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Slovo starostky

Vážení a milí občané města Lom,
čtenáři, srdečně vás zdravím.
Právě držíte ve svých rukou říjnové
vydání našeho měsíčníku a já mám milou povinnost vás opět informovat pokud možno o všem, co se událo v našem městě za uplynulý měsíc nebo
alespoň o tom nejdůležitějším. Pokusím se o to na tomto místě pouze ve
zkratce, více najdete uvnitř listu.
Dne 20. 9. 2012 se uskutečnily
oslavy u příležitosti Dne seniorů. Mimochodem velmi vydařená akce.
Povedenou akci akciové společnosti
Severočeské doly „STOP PRACH“
vám přiblíží fotograﬁe. Proběhla prakticky nadvakrát. Dopoledne pro mládež ze školy a odpoledne pro všechny
občany našeho města. Někteří, ti soutěživí, si dokonce odnesli domů dárek
věnovaný SD a. s. Chomutov.
Čile pokračujeme v opravách
a rekonstrukcích chodníků. Rekonstrukce mateřské školky v Lomu část
Loučná se již také chýlí ke zdárnému

konci. Mateřská školka v Husově ulici
v Lomu se dočká v co nejbližší době
nových vstupních dveří, jak u hlavního, tak také u vedlejšího vchodu
a také nových vodovodních baterií určených na mytí ručiček našich dětí.
Městská policie plně funguje,
školní bus je plně obsazený, což vidím
každé ráno a dokazuje to také číslo
vyzvednutých průkazek opravňujících
k jízdě zdarma – je jich 144.
Podařilo se nám získat s velkou pomocí krajských zastupitelů, jenž jsou
současně též zastupiteli města Lom –
Ing. Schwarz a Ing. Nétek – ﬁnance
z Ústeckého kraje na výměnu zbývajících oken základní školy Lom tak,
aby všechny budovy ZŠ Lom měly
nová okna. Okamžitě po podepsání
smlouvy může k výměně dojít.
Proběhla setkání s občany na
téma parkování v Lomu. Obyvatelé
Lomu bydlící v části nám. Republiky
u okálů mají konečně novou komunikaci a tím pádem zkvalitněný přístup
ke svým domovům. Při přebírání dokončené stavby bylo slyšet z jejich úst
„tak zase za padesát let“. Děkuji jim
tímto ze trpělivost.
Konečně jsme instalovali seniorům z penzionů v Lomu část Loučná
novou pergolu.
Jak jsem v úvodu sdělila, více najdete uvnitř listu. Užívejte, milí Lomáci, ještě zbytku sluníčka, co nám čím
dál tím kratší den přináší, čerpejte energii, buďte na sebe hodní a ohleduplní.
Děkuji vám za přízeň. Přeji vám
všem jen všechno nejlepší.
Kateřina Schwarzová
starostka

Oznámení

Mezinárodní den seniorů
aneb Jak se slavil v Lomu

Ve čtvrtek 20. 9. 2012 jako dárek
a zároveň poděkování pro naše seniory připravilo vedení města spolu se
zaměstnanci MěÚ Lom, za ﬁnanční
podpory Ústeckého kraje, oslavu Mezinárodního dne seniorů. Málokdo
o tomto svátku ví, poprvé byl vyhlášen 1. 10. 1998 Koﬁ Annanem, tehdejším generálním tajemníkem OSN.
Je to svátek, který je určen našim maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům, zkrátka všem seniorům.
Seniory, kteří se sešli na sále kulturního domu v hojném počtu, na této
akci přivítali starostka města Kateřina
Schwarzová společně s místostarostou města Pavlem Barákem. Poté přišli popřát seniorům se svým vystoupením žáci ZŠ a MŠ Lom. Připravili
si krátké pásmo skládající se z vystoupení mažoretek proložené pásmem písniček za doprovodu klavíru či
kytary. Za vystoupení, které se líbilo,

děti sklidily velký potlesk a od představitelů města sladký dárek.
V předsálí si senioři mohli prohlédnout práce žáků zdejší školy. Téma pro
obrázek bylo „Den seniorů očima dětí
ZŠ Lom“. Někteří žáci malovali domovy pro seniory, jiní si vzpomněli,
že byli s dědou na houbách, ale nechyběla i koláž, která by se dala nazvat
„Stáří patří do života a do společnosti“.
V sále byla připravena výstavka prací
klientů pečovatelské služby a mnozí
z nás bychom jim mohli závidět jejich
šikovnost a aktivitu.
Nechybělo občerstvení a malý dárek – jak uvedla starostka města „dárek do ruky“. Hlavním programem byl
hudební pořad „Byla noc krásná, májová“. Jednalo se o hudební vystoupení s písničkami Národního obrození, o písně kramářské a staropražské,
o písničky lidové ze všech koutů naší
vlasti. Zazněly i písničky známých

