušnohorská NEJ“, do konce června máte
možnost dát svůj hlas na webových stránkách krusnehory.eu nebo na facebooku Krušnohorská NEJ případně e-mailem na info@krusne-hory.org
s označením do předmětu Krušnohorská NEJ.

Chceš se stát mladým hasičem?
Mladí hasiči SDH Lom hledají nové kamarády, pořádají proto náborovou akci. Sraz zájemců se plánuje ve středu 5. června v půl třetí odpoledne v budově hasičské zbrojnice na náměstí Republiky.

Rádi mezi sebe přivítají ty školáky, kteří si chtějí zasportovat,
něco nového se naučit a společně se
pořádně vyblbnout. SDH Lom nabízí dětem kroužek, který spojuje
zajímavou sportovní a fyzickou
aktivitu s výukou základů požární
prevence, první pomoci, orientace
v terénu, znalostí topografie a chování při mimořádných situacích.
Děti se učí principům fair play,
týmové spolupráci a zdokonalují
i své individuální dovednosti.
Mladí hasiči se neučí pouze jednomu sportu, ale zaměřují se na
všestrannou přípravu, kterou velmi
důkladně prověří v celorepublikové
hře Plamen. Při ní se musí prokázat nejen jako výborní sportovci, ale
také jako skvělý za jeden provaz táhnoucí kolektiv s perfektní teoretickou přípravou, zručností a například
i orientací v neznámém prostředí.
Kroužek Mladí hasiči Lom
vznikl v únoru 2015 a tvoří ho
družstvo starších a mladších žáků

ve věku od 6 do 13 let. Schází se
pravidelně každý týden ve středu
v 14:30. Za dobu, co fungují, za
sebou mají krásné úspěchy v soutěžích. Kroužek vedou členové
Sboru dobrovolných hasičů Lom,
kteří absolvovali potřebná školení
pro práci s dětmi.
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EDUbus žáky vždy nadchne
Do Lomu opět po roce zavítal EDUbus, který si klade za cíl podnítit zájem o chemii, fyziku či například elektrotechniku formou práce s moderními technologiemi, ale i prostřednictvím zajímavých pokusů. Žáci
druhého stupě ZŠ Lom absolvovali program Roboti z autobusu.

„Fundovaní lektoři v této
mobilní polytechnické laboratoři nadchnou naše žáky k hlubšímu poznávání technických i přírodních věd bez ohledu, zda jde
o dívky či chlapce,“ chválí projekt Jaroslav Zajíc, pověřený statutární zástupce vykonávající
činnost ředitele ZŠ a MŠ Lom.
Loňskou chemickou laboratoř
tentokrát vystřídaly ukázky zamě-

řené na populární robotiku. Žáci
se mimo jiné seznámili s trojicí
zákonů robotiky, což jsou dodnes
uznávaná pravidla chování robotů, definovaná americkým spisovatelem a biochemikem Isaacem Asimovem v jeho povídkách
a později románech. Vyzkoušeli
si sami složit ze stavebnice robota, propojit ho s tabletem a naprogramovat ho, aby plnil pře-

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

polévka

hlavní jídlo

16. 05.

pórková

vepřové maso v kedlubnách, brambor, nápoj

čtvrtek

17. 05.

pátek

vločková

hovězí svíčková, houskový knedlík, nápoj,
ovoce

20. 05.

pondělí

frankfurtská
s bramborem

žemlovka s jablky a tvarohem, mléko, čaj

21. 05.

úterý

s drožďovými
noky

vepřové na celeru, brambor, moučník, nápoj

22. 05.

středa

čočková

vepřový zbrůf se sýrem, špagety

23. 05.

čtvrtek

česneková

čevabčiči, brambory, obloha, nápoj

květáková

rajská omáčka s hovězím masem,
houskový knedlík, nápoj

24. 05.

pátek

27. 05.

pondělí hrstková

kapustový karbanátek, brambor, nápoj

28. 05.

úterý

z vaječné jíšky

mexický guláš, rýže, ovoce, nápoj

29. 05.

středa

zeleninová

čočka na kyselo, párek, okurka, nápoj

30. 05.

čtvrtek

zelňačka

losos na bylinkovém másle, brambor,
obloha, nápoj

31. 05.

pátek

krupicová
s vejcem

segedínský guláš, houskový knedlík, nápoj

03. 06.

pondělí kapustová

04. 06.

úterý

drůbeží
se sýrovým
kapáním

smažené rybí filé, brambor,
zeleninová příloha, ovocný nápoj

05. 06.

středa

čočková

dukátové buchtičky s vanilkovým krémem,
ovoce, sirup

06. 06.

