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Slovo starostky

Srdečně vás zdravím, vážení občané města Lom. Na tomto místě vás
vždy ve zkratce informuji o událostech v našem městě za uplynulý měsíc. Ani v dubnu jsme nezaháleli
a jak uvidíte ve fotosloupku, plně
jsme tento jarní měsíc věnovali rekonstrukcím, opravám a úpravám
našeho města.
Dokončili jsme z části rekonstrukci veřejného osvětlení v ul.
Osecká a nám. Republiky. Pokračujeme s prohlídkami městských
domů a jejich společných prostor,
půd, sklepů a nebytových prostor.
Tyto vyklízíme a vyzýváme nájemníky k úklidu, neboť bylo zjištěno,
že např. půdní prostory jsou plné nepořádku, dalo by se říci že jsou zde
černé skládky. Pracujeme na realizaci
pasportu VO, komunikací a chodníků, jenž zde v Lomu nikdy neexistovali. Ve spolupráci se Stavebním
úřadem Litvínov prověřujeme legalizace staveb na k. ú. města Lom.
Dokončujeme delimitační protokol
pro Městské služby Lom, tak aby od
1. 7. 2012 mohly plně pro město
a občany fungovat. Opětovně sanujeme černé skládky, u nichž se nepodařilo zjistit, kdo je založil. Jistě
jste si všimli úprav na náměstí Republiky, které zkrášlujeme ostrůvky
s nejen květinovou výzdobou. Opravili jsme vývěsní desky, obnovili nátěr na zastávkách. Započali jsme rekonstrukci chodníků a komunikací
na nám. Republiky u okálů, kde se
tamní obyvatelé dočkají také nového veřejného osvětlení. Konečně
se také občané žijící v této části našeho města dočkají pěkných přístupových cest ke svým domovům. Až
počasí dovolí namalujeme parkovací
pruhy na parkovišti naproti potravi-

nám U Medunů na Osecké ulici. Pokračujeme s přípravami na budování
úplně nového chodníku od mateřské
školky na ul. PKH až k bývalé restauraci Anetka. Dokončujeme přípravu
našeho kostela tak, aby mohl uvítat
snoubence a svatební hosty. Občanům z části našeho města konkrétně
ulice Komenského udělaly radost Severočeské doly a.s. Chomutov, neboť
zde provedli rekonstrukci chodníků
a části komunikace. Tímto děkuji vedení SD a.s. Chomutov. Dále intenzivně uklízíme naše město a již se
chystáme na údržbu městské zeleně.
Opravujeme závady v městských bytech. Opravili jsme zdi při vjezdech
do ulic Alešova a Šrámkova. Požádali jsme zástupce společnosti vlastnící pozemky při vjezdech do těchto
dvou ulic o úklid nepořádku, který
zde panuje. Částečně již bylo něco
odklizeno.
Ani radní a zastupitelé města
Lom nezaháleli. Rada města se konala dvakrát. Zastupitelé se sešli
jednou dne 23. 4. 2012 na již desátém jednání ZM. Ovšem ne všechny
předložené návrhy na usnesení byly
přijaty nadpoloviční většinou všech
zastupitelů našeho města. Šest zastupitelů z řad opozice, kteří se jednání
zúčastnili byli při hlasování o některých návrzích na usnesení proti či se
zdrželi, aniž by ovšem svá rozhodnutí okomentovali.
Radní města jmenovali, na základě doporučení, konkurzní komise
složené z ředitele České školní inspekce, zástupkyně Odboru školství Krajského úřadu, ředitele 8. ZŠ
Most, učitelky ZŠ Lom, předsedkyně
školské rady ZŠ Lom a dvou radních,
od 1. 8. 2012 do funkce ředitelky příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lom
paní Mgr. Marcelu Černou.
Dne 24. 4. 2012 jsem přijala pozvání od Skautů Most a připomněla
si s nimi 100. let českého skautingu
u skautského památníku na městském hřbitově v Lomu. Na MÚ
Lom proběhla kontrola z ministerstva ﬁnancí a audit z kanceláře paní
hejtmanky Ústeckého kraje. Obě tyto
kontroly neshledaly na práci vedení
města a pracovníků MÚ Lom žádných pochybení.
Loučím se s vámi se slovy – za
měsíc na shledanou. Přeji všem dny
plné klidu a pohody.
Kateřina Schwarzová – starostka