i méně známých autorů jako jsou Fanoš Mikulecký, Karel Hašler, Jaromír
Vejvoda, Karel Vacek a další. Počátek
vystoupení se nesl v duchu spíše poslechových písní, ale jak pořad pokračoval přišly písně, které seniory rozezpívaly. A nejen to, na všech bylo vidět, že
se dobře baví. Parket nezůstal ani při
jedné písničce prázdný.
V dnešní době jsou senioři ve společnosti bohužel považováni za pasivní a neaktivní osoby a jsou vnímáni
více jako přítěž než přínos. Tak tomu,
ale není v našem městě. Naši senioři jsou aktivní a i ve vysokém věku
nám umí ukázat, že se umí dobře bavit
a tak při ukončení akce všichni odcházeli s dobrou náladou a úsměvem.
Závěrem nám dovolte ještě jednou všem seniorům poblahopřát k jejich svátku a popřát jim do příštích let
hodně pohody, optimismu a pevného
zdraví.

Město Lom na základě oznámení Katastrálního úřadu Ústeckého kraje oznamuje, že v budově Městského úřadu v Lomu, zasedací místnost, v období od
30. 10. 2012 do 12. 11. 2012, a to v pondělí a ve středu od 8:00 hod. do 12:00
hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod., v úterý a ve čtvrtek od 8:00 hod. do 12:00
hod. a od 13:00 hod. do 14:00 hod., v pátek od 8:00 hod. do 12:00 hod., bude
vyložen k veřejnému nahlédnutí přepracovaný katastrální operát do digitální
podoby (digitální katastrální mapa) katastrální území Lom u Mostu. Přepracováním údajů katastru nedojde k dotčení soukromého vlastnictví.
Ve dnech 5. 11. a 12. 11. 2012 bude na MěÚ v Lomu přítomen zaměstnanec
katastrálního úřadu. V ostatní dny bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce.

Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany města Lom, že dle OZV je termín splatnosti místního
poplatku za odpad je 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.
Skutečnosti vedoucí ke vzniku, zániku nebo změně poplatkové povinnosti je
občan povinen 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.

Poděkování vedení města za vstřícný přístup k lomským seniorům
Klub seniorů Lom si touto cestou
dovoluje poděkovat vedení města
Lomu, konkrétně p. starostce Kateřině Schwarzové, p. místostarostovi panu Pavlu Barákovi a radnímu Bronislavu Schwarzovi za
vstřícný přístup k seniorům našeho
města. Potěší nás, že vždy přijmou
naše pozvání a rádi mezi nás zavítají, popovídají si s námi a zodpoví
naše dotazy. Velký dík dále patří za
možnost bezplatného využívání naší
klubovny a sálu v kulturním domě

na naše setkání a akce a samozřejmě
za velkou ﬁnanční pomoc, díky které
si můžeme zajistit různé zájezdy, a tak
vyvézt naše členy za poznáním.
Velkým potěšením pro všechny
naše členy byl také březnový dárek
k Mezinárodnímu dni žen a blahopřání
a kytička pro naše jubilanty, kteří slaví
v letošním roce kulaté a půlkulaté výročí, se kterými jsme se sešli v dubnu
letošního roku. A v neposlední řadě
nesmíme zapomenout na poděkování
za zábavný hudební pořad, který pro-

běhl 20. září v sále kulturního domu
a pro nás lomské a loučenské seniory jej uspořádalo město v rámci
oslav Mezinárodního dne seniorů
a zajistilo nám i dopravu na tuto
akci. Dík také patří úřednicím městského úřadu p. Brzákové a p. Čevonové, které si na nás vždy udělají
čas a s úsměvem a vlídností pro nás
vyřizují různé záležitosti, které se
týkají našeho klubu.
Za Klub seniorů Lom č. 1
Marie Pauchlá
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Letní mobilní kino v Lomu

Fotosloupek

Lomští senioři vyrazili na výlet.

Také senioři z Lomu část Loučná už mají svou pergolu.

