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Slovo starostky

Vážení a milí občané města Lom,
je mi ctí a jsem ráda, že vás
mohu opět velmi srdečně pozdravit po dvouměsíční přestávce a informovat vás o dění v našem městě
v průběhu prázdnin.
V době dovolených a prázdnin
jsme v Lomu nezaháleli a máme se
čím pochlubit. Ostatně více informací najdete uvnitř vydání. Připomínám vám to, že od 1. 9. 2012 začne
v našem městě fungovat a hlídkovat
Městská policie. V tento den poprvé
vyjede také „školní autobus“, jenž
bude zdarma vozit jak naše děti, tak
také lomské seniory. Proto neváhejte
a přijďte si na Městský úřad Lom pro
průkazku opravňující k jízdě tímto
autobusem. Rádi vám vše vysvětlíme
a obdržíte též jízdní řád tohoto busu.
Za zmínku stojí vybudování nového chodníku z nám. Republiky
dolů na ulici ČSA. Ostrůvky u těchto
chodníků ještě osázíme keříky.
Rekonstrukce mateřské školky
v Loučné se chýlí ke konci. Obyvatelům a majitelům nemovitostí v ulici
Nerudova udělala radost nová komunikace včetně chodníků a veřejného
osvětlení, které realizovalo město
Lom. Majitelé zdejších nemovitostí si
zainvestovali parkovací plochu, kterou jim město Lom prostřednictvím
městských technických služeb, vybudovalo. Městské technické služby
Lom plně fungují, coby příspěvková
organizace města, od 1. 7. 2012.
V ulici Palackého vodárenská
společnost opravila kanalizační a vodovodní řad.
Konečně se nám podařilo vysoutěžit provedení komunikace na nám.
Republiky u okálů. Zdejší obyvatelé
se tak konečně dočkají, kromě již nových chodníků a veřejného osvětlení,
také nové silnice. Základní škola si
na nový plášť, nové okapové svody
a parapety musí chvilenku počkat,

v současné době je zpracovávána
projektová dokumentace.
Územní a stavební řízení týkající
se vybudování úplně nového chodníku od MŠ v Loučné k ul. Libkovická se troufnu si říci také chýlí ke
zdárnému konci, tak abychom mohli
začít tento chodník pro bezpečí našich občanů budovat.
Zvelebili jsme okolí obchůdku
v Loučné, ul. Novostavby. Kavárna
U radnice v Lomu kvalitně a plně
funguje. Dokonce se paní provozovatelce dostalo velké poklony a pochvaly, a to i od přespolních návštěvníků, konkrétně z Oseka.
V červenci jsem s panem místostarostou byla poctěna pozváním
od našich seniorů na společné grilování. Tímto ještě jednou všem našim seniorům a také zaměstnankyním penzionů pro seniory děkuji za
krásné a milé odpoledne. Netajím se
tím, že mezi naše seniory velmi ráda
chodím naslouchat jejich moudrosti
a čerpám z jejich bohatých životních
zkušeností. Děkuji a těším se na další
velmi milá setkání.
Nového „kabátku“ se dočkala
hřbitovní zeď. Náš lomský kostel si
odbyl premiéru svatebního obřadu.
Trošičku vrásek na čele mi udělal
spadlý strop v přísálku Kulturního
domu Lom. Nicméně již realizujeme
jeho opravu.
Dne 17. 9. 2012 v 18.00 hodin
vás ráda uvítám na zasedání Zastupitelstva města Lom v kulturním domě a 19. 9. 2012 v 16.00
hodin rovněž v KD Lom mi bude
potěšením vás přivítat na akci Severočeských dolů a. s. Chomutov pod
názvem „STOP PRACH“.
Dne 20. 9. 2012 se těším a všechny
vás srdečně zvu na oslavy spojené
s Dnem seniorů, které město Lom
pořádá v Kulturním domě Lom.
Na Průmyslové zóně opravujeme
střechy u objektů patřících městu
Lom. Zjistili jsme totiž, že střechy
jsou v tak dezolátním stavu, že hrozilo dokonce jejich zřícení. Ještě trošičku jsme vylepšovali vzhled našeho
náměstí, umístili jsme zde kameny,
které byly nalezeny při rekonstrukci
chodníků a veřejného osvětlení.
Projektová dokumentace k bankomatu je dokončena, nyní čekáme
na vyjádření Stavebního úřadu.
Koncem srpna jsem prožila milé
setkání s velmi vitální a moudrou
jubilantkou paní Svatoňovou, které
jsem popřála k jejímu významnému
životnímu jubileu.
Ještě více informací a také fotograﬁe najdete uvnitř listu. Prožívejte,
milí Lomáci, krásné a pohodové „babí
léto“. Přeji vám všem jen vše dobré.
Kateřina Schwarzová, starostka