Očkování psů
Vážení občané, upozorňujeme vás, že ve dnech 23. 5. 2012 od 17 do 18 hodin
před budovou MěÚ Lom a dne 24. 5. 2012 od 17 do 18 hodin naproti bývalé Jednotě v Horním Lomu se uskuteční očkování psů.
Poplatek za povinné očkování je ve výši 100 Kč a za nepovinné očkování tzv. kombinace je ve výši 300 Kč.
Aplikace provede paní MVDr. Emílie Klečková.
Dále upozorňujeme a žádáme majitele, aby své psy vybavili košíkem (náhubkem)
a měli je na vodítku! Děkujeme ze pochopení
Kolektiv zaměstnanců MÚ Lom

Den matek se slaví vždy druhou květnovou neděli, tentokrát
tedy 13. 5. 2012.
Dovolte i mně za vedení města Lom popřát všem maminkám,
matkám, matičkám, mamčám, maminečkám... k jejich svátku
a poděkovat jim za to, že tady jsme, za jejich lásku, péči, za jejich
vždy otevřenou náruč, laskavé slovo, pohlazení, podporu, pofoukání
bolístky, za jejich rady, jejich skvělou svíčkovou, prostě za vše…
Maminky vše nejlepší a nejkrásnější k vašemu svátku. Děkujeme,
že vás máme!
Kateřina Schwarzová – starostka města

Kouř, kouř a zase kouř
Hlavní topná sezóna sice už skončila, ale stále je ještě možné vidět v ulicích našeho města černý hustý dým vycházející z některých komínů.
Několikrát už jsme v Lomské radnici upozorňovali na špatné ovzduší ve
městě, psali jsme o tom jak a čím topit.
Zde bychom jenom ve zkratce chtěli připomenout to, co zná snad už každý školák, a sice že z černého hustého dýmu,

který se mnohdy line z komínů v našem
městě, dýcháme všichni oxid uhelnatý,
který je známý jako „krevní jed“, a akrolein – látku silně dráždivou (jednu z příčin štiplavého zápachu). Hoření plastů
je vždy doprovázeno také tvorbou oxidu
dusnatého a dusičitého, společně označovaných jako NOx.
Musíme si uvědomit, že špatné
ovzduší, k němuž závadný kouř způ-

Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany města Lom, že dle OZV je termín splatnosti místního poplatku za odpad do 30. září 2012. Poplatky lze uhradit na účet č. 1041418379/
0800, variabilní symbol 1337, speciﬁcký symbol – poslední dvojčíslí roku, číslo
domu, číslo ulice, dále můžete uhradit poplatek přímo v pokladně MěÚ.
Skutečnosti vedoucí ke vzniku, zániku nebo změně poplatkové povinnosti je
občan povinnen oznámit do 15 dnů na MěÚ, kancelář č. 5, Sýkorová Jana, tel.
476 769 870, email: sykorova@mesto-lom.cz. Na uvedených kontaktech můžete rovněž požádat o zaslání složenky k úhradě místního poplatku.
Děkujeme všem občanům, kteří již úhradu místního poplatku za provoz systému shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů provedli.

sobený nevhodným topením také bezesporu přispívá, odnášíme v tom
negativním slova smyslu úplně
všichni!
Proto se nad sebou prosím zamysleme a topme kvalitním otopem –
plasty, gumy a podobně do kotle a kamen skutečně nepatří.

Oznámení
V úterý dne 22. 5. 2012
bude proveden svoz vysloužilého

BÍLÉHO ELEKTROODPADU
městskými službami města Lom.
Jedná se o tento druh
elektroodpadu: ledničky, chladničky,
mrazáky, mikrovlnky, pračky, myčky,
sušičky, el. kamna, el. trouby,
digestoře, fritovací hrnce...
Vysloužilý bílý elektroodpad
připravte na vhodné místo
před Váš dům

V dubnovém vydání Lomské radnice jsme žádali vlastníky a chovatele koní na území města Lom, aby svá zvířata zaregistrovali
na MěÚ Lom, v kanceláři č. 4. Stačí vyplnit formulář. Z vašich připomínek a doporučení bychom rádi žádost doplnili případnou
Kolektiv zaměstnanců MÚ Lom
fotograﬁí vašeho koně, která následně zaručí rychlejší identiﬁkaci. Moc vám děkujeme.
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Velikonoce v MŠ Husova Výlet na Havaj ve školní družině
O letošních Velikonocích jsme měli
v naší mateřské škole napilno. Příprava
na svátek jara začala výsevem osení.
Učitelky s dětmi pak pozorovaly, jak
oseníčko den ode dne pěkně vzrůstá.
Celý týden byl tvořivý i pro naše rodiče,
kteří společně s dětmi vytvářeli krásné
kraslice. Pracovali různými technikami,
jako je lepení, malování, zdobení voskem. Vlastní oslava svátků jara pak byla
spojena s velikonoční výzdobou celé
budovy MŠ. Na oknech se objevily vystřihovánky s jarními motivy, ve třídách
i v šatně pěkné výtvarné práce dětí. Po
celý týden se děti seznamovaly s velikonočními symboly (pomlázka, kraslice,
řehtačka…) a lidovými zvyky, které
se ke svátkům jara vztahují – Škaredá
středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá
sobota, Velikonoční neděle a konečně