Město Lom bylo osloveno v rámci
projektu Letní kino pro seniory Ústeckého kraje, realizovaného s ﬁnanční
podporou Ústeckého kraje, s nabídkou
možnosti bezplatného zajištění ﬁlmové
projekce pro naše obyvatele Penzionu
pro seniory Loučná. Cílem této akce je
dopřát trochu pohody, relaxace a kulturního vyžití seniorům z domovů sociální
péče a zpříjemnit jim letní podvečer sledováním některého z nových či starých
českých ﬁlmů. Předmětem nabídky bylo
postavení mobilního plátna ve venkovní
části, zajištění ﬁlmové projekce a zajištění občerstvení. Vedení města zajímavý
projekt kvitovalo a připravilo pro naše
seniory zábavný večer.
Nabídky společné zábavy, návratu
do dob mládí, do časů, kdy návštěva
biografu patřila k velkým společenským událostem, využili naši senioři z PPS Loučná a mobilní letní kino
jim přijelo zpříjemnit podvečer dne
4. 9. 2012. Promítalo se na nafukovací
plátno o rozměru 9 x 6 m, které bylo
umístěno na travnatou plochu přímo
vedle PPS Loučná čp. 123.
Z nabídky ﬁlmů k projekci zvítězila
nestárnoucí česká hudební komedie režiséra Zdeňka Podskalského z roku 1969
Světáci. Hlavní role v tomto ﬁlmu ztvárnili Jiří Sovák, Jiřina Bohdalová, Jiřina
Jirásková, Vlastimil Brodský a další.
Za vedení města doufám, že jsme
našim seniorům zpříjemnili jeden
z podvečerů babího léta.

Děkuji tímto všem za účast, pomoc a spolupráci. Děkuji též úřednicím městského úřadu paní Bartůňkové

a Čevonové za organizační zajištění
celé pěkné akce.
Kateřina Schwarzová

Obchodní zástupci – podomní prodejci v Lomu

Akce SD a. s. STOP PRACHU

M�STO LOM
M� knihovna Lom – Základní škola Lom – Psí útulek Litvínov

po�ádá ve dnech

sbírku potravin

ve prosp�ch psího útulku v Litvínov�

Prosíme každého, kdo by cht�l podat pomocnou ruku a p�ilepšit
pejsk�m pod váno�ní strome�ek granulemi, konzervou, vitamíny
�i jinými pot�ebami pro pejsky, které Vám leží doma ladem (deka, miska,
obojek, hra�ka atd.), m�že sv�j p�ísp�vek p�inést do M� knihovny:
v Lomu: Po

Út
�t
Pá

9:00–12:00
9:00–12:00 13:00–17:00
9:00–12:00 13:00–15:30
9:00–12:00 13:00–15:00

v Lou�né: Po 14:00–17:00

D�KUJEME VÁM ZA JAKÝKOLIV P�ÍSP�VEK.

D�KUJEME, že na nás myslíte
Informace na tel. 476 769 874

Vážení občané našeho města,
dovolujeme si vás touto cestou seznámit se zážitkem, který si prožili v nedávně době klienti Penzionu pro seniory
Loučná a jenž může se přihodit i vám.
Ale od začátku...
Dne 4. 9. 2012 se klienti Penzionu
pro senioru v Loučné obrátili na pracovnici odboru sociálních věcí městského úřadu o pomoc. Jednalo se o skutečnost, že v měsíci srpnu je navštívila
pracovnice či zprostředkovatelka ﬁrmy
COMFORT ENERGY s. r. o., Praha,
jejímž úkolem je získávání nových zákazníků pro odběr elektřiny uvedené
ﬁrmy. Podle našich klientů je zprostředkovatelka informovala, že přišla pouze
na kontrolu odběrného místa elektřiny
a požádala je o předložení faktury s tím,
že se pro ně vůbec nic nezmění. Všichni
se domnívali, že se jedná o pracovnici
ČEZu, která provádí běžnou kontrolu.
Jaké bylo jejich překvapení, když obdrželi dopis od společnosti COMFORT
ENERGY s tím, že přecházejí s odběrem elektřiny k jinému dodavateli. Jednáním pracovnice se cítili být oklamáni
či dokonce podvedeni.
A určitě se ptáte, jak jsme pomohli…