http://www.mesto-lom.cz

Nostalgické loučení s létem

a využívání naší komunitní kompostárny
Za chvíli bude končit krásné období plné slunečního svitu, tepla
a pohodových večerů na zahrádkách,
spojené s grilováním a přátelským
posezením s našimi nejbližšími.
Všem nám skončí i pravidelné sečení
trávníků pomocí zahradní techniky,
jejíž zvuk nás provázel po celé vegetační období.
My (občané) však již nemusíme
řešit nerudovskou otázku „Kam
s ním?“ (rozuměno kam s posekanou
trávou – jelikož se komposty na anglických trávnících dost dobře nevyjímají), neboť v našem městě je zavedena služba pro občany „Sběr a svoz
zeleného odpadu“. Také je možnost
využít městských technických služeb

ke svozu většího množství zeleného
odpadu ze zahrádek, který je ukládán v naší místní komunitní kompostárně.
Město zajistilo zřízení místní komunitní kompostárny z důvodů naplňování cílů Plánu odpadového hospodářství ČR v několika bodech jeho
závazné části.
1. snížení podílu biologicky rozložitelných odpadů uložených na
skládkách
2. omezování podílu odpadů ukládaných na skládky
3. zvýšení podílu materiálově využitých komunálních odpadů
Přejeme všem občanům krásné
babí léto.
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Našemu měsíčníku Lomská radnice se dostalo velké pochvaly
Lektorka semináře s názvem
„Obecní zpravodaj a radniční noviny
aneb 5 největších chyb při tvorbě zpravodajů“ paní Alena Sedláčková, mimo
jiné také šéfredaktorka zpravodaje
s dlouholetou praxí ve veřejné správě,
novinářka, žurnalistka, poradkyně
a konzultantka v oblasti tvorby měst-

ských zpravodajů, udělila našemu měsíčníku Lomská radnice velkou pochvalu.
Noviny máme pěkné, přehledné s výbornou orientací v textu bez gramatických
chyb, plné pravidelných rubrik. Zabýváme se neotřelými tématy, informujeme
a upozorňujeme naše občany, graﬁcká
úprava je na výbornou, a co je nejdůle-

žitější, postupujeme dle platných právních norem a zákonů. Tedy v našich
novinách by jste 5 největších chyb při
tvorbě zpravodajů jen těžko hledali.
Tímto velmi děkuji všem spolupracovníkům a týmu redakce za skvěle
odváděnou práci.
Kateřina Schwarzová

Upozornění pro občany města Lom
Upozorňujeme občany města Lomu, že termín splatnosti místního poplatku za odpad je 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 uradit poplatek přímo v pokladně MěÚ. Sazba poplatku za odpad, pro rok 2012 činí 500 Kč
na jednu osobu za kalendářní rok.
Skutečnosti vedoucí ke vzniku, zániku nebo změně poplatkové povinnosti je občan povinen oznámit do 15 dnů na MěÚ,
v kanceláři 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.
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Zamykání školky a loučení se s předškoláky

Zveme všechny zájemce o knihy a �etbu do lomské knihovny na „Dny otev�ených dve�í“. V našem
bohatém a pestrém knižním fondu najdete knihy historické, sou�asné, nau�né i zábavné a také
knihy pro d�ti a mládež. A pokud se rozhodnete rozší�it �ady našich �tená��, velmi rády vás
provedeme knihovnou a pom�žeme s výb�rem knih.