čtvrtek

hovězí
s játrovou rýží

koprová omáčka s vejcem, houskový knedlík,
džus

07. 06.

pátek

rajská

zapečené těstoviny s uzeným masem,
červená řepa, džus, voda s citrónem

10. 06.

pondělí z vaječné jíšky

rozlítaný ptáček, rýže, ovocný nápoj,
voda s citrónem

čočka s uzeninou, okurka, ovocný nápoj

11. 06.

úterý

jáhlová
se zeleninou

drůbeží játra na slanině, rýže, moučník,
ovocný čaj, voda s citrónem

12. 06.

středa

slepičí s nudlemi

karbanátek, bramborová kaše,
zeleninová obloha, džus

13. 06.

čtvrtek

z jarní zeleniny

selská vepřová pečeně, bramborový knedlík,
červené zelí, ovocný nápoj

14. 06.

pátek

drožďová

hovězí guláš, těstoviny, ovoce, nápoj

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

Žáci z lomské ZŠ si vyzkoušeli sami složit a naprogramovat robota, který
pak plnil jednoduché úkoly.

dem dané zadání. „Získávají tak
nejen pozitivní vztah k programování, ale rozvíjí se i jejich kreativita, komunikace, jazykové do-

vednosti a logika,“ říká Jaroslav
Zajíc a uzavírá: „doufáme, že příští rok přijede EDUbus opět s tak
zajímavým programem.“

Aktuality ze školních lavic
V rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět,
který podporuje děti v zodpovědném přístupu k životnímu prostředí, se každý rok hledá Ekoučitel roku.
Vyhlášení výsledků celoročního snažení proběhne
5. a 6. června v Brně. Letos se soutěže účastní Jana Sýkorová, držíme jí i celému kolektivu MŠ Lom palce.

Velikonoční jarmark v naší škole a školkách
Na úterý 16. dubna jsme se
všichni pečlivě připravovali. Ve třídách se již v předstihu stříhalo, lepilo, no prostě vyrábělo všechno
„v duchu“ Velikonoc. Čekal nás totiž velikonoční jarmark a jeho termín se velmi rychle přibližoval.
Většina dětí a nás dospělých tímto
obdobím žila a žije. V udaný den
jsme si výrobky naše a našich dětí
hezky naaranžovali na stoly v naší
školní jídelně. Většina z nás má již
z minulých let své pevně stanovené
místo v tomto prostoru. Ze stolů na
nás „vykukovali“ zajíci, ovečky,

různé zápichy, také věnečky měly
své místo, různé malé ozdůbky, ale
i velké dekorace. Dýchala na nás
opravdu velikonoční atmosféra.
Nálada byla skvělá. Dospěláci
a jejich děti byli určitě spokojeni,
různé výrobky a dekoraci si jistě
s potěšením odnesli domů. Všude
byla veselá nálada, nikdo se nemračil. Spokojenost byla i na naší
straně, neboť se naše výtvory líbily.
Těšíme se tak na další jarmark, tentokrát již s vánoční tématikou.
Žáci a pedagogové
ZŠ a MŠ v Lomu
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Senioři se dobře bavili v litvínovské Citadele i s žáky ze ZŠ Lom
Senioři KS Loučná se v úvodu dubna
účastnili 10. ročníku soutěžně zábavného pořadu „Bavíme se navzájem“ v litvínovské
Citadele. Všichni jsme se při tanci náramně
bavili a ve vědomostní soutěži náš klub v konkurenci 22 klubů celého okresu obsadil skvělé

4. místo. Tím dobře reprezentoval nejen klub
i naše město Lom.
Žáky 3. a 5. třídy školy z Lomu pod vedením
učitelky J. Lukášové a vychovatelek N. Kopecké
i Z. Hokrové jsme přivítali v klubovně 11. dubna.
Školáci nám připravili hezké dopoledne plné

Společná oslava jubilantů
Členové Klubu seniorů – Lom 1 se v závěru dubna sešli v Kulturním domě Lom na
oslavě sedmnácti jubilantů. Mezi seniory přišli a jubilantům popřáli a peněžitou poukázku
předali starostka Kateřina Schwarzová, druhý
místostarosta Roman Lafek a radní Martina Šípová. Na akci pozvání přijaly členky Klubu seniorů Loučná paní Svobodová a Štirelová. Nechyběla živá hudba pana Chlapce, pohoštění,
přípitek i tanec. O překvapivý kulturní zážitek se postaraly „naše holky seniorky“, které za

velkého potlesku zatančily neobvyklou novou
skladbu (viz. obrázek). Velký dík patří i našemu
fotografovi a diskžokejovi panu Hofmannovi.
Hudba a smích se kulturním domem rozléhaly
do večerních hodin a nikomu se nechtělo domů.
Marie Pauchlá, předsedkyně KS – Lom 1

V Lomu nám roste nadějný sportovec
Na 10. mládežnickém mistrovství ČR klubů
v ledním hokeji 2019 vyhrál tým litvínovských hokejistů, jehož barvy hájil i Petr Dudáček z Lomu
(část Loučná), nejproduktivnější obránce mist-

rovství (na snímku). Péťa je i kapitán hokejbalového týmu HBC Most a hraje tenis v LTC Litvínov
(starší žáci a dorost). Mnoha sportovních úspěchů
docílil i při reprezentaci školy SSZŠ Litvínov.

