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

Na závěrečný květnový víkend chystá město Lom
atraktivní program pro celou rodinu - II. ročník Memoriálu J. H. Bankse a Dětský den. Sraz motorkářů
a milovníků veteránů začne již v pátek odpoledne
a v sobotu po poledni se uskuteční akce pro děti
a jejich rodiče.

Ohlédnutí za plesovou sezónou v Lomu Pozor! Jinak to udělat nejde
Již se stalo tradicí, že se v únoru v Kulturním domě v Lomu luxusně plesalo. Desátý ples
města byl již dopředu beznadějně vyprodán, proto na něj opět nepoutaly plakáty. Velmi pěkně byl zaplněn i pátý ples seniorů, kterého se zúčastnili nejen ti dříve narození.

Stejně jako v letech minulých vítala příchozí na ples paní starostka spolu s místostarostou i se zástupci rady města a každý
dostal drink na uvítanou. Podobně se mohli
hosté na obou akcích těšit na velmi pestrý
a bohatý kulturní program.
Ještě před slavnostním zahájením se promítalo video Vítejte v Lomu a během večera
rotovalo 360 snímků z různých částí našeho
města i z městských akcí roku 2019. Hezkou zábavu všem pak popřála starostka Kateřina Schwarzová spolu s radní pro sport
a kulturu Martinu Šípovou.
Na plesu města k tanci i poslechu hrála
skupina Friends a během večera vystoupili hosté Ilona Csáková a Michal David
(viz foto). O půlnoci se lomský kulturní dům
při Original Brazil Show proměnil v karneval v Riu de Janeiru. Na plesu seniorů hrála
skupina PROFIL s hosty večera Jitkou Ze-

lenkovou a Petrem Rezkem. V obou případech byl účastníkům k dispozici fotokoutek, nechyběla tradičně bohatá tombola
a oběma večery vtipně provázel moderátor
Radek Jirgl.
„Velké poděkování za pomoc a podporu
patří našim sponzorům, firmám Krušnohorské uzeniny J. a J. Radoš, Stalax Litvínov,
Artech Litvínov, Truhlářství Harald, Kontrol KOVO, Přírodní krmiva & péče PLATINUM, Včelařská Farma Lom, fyzické osobě
Evženii Hulmákové a politickému hnutí Severočeši.cz,“ chválí Kateřina Schwarzová
a pokračuje: „Děkuji velmi i mým kolegyním
a kolegům z MÚ 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 na
dvojstraně 4 a 5.

Hodina Země 2020: Dejte svůj hlas pro klima
Lom se chystá i letos přidat k řadě
měst, která v České republice i jinde po
světě, plánují ponořit poslední březnovou sobotu do tmy některé své dominanty. Město Lom se 28. března zapojí
do Hodiny Země, celosvětové akce na
ochranu klimatu.
Hodina Země se uskuteční v sobotu
28. března od 20.30 do 21.30 hodin. Města
a obce v rámci kampaně zhasínají například
veřejná osvětlení, nasvícení významných

objektů, soch nebo náměstí. V loňském roce
došlo k nebývale velkému vzestupu občanského zájmu o klima. To znamená, že se
k aktivitám pomáhajícím ochraně klimatu
přidají i další občané města Lomu kupříkladu tím, že se zapojí do pokračujícího
projektu cílené výsadby zeleně ve městě.
Vloni se v ČR do akce vedle našeho
města zapojilo rekordních 165 obcí, včetně
13 statutárních měst. Kampaň každoročně
koordinuje Ekologický institut Veronica.

V uplynulých dnech Lomem proběhla fáma, že vedení města je laxní při plánování další etapy opravy
a rekonstrukce koryta a krycí desky Lomského potoka
na ulici Československé armády (ČSA) v prostoru železničního viaduktu a kvůli tomu se bude muset z náměstí Republiky do prostor města pod viaduktem jezdit
přes Louku u Litvínova. „Opak je pravdou. Jiná možnost
opravy koryta potoka v prostoru železničního viaduktu
není možná,“ říká starostka Lomu Kateřina Schwarzová.
Vloni v první etapě pracovníci firmy Vodohospodářská
stavební, spol. s r.o.. opravili tu část koryta, kterou bylo
možno zhotovit za podmínky svedení obousměrné automobilové dopravy kyvadlově do jednoho pruhu. Nyní
to již není možné. „Vedení města je rozhodnuté, bude-li
zájem obyvatel, vytvořit na náměstí Republiky dočasné
24 hodin hlídané parkoviště, kde si budou moci odstavit své automobily ti obyvatelé z lokality pod viaduktem,
kteří pracují v Litvínově, Meziboří či Oseku a cesta každý den z domu a domů přes Louku by byla pro ně obtěžující zajížďkou,“ nabízí Kateřina Schwarzová. Obdobně
vedení města nabízí službu i pro ty, kteří přijedou do Lomu
ze směru od Braňan a budou si chtít vyřešit své pohledávky
na městském
úřadu či kupříkladu v Poště
PARTNER Lom
u Mostu 1. Pro
tyto případy
by byla vytvořena opět dočasně odstavná
plocha v ulici
ČSA (prostor
pod Včelařským
centrem).
Závěrem jen
opakujeme, že
vedení města
opravdu není
lhostejný osud
všech obyvatel
města, ale jsou
okamžiky, kdy
technicky není
možné vyhovět
všem.
Rekonstrukce koryta a krycí desky Lomského potoka na ulici ČSA v prostoru železničního viaduktu
se plánuje od 20. dubna do 31. července 2020. Průchod stavbou bude ohraničen plotovými zábranami nebo oranžovým plotem. I tak je třeba, aby
v tomto místě chodci dbali zvýšené opatrnosti.
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Jedna paní povídala...
(aneb Drbárna z lomských ulic)
Tak jako v minulosti, tak i letos město Lom udrží tradici a uspořádá pro žáky deváté třídy ZŠ Lom
Školní akademii v městském kulturním domě. Někteří jedinci mají
„velké obavy“ o to, že když byl na
10. plese města Lom Michal David,
tak město již nebude mít finance na

