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Slovo starostky

Vážení spoluobčané, velmi vás
zdravím opět v červnu. Držíte v rukou poslední číslo před prázdninami,
neboť Lomská radnice v červenci
a srpnu nevychází. Dovolte mi, abych
vás maličko informovala o dění v našem městě za uplynulý měsíc. Jak uvidíte na fotograﬁích uvnitř vydání, ani
v květnovém měsíci jsme nezaháleli.
Zaměstnanci pilně osazují naše náměstí kytičkami, zalévají ve spolupráci s velitelem a členy JSDH vše zelené a samozřejmě také lípy vysázené
zaměstnanci Severočeských dolů a. s.,
od nichž jsme tento překrásný dar obdrželi. Velmi tímto děkuji. Dokončili jsme chodník a instalaci nových
lamp veřejného osvětlení u okálů na
nám. Republiky. Nyní už zbývá udělat jen novou silnici a budou mít občané bydlící v této části našeho města
krásné a nové okolí svých domů. Moc
vám tímto děkuji za trpělivost a pochopení. Pokračujeme s rekonstrukcí
chodníků od MÚ směrem k ul. ČSA.
Trošičku jsme upravili tzv. „zatravňováky“ místo výstupu z vozidel naproti
poště na nám. Republiky tak, aby občané jdoucí na poštu nevystupovali ze
svých vozidel do hlíny a bahna. Městský hřbitov se dočkal nádržky na vodu,
jejíž vybudování bylo ovlivněno velkou spotřebou vody. Mnohdy se stalo,
že bylo opomenuto uzavření kohoutku
a voda takto tekla vniveč. Samozřejmě
částku za takto zbytečně vyteklou vodu
jsem zaplatili my všichni z městského
rozpočtu. A dokonce se staly i případy,
kdy si někteří občané napouštěli vodu
do kanystrů a odváželi si jí. K této nádržce, kde je možno nabírat vodu na zalití a umývat např. nářadí přibude ještě
jakési „mýtko“ na ruce s funkčním
mechanismem zabraňujícím zbytečnému úniku, jenž bude nainstalováno
tak, aby bylo znemožněno napouštění
do kanystrů. V Loučné v blízkosti penzionu pro seniory a také v části Lomu
zvané „ Kravčák“ jsme nainstalovali
odpadkové koše včetně sáčků na psí
exkrementy, to pro neukázněné majitele pejsků. Pro naše seniory z penzionů v Loučné máme připravenu krásnou pergolu a lavičky, stačí jen vybrat
místečko, kam ji umístíme. Pro seniory z penzionu v Lomu budujeme nájezdovou rampu, pro šetrnější přístup.
V květnu jsem se setkala s obyvateli

části Lomu - Loučné a řešila a diskutovala s nimi o velké bolesti této části našeho města, a sice o parkovacích místech. Těch je zde skutečně nedostatek.
Musím říci, že tato setkání byla velmi
milá, příjemná a současně i plodná.
Všichni byli skvěle připraveni, požadavky byly umírněné a v rámci
možností města Lom. Hovořili jsme
nejenom o parkování, ale také o popelnicích a stáních pro ně, sekání trávy,
psích hovínkách, veřejném osvětlení,
zahrádkách, klidu a pořádku, herních
prvcích v parčíku naproti MŠ, prořezávce stromů, úklidu po vandalech…
Jak jsem již řekla, tato setkání byla pro
mě velkým přínosem, velmi se těším
na další a samozřejmě také na setkání
s obyvateli dalších částí našeho města.
Všechny vaše požadavky jsem, milí
Loučňáci, předala k okamžitému vyřízení tak, aby jste byli spokojení. Nyní
mi prosím dovolte vás informovat o zásadních a velmi důležitých záležitostech – měští radní schválili na základě
poptávkového řízení uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městskou policií
Most na zabezpečení výkonu služby
v našem městě. Od září letošního
roku by zde již měla městská policie
fungovat. Od září letošního roku mohou rodiče s klidným srdcem pustit své
ratolesti školním autobusem, jenž je
odveze zdarma do školy. Uvedený bus
bude také zdarma vozit naše seniory.
Od června je opětovně otevřena Kavárna U radnice v Lomu. V prázdninových měsících dojde k rekonstrukci
MŠ Loučná, chod školy ovšem nebude ohrožen. Základní školu čeká
„nový plášť“, okapové svody a parapety. Velkou událostí května bylo
zábavné odpoledne na Bombě, pořádané městem Lom u příležitosti Dne
dětí. V květnu jsem společně s radními
města Lom uctila položením kytic památku u příležitosti Dne osvobození od
fašismu a přivítala spolu s panem místostarostou Pavlem Barákem válečného veterána H. Hedgese s rodinou,
s nimiž a s členy motorkářů Hells Angels jsme společně uctili památku padlého pilota J. H. Bankse. Byla jsem poctěna pozváním na 25. sportovní hry
seniorů. Navštívila jsem společně s panem místostarostou seniory v Loučné.
Na začátku června město Lom s grácií oslavilo výročí 100. let od založení SK Viktorie Lom. Srdečně vás
zvu na Lomskou pouť. O prázdninách
pro vás město Lom připravilo několik
zájezdů a pro naše děti příměstský tábor. Vzhledem k tomu, že se kvapem
blíží dva měsíce prázdnin a v těchto
letních měsících má náš měsíčník naordinováno volno, na dva měsíce se
s vámi loučím. Přeji všem a nejenom
našim dětem krásné prázdniny, nádhernou, klidnou a ničím a nikým nerušenou dovolenou. Odpočívejte a čerpejte
síly. Těším se v září na shledanou. Přeji
vám všem jen všechno dobré.
Kateřina Schwarzová, starostka

Pohádková cesta ke Dni dětí

Svůj den oslavily lomské děti už v sobotu 26. května. Město Lom pro ně připravilo v areálu koupaliště Bomba „Pohádkovou cestu“. Ještě před tím, než se
děti vydaly soutěžit, přivítali všechny přítomné paní starostka Kateřina Schwarzová a místostarosta Pavel Barák.