s nadšením očekávané pondělí, kdy vrcholí nejznámější velikonoční zvyk –
koleda. Všechny děti si samy vyzkoušely zdobení kraslic prstovými barvami.
Kromě tohoto výrobku si domů ještě odnesly velikonočního zajíčka, kterého si
samy vystřihly, vybarvily a nalepily mu
i srst. Velikonoční týden plný nových
zážitků utekl jako voda a my všichni ve
školce se již těšíme na další akci, kterou
bude „Vítání jara”.
Lenka Černá

Ptačí svět
S příchodem jara se k nám vracejí z teplých krajů ptáčci, a tak se ve
třídě 1.A konal projektový den ,,PTAČÍ
SVĚT“. Žáčci poznávali různé zástupce
ptáků nejen podle obrázků, ale díky interaktivní tabuli mohli ptáky poznávat
i podle jejich hlasů. Dozvěděli se, proč
ptáci patří mezi obratlovce, určovali jejich hlavní znaky ale i odlišnosti.V matematice vypočítali, kteří ptáci snesou
nejvíce vajíček a kteří nejméně. Řešili
ptačí slovní úlohy a utkali se děvčata
s chlapci v ptačím kvízu. Kupodivu
klání skončilo nerozhodně 13 : 13.
Závěr projektového dne patřil čápům bílému a černému – ohroženým
druhům, které je třeba chránit. Namalovali čapí hnízdo i s malými čápaty na
komíně.
Prvňáčci se tento den dozvěděli, jak
se ptáci rozmnožují, čím se živí, poznali jejich společné znaky a jak jsou
člověku ptáčci užiteční.
Hana Rambousková

Moře šumí, květy voní, rytmus hudby
v dáli duní, ostrov Havaj vítá nás.
V úterý 17. dubna proběhla ve školní
družině akce „Výlet na Havaj“ jako odpoledne plné soutěží, tance a jídla. Děti
se převlékly do pestrobarevného oblečení, sukniček, šatů, šortek i květovaných košilí. Dívky byly navíc ozdobeny
květinami a různými šperky z mušlí.
Paní vychovatelky všechny příchozí vítaly oblečené jako havajské tanečnice
a každému dávaly kolem krku tradiční
havajský květinový věnec.
Celá družina byla vyzdobena opičkami, palmami, papoušky a mušlemi,
které si děti samy vyrobily. Následovalo plnění soutěžních úkolů – kreslení
hada na čas, hledání ztracených květin, rozeznávání různých druhů exotického ovoce, tanec pod tyčí, sestavování rozstříhaných mušlí. Soutěže byly
zakončeny havajským tancem, který se
všechny děti naučily a velmi se u toho
zasmály. Také mezi sebou zvolily Miss

Havaj a Missáka Havaj a ti byli odměněni věcnými dárky. Po soutěžních výkonech na všechny čekalo bohaté pohoštění a diskotéka. Za snažení během
celého odpoledne dostaly děti sladké od-

Noc s Andersenem v knihovně
Již popáté připravilo město Lom
ve spolupráci s městskou knihovnou
pro své dětské čtenáře Noc s Andersenem. Tato ojedinělá akce pod záštitou
knihovny v Uherském Hradišti a Klubu
dětských knihoven, pořádaná k výročí
narození dánského spisovatele Hanse
Christiana Andersena a na podporu
dětského čtenářství, se rozrostla do obřích rozměrů. Nejenže každý rok přibývá více a více spacích míst, dokonce
již překročila i naše hranice – třeba na
Slovensko, do Polska, Chorvatska. Spí
se v knihovnách, ve školách, dětských
domovech, dětských klubech.
V té letošní Noci s Andersenem
v lomské knihovně děti soutěžily ve
vědomostních kvízech a doplňovač-

kách, nechyběla ani výtvarná dílnička,
kde k blížícím se Velikonocím vyrobily
různé jarní motivy, kterými pak vyzdobily knihovnu. Připraveno bylo i povídání o Jiřím Trnkovi, od jehož narození uplynulo letos 100 let a v němž se
děti dozvěděly plno zajímavých věcí,
například že Jiří Trnka obdržel v roce
1968 jako první český ilustrátor nejvyšší ocenění za dětskou knihu – medaili H. Ch. Andersena, a také že nebyl jen ilustrátorem, ale i sochařem,
malířem, scénáristou, režisérem animovaných ﬁlmů a jedním ze zakladatelů českého animovaného ﬁlmu. Také
jsme si prohlédli několik knih s jeho
ilustracemi. Večer před spaním se děti
bavily básničkami, které se naučily ve