* burzu knih

– prodej vy�azených knih za 1 K�

* registraci zdarma

– pro nové zájemce do konce tohoto roku

* internet zdarma

– pro stávající registrované �tená�e v délce 30 minut

* amnestii pro zapomn�tlíky

– �tená�i, kte�í mají knihu p�j�enou „p�es�as“ ji mohou vrátit bez poplatku z upomínky

Zábavné sout�žení a kreslení

V uterý a �tvrtek od 13:00 do 16:00 hod. si mohou p�ijít d�ti do knihovny zasout�žit v zábavných
kvízech a dopl�ova�kách. Ti kte�í rádi kreslí mohou v knihovn� nakreslit obrázek své oblíbené
pohádkové postavi�ky. Obrázky budou vystaveny pro ve�ejnost v knihovn�.
Pro každého ú�astníka je p�ipravena malá sladkost.

�
�
��������������������������������������������������������������vyhlašuje

od 3.9. do 12.10.2012
�

NA TÉMA
�
�

Sout�ž�je�ur�ena�pro�d�ti�od�6�do�15�let.�
*�
Namalovat�m�žete�jakékoli�zví�e�
*�
Maximální�velikost�výkresu�A3,�nejmenší�velikost�A4.��
�������������*�
Výtvarné�práce�je�nutné�podepsat,�uvést�v�k,�adresu,�telefon�
*�
Odevzdat�je�m�žete�osobn��v�M��knihovn��v�Lomu�do�12.�íjna�
*�
Na�výherce��ekají�hodnotné�ceny�
�

Ve čtvrtek 28. června jsme se
v naší Mateřské škole v Lomu slavnostně rozloučili s dětmi, které půjdou po prázdninách do 1. třídy ZŠ.

Se školkou se loučilo 12 dětí. Na
všechny se přišli podívat jejich rodiče, někteří prarodiče, sourozenci
a další známí. Na začátku děti ro-

dičům zazpívaly písničky a zarecitovaly básničky, které se ve školce
s pani učitelkami naučily. Všichni
přítomní odměnili děti velkým potleskem.
Následovalo šerpování „školáků“
a předávání pamětních listů a kornoutků plných sladkostí. Rodiče si
děti fotili, aby na tuto událost měli
pěknou vzpomínku. Paní učitelky popřály všem krásné prázdniny a „školákům“ úspěšný vstup do první třídy
základní školy.
Na všechny čekalo oblíbené opékání buřtů a občerstvení v podobě
zmrzliny, sladkostí a koláčků, které
připravily naše paní kuchařky.
Akce se vydařila, počasí nám přálo
a dodávalo celému odpolednímu veselí příjemnou atmosféru.
učitelky MŠ Lom

Prázdninové akce v Lomu
Již tradičně pořádalo město Lom
o prázdninách pro veřejnost zájezd
a příměstský tábor pro děti. Letošní zájezd do ZOO a Dinoparku v Plzni se
těšil velkému zájmu a byl do posledního místečka obsazen.
Nemalý zájem byl i o příměstský
tábor kam se přihlašují děti, které se
o prázdninách nechtějí nudit doma.
Program a organizaci příměstského
tábora zajišťuje město Lom prostřednictvím městské knihovny. Každým rokem
je nabídnuto vždy něco nového a zajímavého. V tom letošním, který proběhl
od 30. 7. do 3. 8. byly připraveny čtyři
výlety a jedna návštěva. Návštěva se týkala litvínovského psího útulku, kam
jsme zavítali první den tábora a přivezli
opuštěným pejskům plno dobrot. Vedoucí útulku pan Štefan Horský zaujal
děti zajímavým povídáním s ukázkami
různých pomůcek potřebných k odchytu a k práci se psy. Další dny patřily
výletům do blízkého i vzdáleného okolí.