Blahopřejeme
V květnu oslaví svá životní jubilea tito občané města Lomu:
František Vašíček, Mireille Vykoukalová,
Marie Hanušová, Jaroslava Šefrová, Marie
Němečková, Eugen Vojčák, Jaroslav Koczký, Věra Wernerová.
Hodně pohody, zdraví a životního optimismu
přeje vedení města.

Tipy na volný čas (do 15. června)
15. 5. Beseda s Martinem Ručinským – Citadela Litvínov, od 19.00
17.–19. 5. ADAC GT MASTERS – mezinárodní závody upravených supersportovních vozů
– Autodrom Most
18. 5. Osecký májový FLERJARMARK – nádvoří Cisterciáckého kláštera, od 10.00
18. 5. Den otevřených dveří ve vinařství Chrámce – vinařství Chrámce, od 8.00
18. 5. Muzejní noc – jízda historickým motorovým vozem a navštěva železniční expozice v Oseku
a v Dubí – od 18.00 do 21.00. Info v ITC Osek.
18.–19. 5. Chovatelská přehlídka trofejí – Oblastní muzeum Most, od 12.00
19. 5. Offroad Safari – České středohoří: sopečná tajemství – sraz u kostela Nanebevzetí Panny
Marie Most, v 10.00
21. 5. Zahájení výstavy Pomníky Velké války 1914–1918 – Oblastní muzeum Most, od 17.00
24. 5. Koncert Eva Vargo – Citadela Litvínov, od 19.00
25. 5. Memoriál J. H. Bankse – setkání veteránů a motorkářů – náměstí Republiky Lom, od 10.00
25. 5. Super festival zdraví – Oblastní muzeum Most, od 10.00
29. 5. Celebrity – celovečerní stand-up comedy s Ondřejem Sokolem – Citadela Litvínov, od 19.00
30. 5. Divadlo Příště ho zabiju sám – Docela Velké Divadlo Litvínov, od 19.00
1. 6. Hravý a tvořivý FLERJARMARK – Oblastní muzeum Most, od 10.00
1. 6. Den dětí v Zooparku Chomutov – Zoopark Chomutov
2. 6. Loutková revue – Velká pouť s Jů a Hele - Citadela Litvínov, od 16.00
3. 6. Divadlo Nalevo od výtahu – Citadela Litvínov, od 19.00
8.–9. 6. Víkend otevřených zahrad na zámku Jezeří – zámek Jezeří, od 14.00
9. 6. Den dětí na Velkém Oprámu – Velký Oprám Lom, od 15.00
15. 6. Výstava věnovaná nominaci Hornické kulturní krajiny Krupka na zápis na seznam UNESCO,
kaplička sv. Wolfganga na Komáří Vížce, od 12.00 do 18.00.

zpěvu, recitace a společně jsme tvořili velikonoční
ozdoby. Moc jsme si celé dopoledne spolu s žáky
užili a slíbili si, že toto setkání nebylo poslední.
Josef Vyhnal, předseda KS Loučná

Vzpomínáme
S těžkým srdcem oznamujeme všem, že 7. dubna nás nečekaně navždy
opustil náš milovaný
Oldřich Halada. „Odešel jsi, tak jak si to osud
přál, ale v našich srdcích
a vzpomínkách s námi
zůstáváš dál.“ Nikdy na Tebe nezapomene manželka Irenka, děti Ivana, Olík, Pavel s rodinami.
Vnoučata Janička, Verunka, Mirečka, Oli, Pavlínka, Péťa a pravnučky Viktorka a Natálka.
„To, že čas rány hojí, je
jen pouhé přání. Stále nám v srdcích zůstává bolest a tiché vzpomínání.“ Dne 11. května
1997 tragicky zahynula
naše drahá dcera a sestra Ivetka Mackovičová. Stále s láskou vzpomínají rodiče, bratr a sestra s rodinami.
„Utichly kroky, utichl hlas, ale tvůj obraz zůstává v nás.“ Dne
13. května uplynuly
čtyři roky, kdy nás navždy opustila naše drahá manželka, maminka, teta a babička Marie
Radiměřská. S láskou v srdci stále vzpomínají manžel, synové Jiří a s přítelkyní Evou a Pepík
s Markétou, stejně tak vnučky Sabinka, Amálka
a Elizabetka. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dne 15. května tomu
byly tři roky, kdy nás
navždy opustila Vlasta Táborská. S láskou
vzpomíná Jiří s rodinou.