Pracovnice sociálního odboru městského úřadu připravila pro všechny klienty odstoupení od smlouvy v souladu
s podmínkami smluvního vztahu a zrušení plné moci udělené ﬁrmě pro převod, připravila dopis ﬁrmě ČEZ zákaznické centrum, Plzeň s oznámením, že
odvolali plnou moc o převod a že chtějí
být i nadále jejich zákazníky, připravila
obálky s adresami i podací lístky a doručila to přímo klientům do penzionu.
Samozřejmě, že jestli dopisy byly odeslány záleželo pouze na nich, ale tímto
krokem jsme pomohli zabránit případným ﬁnančním postihům, které z podepsaného smluvního vztahu plynou.
Víme, že naši klienti jsou dospělí,
svéprávní občané a zároveň chápeme,
že jde o strategii prodeje zmíněné ﬁrmy
při získávání nových zákazníků. Avšak
nestálo by za to, aby ﬁrma zvážila jednání s lidmi, kteří jsou umístěni v sociálním zařízení trochu jiným způsobem?
Nemohli by se jednatelé společnosti zamyslet a vytvořit novou strategii při získávání nových potenciálních zákazníků,
alespoň pro ty dříve narozené, kteří jsou
umístěni v penzionech, protože potřebují naší pomoc? Tento názor paní starostka písemně sdělila jednateli spo-

lečnosti a doufala, že toto zamyšlení
neskončí v koši, ale začne se i tímto
problémem někdo zabývat.
Dopis zaslaný ﬁrmě v koši neskončil. Byl přijat jako stížnost na obchodního zástupce – upřesňujeme, že jsme
si nestěžovali, pouze jsme vyslovili náš
názor, aby byla změněna politika prodeje. V dopise se manažer zákaznické
linky velice omlouvá všem klientům
penzionu za chování obchodního zástupce a sděluje, že se nechoval dle
vyžadovaných standardů společnosti.
Dále sděluje, že se vynasnaží, aby se
tato situace již neopakovala. Co se týče
podpisu smluv uvedl, že je možné je
vypovědět. Výpověď je potřeba zaslat nejpozději pět dní před zahájením
dodávky služeb a smluvní vztah bude
tímto ukončen bez jakýchkoliv smluvních poplatků.
Tentokrát to pro naše klienty penzionu dopadlo dobře, ale ne vždy tomu
tak může být, proto se nemusí žádný občan města bát obrátit se s žádostí o pomoc na představitele města, dále na zaměstnance městského úřadu a bude-li
to v našich silách, rádi a ochotně vám
pomůžeme i s problémem, který se nás
zdánlivě netýká.

Informační servis
Vážení spoluobčané,
Od listopadu 2012 začne období
vegetačního klidu, které bude končit 31. 3. 2013. Toto období se zpravidla využívá ke kácení stromů. Jde
o termín zvolený z etických důvodů.
Tento termín není závazně deﬁnován žádným předpisem, tedy v případech zdůvodnitelných lze stanovit
i termíny jiné, je však nutno přihlédnout ke stavu mízy, kvetení, tvorby
plodů, hnízdění ptáků a dalších průvodních jevů.
Vlastník stromu je povinen podat písemnou žádost o povolení pokácení stromu na MěÚ Lom, kterou

dostanete v kanceláři č. 4 nebo na webových stránkách města.
Písemná žádost musí obsahovat:
 jméno a adresu žadatele
 doložení vlastnického nebo nájemního vztahu žadatele k pozemkům
 speciﬁkace dřevin, které mají být
káceny, druh, počet, obvod kmene,
velikost plochy keřů
 zdůvodnění žádosti
Upozorňujeme, že ořez nebo průřez
dřevin je právem a povinností vlastníka stromu a nevztahuje se na něj povinnost žádat o povolení. Žádný orgán
ochrany přírody nevydává povolení