Prvním z nich byl výlet na rozhlednu na
Růžovém vrchu v Hoře Sv. Kateřiny, ze
které byl pěkný výhled po okolí a kde
jsme po cestě k autobusu spořádali plno
sladkých malin. Další den jsme jeli vlakem do Podkrušnohorského technického muzea v Mostě-Kopistech, kde na
nás čekala prohlídka velmi zajímavých
exponátů . Nejvíce na nás zapůsobila
uměle vytvořená štola, ve které jsme si
připadali, jako bychom byly opravdu
v podzemí. Všechny expozice působí
velmi autenticky díky tomu, že jsou
umístěny v prostorách bývalého hlubinného dolu Julius III.
Čtvrtek patřil zámku Jezeří, kde po
zajímavé prohlídce s výkladem o jeho
historii neušlo naší pozornosti ani podzemí zámku s expozicí strašidel. Tam
si trouﬂi ale jen ti nejodvážnější.
Poslední den příměstského tábora
si děti užily v oboře ve Mstišově. Obora není velká, ale děti zde mohly spatřit zblízka některá domácí i divoká

zvířata, např. králíky, morčata, kozy,
divoká prasata, srnce, jelena, muﬂony,
koně, kachny atd. Zvířata bylo možno
pohladit i krmit tvrdým pečivem a to se
dětem velmi líbilo.
Milým překvapením pro děti z příměstského tábora bylo pozvání od kynologického klubu v Lomu, který pro
ně připravil na čtvrteční odpoledne
ukázky výcviku psů, soutěže o věcné
ceny a malé pohoštění v podobě opékání špekáčků u táboráku.
Příměstský tábor je mezi dětmi oblíben, někteří se ho účastní již poněkolikáté. Výjimkou není ani to, že s námi
na výlety jezdí i někteří rodiče či prarodiče. Z každé akce jsme si na památku
pořídili pár fotograﬁí, které budou v září
vystaveny v Městské knihovně v Lomu
a na které se můžete přijít podívat i vy.
Děkujeme všem dětem za účast a příští
rok se těšíme nashledanou.
Pracovnice Městské knihovny Lom
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Sběr a svoz zeleně
V našem městě jsme v rámci služeb
pro občany zajistili pytlový sběr a svoz
zeleného odpadu. Každé pondělí mohou občané na označená stanoviště
v jednotlivých ulicích odkládat pytle
s rostlinným odpadem. Znamená to, že
tam bude odkládán odpad rostlinného
původu – tráva, listí, plevel ze zahrádek, piliny a případně dřevní štěpka.
Neodkládají se zde silné větve, kusy
velkých dřevin nebo celé túje a odpady
živočišného charakteru (uhynulá zvířata, vývrhy), apod..
Žádáme spoluobčany, aby na svozových místech udržovali pořádek a zelený odpad ukládali do pytlů.

Blahopřejeme
jubilantům

Co na stanoviště PATŘÍ:
tráva, listí, plevel, drobné větvičky, květiny, zbytky zeleninových natí, piliny, štěpky

Vedení města blahopřeje srdečně
jubilantům, kteří se dožívají
v měsíci září 2012 významného
životního jubilea.
Mnoho zdraví a dobré pohody
přejeme jubilantům
paní Věře Procházkové,
panu Jaroslavu Trumpusovi
a panu Wilfriedovi Procházkovi.

Co na stanoviště NEPATŘÍ:
vařené jídlo, silné větve, kusy
dřevin, celé vyřezané túje, odpady živočišného charakteru (uhynulá zvířata, apod.), jednorázové pleny…
Děkujeme za pochopení

Fotosloupek

Omluva
Vážení rodiče, prosím přijměte omluvu za komplikace s termínem poprázdninového otevření MŠ v Loučné. Rekonstrukce budovy a prostor MŠ, její zateplení
a nová fasáda, její plynoﬁkace, pokládka nových krytin a zřízení sociálního zařízení
v horním patře MŠ a celkové zkulturnění a zkrášlení prostředí, v němž tráví vaše dětičky poměrně velkou část svého času, si troufnu říci, převáží nad všemi komplikacemi a problémy, jenž rekonstrukce přinesla. Vaše děti si zaslouží krásné a příjemné
prostředí. Ještě jednou děkuji jménem vedení města za pochopení. A ještě jednou proKateřina Schwarzová, starostka
sím přijměte omluvu za způsobené komplikace.

Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vám představit čtyřnohé přátele, které čekají na vaši láskyplnou
náruč a péči v Městském útulku v Litvínově.
Pokud byste měli o pejska zájem, můžete jej navštívit v útulku nebo se spojit
telefonicky na čísle 737 142 577, kde vám podají patřičné informace.
Ten, kdo si vezme pejska z útulku, bude osvobozen od poplatku za psa na celý rok.