Pletu, pletu pomlázku...
Jaro je tady a děti 0. ročníku mají za
sebou první školní výlet. V Galerii Radniční sklípek v Litvínově si prohlédly výstavu velikonočních řetězů. Sváteční nálada nás pak provázela další dny i ve
výuce. Úkoly, motivované Velikonocemi,
děti plnily jednotlivě i ve skupinách.
Domů si každý odnesl velikonočního zajíčka a slepičku.
Milena Šebková

V Lomu si připomněli
100 let českého skautingu

Velikonoční projekt
Ve středu, 4. 4. 2012 se žáci 3.A
zúčastnili velikonočního projektu. Super! Zítra máme „Velikonoční prázdniny“. Ještě přežít jeden den ve škole,
jaké to asi bude? Paráda, máme přeci

měny. Havajské odpoledne se všem moc
líbilo, domů všichni odcházeli obohaceni o nové zážitky. A jak je na obrázku
vidět – dobře se pobavily nejen děti, ale
i obě paní vychovatelky.
(HH)

projekt. K velikonocům patří osení,
které jsme si před 10 dny zasadili.
První hodina byla věnována tradici
Velikonoc, proč se slaví a jaké jsou
zvyky. Zábavou bylo čtení názvů pomlázky v jiném nářečí (binovačka,
karabáč, koleda, mrskačka, šlehačka,
šmerkust, tatar, žíla a mnoho dalších)
a také mnoho veselých velikonočních
básniček. Neminuly nás také velikonočně pojaté pracovní listy z matematiky a českého jazyka. Celé dopoledne
jsme mohli vytvářet či malovat obrázky. Den se dětem líbil, domů si odnesly své výrobky a mnoho krásných
Jana Zemčíková
zážitků.

Mostečtí skauti si 24. dubna, na svátek patrona skautů
svatého Jiří, připomněli vysázením lip a keříků zimostráze u skautského památníku na městském hřbitově
v Lomu 100 let českého skautingu. Pozvání skautů přijala starostka města Lom Kateřina Schwarzová a zastupitel města pan Tomáš Mařík. „Můj obdiv patří zejména
šikovným rukám skautů, kteří u skautského památníku
vysázeli keříky do tvaru lilie, tedy znaku Skautů. Děkuji
velmi za milé pozvání a poučení o skautské historii, jak
říkám, člověk se má celý život co učit a poznávat,“ okomentovala akci starostka města. Městský zastupitel Tomáš Mařík přislíbil skautům pomoc při zalévání, údržbě
a ochraně jimi vysázené zeleně.

škole nebo v dramatickém kroužku. Po
nich přišly na řadu vtipy a soutěžení
ve vědomostních otázkách o bonbóny.
Čas pokročil, a tak i pro ty největší vytrvalce byla hodinu po půlnoci vyhlášena nucená večerka.
Vstávalo se v půl osmé a snídalo
v osm. V půl deváté si začaly děti balit své věci a připravovat se k odchodu.
Odbitím deváté hodiny jsme se všichni
rozloučili a odcházeli domů, někteří
sami, někteří v doprovodu rodičů.
Nocování v knihovně se zúčastnilo
14 dětí ve věku od 6 do 13 let. Odměnou pro nás byla jejich stále dobrá nálada a úsměv na tváři. Děkujeme všem
za účast a příští rok opět na viděnou.
Knihovnice MěK Lom
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Město Lom nabízí k prodeji a pronájmu Nad dopisy ze schránek důvěry
 PRODEJ DOMU
č. p. 10, nám. Republiky, Lom

 PRODEJ DOMU
č. p. 391, Osecká, Lom

Jedná se o bytový dům s 6 bytovými jednotkami, kde v současné době
jsou obsazeny všechny tyto bytové
jednotky. Součástí domu je i nebytový
prostor. Dům se nachází na stavební
parcele č. 75/1.
 PRODEJ DOMU
č. p. 140, Osecká, Lom

 PRONÁJEM ZAHRADY
v ul. Hornická

Jedná se o pozemkovou parcelu
č. 213/41 v k. ú. Lom u Mostu o výměře 404 m2. Zahrada se nachází za
garážemi v této ulici.
 PRONÁJEM ZAHRADY
v ul. Husova
Jedná se o trvale neobydlený bytový dům se 7 bytovými jednotkami.
Dům se nachází na stavební parcele
č. 153/2. Odhadní cena: 342 400 Kč
 PRODEJ DOMU
č. p. 656, Osecká, Lom

Parcela se nachází v ul. Husova na
pozemkové parcele č. 387/3 v k. ú.
Lom u Mostu o výměře cca 1 000 m2.