upořádání akce školy a tím je „vyřazování deváťáků“. Školní akademie údajně nebude tak jako loni,
kdy peníze prý nebyly. Peníze byly
ne, že ne!!! Jen se jaksi, pod statutárním zastupováním pana Ozaňáka, ze školy kamsi ztratily. Letos
Školní akademie bude.

Popelnice bez známky? Od dubna
se nevyveze!
Zaplatit místní poplatek za
svoz odpadů nejpozději 31. března
a známku ihned na popelnici vylepit. Tak musí postupovat každý,
kdo chce mít i nadále zajištěný odvoz odpadů. „Během března ještě
pracovníci svozové firmy nebudou
popelnice kontrolovat, od dubna
již budou postupovat bez pardonu
– odpadová nádoba bez svozové
známky na rok 2020 nebude vyvezena,“ varuje starostka města Kateřina Schwarzová.
Samolepicí známky na popelnice obdrží každý po zaplacení poplatku přímo v Městském úřadu Lom
v přízemí v kanceláři číslo 5. Ti, kteří
dají přednost převodu z účtu na účet
nebo úhradě složenkou, nemusí nosit doklad o platbě. Jen je třeba vyčkat cca dva dny od převodu patřičné
částky na účet města, pětidenní interval je pak vhodné dodržet u uhrazení
částky složenkou. Poté je možno si
na městském úřadu vyzvednout samolepící známku. Při těchto platbách
je třeba dbát na uvedení správného
variabilního a specifického symbolu. Bez nich totiž nemusí být poplatek správně identifikován. Pokud
si nálepku z vážných důvodů nemůžete vyzvednout, kontaktujte ekono-

mický odbor - místní poplatky na telefonu 476 769 870 nebo na e-mailu:
baxova@mesto-lom.cz.
„Od středy 1. dubna budou sváženy již jen popelnice označené platnou svozovou známkou na rok 2020,“
opakuje Kateřina Schwarzová. Pracovníci svozové firmy Marius Pedersen vědí, jak označené odpadové
nádoby spadají do svozu komunálního odpadu, a budou je kontrolovat.
„Popelnice s vylepenou známkou na
čelní straně budou kontrolovat i pracovníci oddělení komunálního hospodářství Městského úřadu Lom,“
uzavírá Kateřina Schwarzová.

Upozorňujeme i ty obyvatele, kteří místní poplatek za svoz odpadu již řádně zaplatili, ale známku na svou popelnici ještě nevylepili, že ani jejich neoznačená popelnice nebude po 1. dubnu vyvezena.
Znamená to, že je třeba nejen poplatek zaplatit včas, ale i včas řádně
označit odpadovou nádobu.

Poradna pro platbu převodem z účtu a složenkou
Variabilní symbol: 1340, konstantní symbol: 0308, specifický symbol:
XXYYYZZ – XX = poslední dvojčíslí roku za který se hradí poplatek, YYY =
číslo popisné domu, ve kterém má plátce trvalý pobyt, ZZ = číselný kód ulice, uveřejněn v tabulce na webu města na www.mesto-lom.cz/mestsky-urad/platby-poplatku/ (Příklad: rok 2020; adresa - náměstí Republiky č.p. 13;
číslo ulice 3; specifický symbol = 20133)
Vedle tabulky číslování ulic ve městě je uveřejněno i číslo účtu Městského
úřadu Lom, základní sazba i sazba ze staveb určených k rekreaci, kdo je od
poplatku osvobozen.

Ze schváleného rozpočtu: Tři akce,
Lednové číslo Lomské radnice informovalo obyvatele
o schváleném rozpočtu města
a chystaných prioritách na rok
2020. „Tentokrát se podrobněji
věnujeme třem aktivitám, a to
vybudování další parkovací plochy v ulici Novostavby, novému
dětskému hřišti v Loučné a parkové úpravě v ulici Osecká,“
informuje starostka Kateřina
Schwarzová.

parkoviště v ulici Novostavby. Vedení města tak chce aktivně reagovat na rostoucí počet aut obyvatel
bydlících v této lokalitě.