Na pohádkové cestě čekalo na děti
osm stanovišť s pohádkovými bytostmi,
např. vodník a čert, Křemílek a Vochomůrka, Karkulka, lesní víla, čarodějnice
nebo hloupý Honza. U každého stanoviště byl pro děti připraven úkol, za jehož splnění byly odměněny sladkostí. Na

dětském dni nechyběly ani další atrakce
– jízda na koních, malování na obličej, trampolína, nafukovací skluzavka,
a malá výstavka drobného zvířectva od
místní organizace chovatelů z Lomu.
Dětský den byl zakončen loupežnickou
pohádkou členů Divadélka Uličník.

Uctění památky pilota J. H. Bankse
Dne 19. 5. 2012 navštívili naše město
členové Svazu veteránů světových válek z americké vojenské základny ve
Vilsecku v Německu, aby u pomníčku
amerického pilota J. H. Bankse, sestřeleného dne 17. 4. 1945 nad naším městem,
spolu se zástupci města Lom starostkou
Kateřinou Schwarzovou a místostarostou Pavlem Barákem uctili malým vzpomínkovým aktem jeho památku.
Na fotogaﬁi je předseda svazu veteránů pan Harold H. Hedges společně se
zástupci města Lom starostkou Kateřinou Schwarzovou a místostarostou Pavlem Barákem. Milým překvapením byla
účast členů motorkářské sekce Hells Angels, kteří rovněž malým vzpomínkovým
aktem uctili památku padlého pilota.

Upozornění pro občany
města Lom
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,
e-mail: 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.
„Zvyšovat místní poplatek za odpad vedení města Lom
nehodlá, zachováme současnou výši poplatku,“ uklidňuje občany starostka města Kateřina Schwarzová.

M�STO LOM

ul. �eskoslovenské armády
16.- 17. 6. DOPROVODNÉ AKCE
VÝSTAVA CHOVATEL� DROBNÉHO ZVÍ�ECTVA - zahradní areál chovatel� (za kostelem)
8:00 – 17:00 hod.
PROJÍŽ�KY NA KONÍCH - u restaurace Sokolovna

9:00 – 17:00 hod.
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V termínu od 13. 4 do 13. 6. 2012 absolvují žáci 3. a 4. třídy plavecký
výcvik v plaveckém bazéně Litvínov. Naši plavci jsou rozděleni do 4 družstev podle plaveckých dovedností. Ve všech družstvech překonávají své obavy
z vody. Plavci již 3. hodinu skákali z věže.
Děkujeme instruktorům plaveckého bazénu za trpělivý přístup k našim žákům. Každý malý plavec se nemůže dočkat očekávaného „pátku“, kdy chodíme plavat. Žáci jsou vždy nadšeni a po plavání se těší na nákup dobrot v podobě langošů, párků v rohlíku a mlsků.
Doufáme, že tuto velmi důležitou plaveckou dovednost budou moci žáci
využívat i v příštích letech.
Jana Zemčíková, Zdena Kurková
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ZŠ a MŠ Lom mají novou paní ředitelku
Dovolte mi prosím, abych prostřednictvím našeho měsíčníku představila
novou paní ředitelku Základní školy
a mateřské školy Lom, příspěvkové
organizace města Lom, paní Marcelu
Černou, jež byla Radou města Lom
jmenována na základě doporučení konkurzní komise. Konkurzní komise slo-

žená 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 města Lom jednoznačně vybrala a doporučila Mgr. Marcelu Černou jako nejvhodnějšího kandidáta na funkci ředitelky školy. Radní

města Lom ctili doporučení konkurzní
komise a Mgr. Marcelu Černou jmenovali od 1. 8. 2012 do funkce ředitelky
ZŠ a MŠ Lom.
Paní ředitelce přeji nejen já, ale také
všichni radní našeho města mnoho úspěchů. Těšíme se velmi na spolupráci.
Kateřina Schwarzová, starostka

Milé děti, žáci, rodiče, zaměstnanci a občané
Konec školního roku se blíží a vás čekají jistě zasloužené prázdniny. Někteří
z vás si určitě pokládají otázku, co asi přinese nový školní rok, ve kterém vás přivítám já – nová ředitelka školy Marcela
Černá. Chci vás ubezpečit, že se budu snažit zajistit vaší (naší) škole a školkám takové klima, ve kterém se budete vy, děti,
žáci, učitelé, všichni zaměstnanci školy
a rodiče, cítit dobře a bezpečně.
Říká se, že „Změna je život“, ale musí
to být vždy změna k lepšímu a já bych si
moc přála, abychom se na změnách, které
vás (nás) určitě čekají, podíleli společ-

Fotosloupek

nými silami, abychom „táhli za jeden provaz“ a změny vnímali pozitivně.
Ráda bych využila tohoto článku
i k vyjádření lítosti nad neuskutečněným setkáním se všemi zaměstnanci organizace, které mělo proběhnout 10. 5.
v KD Lom. Určitě si toto setkání vynahradíme 28. 8., kdy vás uvítám po zasloužené dovolené.
Co dodat? Závěrem mi dovolte popřát
vám všem úspěšné zakončení školního
roku, příjemné prožití prázdnin a dovolené a 3. září nashledanou!
Marcela Černá