Andy, dvouletý pejsek středního
knírače, kamarádské povahy

Toník, tříletý pejsek, jezevčík,
kamarádské povahy

Rekonstrukce MŠ v Loučné v plném proudu – výměna zbytku starých
oken, plynoﬁkace a nový kotel s bojlerem, výměna krytiny, realizace nových sociálních zařízení v horním patře, malování…

M�sto Lom

20.9.2012

Omluva paní
Hantákové
Vážená paní Hantáková,
dovolte mi, abych Vám tímto
vyslovila hlubokou omluvu a pochopení nad skutečností, kdy došlo k blahopřání v Lomské radnici paní Ludmile Hantákové
k jejímu červencovému jubileu
přes skutečnost, že paní zemřela
27. 5. 2012.
I přes tuto nevhodnou informaci mi ještě prosím dovolte celou situaci vysvětlit, neboť se tato
skutečnost opravdu nestala naším
nedostatečným ověřením si této
záležitosti. Uzávěrka Lomské
radnice bývá kolem 25. dne předchozího měsíce, což bylo bohužel
před datem úmrtí Vaší blízké. Pokud osoba nezemře doma, obdrží
úřad informaci o úmrtí prostřednictvím centrálního informačního systému a tato informace je
úředně poskytnuta i s třítýdenním spožděním od data úmrtí,
což je odvislé od vydání lékařské
zprávy a od jejího doručení příslušné matrice, která posléze tuto
skutečnost do informačního systému zadává.
Vážená paní Hantáková, vím,
že toto vysvětlení nezmenší Váš
smutek nad otisknutým blahopřáním, ale chci Vás ubezpečit, že je
nám velice líto, že se tato citlivá
záležitost stala a že k ní skutečně
nedošlo naším ať úmyslným či
neúmyslným pochybením.
Děkuji za pochopení
Kateřina Schwarzová
starostka

K u l t u r n í d �m L o m , z a � á t e k v 1 6 : 3 0 h o d .
PROGRAM :
- uvítání starostkou m�sta
- vystoupení žák� ZŠ Lom
- hudební po�ad k tanci i poslechu „BYLA NOC KRÁSNÁ, MÁJOVÁ“

V p r � b � h u a k c e j e p r o s e n i o r y z a j i š t �n o o b � e r s t v e n í a m a l ý
dárek.
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA z H. Lomu a Lou�né ZAJIŠT�NA ZDARMA
Autobus bude ozna�en nápisem DEN SENIOR�

TRASA A ZASTÁVKY AUTOBUSU
Odjezd autob u s u v 1 6 : 0 0 h o d . z e z a s t á v k y L o u � ná , kone � n á a u t o b u s u M H D
Lou�ná, zastávka MHD /bývalá Jednota/
Lom, H. Lom, rozcestí, zast. MHD
Lom, škola, zast. MHD
Lom �ervený k�íž, zast. MHD
Lom, ul.�SA , Penzion pro seniory �p. 487
Výstup KD Lom

Po skon�ení programu zajišt�n odvoz ú�astník� stejným autobusem.

PROJEKT JE REALIZOVÁN ZA FINAN�NÍ PODPORY
ÚSTECKÉHO KRAJE

Vážení lomští dobrovolní hasiči, přijměte prosím i ode mě poděkování za vaši
obětavou práci a pomoc. Děkuji vám všem
Kateřina Schwarzová

http://www.mesto-lom.cz

PSÍ KADEŘNÍK
– IVANA HRUBÁ
Od 1. 12. 2012 bude
přesunut do ulice
Podkrušnohorská
(200 m pod Hasičskou
zbrojnicí Litvínov –
směr Hamr). Parkování
přímo u provozovny na
hlavní ulici.