Parkoviště v Loučné
Po vloni otevřené parkovací
ploše, kde je 19 míst pro osobní automobily s možností 24hodinového
využití v Loučné v prostoru nad
mateřskou školou, se plánuje další

Architektonický návrh plánovaného parkoviště v ulici Novostavby
v Loučné.

Takhle nějak by mohlo vypadat dětské hřiště pod bývalou sokolovnou v Loučné.

Děkujeme za rychlou pomoc
Při nedávné vichřici (10. února)
došlo bohužel i k tomu, že byl vyvrácen smrk před mateřskou školou
v Husově ulici. Za to, že škody na
majetku byly minimální, a že se nikomu nic nestalo, vděčíme ve velké
míře panu radnímu pro technické
služby Ing. Bronislavu Schwarzovi.
Na místě byl během několika málo
minut po události. Následně koordinoval činnost pracovníků oddělení komunálního hospodářství tak,
aby byla zajištěna bezpečnost všech

v okolí. Hasiči pak mohli bezproblémově strom odstranit. Chceme
mu tímto nejen poděkovat za rychlost zajištění bezpečnosti, ale i za
zabezpečení rychlé opravy plotu,
který polámaný strom následně způsobil. Provozu školky se tak událost
vůbec nedotkla. Sami jsme se tak ve
školce mohli přesvědčit, jak důležité je vyhledávat potencionálně nebezpečné stromy a ty odstraňovat.
Jaroslav Zajíc
ředitel ZŠ a MŠ Lom
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které vedení města chystá pro občany Seniorská obálka může pomoci
Dětské hřiště v Loučné
Dětské hřiště pod bývalou sokolovnou v Loučné by měla dodat
firma, která deklaruje, že vyrábí
jedny z nejodolnějších herních
prvků jako jsou například multifunkční sestavy, lanové dráhy a lanové pyramidy, houpačky a houpadla či kolotoče.
Park v Osecké ulici
Revitalizované území po odstranění bytového domu čp. 205
v Osecké ulici se využije k vy-

tvoření parku pro relaxaci, odpočinek a zábavu dětí i dospělých.
Prostor má být oplocen, osazen
dětskými herními prvky, lavičkami a dalším městským mobiliářem, na zelených plochách se
uskuteční sadová úprava a podél
oplocení bude vysazen živý plot.
Pikniková louka bude jen zatravněna a u laviček se vysadí vyšší
stromy v zónách, aby zastínily jejich prostor. Cesty budou s pískovaným, popřípadě s štěrkovým
povrchem. Schválený provozní
řád parku a hřiště bude vyvěšen
u vstupu.

při záchraně života

Karta, která může zachránit
život. To je I.C.E. karta, aneb
„Seniorská obálka“. Určená je
především starším lidem, kteří
bydlí sami. Karta se vyplní a připevní na viditelné místo v bytě.
V případě zdravotních komplikací pak může usnadnit záchranářům práci a výrazně zvýšit
šanci na přežití.
„Zdravotnickému personálu záchranné služby pomůže v případě,
kdy přijedou k seniorovi a on není
schopen komunikovat nebo si zcela
nepamatuje s čím se léčí a jaké léky
užívá,“ vysvětluje starostka Lomu
Kateřina Schwarzová. Pro správné
zafungování, musí být karta umístěná v bytě na dobře viditelném
místě, například na ledničce nebo
na vnitřní straně vchodových dveří
bytu. „Aby nedošlo k jejímu zneužití, neotvírejte dveře svého bytu

bez zábran každému,“ varuje starostka a pokračuje „Využívejte bezpečnostní řetízek a kukátko na dveřích.“ Takto obezřetný by měl být
každý člověk, když se před dveřmi
jeho bytu objeví neznámá osoba.
Vyplněná karta obsahuje základní informace o nemocech a užívaných lécích, kontakt na příbuzné
či lékaře. Formulář určený pro Ústecký kraj si můžete vyzvednout na
Městském úřadě v Lomu v prvním
patře v kanceláři 14 a 15.
Zdravotnická záchranná služba
Ústeckého kraje ve spolupráci
a za podpory Ústeckého kraje připravila krátké instruktážní video.
Zájemci ho najdou na www.zzsuk.
cz. Tam je i karta I.C.E. ke stažení.
Je to zdarma.
Téma do Lomské radnice doporučil zpracovat zastupitel Zdeněk Hadrava. Děkujeme.

Vizualizace možného využití revitalizovaného území podél Osecké ulice pro
vytvoření klidové a odpočinkové zóny pro občany města Lomu.