Jedná se o rodinný dům s 2 bytovými jednotkami, které jsou v současné době obsazeny. Dům se nachází
na stavební parcele č. 153/1. Odhadní
cena: 457 719 Kč
 PRODEJ DOMU
č. p. 333, Osecká, Lom

Jedná se o bytový dům s 4 bytovými jednotkami, kde v současné době
jsou obsazeny pouze 3 tyto bytové jednotky. Dům se nachází na stavební parcele č. 309/1.

Včelí krámek Lom
Včelařské potřeby a včelí
produkty (kosmetika,
potravinové doplňky, med,
medovina, medová vína,
potřeby pro včelaře,…)

Otevírací doba:
po–čt 8:00–16:30, pá 8:00–15:00
Adresa:
ČSA 821, Lom 43511 – Areál Stopka
Tel.: 777 093 832 (Petr Eminger)

Blahopřejeme
V měsíci květnu 2012 oslaví tito
lomští občané významné životní
jubileum:
Mařík Bohuslav
Mühlová Hana
Barešová Jarmila
Adler Josef
Pavlíčková Juliana
Rousová Marie.
Vedení města Lomu jim upřímně
gratuluje a přeje do dalších let
pevné zdraví, štěstí a mnoho
spokojenosti.

Jedná se o bytový dům s 4 bytovými
jednotkami, kde v současné době jsou
obsazeny pouze 3 tyto bytové jednotky.
Ve dvoře bytového domu se nachází garáž v soukromém vlastnictví. Dům se
nachází na stavební parcele č. 686.

V případě zájmu o koupi či pronájem nebo pro bližší informace
se obracejte na vedoucí oddělení správy majetku MÚ Lom paní
Annu Černou – tel. 476 769 872
či volejte sekretariát starostky
– tel. 476 769 860, velmi rádi
zodpovíme vaše dotazy.

Proč třídit elektroodpad?
Kde a jak se mohou obyvatelé
města Lom zbavit vysloužilých elektrospotřebičů?
Domácnosti se mohou vyřazených
elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z míst zpětného odběru, která
k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní
podmínku: spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím kolektivních systémů,
které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na
elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben,
plášť apod. Demontáž a zpracování
elektrospotřebičů je činnost zákonem
určená pouze osobám s příslušnými
oprávněními. Takové výrobky je nutné
považovat za odpad a náklady spojené
s jejich odstraněním jdou k tíži města.
Promítají se tedy do poplatků, které
platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z vašich domácností můžete zdarma odevzdávat
v našem městě na těchto místech:
Na sběrném dvoře, který je za místním kostelem

Duben přinesl pouze jeden dotaz do
schránek důvěry. Byl anonymní a týkal
se autobusové zastávky na náměstí Republiky. Pisatel či pisatelka upozorňuje
na to, že když venku prší a on či ona
jde na autobus č. 29, který jej vozí do
práce, není možné se kde schovat před
větrem a deštěm. Současně žádá o vyřešení situace kolem parkování před
bývalou drogerií, kde parkují, dle sdělení pisatele či pisatelky, auta pouze
dvou rodin. Když přijede někdo na návštěvu, musí parkovat u silnice. Závěrem děkuje za vyřešení.
K první části dotazu existuje jednoduchá, prozaická odpověď – zastávka, jenž tam stávala byla neustále
ničena nájezdy vandalů, zcela jistě jste
si všimli, že systematicky mizela skla
z bočnic zastávky. Skla byla totiž co týden rozbitá a tudíž i nebezpečná a výměna těchto skel stála město bratru cca.
15 000 Kč. Skla byla vyměněna dvakrát, takže si každý lehce spočítá kolik stála oprava. Poté i když místo skel

byly do bočnic umístěny plechy, ani tak
nebyla zastávka ubráněna nájezdů ničitelů a osob jenž si autobusovou zastávku spletli s putikou či obývacím
pokojem. Hrávali se zde karetní hry, popíjel se alkohol… Občané, kteří skutečně chtěli cestovat a využít zastávku
k účelu, k němuž byla vybudována, jí
nemohli využít z důvodů výše uvedených. Místo, kde stávala předmětná zastávka bude upraveno dlažbou. Namísto
nevzhledné plechové“ boudy“ zde bude
instalován pěkný přístřešek, obdobný
jako je naproti restaurace Nový výčep.
Jde totiž také o estetický vzhled středu
našeho města, které v současné době
měníme a upravujeme.
K druhé části dotazu sděluji, že byl
předán komisi pro bezpečnost a dopravu k návrhům možných řešení týkající se parkování na náměstí.
Děkuji vám milí občané za vaše dotazy, podněty, informace, výtky, pochvaly…
Kateřina Schwarzová