Tel.: 723 613 345
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Nad dopisy ze schránek důvěry
Naše schránky důvěry si o prázdninách moc klidu neužily. Schránka důvěry umístěná na budově pošty v ulici
PKH v Lomu část Loučná byla dokonce zničena, snad kopnutím, jakýmsi
vandalem či vandaly. I přesto vydaly
schránky důvěry pět „tajemství“.
Pouze dva z dopisů byly podepsané, ostatní byly anonymní. Paní K.
za sdružení nájemníků žádala o urychlené vyřešení situace týkající se parkování u jejich domu. Tato žádost byla
předána k projednání dopravní komisi.
Jednou z variant řešení bylo namalování žlutého pruhu, jenž by měl zamezit parkování v místech k tomu nevhodných. Členové komise nicméně
nedoporučili zřízení parkovacích míst
z důvodu nedostatečného průjezdu. Na
tzv. točně musí být z bezpečnostních
důvodů zajištěn volný a dostatečný
průjezd v případě např. požáru, lékařské pomoci atd. Troufnu si říci, že žlutá
čára by měla zamezit nevhodnému parkování. Důsledné dodržování dopravních předpisů zase zkontroluje hlídka
městské policie, která bude v Lomu
fungovat od 1. 9. 2012. Parkovací
místa v Loučné budou řešena ze strany
města po domluvě s místními obyvateli
globálně a systematicky.
Paní V. A. děkovala organizátorům
sobotního odpoledne určeného všem
dětem k jejich svátku. Chválila úžasný
nápad s „Pohádkovým lesem“. Velmi
děkuji za nás za všechny, kteří jsme se
na této vydařené akci podílely za milá
slova chvály. Velmi nás těší Vaše pochvala. Děkujeme.
Další dopis byl také pochvalný. Pisatel či pisatelé děkují vedení města
Lom za zvelebování našeho města.
Chválí nové osvětlení a květinovou výzdobu. Pisatel je rád, že konečně máme
kolem sebe kulturnější prostředí. Pevně
doufá, že naši spoluobčané a rozverná
mládež nebude vše ničit a budou si naší
práce vážit. Závěrem přeje mnoho dalších úspěchů a pevné nervy. Děkuji i já
za slova chvály.
Od „nespokojených občanů
Loučné“ byla ve schránce důvěry výtka týkající se odstávek dodávky vody
bez jakéhokoli upozornění. K tomuto
problému mohu pouze sdělit to, že odstávky vody jsou v gesci vodárenské
společnosti. Pokud od ní obdržíme
včasnou informaci o odstávce vody

v Lomu, tím mám na mysli také část
Lomu Loučná, okamžitě tuto informaci předáme všem občanům, jichž
se odstávka týká. Situace s odstávkou
vody je velmi nepříjemná záležitost.
Proto žádám všechny občany o pochopení. Z mé strany mohu slíbit, že
budu klást velký důraz na to, abychom
o každé odstávce vody byly včas ze
strany vodárenské společnosti informování.
„Nespokojení občané Loučné“ se
dále domnívají, že cituji: „pro Lom se
toho dělá více, viz lavičky, chodníky
atd.,“ konec citace. Za sebe mohu říci,
že Lom a jeho obyvatele beru jako celek, nečlením jej na části. Snažím se,
aby práce byly dobře odváděny všude
v našem městě. Vedení města je tu od
toho, aby pracovalo pro všechny občany našeho města bez výjimek.
Musím vysvětlit výtku týkající se
laviček. Zde jeden příklad. Lavička
umístěna na žádost seniorů před poštou v Horním Lomu se stala terčem
velké kritiky obyvatelů domu, v němž
sídlí pošta. Ještě k lavičkám, jenž jsou
neustále poškozené a „rozmlácené“.
Městský truhlář je ani nestačí opravovat. Nespokojené občany Loučné proto
žádám tímto způsobem o osobní kontakt a jejich návrh na umístění laviček.
Hlavně se mi jedná o konkrétní místa,
kam lavičky umístit. Děkuji.
Poslední z dopisů byl také anonymní a týkal se odpadů a jejich neplacení. Anonymní pisatel se rozčiluje nad
tím, cituji: „kolik lidí je hlášeno v domech a nemají zaplaceno… to snad
není ani možné, že tímto způsobem postupujete, jiným dáte penále za nájem.
Třetinu necháte bydlet zadarmo, jeho
bratr neplatí odpady co tu bydlí a to
sedí v radě…,“ konec citace. K tomuto
sděluji, že platba za svoz odpadů je důsledně kontrolována a také vymáhána
ze strany neplatičů. Pan T. v žádném
případě v současné době nebydlí zadarmo. Bydlel, ale jen a pouze do doby
mého nástupu do funkce starostky. Pan
T. odpady řádně platí a není radním.
Děkuji vám, milí Lomáci, za vaše
podněty, náměty, připomínky, výtky
i slova chvály, zkrátka za jakoukoli
zprávu od vás. Tímto mi totiž sdělujete, že život v našem městě vám není
lhostejný.
Kateřina Schwarzová, starostka