Když dva dělají totéž, není to totéž
Během února došlo na Osecké
ulici k pokácení dvou okrasných
stromů, rostoucích u vchodu do
Kulturního domu Lom. O několik dní později se obdobná situace – kácení vzrostlých stromů
– uskutečnila v okolí železniční
trati ve směru Oldřichov Litvínov. Provedení i důvody však
byly diametrálně odlišné.
Správa železnic kácení provedla
z důvodu rekonstrukce a elektrifi-

kace železniční trati s písemným
souhlasem města, při doložení dendrologického posudku. Zcela odlišný
postup byl zvolen u dvou barevně
výrazných listnatých stromů (Prunus
cerasifera Nigra) na Osecké ulici,
kde vlastník přilehlé nemovitosti své
stromy pokácel bez povolení.
„Svým chováním se dopustil
přestupku a město bude nastalou
situaci řešit,“ upozorňuje starostka
města Kateřina Schwarzová.

Jakékoli problémy v lese, stejně jako dotazy na hájovnu č.p. 705
(na snímku) či na svoz dřeva v ulici Lesní směřujte prosím na Ing.
Aleše Kilba, nového lesního správce Lesní správy Litvínov, telefon 724 524 886.

Problém s toulavými kočkami?
Stále trvá!
Vedení města opětovně apeluje
na lomské obyvatele ve věci omezení krmení volně se potulujících
koček v problematických lokalitách. Ačkoliv lidsky se přikrmování strádajících zvířat dá pochopit,
na druhou stranu přináší tato aktivita spoustu vážných problémů pro
ostatní sousedy. Důrazně proto žádáme majitele koček, aby k chovu

svých zvířat přistupovali zodpovědně. Pokud kočkám umožnují
volný pohyb mimo vlastní byt, dům
či zahradu je třeba, aby se o svá držená zvířata řádně starali a zajistili
i kastraci zvířat, aby nedocházelo
k jejich nekontrolovatelnému množení. Jak jsme již dříve uvedli, hledáme další možné právní kroky
k řešení této problematiky.
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Taková byla plesová sezóna v Lomu
Výzdobu hlavního sálu si vždy ještě
bez lidí fotografuje Alena Bakajsová,
která se před osmi lety dala přemluvit kamarádkou a od té doby na ples
města Lomu chodí pravidelně a moc
si atmosféru i program pochvaluje.

Bohatá tombola byla vystavena během obou plesů na levé straně pódia.

Příchozí i na ples seniorů vítala paní starostka spolu s místostarostou i se
zástupci rady města a každý dostal drink na uvítanou.

Oba plesy slavnostně zahajovala starostka Kateřina Schwarzová a přála
všem hezkou zábavu spolu s radní pro sport a kulturu Martinu Šípovou.

Ilona Csáková, první host plesu města, která zazpívala hity jako „Amsterdam“, „Tornero“, „La Isla Bonita“ nebo „Proč mě nikdo nemá rád“, mimo jiné
získala i dar od lomského Rytíře české chuti.

Během vystoupení pak fanynky svou reakcí nutily zpěváka hitů jako „Nenapovídej“, „Chtěl bych žít, tak jak se má“, „Céčka, sbírá céčka“, „Non stop“,
„Discopříběh“ nebo třeba „Děti ráje“ k co nejlepšímu výkonu i k přídavku.

Nikola Šajnerová, která se zpěvu věnuje pod vedením učitelky Barbory Faustové ze ZŠ Lom, v úvodu zazpívala Modlitbu pro Martu. Na akci
pro seniory se o předtančení postaraly dva mladé páry z Teplic.

Jubilejní desátý ročník plesu města
Lom byl výjimečný i tím, že tombola měla dvě první ceny, ultra HD televizor o úhlopříčce 163 centimetrů,
pro které si přišli dva šťastní držitelé
vylosovaných tombolenek. Oba se
i shodně svěřili, že dárky to jsou spíše pro jejich partnerky, které tak budou moci ve velkém formátu sledovat například „nekonečné“ seriály.

K tanci i poslechu při plesu města hrála univerzální hudební skupina Friends. Tanečníci si její premiéru
moc pochvalovali.

O půlnoci se při plesu města lomský kulturní dům při Original Brazil
Show proměnil v karneval v Riu de
Janeiru. Po tanečním vystoupení si
přítomní za asistence brazilské trojice mohli vyzkoušet i něco ze základů samby.

Petr Rezek zpíval na pódiu s kytarou, ale vydal se s mikrofonem i mezi
účastníky plesu.
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sobota

4. dubna
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.

Pojďme společně
uklidit Lom:
- Velký Oprám;
- Malý Oprám;
- sportoviště za ZŠ;
- lokalita dle vlastního
uvážení.
Sraz v 9.00
v lokalitě, kterou si vyberete

I pro účastníky plesu seniorů byl připravený fotokoutek.

Během plesu seniorů se točilo video
z jeho průběhu a výslednou reportáž je možné si prohlédnout na webu
města v záložce Aktuality, nebo na
Facebooku Lomská radnice.

Hudební skupina Profil hrála pro
seniory i ty mladší věkem.

S sebou dobrou náladu,
pracovní rukavice a pevnou obuv.
Po akci si opečeme špekáčky!
Kontaktní osoba: J. Riegrová, 721 163 410

Základní a Mateřská škola Lom pořádá

Oblíbené písničky seniorům zazpívala i Jitka Zelenková.