Výherci soutěže „O nejhezčí velikonoční
výzdobu okna“ 2012
Ve středu 25. dubna proběhlo v Městské knihovně v Lomu vyhodnocení soutěže „O nejhezčí velikonoční výzdobu
okna“. Celkem patnáct dětí převzalo
z rukou starostky Kateřiny Schwarzové
věcné nebo sladké odměny. Paní starostka poděkovala dětem i rodičům za
jejich krásné velikonočně vyzdobená
okna a za účast v soutěži. „Velmi oceňuji jejich nádhernou snahu o zkrášlení
pohledu na naše město,“ říká starostka
Kateřina Schwarzová.

rová (11 let), Kristýna a Natálie Nejedlých (15 let, 2 roky), Vojta Fiedler
(6 let), Pavel a Péťa Antolovi (6 let,
3 roky), Valentýna, Matyáš a Štefan
Vaňovi (2, 5, 10 let), Eliška Kůstová
(6 let), Kateřina Šmídová (10 let), Michaela Prosná (11 let)

Seznam účastníků soutěže o nejhezčí
velikonoční okno
Adam Schubada (5 let), Karel a Marie
Gažiovi (9, 10 let), Dora Kürschne-

Otevírací doba:
Pondělí 8 – 12 hod. 13 – 18 hod.
Úterý
13 – 18 hod.
Středa
8 – 12 hod. 13 – 18 hod.
Čtvrtek 13 – 18 hod.
Pátek
9 – 12 hod.
Sobota
9 – 12 hod. 13 – 18 hod.
Do malého kontejneru na drobný
elektroodpad, který je v naší obci umístěn v budově MěÚ – přízemí.
Příští mobilní svoz vysloužilého bílého elektroodpadu proběhne v našem městě v úterý 22. 5. 2012
Ekologii a pohodlí spojuje „Malý
kontejner“
Vysloužilé spotřebiče patří na místa
zpětného odběru. To obyvatelé našeho
města nijak nezpochybňují a naučili se
podle této zásady také ve většině případů chovat. Čím menší ale spotřebič
je, tím méně ekologický přístup zpravidla projevujeme.
Navzdory veškeré snaze kolektivních systémů zajišťujících sběr a recyklaci starých elektrozařízení dosud
u některých lidí přežívá krátkozraký
přístup: co se vejde do běžné popelnice, to do sběrného dvora nepovezu!

Soutěžte s námi o nejhezčí
plakát či nástěnku
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří ve spolupráci s Českou společností pro větrnou energii vyhlašuje ve spolupráci s Českou společností pro větrnou
energii (ČSVE) u příležitosti Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny

soutěž o nejlepší plakát či nástěnku na téma „Větrná energie“.
Soutěž trvá od 22. 4. 2012 (mezinárodní den Země) do 15. 6. 2012 (mezinárodní den větru). Soutěžní klání bude probíhat ve 3 věkových kategoriích
– do 12 let, 12 –18 let a nad 18 let. V každé kategorií budou odměněny jen ty
nejlepší vítězné práce.
O co se bude soutěžit? Ceny do soutěže věnovala Česká společnost pro větrnou energii. Pro výherce je připravena např. exkurze do větrné elektrárny, originální model větrné elektrárny nebo hodnotná kniha o větrné energetice v ČR.
Držíme vám palce a těšíme se na vaše soutěžní dílka.
Pravidla soutěže:
 svá díla zašlete bu na e-mail ecmost@vuhu.cz – jako fotograﬁi plakátu či
nástěnky nebo poštou či osobně doručte na adresu: Ekologické centrum
Most pro Krušnohoří, Budovatelů 2830, Most 434 37,
 ke svému dílu uvete jméno, příjmení, věk, bydliště,
 předmět elektronické pošty či obálku označte viditelně heslem SOUTĚŽ.
Pravidla a bližší podrobnosti soutěže jsou dostupná na webu www.ecmost.cz
pod odkazem Soutěže.
Martina Černá, Ekologické centrum Most pro Krušnohoří