Lomská „grilovačka“
Léto a grilování nepochybně patří k sobě a tato velice příjemná akce nebyla odepřena ani obyvatelům, kteří žijí v našich
penzionech pro seniory. Posezení u grilu na tři červencové dny
připravily pracovnice města Lomu. Nechybělo dobré papáníčko,
pitíčko a samozřejmě velice dobrá nálada všech, kdo se této akce,
která se v letošním roce pro obyvatele konala již podruhé. Dobrou
náladu, úsměv na tvář, milé slovo a maličký dárek přinesli vzácní
hosté, kterými byli starostka města K. Schwarzová a místostarosta města P. Barák. Na všech třech akcích byla velice uvolněná
atmosféra, a proto věříme, že se tato akce všem líbila.
„Děkuji velmi, také jménem pana místostarosty, za milé pozvání, krásnou a pohodovou atmosféru a možnost trošičku mezi
vámi „vypnout“ a načerpat něco z vaší neutuchající energie,“ říká
starostka města.

Svatební premiéra v lomském kostele
Dne 30. 6. 2012 měl lomský kostel
Nejsvětejší Srdce Páně svou svatební
premiéru. Své ano si prvně v jeho prostorách řekli snoubenci Veronika Jánošíková a Petr Hrodek. Díky skutečnosti, že kostel i jeho inventář je
v majetku města, byl vhodně upraven,
aby sloužil jako další důstojné obřadní
místo. Podle současného zájmu našich
občanů je zřejmé, že po letech znovu
ožije nejen k pořádání svatebních obřadů, ale i pro různá setkání při koncertech a jiných vystoupeních. Novomanželům Hrodkovým přejeme ve
společném životě hodně štěstí a vzájemného porozumnění.
Fotograﬁe a text uveřejňujeme se
souhlasem manželů Hrodkových.

„Za sebe coby oddávajícího musím sdělit, že tento svatební obřad
byl vskutku nádherný. I přestože
jsem měla obrovskou trému, cítila jsem jak na mě z řad svatebních
hostů a obou snoubenců dýchala domácí a pohodová atmosféra. Nádherné gesto staré jako tento svět –
předání ruky nevěsty z ruky otce do
rukou ženicha bylo a je pro mě skutečně ohromující. Měla jsem slzy na
krajíčku. Velmi se těším na další svatební i jiné obřady v našem kostele.
I nadále chceme náš kostel zvelebovat, neboť tato lomská dominanta si
naši pozornost zaslouží,“ komentuje
svou premiéru starostka města Kateřina Schwarzová.

Fotosloupek

Údržba lip darovaných městu Lom akciovou
společností Severočeské doly Chomutov

Nerudova ulice v novém kabátu – nové chodníky, nová
komunikace, nové veřejné osvětlení a nové parkoviště

Rekonstrukce chodníků od nám. Republiky po ulici
ČSA – zúžení a vytvoření zeleného pruhu, jenž bude
osázen živým plotem, rekonstrukce VO

Úprava parkovacích míst na ploše k parkování na ulici Osecká – to kvůli neukázněným řidičům parkujícím
nevhodně

Členové JSDH města Lom předali dar v podobě hasičské cisterny členům
JSDH města Mariánské Radčice.
SK Viktoria Lom udělala radost
lomským mateřinkám – věnovala jim ﬁnanční dar utržený v rámci
oslav 100 let SK Viktoria Lom. Na
snímku místostarosta města Pavel
Barák předává symbolický šek starostce města Kateřině Schwarzová. Finanční částka bude rovným
dílem rozdělena mezi obě lomské
mateřinky a předána zástupci města dne 12. a 13. 9. 2012 na schůzkách s rodiči dětiček z MŠ.
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