VELIKONOČNÍ
JARMARK
Kde:

Základní škola Lom
Vrchlického 372
Kdy:

8. 4. 2020
15.30 až 17.00

Tři nejlepší taneční páry na plesu seniorů dostaly medovou odměnu.

Poděkování. „Vážená paní starostko, moc děkujeme za pozvání na
ples seniorů. Byl vynikající a věřím, že se musel každému líbit,“ vzkazuje Alois Malý, místopředseda Rady seniorů ČR, a pokračuje: „Pohybuji se okolo seniorů po celé republice a zodpovědně mohu prohlásit,
že není město, které by se tak věnovalo seniorské populaci, dávalo na
jejich činnost tolik peněz a organizovalo pro ně tak vynikající akce.“
Alois Malý slibuje, že při návštěvách klubů seniorů, při jednáních
v rámci RS ČR, se starosty i jejich náměstky bude dávat město Lom
za vzor s prací pro seniorskou populaci. „Je vidět, že když se chce
a je vůle, tak jde všechno. Žádné město nemá peníze nazbyt, tedy ani
vy, ale přesto jste schopni vašim seniorům poskytovat vynikající podmínky,“ uzavírá Alois Malý a ještě jednou děkuje starostce za pozvání, krásně si lomský ples s manželkou užil.

Žáci i pedagogové srdečně zvou
všechny na příjemné
předvelikonoční setkání ve škole

Na této akci ZŠ a MŠ Lom mohou být pořizovány
fotografie či videozáznamy pro účely propagace města
Lom a jeho příspěvkové organizace.
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Zápis do první třídy pro nový školní rok
Dne 7. a 8. dubna tohoto roku
se uskuteční zápis dětí do první
třídy Základní a Mateřské školy
Lom pro školní rok 2020/2021.
Realizován bude na adrese Vrchlického 372, Lom. Zápis je určen pro děti narozené mezi 1. zá-

řím 2013 a 31. srpnem 2014. Ve
stejný den je možné zapsat dítě
i do školní družiny.
Děti, kterým byl pro školní rok
2019/2020 udělen odklad školní
docházky, musí požádat o přijetí
znovu a dostavit se k zápisu. Po-

Aktuality ze školních lavic
Zápis žáků do 1. třídy Základní školy Lom bude 7. a 8. dubna vždy
od 14.00 do 17.00 v budově školy na adrese Vrchlického 372.

kud má dítě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny
o odkladu povinné školní docházky, je potřeba toto doporučení přinést k zápisu. I dítě s tímto
doporučením musí formálně projít zápisem. Naopak bez doporučení z pedagogicko-psychologické poradny není možné školní
docházku odložit.
V případě, že se ze závažných
důvodů rodiče s dítětem nemohou
dostavit v uvedené dny k zápisu,

je možno kontaktovat ředitele
školy Jaroslava Zajíce na e-mailové adrese zs.lom@seznam.cz.
Bližší informace o podmínkách zápisu do první třídy ZŠ
Lom zájemci najdou na školním
webu www.zsmslom.cz. Pozor!
Platí především to, že povinná
školní docházka začíná počátkem
školního roku, který následuje
po dni, kdy dítě dosáhne šestého
roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Společná karnevalová veselice lomských školek
Ač masopustní hodování již
uzavřela Popeleční středa (26. 02.)
a zahájila čtyřicetidenní postní
období před Velikonocemi, děti
z obou lomských školek v Kulturním domě v Lomu oslavily společně dopoledne 2. března parádní
karnevalovou veselicí.
O zábavu se staral úžasný a výjimečný klaun „Hopsík“, kterého děti
už dobře znají, a z jehož nápaditého
vystoupení jsou všechny doslova
nadšené. „Vtipné vystoupení plné
veselých kouzlíček i popleteného

kouzlení, tancování, dovádění,
soutěžení a legrácek, ale i zpívání
a hry, kterým nechyběl didaktický