Naše děti  Naše děti  Naše děti  Naše děti

Vítání jara
v MŠ Lom
Starostka města Kateřina Schwarzová společně s místostarostou Pavlem Barákem
se 16. 5. 2012 setkali se seniory z Loučné a maminkám předali malou pozornost
u příležitosti Dne matek.
Chtěli bychom tímto vřele a upřímně poděkovat vedení města Lom, především paní starostce Kateřině Schwarzové, panu místostarostovi Pavlu Barákovi a Jaroslavě Brzákové za milé setkání a předání malé pozornosti u příležitosti Dne matek. Těší nás, že i v této době nezapomínají na své starší
spoluobčany. Ještě jednou velké díky.
Za Klub důchodců Loučná Eva Langhammerová

Každoroční vítání jara patří k velmi
oblíbeným akcím v naší školce
v Lomu. Nejinak tomu bylo i letos, kdy
děti z naší školky přivítaly příchod jara
spolu se svými nejbližšími.
Přípravy na slavnost začaly už od
rána, ve třídách si děti s učitelkami opakovaly verše, básničky, písničky i tanečky s jarní tématikou, aby vše „klaplo“
co nejlépe. Paní učitelky vyzdobily zahradu barevnými stužkami, nachystaly
dobroty a vše bylo připraveno.
Odpoledne to vypuklo!
Na školní zahradu přicházeli rodiče,
ale také babičky a dědečkové i sourozenci. Děti společně s učitelkami předvedly vše, co si na vítání jara připravily. Zpívaly, recitovaly a tancovaly.
Rodiče své děti odměnili velkým potleskem. Následovalo opékání buřtů,
na které se děti velice těšily, sladké odměny, občerstvení v podobě zmrzliny,

cukrovinek a koláčů, které nám upekly
naše paní kuchařky.
Již tradičně se Vítání jara zúčastnila
ředitelka ZŠ a MŠ Lom, Dagmar Coubalová, která všechny přítomné přivítala a od dětí obdržela květinu, kterou
společně vypěstovaly.
Příjemné odpoledne doplňovala
hudba, krásné slunečné a teplé počasí

dodávalo Vítání jara příjemnou atmosféru. Na závěr byly maminky odměněny květinou v květináči, kterou
každé dítě samo vypěstovalo jako dárek k blížícímu se svátku matek.
Akce se vydařila, počasí nám přálo
a už teď se všichni těšíme na další slunečné dny a „Zamykání školky”.
Lenka Černá

Jak jsme poslali zimu pryč

Dne 17. 5. 2012 jsem měla společně s panem místostarostou Pavlem Barákem
tu čest zúčastnit se 25. sportovních her seniorů. Za vedení města Lom jsem přišli podpořit naše kluby seniorů – Lom a Loučná. Opět, stejně jako loni, se mi tajil
dech nad jejich nadšením, nezdolností a chutí závodit a zvítězit. Všichni byli perfektní. Atmosféra celých her na mě dýchla v duchu moudra skloubeného se sportem. Děkuji milým seniorům za skvělý zážitek.
Starostka Kateřina Schwarzová

Vynášení Morany je starý pohanský zvyk vztahující se k období jarní
rovnodennosti. V MŠ Loučná tuto tradici ctíme a dodržujeme, letos jsme ale
udělali pár změn. Rozhodli jsme se,
že zaženeme zimu a přivoláme jaro až
26. dubna, přizvali jsme si na pomoc
rodiče a vyprovázeli jsme Moranu
v čarodějnickém oblečení.
Figurínu Morany, Mařeny, ale také
smrtky či zimy děti společně s učitelkami vyrobily podle své fantazie a celé

dopoledne vybíraly tu správnou básničku, písničku nebo pokřik, kterým se
s ní rozloučí.
V odpoledních hodinách se pak sešli čarodějnice a čarodějové z řad dětí
i rodičů a vydali se společně s Moranou obejít město. Cílem byl lesík u dětského hřiště, kde ji postavili
doprostřed. Děti kolem ní vytvořily
kruh a zazpívaly jí píseň „Travička
zelená“ zahrály si s ní hru „Na veverku“ a nakonec na ní třikrát zakři-

čely: „Zimo, zimo, jdi už pryč, jaro
odemyká klíč“.
Podle tradice by se Morana měla hodit
do řeky, potoka, nebo ze skály. Nám jí ale
bylo líto, proto jsme jí raději jen zapíchli
na plot lesní školky a nechali ji svému
osudu. Myslíme, že to ocenila a odměnila
se nám, protože začátek měsíce května
byl teplotně velmi nadprůměrný. Všem,
kdo se akce zúčastnili, děkujeme a příští
rok si ji určitě zopakujeme.
Učitelky z MŠ Loučná
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Školní autobus v Lomu
�

Dnem 1. září 2012 začíná v Lomu pro naše školáky a seniory fungovat tzv. školní autobus, který je dotovaný z městského rozpočtu a tudíž pro školáky a seniory z Lomu je zcela zdarma. Trasu tohoto autobusu najdete v jízdním řádu.

JÍZDNÍ��ÁD�LINKY��.�60�(ŠKOLNÍ�BUS)���platný�od�1.�9.�2012
Pracovní�dny
Trasa
�as
Trasa
7:19
Litvínov,�nádraží
Lom,�rozcestí�M.�Rad�ice
7:21
Litvínov,�nám�stí�Míru
Lom,�nám�stí
7:22
Litvínov,�Máj
Lom,��ervený�k�íž
7:23
Litvínov,�mototechna
Lom,�škola
7:24
Litvínov,�sportovní�hala
Lom,�Geologický�pr�zkum
7:27
Litvínov,�Citadela
Lou�ná
7:30
Litvínov,�3.�ZŠ
Lou�ná,�kone�ná
Lou�ná
7:31
Litvínov,�Koldum
7:32
Horní�Lom
Horní�Lom
7:34
Lou�ná
Litvínov,�Koldum
7:35
Lou�ná,�kone�ná
Litvínov,�3.�ZŠ
Litvínov,�Citadela
7:36
Lou�ná
Litvínov,�sportovní�hala
7:38
Horni�Lom,�rozcestí
Litvínov,�mototechna
7:39
Lom,�Geologický�pr�zkum
Litvínov,�Máj
7:40
Lom,�škola
Litvínov,�1.�ZŠ
7:42
Lom,��ervený�k�íž
Litvínov,�nádraží
7:45
Lom,�nám�stí
Lom,�rozcestí�M.�Rad�ice
�������������

�as
14:15
14:17
14:20
14:21
14:22
14:23
14:24
14:26
14:28
14:29
14:30
14:31
14:32
14:34
14:35
14:36
14:37
14:38

Poznámky:���linka�nejede�27.�10�a�29.�10.�

Městské byty v Lomu a nájemné
Domnívám se, že bytová politika
města je velmi důležitou otázkou a je
dobré, aby lidé bydlící v městských bytech věděli, co se zamýšlí. Dovolte mi
prosím, abych zde na tomto místě tuto
jistě důležitou záležitost osvětlila.
V současné době město Lom disponuje 145 byty, v nichž bydlí nájemníci.
Aktuální předepsané nájemné ve standardních bytech v majetku města Lom
je 28,22 Kč/m2/měsíc, u bytů se sníženou kvalitou je aktuální předepsané nájemné ve výši 25,40 Kč/m2/měsíc. Takto
stanovené nájemné nebylo zvyšováno,
ačkoli na základě výpisu z Mapy nájemného vytvořeného ministerstvem pro
místní rozvoj, je obvyklé nájemné dle
soudního znalce ve standardním nájemním bytě ve městě Lom doporučeno ve
výši 47 Kč – 57,40 Kč/m2/měsíc. Vedení
města Lom nepřistoupilo k tak razantnímu kroku, jakým zvýšení nájemného

bezesporu je, a to z důvodů – a nyní se
musím vrátit o rok zpět. Do doby kdy
jsem se setkávala a promlouvala s nájemníky a důvodem těchto schůzek
byl monitoring jejich případného zájmu o koupi bytů a tudíž i celých bytových domů, v nichž bydlí. Z těchto jednání vyplynul fakt, že občané mají ve
velké míře zájem o to bydlet ve vlastním. Tudíž vedení města vyhovělo žádostem převážné většiny nájemníků
a bytové domy určilo k prodeji. Názor
některých nájemníků – „opravte nám
ty byty a domy a my si pak byty a bytové domy koupíme“ je zcestný a zavádějící. Neboť je naprosto zřejmé, že
odhadní ceny takto opravených nemovitostí by se zcela jistě diametrálně lišily
a vzdálily se ceně za současný stav nemovitostí. Nynější situace dokládá, že
nájemníci mají skutečně zájem bydlet
tzv. „ve svém“. Výborným příkladem je

dům č.p. 340 na ulici Vrchlického, který
už vůbec není „domem hrůzy“, nýbrž je
nyní jedním z nejhezčích domů v této
části našeho města. Majitel, pan Hada,
zaslouží velký dík a obdiv za skvěle odvedenou práci. Záměrem vedení města
je, aby také ostatní bytové domy byly
kupujícími zrekonstruovány a opraveny tak, jak jsou dané podmínky ve
smlouvách. Vedení města se domnívá,
že umožnit nájemníkům bydlet ve vlastním – je troufnu si říci – tím nejlepším
řešením. Neboť nutnost velkých oprav
a rekonstrukcí bytových domů by obrovsky zatížila rozpočet našeho města,
a to na úkor všech občanů. Pokud bychom chtěli, aby nájemné z bytů pokrylo náklady na jejich správu a údržbu,
pak bychom se bohužel nevyhnuli zvyšování nájemného tak, jak doporučuje
ministerstvo pro místní rozvoj.
Kateřina Schwarzová, starostka

Parkování automobilů v našem městě
Téma parkování v našem městě je
na pořadu dne. Automobilů neustále
přibývá a parkovacích míst je stále
méně a méně. Na fotograﬁi vidíme nevhodné parkování v našem městě. Žádáme naše občany, aby nebyli bezohlední k lidem, kteří opravám chodníků
a údržbě zeleně věnují nemalé úsilí,
a aby městu šetřili peníze.
Dále upozorňujeme řidiče, že nevhodným parkováním vytváříte, někdy
i nevědomky, nebezpečné situace v silničním provozu. Tento článek je výzvou,
abychom se zamysleli nad situací, jejíž
negativní důsledky můžeme mnohdy
sami při troše ohleduplnosti a pochopení
zmírnit či ovlivnit. Možná, že si ani při
povinnostech, které se na nás všechny
valí, starostech a dnešní hektické době
neuvědomujeme stav, který svým ko-

náním ještě zhoršujeme. Měli bychom
si připomenout, že jsme lidé rozumní
a snášenliví. To jak žalostně vypadají
některé chodníky a travnaté plochy není

vlivem chodců, ale právě nevhodně zaparkovaných aut.
Za kolektiv zaměstnanců MÚ Lom
velmi děkujeme.