I taková zákoutí se skví v našem městě...
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Kalendárium (15. 5. 2012 – 15. 6. 2012)
 MĚSTO LOM
19. 5. vzpomínkový akt u pomníku J. H. Bankse
26. 5. dětský den „Pohádková cesta“ – areál Bomba
2. 6. oslavy 100 let výročí založení SK Viktoria Lom
Základní škola a Mateřská škola Lom
květen – malá besídka ke Dni matek, květinový měsíc
červen – oslavy dne dětí, cesta za pokladem, školní výlet za zvířátky do
obory Mstišov
Klub seniorů
květen, červen – klubová setkání
16. 5. oslavy Dne matek – Loučná
 MĚSTO LITVÍNOV
15. 5 – 6. 6. výstava obrazů Oldřich Kulhánek „Výběr z díla“ – Galerie
Radniční sklípek
Citadela Litvínov
17. 5. taneční večer s Hornickou kapelou – od 19.00 hod.
17. – 20. 5 ﬁlmové představení Nepřítel pod ochranou – od 19.00 hod.
20. 5. dětské ﬁlmové představení Pásmo pohádek – od 16.00 hod.
24. 5. taneční večer s Pichlovankou – od 17.00 hod.
24. – 27. 5. ﬁlmové představení Železná lady – od 19.00 hod.
27. 5. dětské ﬁlmové představení Pásmo pohádek – od 16.00 hod.
28. 5. divadelní představení Nežárli! – od 19.00 hod.

31. 5. taneční večer s Hornickou kapelou – od 17.00 hod.
31. 5. – 3. 6. ﬁlmové představení Prci, prci, prcičky: Školní sraz
– od 19.00 hod.
Základní umělecká škola Litvínov
16. 5. 8. interní koncert – od 18.00 hod. malá scéna ZUŠ
23. 5. Interní absolventský koncert – od 18.00 hod. malá scéna ZUŠ
23. 5. Absolventská výstava – vernisáž žáků VO – od 17.00 hod.
30. 5. Rodinný koncert – od 18.00 hod. malá scéna ZUŠ
8. – 10. 6. The International Jazz Festival Litvínov 2012
11. 6. Taneční show 1 – žáci ZUŠ a hosté velká scéna Citadely
12. 6. Taneční show 2 – žáci ZUŠ a hosté velká scéna Citadely
13. 6. 9. interní koncert – od 18.00 hod. malá scéna ZUŠ
Docela velké divadlo Litvínov
24. 5. Literární kavárna – Vladimír Páral – od 19.00 hod.
26. 5. koncert Kvinta – folk-country/pop ČR – od 19.00 hod.
28. 5. činohra Penzion Ponorka – od 19.00 hod.
30. 5. činohra Za úplňku – od 19.00 hod.
 MĚSTO OSEK
12. 5. Mezinárodní den rodiny – ITC Osek
2. – 30. 6. výstava fotograﬁí Jiří Krška „Pěšky do Santiaga
de Compostella“ – ITC Osek
 OBEC LOUKA U LITVÍNOVA
2. 6. Loukyjáda

 OBEC MARIÁNSKÉ RADČICE
2. 6. oslava Dne dětí
 MĚSTO MOST
Městské divadlo Most
15. 5. Caligula – od 19.00 hod.
16. 5. U pokladny stál – od 19.00 hod.
17. 5. Hrobka s vyhlídkou – od 19.00 hod.
22. 5. Hrobka s vyhlídkou – od 19.00 hod.
23. 5. Noc na Karlštejně – od 19.00 hod.
24. 5. Osudy dobrého vojáka Švejka – od 19.00 hod.
28. 5. Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete – od 19.00 hod.
29. 5. Osudy dobrého vojáka Švejka – od 19.00 hod.
30. 5. Světáci – od 19.00 hod.
31. 5. Slaměný klobouk – od 19.00 hod.
4. 6. Naši furianti – od 19.00 hod.
5. 6. Zamilovat se – od 19.00 hod.
11. 6. Příhody jedné noci – od 19.00 hod.
12. 6. Obchodník s deštěm – od 19.00 hod.
13. 6. Hrobka s vyhlídkou – od 19.00 hod.
14. 6. Chlap na zabití – od 19.00 hod.
Divadlo Rozmanitostí Most
19. 5. Pohádkové město – od 10.00 hod. a 17.00 hod.
24. 5. Kráska z Leenane – od 19.00 hod.
26. 5. A žijí duchové – od 10.00 hod.

Fotosloupek

Rekonstrukce chodníků a komunikace na náměstí Republiky u okálů

Úprava květinových záhonů na náměstí Republiky

Rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Komenského – dar od
Severočeských dolů a.s.