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

polévka

hlavní jídlo

18. 03. středa

frankfurtská
s bramborem

rizoto s kuřecím masem a zeleninou

19. 03. čtvrtek

fazolová

maďarský gulášek, houskový knedlík

20. 03. pátek

hovězí vývar
s těstovinou

domácí sekaná, bramborová kaše, rajčatový
salát

23. 03. pondělí pórková

kuře na paprice, kolínka

24. 03. úterý

květáková

dušená zelenina na másle, brambor

25. 03. středa

zeleninová
s bulgurem

kuřecí směs s rýží

26. 03. čtvrtek

bramboračka

lívance s tvarohem a ovocným přelivem

27. 03. pátek

uzený vývar
s rýží

bratislavské plecko, bramborový knedlík, zelí

30. 03. pondělí kulajda

zapečené těstoviny s brokolicí a sýrem

31. 03. úterý

kuřecí vývar se
hovězí svíčková na smetaně, houskový
sýrovým kapáním knedlík

01. 04. středa

rybí se zeleninou kuskus s kuřecím masem a zeleninou

02. 04. čtvrtek

hrstková

debrecínský guláš, těstoviny

03. 04. pátek

slepičí vývar

domácí prejt, brambor, zelí

rajská s
06. 04. pondělí
těstovinou

zeleninové rizoto, sýr, moučník

07. 04. úterý

zeleninová
s jáhly

karbanátek, bramborová kaše, okurkový
salát

08. 04. středa

z červené řepy

kuřecí soté na kari, špagety

09. 04. čtvrtek

mrkvový krém
se smetanou

hrachová kaše s vejcem a cibulkou

14. 04. úterý

celerová se
zeleninou

kuřecí přírodní plátek s rýží

15. 04. středa

drůbeží vývar
s nudlemi

smažené rybí filé, bramborová kaše, mrkvový
salát

Změna jídelníčku vyhrazena. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě bez skladování. Bližší informace dostanete na telefonu 734 579 193.

rozměr. To vše běželo v rytmickém spádu euforie, hudby a smíchu,“ říká Jitka Strýhalová, vedoucí
MŠ Lom. Podle Kateřiny Zpěváčkové,
vedoucí MŠ Lom
– Loučná, krásné
dopoledne „Hopsík“ ukončil četbou
krásné pohádky.
„Hezčí a veselejší karneval jsme
společně již dlouho
neprožili, klau-

novi „Hopsíkovi“ moc děkujeme
za úžasnou opravdovost, přesvědčivost a nadšení, se kterou dokázal
děti pobavit, rozesmát a udělat jim
tento den výjimečným,“ shodují
se vedoucí obou lomských školek
a poděkování podle nich patří i rodičům dětí, kteří připravili pro své
ratolesti překrásné masky. Paní starostce za realizaci společného karnevalu pro obě MŠ děkuje ředitel ZŠ a MŠ Lom Jaroslav Zajíc,
protože program si děti moc užily
a byly spokojené.

Lom má první svou veřejnou knihobudku
Prvotní nápad pořídit si do našeho města „knihobudku“ vznikl již
v roce 2018 a impuls k její realizaci
poskytlo město Lom, které „knihobudku“ také nechalo vyrobit. Nám
v Mateřské škole Lom se tento nápad velice líbil, protože jsme nejen
velcí zastánci čtenářství obecně, ale
hlavně si velmi uvědomujeme důležitost návratu knihy jako nenahraditelného média do dnešní „elektronické“ doby. „Knihobudku“ jsme
natřeli, inspirovali se dlouho zavedenými a osvědčenými pravidly, která jsme však oproti ostatním
ještě více otevřeli směrem k veřejnosti, promysleli design a „knihobudka“ byla na světě.
Čtenářská gramotnost je předpokladem všech vzdělávacích
kompetencí, bez kterých se žádné
dítě neobejde, ale svůj neoddiskutovatelný význam má, samozřejmě,
i mezi dospělými.
Proto jsme velmi
vděční, že „knihobudka“ vznikla, a že
se jejím prostřednictvím ve spolupráci
s Městskou knihovnou Lom a naší MŠ
Lom může šířit tolik
potřebná osvěta.

„Knihobudka – budka plná knih“
má své místo na veřejném prostranství před MŠ Lom v ulici Husova
198, je volně přístupná široké veřejnosti a knihy, které v ní naleznete, patří všem. Ale i tato „knižní
svoboda“ má svá důležitá pravidla.
A protože „pravidla nejsou povidla“
– jak říkáme našim dětem ve školce,
je potřeba se jimi řídit. Všechna jsou
viditelně uvedená přímo na „knihobudce“, a my jménem nás všech,
kteří knihy milují a o „knihobudku“
se starají, žádáme všechny o jejich
dodržování.
Za realizaci „knihobudky“ děkujeme všem, kdo se na jejím
vzniku podíleli, zejména pak Františku Šípovi, který ji zhotovil. Přejeme naší „knihobudce“ dlouhý,
„románový“ život a nadšené, ohleduplné čtenáře.
Jitka Strýhalová, vedoucí MŠ Lom
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Ples: Zkrátka, nemělo to chybu
Senioři KS–Lom 1 (54 členů)
se na plánované schůzce tentokrát sešli v restauraci Sokolovna
a děkují i touto cestou personálu
za vstřícnost a obsluhu. Pak již je
čekal v pořadí pátý ples, který pro
dříve narozené spoluobčany uspořádalo vedení města Lom.

„Velký dík patří všem, co se na
přípravě plesu podíleli. Moc nás potěšilo i osobní přivítání příchozích
paní starostkou Kateřinou Schwarzovou, místostarostou Romanem
Lafkem, radními Bronislavem
Schwarzem a Martinou Šípovou
i Jaroslavou Brzákovou z MÚ Lom.

Městská knihovna Lom pořádá

Je nutné dítě vždy předem
přihlásit
vzhledem k omezené
kapacitě.