Nad dopisy ze schránek důvěry
Minulý měsíc vydaly schránky
důvěry svá „tajemství“ celkem třikrát. Jednou jsem zde nalezla peněženku, jednou klíče a jednou poděkování podepsané „Lomáci“. Pisatel
či pisatelé touto formou děkují za
kladné vyřízení jejich žádosti. Jsem
velmi ráda, že jsme mohli vyhovět jejich přání v co nejkratší době
a s kladným výsledkem.
Na tomto místě mi prosím ještě
dovolte, abych se vrátila k dopisu ze
schránky důvěry, o němž jsem psala
již minulý měsíc. Měl dvě části na
první z nich jsem odpověděla, a sice
záležitost autobusové zastávky na
nám. Republiky a k druhé části týkající se parkování na nám. Republiky

před bývalou drogerií sděluji, že se
zde nachází veřejné parkoviště bez
organizovaného provozu, parkováním vozidel na tomto parkovišti nedochází k porušování pravidel silničního provozu, neboť parkují na
ploše k tomuto určené. Kontrolou
bylo zjištěno, že vozidla zde parkující mají platnou STK. Nelze vydat
zákaz parkování majitelům zaparkovaných automobilů.
Vážení občané města Lom, velmi
vám děkuji za to, že využíváte schránek důvěry a tímto způsobem se podělíte o své postřehy, problémy, náměty, ale i nálezy. Vítám vaše výtky,
informace i pochvaly…
Kateřina Schwarzová

Beseda se seniory z Loučné
Vzhledem k tomu, že naši senioři
nejsou vedení města lhostejní, pořádá
město Lom prostřednictvím městské
knihovny pravidelné besedy se seniory.
Jedno takové setkání se uskutečnilo
dne 23. května, kdy lomské knihovnice
navštívily naše milé seniorky a seniory
v klubovně důchodců v Loučné.
Hlavním tématem besedy byla kulturní výročí měsíce května 2012. Výročí se týkala především narozením, či
úmrtím známých osobností z kulturního, sportovního i společenského života. Mezi jubilanty patří i patřili např.

tyto osobnosti: Věra Čáslavská (česká
gymnastka), Ludmila Vaňková (česká
spisovatelka), Miloslav Vlk (český římskokatolický duchovní), Karel Roden
(český herec), Ivo Viktor (český fotbalista), Josef Švejcar (český pediatr) aj.
Beseda byla doplněna několika
vhodnými knihami obsahujícími jejich
životopis a také zajímavostmi z jejich
osobního života.
Beseda proběhla v srdečné atmosféře a již nyní připravujeme materiály
na další setkání.
Venuše Krupičková, knihovnice

Milá návštěva městské knihovny
Ve středu 16. května zavítala do
knihovny milá návštěva – děti z MŠ
v Lomu. Beseda, kterou pro ně připravily knihovnice probíhala veselým povídáním o pohádkách, zvířátkách a o tom,

co děti baví a zajímá. Následně si děti
prohlédly několik dětských knih a na
závěr si zasoutěžily o sladkosti v hádání
hádanek a ve znalosti pohádkových postaviček z večerníčků.

Reakce na roznášku pošty
a Lomské radnice pro město Lom
Jako poštovní kurýrka pracující pro
město Lom roznáším nejenom poštovní
zásilky, různé pozvánky, složenky, ale
také každý měsíc náš měsíčník Lomská radnice. Jsem ráda a šťastná, že
tuto práci mohu vykonávat, těší mě být
každý den v kontaktu s obyvateli našeho
města. Promluvit s nimi. Jejich dotazy,
problémy, informace, různé podněty
a náměty poté tlumočím paní starostce.
Bohužel se však najdou někteří občané,
kteří se snaží mi radost z práce zkazit.
Třeba tím, že jsou na mě hrubí a sprostí.
Nadávají mi byť jen za to, že jsem jim
nedonesla výtisk Lomské radnice ve
stejný den jako obyvatelům jiných části
Lomu. Každému rozumnému obyvateli
našeho města musí být ale jasné, že nemohu roznést v jeden jediný den Lom-

skou radnici úplně každému, a to s ohledem na to, jak je naše město rozsáhlé.
Z důvodu rozsáhlosti našeho města roznáším měsíčník přibližně tři až čtyři dny
tak, aby se dostal skutečně všem a do
každé domovní schránky. Prosím proto
o jistou dávku shovívavosti, trpělivosti
a tolerance pokud se k vám nedostane
Lomská radnice první den mé roznášky.
Nemějte strach, Lomská radnice se určitě dostane včas a úplně ke všem. Děkuji za pochopení.
S případnými dotazy, náměty, problémy a stížnostmi se prosím na mne
obracejte prostřednictvím e-mailu, ačkoli přivítám i slova chvály:
kuryrkalom@seznam.cz
S přáním krásných a slunečných
dnů vaše poštovní kurýrka.

Daň z nemovitosti se nezvyšovala
Reaguji na dotazy občanů našeho
města týkající se daně z nemovitosti.
Pokud se vám částka na složence, kterou vám zaslal Finanční úřad Litvínov
liší oproti roku loňskému je to způsobeno tím, že vám daň z nemovitosti
stanovil FÚ hromadným předpisným
seznamem nebo platebním výměrem se
zahrnutím změn, tedy nikoli tím, že by

Zastupitelstvo města Lom projednalo
a usnesením schválilo zvýšení daně
z nemovitosti. Poslední zvýšení daně
z nemovitosti iniciovalo a také schválilo v roce 2009 tehdejší městské zastupitelstvo. Za současné vedení města
Lom vás mohu ujistit, že daň z nemovitosti nehodláme zvyšovat.
Kateřina Schwarzová, starostka
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Lomské čarodějnice měly slet
Již tradicí se stal dubnový slet a rej
čarodějnic, který pořádá město Lom
na hřišti v horní části Lomu. Ten letošní byl zahájen v 17:00 hodin paní
starostkou Kateřinou Schwarzovou,
která všechny přítomné vřele přivítala a popřála příjemnou zábavu dětem i dospělým. Tu rozjel v pravém
slova smyslu moderátor a bavič Vlasta
Vébr, který pozval všechny přítomné
čarodějnice a čaroděje na čarodějnický rej a celé to rejdění zpestřil různými tanečními kreacemi, které děti
s nadšením napodobovaly. Nechyběly
zábavné soutěže, jízdy na koni a malování na obličej. Ještě před společným táborákem s opékáním špekáčků,
bylo porotou vybráno a odměněno
10 nejkrásnějších masek čarodějnic. Ani ostatní čarodějnice nepřišly
zkrátka i pro ně měli pořadatelé připravenou sladkou odměnu.