k ořezání dřevin s výjimkou památných stromů.
Limitem stanoveným vyhláškou
č. 395/1992 Sb., je obvod kmene
80 cm ve výšce 130 cm od země
a plocha souvislého keřového porostu o celkové ploše 40 m2.
Pokud je obvod kmene nižší než
80 cm není nutné žádat o povolení,
jen oznámit orgánu ochrany přírody
do 15 dní.
Dále při kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně
ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Toto
je nutné písemně oznámit nejdéle
15 dní po provedeném kácení.
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Prodej domů ve městě Lom
Prodej domů ve městě Lom se
řídí „Pravidly pro prodej nemovitého
majetku z vlastnictví města Lom“.
Podle těchto pravidel město s žadatelem o prodej domu nejprve uzavře
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy
kupní na dané nemovitosti. V této
smlouvě se budoucí kupující zaváží
k proinvestování nákladů na opravu
požadovaného domu ve výši, která
bude předmětem projednání radou
města a zastupiteli města. Výše požadovaných nákladů k proinvestování
se stanoví na základě odhadní ceny
domu stanovené znalcem z oboru odhady cen nemovitostí. S výší požadované ceny na opravu domu jsou písemně žadatelé seznámeni. Opravy
domu spočívají především v opravě
fasády domu, oken domu a střešní
krytiny domu. Tento požadavek byl
stanoven z důvodu nutnosti zlepšení
celkového vzhledu našeho města. Je
jakousi pojistkou pro to, aby domy
neskončily v rukou lidí, kteří do
nich nastěhují nepřizpůsobivé občany a dům nechají dále chátrat. Několik takových domů se v Lomu již
nachází, například na náměstí Republiky, v ulici Vrchlického, ČSA
a Husova… Majitelé je koupili za
„pakatel“ ovšem bez jakýchkoli podmínek a záruk vůči městu. Takto prodané domy jsou obrovskou ostudou
na tváři našeho města a také velkým

problémem. Neexistuje žádná „páka“
na jejich majitele, aby domy opravili. Termín dokončení oprav je pak
stanoven smluvně. Tento krok opět
podléhá schválení radou města a zastupiteli města. Výše kupní ceny se
odvíjí od odhadní ceny domu stanovené znaleckým posudkem a rovněž
je předmětem schválení radou města
a zastupiteli města. O každém kroku
projednávání prodeje domů je budoucí kupující písemně vyrozuměn.
Během celého schvalovacího procesu
prodeje nemovitostí může zájemce
kdykoliv požádat o vysvětlení podmínek prodeje pracovnice MěÚ v Lomu.
Ke kupní ceně domu se stavební parcelou se připočítávají náklady spojené s realizací prodeje.
Tímto způsobem byl již prodán
dům č.p. 340 v ulici Vrchlického,
Lom. Dům se změnil k nepoznání
a tím přispěl ke zlepšení celkového
vzhledu ulice našeho města. Na několik dalších domů a staveb je uzavřená smlouva o uzavření budoucí
smlouvy kupní a budoucí vlastníci těchto nemovitostí již na změně
vzhledu domů usilovně pracují. Věříme, že do budoucna se nám společně podaří naše město změnit celé
k nepoznání tak, aby bylo krásné
a mohli jsme na své město být právem hrdí.
Redakce
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PRODEJ DOMU č. p. 167,
nám. Republiky, Lom
Jedná se o bytový dům s 5 bytovými jednotkami, kde jsou v současné době obsazeny všechny tyto bytové jednotky. Dům
se nachází na stavební parcele č. 183.
Odhadní cena: 1 019 890 Kč

PRODEJ DOMU č. p. 248,
Osecká, Lom
Jedná se o bytový dům s 3 bytovými jednotkami, kde jsou v současné době obsazeny všechny tyto bytové jednotky. Dům
se nachází na stavební parcele č. 267/1.

PRODEJ DOMU č. p. 269,
Osecká, Lom
Jedná se o bytový dům s 5 bytovými jednotkami, kde jsou v současné době obsazeny všechny tyto bytové jednotky. Dům

Inzerce
 Prodám byt 2+1 předělaný na 3+1
v podílovém vlastnictví v Litvínově, ul.
Ukrajinská. Byt ve 4. podlaží, nová kuchyňská linka. K bytu dále náleží sklep,
balkon, společná prádelna a kočárkárna.
Telefon 734 796 302.
 Prodám patrovou chatu v Panské dolině v obci Loučná u Lomu. Objekt se nachází uprostřed lesa v malé chatové osadě.
V 1. podlaží se nachází obývací pokoj, kuchyně, jídelna a koupelna. Ve 2. podlaží
se nachází ložnice se 7 lůžky a terasou.
Možno zavést elektřinu, v současné době
u paty pozemku. Telefon 734 796 302.
 Prodám byt 1+1 (33m2), 14. patro,
osobní vlastnictví v ulici PKH naproti
Hvězdě v Litvínově. Byt je částečně zre-

konstruovaný, nová plastová okna, nová
lodžie. Telefon 734 796 302.
 Prodám zařízený byt 3+1 (93 m2)
v podílovém vlastnictví v obci Lom. Byt
v 2. podlaží cihlové zástavby. Byt je po
kompletní rekonstrukci, nové podlahy,
obklady, nová kuchyňská linka. Možnost
převedení do osobního vlastnictví. K bytu
možno používat zahradu přes ulici. Telefon 734 796 302.
 Prodám byt 1+KK (34 m2) v osobním
vlastnictví v Mostě Pod Lajsníkem. Byt se
nachází v sedmém podlaží nově zateplovaného osmipatrového panelového domu.
Byt je po částečné rekonstrukci, nová
koupelna, nová plastová okna. Telefon
734 796 302.