Informace a přihlášky v Městské knihovně Lom,
Tel. 476 769 874 nebo 721 163 410,
knihovna@mesto-lom.cz

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

Přímo nás oslnila výzdoba sálu,
o kterou se postaraly J. Riegrová
a S. Vargová z městské knihovny.
A díky pracovnicím oddělení komunálního hospodářství po parketu
seniorům nožky tančily samy. Děkujeme i všem sponzorům, ceny
v tombole byly tak úchvatné, až
přecházel zrak a výherci neměli
slov. Poděkování si zasluhuje mo-

derátor večera Radek Jirgl, hudební
skupina Profil i hosté večera Jitka
Zelenková a Petr Rezek. Zkrátka,
nemělo to chybu. Není divu, že se
již těšíme na další ples v roce 2021.
Marie Pauchlá
předsedkyně KS-Lom 1

Blíží se jaro i dílničky
pro tvořivé děti.
Neváhejte s přihlášením

Během března již oslavili či oslaví svá životní jubilea tito občané
města Lomu:
Lumír Veverka, Jan Müller, Danuše Vitásková, Milan Ptáček,
Milan Hokr, Růžena Adlerová,
Karla Tichá, Věra Koubová, Václav Stupka a Jaroslav Kasal.
Hodně pohody, zdraví a životního optimismu přeje vedení města.

Městská knihovna Lom pořádá
další díl tvořivých dílniček, tentokrát s jarní tématikou a blížících se
Velikonoc. Kreativní tvoření pro
holky a kluky ve věku od 7 do 12
let se plánuje na odpoledne pondělí
6. dubna od 15 do 17 hodin. Vzhledem k omezené kapacitě je nutné
děti předem nahlásit. Informace
a přihlášky zájemci získají osobně
v Městské knihovně Lom, nebo se
mohou doptat na telefonech 476 769
874 či 721 163 410, popřípadě na
e-mailu knihovna@mesto-lom.cz.

Tipy na volný čas (do 15. dubna)
15. 03. loutková pohádka O Koblížkovi – Citadela Litvínov, od 16.00
20. 03. koncert Návštěva u Stráníků – Docela velké divadlo Litvínov, od 19.00
21. 03. pohádka Ferda Mravenec – Docela velké divadlo Litvínov, od 16.00
21. 03. koncert Lord Bishop Rock (USA) – Attic music club Litvínov, od 19.00
23. 03. divadlo Brouk v hlavě – Citadela Litvínov, od 19.00
24. 03. film o Moldavské dráze – Oblastní muzeum Most, od 17.00
26. 03. přednáška Podivuhodní bezobratlí všude kolem nás – Oblastní muzeum Most, od 17.00
27. 03. Noc s Andersenem – Městská knihovna Lom, od 18.30 hod (nutno předem objednat)
27. 03. koncert Brutus Rock – Citadela Litvínov, od 21.00
28. 03. Edda Cup – nezávislý seriál závodů do vrchu – Autodrom Most, od 09.00
28. 03. pohádka Brouk Pytlík – Docela velké divadlo Litvínov, od 16.00
28. 03. koncert GATE CRASCHER + FORREST JUMP – Attic music club Litvínov, od 19.00
29. 03. taneční zábava Malá muzika Chomutov – Citadela Litvínov, od 16.00
04. 04. Uklízíme Česko – uklízíme svět – ve vybraných lokalitách města Lom, od 09.00
04. 04. recitál Jiří Schmitzer – Attic music club Litvínov, od 19.00
05. 04. Carbonia Cup – mezinárodní automobilové klubové závody – Autodrom Most, od 09.00
06. 04. Jarní dílničky pro šikovné děti – ITC v Městské knihovně Lom, od 15.00
07. 04. divadlo Můžem i s mužem – Docela velké divadlo Litvínov, od 19.00
do 09. 04. Soutěž o nejhezčí lomskou kraslici – Městská knihovna Lom
10. 04. koncert WOHNOUT + Elektric Lady – Attic music club Litvínov, od 19.0
11. 04. koncert CZECH FLOYD – Pink Floyd Tribute Band – Attic music club Litvínov, od 19.00
11. 04. Memoriál Rudolfa Deyla – zahájení dostihové sezony – Hipodrom Most, od 09.00
12. 04. Offroad Safari – Stezky uhlí: těžba zblízka – sraz v 10.00 u Rico Litvínov (nutno předem objednat)

Blahopřejeme

Vzpomínáme

„Již není mezi námi, již není slyšet známý hlas, nám zůstalo jen
vzpomínání na toho, kdo rád žil
a měl nás tolik rád...“ Dne 4. března uplynuly čtyři smutné roky
bez našeho tatínka a dědečka
pana Zdeňka Šípa. Děkujeme
za tichou vzpomínku. Dcera Lucie s manželem Marcelem, syn
Jan i vnoučata Filípek a Davídek.

Dne 5. března uplynulo již 34 let
od okamžiku, kdy nám navždy
odešla naše drahá manželka,
maminka a babička paní Iljuška
Mrvová. S láskou stále vzpomínají manžel a dcera Zita s rodinou.
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V Kulturním domě v Lomu se již po „zahřívací“ nulté akci, uskutečnil v listopadu 2019 oficiální první ročník ojedinělé výstavy, která si dala
za cíl představit naše „Lomáky“ trochu netradičně, a to jako výtvarníky, řezbáře či například malíře, kterými se stávají ve svém volném
čase. 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. I nadále proto pokračujeme v představování našich lomských šikovných rukou.