Letošní rejdění čarodějnic se
opravdu vydařilo a již nyní se těšíme
na příští slet v roce 2013.
Pořadatel akce, město Lom děkuje
sponzorům – p. Radošovi, majiteli
Krušnohorských uzenin a p. Bergmanovi, vedoucímu restaurace Anšajba.
Poděkování patří i lomským hasičům
za pomoc při organizaci akce a zaměstnankyním MěÚ za pomoc při zajištění soutěží pro děti.

Město Lom nabízí domy k prodeji
 PRODEJ DOMU
č. p. 140, Osecká, Lom

 PRODEJ DOMU
č. p. 333, Osecká, Lom

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. 248, Osecká, Lom

Na závěr přišlo vyhodnocení.
Všechny berušky se velice snažily a zaslouží obrovskou pochvalu, ale přeci
jen některé z nich byly nejlepší.
Na prvním místě se umístili beruščáci z 1.A: Jára Materna, Matěj Raiminius, Josef Vaňo. Druhé místo obsadily berušky z 1.B: Radek Strnad,
Kristýna Vaňová, Kristýna Mošovská.
Třetí místo vybojovaly berušky z 1.A:
Lucinka Džavíková, Vašek Gregor, Tomáš Horváth.
Velké poděkování patří i našim maminkám, které svým beruškám připravily krásné kostýmy.
Hana Rambousková,
Jana Dietrichová

Jedná se o bytový dům s 3 bytovými
jednotkami, kde v současné době jsou
obsazeny všechny tyto bytové jed-

Volná kapacita
v penzionu pro seniory
Město Lom si dovoluje nabídnout volnou kapacitu ubytování v Penzionu pro seniory Lom, ul. Československé
armády 487. Ubytování je určeno seniorům, kteří jsou
orientováni osobou, časem, místem a prostorem a jsou
schopni chůze, seniorům žijících osaměle, příjemcům
pečovatelské služby, seniorům, kteří jsou v základních životních úkonech soběstační, ale pro zajištění některých
potřeb potřebují z důvodu věku nebo zdravotního stavu
pomoc nebo péči jiné osoby.
Prohlídku penzionu lze uskutečnit od pondělí do neděle
po předchozí domluvě na tel. č. 476 744 357.
Bližší informace a žádosti získáte u pí Čevonové, tel. č.
476 769 864 nebo osobně na MěÚ Lom, kancelář č. 14.

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. 49, nám. Republiky, 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.
 PRODEJ DOMU
č. p. 391, Osecká, Lom

Beruškiáda na Bombě
Dne 24. 5. se to na Bombě hemžilo
beruškami to proto, že prvňáčci tam
měli velkou vědomostní soutěž „Beruškiádu“.
Berušky létaly od úkolu k úkolu
a plnily beruščí matematické slovní
úlohy, odpovídaly na přírodovědné
otázky a zapotily se i u čtenářského
úkolu. Na louce vykvetlo znenadání
několik zajímavých květů s čísly, které
nikde jinde neuvidíte a naše berušky
měly za úkol najít k těmto květům příklady. Ani tělocvik nebyl opomenut,
a tak jeden z úkolů Beruškiády byl prověřit, jak vysoko berušky vyskočí. Výtvarný úkol byl pro každou berušku legrace, měly totiž namalovat sami sebe.

notky. Dům se nachází na stavební parcele č. 267/1.

Jedná se o rodinný dům s 2 bytovými
jednotkami, kde v současné době jsou
obsazeny obě tyto bytové jednotky.
Dům se nachází na stavební parcele
č. 124/1. Odhadní cena: 738 525 Kč.
V případě zájmu o koupi domu
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.

Blahopřejeme jubilantům
V měsících červen, červenec a srpen 2012 oslaví tito
lomští občané významné životní jubileum:
červen 2012 – Altšmíd Ladislav, Černý Antonín,
Procházková Marianna, Kendralová Roswitha
a Solnařová Božena
červenec 2012 – Táborský Petr, Hantáková Ludmila,
Vacek Miroslav a Petrlík Jiří
srpen 2012 – Svatoňová Pavla, Kronichová Jarmila,
Majerová Siegrida, Drábek Jiří, Ejemová Alina
a Zeidlová Věra
V měsíci srpnu se krásného věku dožívá též
nejstarší občanka města Lomu Aloisie Fligrová.
Vedení města Lom přeje všem našim jubilantům hodně
klidu a pohody.

Podrobné informace včetně žádosti naleznete také na
webových stránkách města: www.mesto-lom.cz v sekci sociální služby.

�

Vystoupení mažoretek ZŠ Lom
Dívky, které navštěvují kroužek
mažoretek na základní škole v Lomu,
byly pozvány, aby v sobotu 26. 5. 2012
vystupovaly na Majálesu v Mariánských Radčicích. Sobotní odpoledne
plné sluníčka zahájily malé mažoretky
(děvčátka ve věku 6 – 10 let) oblečené
v roztomilých růžových kostýmech.
Divákům se moc líbily a za to sklidily velký potlesk. Také se předvedly
velké mažoretky (dívky ve věku 11 –

15 let) ve třpytivých modro-žlutých
šatech. Obě skupiny děvčat předvedly
práci s hůlkou, kterou se naučily během školního roku. Vystupovaly za doprovodu moderních a dechových písniček. Mažoretky zaujaly diváky nejen
svou šikovností, ale i hezkými novými
kostýmy, které byly zakoupeny díky
sponzorskému daru od města Lom. Za
svou snahu sklidily potlesk a domů si
odnesly sladkou odměnu.