Nový sazebník úhrad za poskytování terénní
pečovatelské služby v Lomu od 1. 4. 2012
Rada města Lomu na svém jednání
dne 15. 3. 2012 usnesením č. 740/
2012, pod bodem 1.) schválila nový
sazebník úhrad za poskytování pečovatelské služby (dále jen sazebník),
který je platný od 1. 4. 2012. Sazebník byl zpracován v souladu s § 6 vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška stanovuje maximální
úhrady, které lze za jednotlivé úkony
od klientů vybírat. Jedná se o základní
úkony při poskytování pečovatelských služeb. Maximální ceny nový
sazebník neobsahuje. Na níže uvedené tabulce se sami můžete přesvědčit o pravdivosti těchto slov.

Dále pečovatelská služba zajišťuje fakultativní úkony, jejichž cena může být
tvořena ze skutečně vynaložených nákladů. V tomto případě to znamená, že
ceny nejsou řízeny výše uvedenou vyhláškou. V rámci pečovatelské služby poskytujeme dva druhy úkonů – pomoc při
zvládání péče o vlastní osobu a pomoc při
péči o hygienu za cenu 50 Kč/hodina.
U základních i fakultativních úkonů
platí to, že pokud poskytování výše
uvedených úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.
Více informací o poskytování pečovatelských služeb jak současným tak
i novým klientům rády a ochotně poskytnou pracovnice města Lomu:

Marie Banárová, vedoucí PS
tel: 476 744 357
Jaroslava Brzáková,
vedoucí OVVSVŠKaZ
tel: 476 769 863
Blanka Čevonová,
úřednice OVVSVŠKaZ
tel: 476 769 864.
Výše uvedeným usnesením byla
s účinností od 1. 4. 2012 upravena
cena za praní prádla a to pro všechny
případné klienty (praní prádla – obsahuje tyto služby – praní a žehlení ložního i osobního prádla včetně drobných oprav) a to za cenu 48 Kč/kg
včetně platné sazby DPH.

Úkony

Cena
dle vyhlášky

Sazebník platný
od 1. 4. 2012

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

120 Kč/hodina

50 Kč/hodina

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

120 Kč/hodina

50 Kč/hodina

Pomoc při zajištění stravy:
 dovoz nebo donáška
 pomoc při zajištění jídla

25 Kč/za úkon
120 Kč/hodina

zdarma
50 Kč/hodina

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
 běžný úklid
 velký úklid domácnosti
 běžné nákupy Lom
 běžné nákupy mimo Lom
 velký nákup Lom
 velký nákup mimo Lom
 praní prádla

120 Kč/hodina
120 Kč/hodina
120 Kč/hodina
120 Kč/hodina
110 Kč/úkon
110 Kč/úkon
60 Kč/kg

70 Kč/hodina
90 Kč/hodina
40 Kč/hodina
60 Kč/hodina
60 Kč/úkon
80 Kč/úkon
48 Kč/kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 doprovod v rámci Lomu
 doprovod mimo Lom

120 Kč/hodina
120 Kč/hodina

50 Kč/hodina
70 Kč/hodina
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Starostka města Kateřina Schwarzová společně s radním Bronislavem Schwarzem přijali milé pozvání od lomských seniorů, s nimiž se setkali 19. 4. 2012 u příležitosti blahopřání jubilantům v kulturním domě. „Jubilantům jsme si dovolili předat malou pozornost v podobě květiny a přáníčka. S našimi seniory se setkávám velmi ráda. Znovu
a znovu obdivuji jejich neutuchající nadšení, vřelost a samozřejmě moudrost a životní
zkušenost. Tentokrát jsem ocenila také jejich hravost, nebo setkání pojali jako maškarní, kloboukový a současně sportovní bál. Byla to zkrátka a jedním slovem paráda.
Velmi všem děkuji za pozvání, moc se těším na další,“ sdělila starostka města.

Knihovnice Městské knihovny Lom uskutečnily 25. dubna 2012 besedu se seniorkami
z lomského penzionu. Tématem byla dubnová kulturní výročí známých osobností ze
všech oblastí kulturního i společenského života. Mezi jubilanty byli např. herci Ladislav
Boháč, Stella Zázvorková, Rudolf Deyl st., Vlastimil Brodský, Josef Dvořák, český hudební skladatel František Kmoch, český dálkový plavec František Venclovský aj. Přednáška byla vzhledem k věku posluchaček pojata formou povídání si o zajímavostech
a pikantnostech z jejich života, doplněná vhodnými knižními publikacemi.
Strávily jsme společně příjemnou hodinku a již nyní se opět těšíme na další setkání.
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