Lomské šikovné ruce: Zdeňka Bertlová
Paní Zdeňka Bertlová je původní profesí stavař. Několik let projektovala pozemní stavby a nyní pracuje jako stavební technik v bytovém
družstvu. S manželem bydlí v Lomu v rodinném domku téměř 25 let
a je maminkou dvou dospělých synů a babičkou dvou malých vnuček.
Její velkou zálibou jsou ruční práce všeho druhu a těmito vlastnoručními výrobky ráda dělá radost své rodině a přátelům.

„Původně pocházím z Litvínova, ale už od malička jsem jezdila do Lomu za svou babičkou,
která byla švadlena a ta mě přivedla k ručním pracím. Naučila
mě základy šití, pletení a háčkování. Od té doby mě těší stále něco
vlastníma rukama vyrábět a zkoušet nové techniky. Přes drhání, keramiku, drátkování, plstění, patchwork a pletení košíků jsem se
dostala k mému zatím poslednímu
koníčku, kterým jsou vitráže technikou Tiffany.
Techniky rukodělné výroby
jsem se učila v kurzech. Chodila
jsem na pletení košíků do partnerského spolku do Litvínova a oseckého domu dětí, na patchwork do
litvínovské knihovny a na skleněné vitráže do litvínovské umě-

raději jimi obdarovávám svou rodinu, přátele a známé, kterým
takto mohu udělat radost. Penězi
se totiž nedá zaplatit veškerý čas,
který práci věnuji.
Většinou vyrábím drobné dekorace do bytu jako figurky šité
z bavlněných látek, pletené košíky,
ošatky nebo jiné praktické věci
z pedigu, vitráže do oken z barevného skla. Ušila jsem také šaty
plné flitrů a kamínků pro vnučky
na latinsko-americké tance a nebála jsem se ani truhlářské práce
při výrobě domečku pro panenky.
Ráda se zabývám košíkářstvím, což
je jedním z nejstarších řemesel na
světě, které v podstatě v nezměněné
podobě přetrvává do současnosti.
Košíky pletu jak z přírodního
proutí, tak z pedigu, což je vnitřní

Ke svým výrobkům mám určitý vztah, nerada
je prodávám, raději jimi obdarovávám svou rodinu,
přátele a známé, kterým takto mohu udělat radost.
lecké školy. Ráda se scházím
s lidmi stejných zájmů, a díky
svým koníčkům jsem navázala
krásná přátelství. Inspiraci a návody na tvoření čerpám na internetu, což je perfektní věc, o které
se našim babičkám ani nesnilo.
Ke svým výrobkům mám určitý vztah, nerada je prodávám,

část ratanové liány, pocházející
z jihovýchodní Asie. Z jejích prutů
silných jen několik centimetrů
a dlouhých až 100 metrů se oloupe
povrchová vrstva a vnitřní jádro
se používá na výrobu pedigu různých průměrů a barev. S pedigem
se pracuje dobře, před pletením se
namáčí do vlažné vody, aby byl
pružný a nepraskal.
Pletu různými technikami,
také vplétám korálky, stuhy a provázky. Po uschnutí se pak výrobek pro větší trvanlivost nalakuje.
Přírodní proutí má své osobité
kouzlo, ale špatně se shání, je
pracné na úpravu a výrobky z něj
jsou vhodné spíše jako dekorace
k chalupářskému stylu bydlení.
Výroba předmětů mi zabere
spoustu času, a protože ještě chodím do zaměstnání, většinou tvořím po večerech u televize. Toho
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času ale nelituji, když vidím, že
jsem udělala svým vlastnoručně
vyrobeným dárkem někomu radost. Pořád hledám na internetu
na webových stránkách Pinterestu
nové nápady a inspiraci pro další
tvoření. Mezi mé další záliby patří společenský tanec a toulky přírodou s naším pejskem, kdy spolu
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s manželem hledáme poklady ve
formě hry geocaching.
Do budoucna bych se chtěla
zdokonalit ve výrobě skleněných
vitráží. A také bych chtěla omezit
zkoušení dalších technik, protože
náš dům je již plný nejen mých výrobků, ale také všemožného materiálu – látek, pedigu, skla a podobně.“

vyhlašuje soutěž

Soutěžní kategorie:

* děti do 6 let
* děti a mládež od 7 do 15 let
* ostatní nad 15 let

Podmínky soutěže:

soutěžní kraslice je třeba předat
do 9. 4. 2020 spolu se
jménem a adresou do Městské
knihovny v Lomu.

Vyhodnocení soutěže:

Vítězové nejhezčích kraslic se mohou těšit
na věcnou cenu. O datu a času, převzetí odměny, budou včas informováni.
Od 16. do 30. 4. 2020 se v knihovně uskuteční výstava všech soutěžních kraslic.
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