PSÍ KADE�NÍK
IVANA HRUBÁ
Smetanova 519
LITVÍNOV

T e l . : 723 613 345

Ve spolupráci se starostkou Mariánských Radčic proběhne likvidace obrovské černé skládky, která se postupně zvětšuje v místech při vjezdu do Lomu od Mariánských Radčic na ulici Palackého v Lomu.
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M� S T O L O M

M�STO LOM

po�ádá ZÁJEZD
.

21. 7. 2012

Závod “ LOMSKÝ B�H „ se skládá ze dvou �ástí
B�HU PRO D�TI a B�HU PRO JUNIORY A DOSP�LÉ

Datum
Kancelá� závodu
P�ihlášky
Ceny
Po�adatel závodu
Startovné

prostory M� knihovny – budova M�stského ú�adu v Lomu
Zájemci se mohou p�ihlásit formou p�ihlášek, které si mohou
vyzvednout v M� knihovn� Lom a tamtéž je vypln�né odevzdat
do 8.6. 2012.
ocen�ní dle kategorií a možností po�adatele závodu
M�Ú Lom, nám. Republiky 13, Lom
0 K�

B�H PRO D�TI
Délka
Kategorie

600m – 1 500m ( dle kategorií)
žáci 6,7 let
žáci 8,9 let
žáci 10,11 let
žáci 12,13 let
žáci 14,15 let

Start
Cíl
Trasa závodu

žákyn� 6,7 let
žákyn� 8,9 let
žákyn� 10,11 let
žákyn� 12,13 let
žákyn� 14,15 let

Start
Cíl
Trasa závodu

0m

600m
600m
1.500m
1.500m
1.500m

v 10:30 z nám�stí Republiky v Lomu
Lom nám�stí Republiky
po vyzna�ené cyklistické stezce na nám�stí Republiky sm�rem od M�stského
ú�adu nahoru a zp�t.

B�H PRO JUNIORY A DOSP�LÉ
Délka trasy
Kategorie

p�evýšení

5km

p�evýšení

Junio�i 19 let (a mladší)
Muži 20 – 39 let
Muži 40 – 49 let
Muži 50 – 59 let
Muži 60 let a více

Odjezd : 7:00 hod. M�Ú Lom, 7:05 hod. Lou�ná (KONE�NÁ BUS �. 13)
Po dohod� i z Litvínova / Citadela, obch. st�. Máj, autobus. nádraží/ a Mostu /u nádraží/

Cena dopravy: 220 K� /osoba

180 K�/d�ti do 5 let

Informace a závazné p�ihlášky osobn� v M� knihovn� v Lomu
nebo na tel. 476 769 874, tamtéž i zaplacení zájezdu do t�ech dn� po p�ihlášení.

0m
Juniorky 19 let (a mladší)
Ženy 20 – 34 let
Ženy 35 – 44 let
Ženy 45 – 54 let
Ženy 55 let a více

v 10:00 hod. z nám�stí Republiky v Lomu
Lom nám�stí Republiky
z nám�stí kolem parkovišt� k rod.domk�m (okál�m), p�ed okály zahnout vlevo
do mírného kope�ku, poté zahnout vpravo po silnici mezi okály a dále rovn� do
mírného svahu na jehož konci zahnout vlevo na polní cestu, na rozcestí zabo�it
vpravo p�es železni�ní tra�(Moldava–Most), dále rovn� po polní cest� sm�rem ke
vchodu na koupališt� Bomba, na koupališti ob�hnout vodní plochu a nazp�t po
stejné trase.

DINOPARK

M�sto Lom - M�stská knihovna Lom

P�ÍM�STSKÝ TÁBOR pro d�ti ve v�ku od 6 – 15 let
Co je p�ím�stský tábor ?
Je to jednodenní tábor, kde se d�ti, které tráví prázdniny doma mohou bavit, zažít plno zážitk�
a nenudit se u televize �i po�íta�e. Pozor – jednotlivých akcí se m�že zú�astnit nejvíce 15 d�tí,
proto je nutné se v�as p�ihlásit. Dopravu a vstupné p�i výletech si hradí každé dít� samo.
Zájemci si mohou vyzvednout P�IHLÁŠKY v M� knihovn� v Lomu a tamtéž je do
10. �ervence odevzdat, informace na tel. 476 769 874.

Prázdninový program p�ím�stského tábora:
30. 7. Návšt�va psího útulku v Litvínov�

– sraz v 09:00 hod. v M� knihovn�, odjezd 09:25 hod. autobusem do Litvínova.
Prohlídka útulku, povídání s pracovníky útulku o opušt�ných zví�átkách a o tom jak se k nim chovat a co d�lat p�i
napadení a pokousání psem. S sebou sva�inu a peníze na dopravu / cca 20 K�/.

Návrat do Lomu - 14:30 hod.

31. 7. Rozhledna na R�žovém vrchu / Hora Sv. Kate�iny

– sraz v 9:00 hod. v M� knihovn�, odjezd 09:59 hod. do Litvínova. S sebou sva�inu,
pohodlnou a pevnou obuv, peníze na dopravu /50 K�/. Návrat do Lomu – 16:00 hod.

1. 8. Podkrušnohorské technické muzeum

– sraz v 07:00 hod. v M� knihovn�, odjezd 07:31 hod. vlakem /dolní nádraží/ . S sebou
sva�inu, peníze na dopravu a vstupné /cca 70 K�/. Návrat do Lomu – 14:35 hod.

2. 8. Zámek Jeze�í

– sraz v 09:00 hod. v M� knihovn�,/, odjezd 09:25 hod. do Litvínova. S sebou sva�inu,
peníze na dopravu a vstupné /cca 80 K�/. Návrat do Lomu – 15:30 hod.