 Prodám RD s restaurací v horské obci
Brandov na hranicích se SRN. Dům je
rozdělen do dvou částí (nebytové prostory
v přízemí a byt v prvním patře). V přízemí
domu se nachází kompletně vybavená restaurace s výčepem, kulečníkem a posezením cca pro 40 lidí, dále kuchyně, kancelář
a toalety. V 1. patře se nachází byt o velikosti 4+1. Dům je podsklepený, k domu
dále náleží zpevněný povrch za domem,
garáž, kůlna a velká zahrada o velikosti
cca 1 500 m2. Telefon 734 796 302.
 Prodám část. podsklepený RD 5+1
v Lomu u Mostu. K domu náleží dílna,
garáž a letní kuchyň na pozemku 641 m2.
Vytápění je zajištěno kotlem na tuhá paliva, plastová okna. Telefon 734 796 303.

se nachází na stavební parcele č. 297.
Odhadní cena: 1 873 780 Kč

notka. Dům se nachází na stavební parcele č. 53/1.
Odhadní cena: 785 920 Kč
PRODEJ DOMU č. p. 656,
Osecká, Lom
Jedná se o bytový dům s 4 bytovými
jednotkami, kde jsou v současné době
obsazeny pouze 3 tyto bytové jednotky.
Ve dvoře bytového domu se nachází garáž v soukromém vlastnictví. Dům se
nachází na stavební parcele č. 686.
Odhadní cena: 973 820 Kč

PRODEJ DOMU č. p. 41,
Vrchlického Lom
Jedná se o rodinný dům s 2 bytovými
jednotkami, kde je v současné době
obsazena pouze jedna tato bytová jed-

Pro veškeré další informace kontaktuje vedoucí oddělení správy majetku, výstavby, investic, místního
hospodářství a ŽP pí. Annu Černou
na tel: 476 769 872.

Naše město uzavřelo smlouvu se společností EKOLAMP. Městu bylo vydáno OSVĚDČENÍ ke zpětnému odběru elektrozařízení.
Využijte místo zpětného odběru na sběrném dvoře nebo máte možnost také ukládat nefunkční světelné zdroje do sběrného boxu ﬁrmy EKOLAMP, který je umístěný v přízemí budovy městského úřadu hned vedle dveří knihovny a je přístupný
v úřední hodiny městského úřadu a v půjčovní době knihovny.
Do nádoby patří: úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární zářivky a LED
světelné zdroje
Nevkládejte a neodevzdávejte: klasické, reﬂektorové a halogenové žárovky
a rozbité zdroje

Blahopřejeme
jubilantům
V měsíci říjnu oslaví významné životní jubileum tito občané našeho
města:
Zdena Průchová
Zdenka Nestrašilová
Zdenka Hadravová
Irena Onuferová
Emilie Lednová
Vedení města všem jubilantům
k jejich výročí upřímně blahopřeje
a přeje do dalších let mnoho pohody, optimismu a pevné zdraví.

Dne 11. 10. 2012 uplynuly tři roky,
kdy nás navždy opustila naše drahá maminka a manželka paní Věra
Tyšerová z Lomu.
Za tichou vzpomínku děkují manžel, děti a ostatní příbuzní.

dobného charakteru v Lomu. Květiny
v truhlících – bohužel Lom není tak
velké a bohaté město jako Teplice, truhlíky a držáky na ně byly vyrobeny zaměstnanci města, abychom neutráceli
zbytečně mnoho peněz, o květiny se
starají Městské technické služby města
Lom. Nepovedené privatizace bytového fondu, zde pan V. Z. jaksi zaspal
dobu, neboť ve velkém privatizovalo
bývalé vedení našeho města. A musím říci, že tak zpackaný prodej domů
jsem nikde jinde snad neviděla. Prodat či privatizovat městské domy bez
jakékoli záruky, že tyto domu budou
opraveny a rekonstruovány, může snad
leda blázen. O tom, že několik domů
bylo bývalým vedením našeho města
prodáno za „pakatel“ cizákům, kteří
do Lomu stěhují nepřizpůsobivé občany bůhví odkud, ani nemluvím. Pan
Ing. N. má vzdělání k tomu, aby mohl
vyučovat. Předzahrádka místo chodníku v Horním Lomu u jednoho radního. Zde se opět pan V. Z. velice plete.
Pozemky v ulici Vrchlického byly
a jsou majetkem tamních vlastníků nemovitostí, kteří si již v minulosti požádali o možnost využívat těchto svých
pozemků. Žádný z radních v této části
města Lom nebydlí. A co se týče špat-