Dne 27. května uplyne
25 let, kdy navždy odešel náš milovaný manžel, tatínek, dědeček
a švagr Bohumil Kovačík z Lomu, bývalý zaměstnanec dolu Kohinoor II v Mariánských
Radčicích. Všichni, kteří jste ho znali, věnujte
mu tichou vzpomínku. S láskou v srdci vzpomínají manželka Anna, Václav, syn Bohumil, dcery
Lilian, Jana, Zuzana s rodinami a švagr Robert
s rodinou.
Dne 15. dubna nás navždy opustila dlouholetá členka a pracovnice výboru Klubu seniorů –
Lom 1 Krista Böhmová. Děkujeme jí za její práci
v klubu a její památku uctíme tichou vzpomínkou. Za všechny členy KS – Lom 1 Marie Pauchlá.
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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: Alena Urbanová
Paní Alena Urbanová žije v Lomu asi devět let. Vystudovala strojní
průmyslovou školu a od maturity pracuje ve stejné firmě, v současné době v oddělení náhradních dílů. A protože je její práce mnohdy
velmi psychicky náročná, potřebuje, jak sama říká, nějaký ventil, kterým by si pomyslně vyčistila hlavu. A tím ventilem je dekorativní keramika, kterou tvoří pro sebe i pro své příbuzné a známé.

„Tvorba keramiky mě lákala již
delší dobu, ale nebyla ta správná
příležitost s ní začít. Když jsme se
přistěhovali do Lomu, vznikla tu
parta fajn lidí a u táboráku padla
zmínka o keramickém atelieru pro
dospělé v sousedním městě, a tak
jsme to se čtyřmi sousedkami jely
vyzkoušet. Vydržela jsem u keramiky dodnes, časem se ke mně
přidala i moje švagrová.
Tvořím hlavně pro radost svou,
svých příbuzných a známých. Pokud se dílo nezdaří, modeluji
a sochařím znovu dokud nejsem
s výsledkem spokojená. Práce
s keramickou hlínou je výtvarná
činnost s prastarou tradicí. Rozvíjí
fantazii, učí trpělivosti, konstruktivnímu myšlení, plánování a prostorové představivosti. Nejdůležitějším nástrojem jsou vaše ruce.
Vypálená hlína navíc provází člověka po tisíciletí. Keramika dokáže zútulnit dům i zahradu, udrží

vodu i oheň, můžeme z ní jíst i pít,
pěstovat v ní květiny nebo uchovat zásoby.
Nemám přímo vyhraněný styl,
ale dávám přednost neglazované keramice v přírodních barvách. A tak
jsem si vyrobila spoustu dekorací na
zahradu, na Velikonoce i Vánoce,
zkoušela jsem i keramické šperky.
Většina výrobků ale skončí jako pozornost pro mou rodinu nebo kamarádky a známé. Inspiraci čerpám
většinou z internetu, něco odkoukám od kolegyň a někdy mě také
osvítí vlastní myšlenka. Teď nám
na zahradě vyrostl vinný sklípek,
a tak vymýšlím rodinný erb a doplňky s motivem vína.
Velice bych uvítala, kdyby byla
možnost otevřít keramický atelier i u nás v Lomu a určitě nejsem
jediná, myslím, že o tuto činnost
by zájem jistě byl. Mimo keramiky také pravidelně cvičím jógu,
kondičku si udržuji chůzí s hůl-

kami, jízdou na kole a in-linech.
Také mám ráda rockovou muziku,
koncerty i festivaly a svou okrasnou zahradu. A popravdě – poslední dobou nejraději trávím čas
se svými vnoučaty.

A můj sen? Chtěla bych mít
malou keramickou dílničku jen
pro sebe, kam bych se mohla zavřít, pustit si dobrou hudbu, nechat
se tvořením unášet a nebýt vázána
místem ani časem…“

Nedávno na zahradě vyrostl vinný sklípek, a tak Alena Urbanová do něj vymýšlí rodinný erb a doplňky s motivem vína.

město Lom pořádá

Práce s keramickou hlínou je výtvarná činnost
s prastarou tradicí. Rozvíjí fantazii,
učí trpělivosti, konstruktivnímu myšlení, plánování
a prostorové představivosti.
Nejdůležitějším nástrojem jsou vaše ruce.

Program:

Alena Urbanová nemá přímo vyhraněný styl, ale dává přednost neglazované keramice v přírodních barvách. Postupně si vyrobila spoustu dekorací na
zahradu, na Velikonoce i Vánoce, zkoušela i keramické šperky.

LOMSKÁ RADNICE

Upozorňujeme účastníky akce, že z ní může být pořizována foto a video dokumentace pro účely propagace města,
ke zveřejnění v novinách a webu města Lom.
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