3. 8. Obora Mstišov

– sraz v 7:00 hod. v M� knihovn�, odjezd v 07:40 hod.vlakem /horní nádraží/ ,
S sebou sva�inu, pohodlnou obuv a peníze na dopravu /cca 50 K�/.
Návrat do Lomu – 13:30 hod.

Ctěné člobrdinky a člobrdíci,
díky Žerykovi, který pod
gaučem vyčenichal krabici
s fotograﬁemi Taťuldy, Máničky, Bábinky a mnoha dalšími zajímavostmi, vám totiž
vylíčím, jak se přihodilo, že
jsme tu s vámi už 80 let.
Tak vás uvítá Hurvínek
na výstavě, která nese název
„Slovo má Hurvínek“ a jako
poděkování dětem za pomoc
při výstavě „Lom očima našich dětí“ ji pro vás pořádá

město Lom. Interaktivní výstava proběhne na sále Kulturního domu Lom ve dnech
15. 6. 2012 v době od 9 do
17 hod. a 16. 6. 2012 v době od

8 do 16 hod. Pozor pro veřejnost bude výstava zpřístupněna
v pátek odpoledne a sobotu.
Asi je málo těch, kteří kouzelné postavičky, neznají. Asi
je také málo těch, kteří naopak
znají odpovědi na otázky: Jak
se jmenuje pan Spejbl křestním
jménem, Jak se jmenuje maminka Hurvínka, ... Odpovědi na
otázky se na výstavě můžete dozvědět z poutavého výkladu či
z názorných panelů právě i vy.

http://www.mesto-lom.cz
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Oslavy 100 let SK Viktoria Lom
Město Lom společně s SK Viktoria Lom oslavilo dne 2. 6. 2012 100 let od založení SK Viktoria Lom. A že to byla oslava
vskutku grandiózní dokazují fotograﬁe. Návštěvnost byla vysoká. To potvrzuje také částka vybraná na dobrovolném vstupném. Necelé 4 000 Kč budou společně s vydraženými 5 000 Kč věnovány příspěvkové organizaci města ZŠ a MŠ Lom.

Stará garda vs. Osobnosti společně s místostarostou Pavlem Barákem
a hrajícím radním Bronislavem Schwarzem

Pozvání přijali také zástupci významných dárců a mecenášů města Lom –
Mgr. Liběna Novotná, ředitelka pro regionální politiku akciové společnosti Czech Coal a Ing. Vladimír Budínský, ředitel strategie a komunikace akciové společnosti Severočeské doly Chomutov.

Fotosloupek

Den dětí na Bombě – Pohádková cesta

Sport

Vysazování květin na náměstí Republiky

Lomští šipkaři sahali po postupu do 1. ligy SČ kraje

Úprava zeleného pruhu před poštou na Náměstí Republiky

Chodníky a nové veřejné osvětlení na náměstí Republiky u okálů jsou již
hotové, zbývá dodělat silnici.

LOMSKÁ RADNICE

Jak se již pravidelně setkáváte, vážení čtenáři našeho měsíčníku, i s naším šipkařským sportem, tak je mi
milé, že potkávám spoluobčany, kteří
dříve neměli o tom, že něco takového
existuje, žádné zprávy a že toto lze
provozovat i závodně. Ptají se mě, kam
jedete, jak si stojíte. K této propagaci
a zájmu občanů pomohla i možnost
uvádět naše krátké zprávy v Lomské
radnici a jsme za to rádi.
Šipkový sport je samozřejmě vždy
spjat s hospodou a pitím piva, ale my
si myslíme, ti kteří to pivo máme rádi,
že takto se dá spojit i několik zájmů
a ne jen vysedávat v lokále a bavit se
o sousedovi nebo o tom, jak je zvykem
v hospodě, jak dřív bylo líp nebo kdo
si co nakradl.
Nyní již k našim šipkám. Jak jsem
vás již informoval v předchozích měsících, náš tým Sokolovna Lom si
vedl v nadstavbové skupině o postup
do 1. ligy severočeského kraje velmi
úspěšně. Byli jsme na postupových
místech, avšak nekázní některých našich hráčů, kteří se nedostavili k utkáním, jsme možnost postupu prohospo-

dařili. Vím, že budu muset jako kapitán
vyvinout vyšší úsilí, aby tato negativa
byla odstraněna.
Bohužel, doba je taková jaká je, ne
všichni mají možnost investovat v průměru 2 000 Kč měsíčně do své záliby.
Takže jsme nepostoupili, ale cíl který
byl, jsme s přehledem splnili, a to že
po loňském postupu jsme druhou ligu
s přehledem uhájili. Příště budeme
muset vynaložit větší úsili a hlavně ti,
kteří nejsou v základní sestavě, aby
byli schopni nahradit ty, kteří se nemohou některých zápasů zúčastnit.
Dalším velkým plusem je skutečnost, že jsme se po několika letech domluvili s naším sesterským klubem
Satani Lom, kde řada z nás šipkařsky

vyrostla, na vzájemné podpoře. Rivalita nás v minulosti dohnala i k vzájemným pomluvám a i já jako kapitán Sokolovny Lom jsem se tomu nevyhnul.
Nyní jsem tomu rád, že s místokapitámem Satanů Lom Františkem Szitaiem
jsme tuto dohodu o budoucí podpoře
uzavřeli. Jen čas ukáže, zda jsme toho
schopni a já chci věřit, že ano.
Takže hlavní ligová soutěž je letos
za námi, nyní nás čekají pouze soutěže
letní ligy. Sokolovna Lom se rozdělila
na dva týmy, aby i ti hráči co nebyli
v základní sestavě dostali šanci.
Věřím, že v příští ligové soutěži,
která začne v září vás budu v našem měsíčníku informovat o lepších výsledcích
našich klubů.
Václav Šteﬂík
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