ného stavu komunikace v ulici Vrchlického, toto jak jistě všichni víme je
problém letitý. Komunikace je majetkem Ústeckého kraje. Já si po dva roky,
co jsem ve funkci starostky dopisuji
s paní hejtmankou a žádám jí o opravu
a rekonstrukci předmětné komunikace.
Bohužel, až do začátku záři letošního
roku bezvýsledně. Ovšem začátkem
září letošního roku se mi podařilo získat příslib (troufnu si říci, že nejde jen
o slib, ale skutečnost), že uvedená komunikace bude rekonstruována.
Pan V. Z. závěrem děkuje za to, co
se podařilo, je rád, že se mi daří sociální
politika, že chodím mezi seniory, mám
zájem o jejich podzim života, že mi není
lhostejný stav mateřské školky, kladně
hodnotí uveřejňování významných výročí a líbí se mu, že je náš kostel využíván pro svatby a jiné události.
Snad jsem panu V. Z. odpověděla
na jeho dotazy, možná ale, že ani nechtěl slyšet odpověď. Přesto jsem odpověděla.
Děkuji vám všem za vaše náměty,
dopisy, dotazy, připomínky, příspěvky,
prostě za vše co mě ujišťuje o tom, že
vám není naše město a život v něm
lhostejný.
Kateřina Schwarzová

Nad dopisy ze schránek důvěry
Hned v úvodu vás, vážení čtenáři,
musím informovat o tom, že schránka
důvěry umístěná na budově pošty
v ulici PKH v Lomu část Loučná byla
opětovně značně poničena. Avšak ještě
předtím vydala dva dopisy od vás, občanů našeho města.
Jeden z dopisů byl anonymní a týkal se vybudování nového chodníku od
mateřské školy v ulici PKH až k bývalé restauraci Anetka. Pisateli či pisatelce se nelíbí, že se cituji: „všude dělají
chodníky, staví pergolu, která může být
až na jaře, teď už tam sedět nikdo nebude, ale chodník, který jste slibovala
pro děti, co chodí do školky po hlavní
silnici není dodnes…, zamyslete se nad
tím,“ konec citace. Zde musím bohužel již po několikáté sdělit, že stavba
úplně nového chodníku nyní stojí a leží
jen a pouze na Stavebním úřadu Litvínov, jehož úředníci jsou kompetentní
k vydání rozhodnutí o stavbě. Finance
na stavbu uvedeného chodníku byly
schváleny v rozpočtu na rok 2012, projektová dokumentace je hotova a nachází se na Stavebním úřadu Litvínov
a taktéž společnost, jenž bude chodník
budovat je připravena okamžitě poté,
co stavební úřad vydá rozhodnutí,
stavbu chodníku zahájit.

Další dopis byl podepsán panem
V. Z., který se do mě docela s vervou
„obul“. Budu pána citovat: „paní starostko, vždy, když nás Lomáky vítáte v Lomské radnici, tak se většinou
chlubíte. Určitě víte, co je to kult osobnosti, skoro všechno se vydařilo, skoro
všechno zajistila starostka Kateřina
Schwarzová nebo její manžel radní Bronislav Schwarz – samochvála. Proč se
také neobjevují články, které napíše někdo jiný než starostka Kateřina Schwarzová?“ – konec citace.
Zde panu V. Z. odpovím a poté budu
dále pokračovat v citaci z jeho dopisu.
Na dotaz, proč se neobjevují články od
někoho jiného nežli ode mě, mám prozaickou odpověď – protože kromě mě,
některých úředníků a hrstky občanů našeho města článek či příspěvek do Lomské radnice nikdo jiný nedodá. Myslíte
si pane V. Z., že by pro mě nebylo jednodušší pouze články a příspěvky otisknout nežli je tvořit a psát?
Dále pan V. Z. píše – cituji: „můj názor je ten, že měla zůstat původní Radnice pro Litvínov, Lom a Meziboří. Proč
pořád nějaké novoty, které určitě odčerpávají peníze z městského rozpočtu a je
to přímo ideální agitace pro Severočechy.cz, nebo není? Pokud jste férová tak,

jak se prezentujete, tak se nad svým počínáním zamyslete.“ Konec citace. Opět
má odpověď panu V. Z.: pokud se Vám
náš měsíčník Lomská radnice nelíbí, tak
jej nečtěte a pokud jste toho názoru, že
Radnice pro Lom, Litvínov a Meziboří,
za níž město Lom platilo 70 tisíc korun,
Vás informovala lépe a více, není nic
snazšího si v Litvínově Radnici vyzvednout. Vážený pane V. Z., já se zamýšlím
neustále, a to nad tím, jak zlepšit a zkvalitnit život v našem městě.
Dále pan V. Z. píše, že jsem celou řadu
věcí prokaučovala, cituji: „cukrárna, květiny v truhlících (které strádají…jeďte se
podívat třeba do Teplic), nepovedená privatizace bytového fondu, výběrové řízení na ředitele/ku školy, bývalý starosta
Ing. N. jako učitel (myslíte, že může učit
každý, katastrofa), předzahrádka místo
chodníku v Horním Lomu u jednoho radního, špatný stav komunikace z Lomu do
Horního Lomu-Loučné (katastrofa, jako
tankodrom), atd…“, konec citace.
Ještě pan V. Z. upozorňuje na gramatické chyby v textu. Velmi mu tímto děkuji za upozornění. Ovšem k tzv. „prokaučovaným“ věcem se velmi ráda
vyjádřím.
Cukrárna je plně funkční, kultivovaný podnik, mimochodem jediný po-
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Sport

��

Lomský strongman 2012
Dne 18. 8. 2012 se v Lomu na hřišti
u Anšajby uskutečnilo sportovní klání
Lomský strongman 2012.
Silácká soutěž proběhla ve dvou
částech. Dopoledne se zúčastnilo
11 amatérů z řad příchozích, v odpolední části určené pro profesionální
registrované závodníky, se ukázalo
17 borců z celé ČR, dokonce i Slovenska a Polska. Soutěžilo se v 6 disciplínách. Nejatraktivnější bylo převracení
pneumatiky, kdy amatéři zápasili s vá-

hou 300 kg a profesionálové se 600 kg.
Všichni závodníci si odnesli diplomy
a věcné ceny.
Celodenní akci přihlíželo asi 100
diváků a ohlasy byly velmi pozitivní.
Rád bych tímto poděkoval všem
sponzorům, především městu Lom za
ﬁnanční a materiální podporu, ﬁrmě
GP-mont a Litvínovské uhelné a. s.
Ještě jednou velmi děkuji.
Radim Kopal,
předseda SKST Litvínov

Poj�te s námi hledat poklad.
Piráti vám ukáží cestu. Nutné je vzít s sebou sv�tlo – nejlépe
lampión, aby bylo na cestu vid�t.
Uvítáme pokud se rozhodnete jít v kostýmu , �i masce.
Na konci cesty na vás �ekají sout�že o pirátský poklad
a diskotéka (KD Lom)

Šipkařské soutěže 2012/2013 zahájeny

Dlouho očekávaný start ligových
soutěží je tu. Náš klub pod novým
názvem DC Lom (Darts Club Lom)
a v letošním roce i pod novým logem
přivítal na domácí půdě v restauraci
„U Šebestů“ v prvním utkání krajské
soutěže Unie šipkových organizací
na domácí půdě tým z Mostu – „Šipkaři od Jeptišek“. Ve velmi vyrovnaném utkání hraném 9. září 2012 jsme
remizovali nakonec 6:6. Výsledek tohoto utkání v žádném případě nemohu

hodnotit jako úspěšný. Do zápasu
jsme vstupovali jako favorit, bohužel
špatným rozpisem a absencí kapitána
Václava Šteﬂíka jsme si vítězství nevybojovali.
Naším cílem zůstává i letos postup
do nastavbové části a tak dále bojovat o postup do 1. ligy. Základní ligová
soutěž 2A-severní bude hrána každý týden v neděli od 16 hodin a diváci jsou
na domácí zápasy vítáni a zváni.
Také vás budeme v lomských novinách o výkonech našeho týmu průběžně informovat. Podrobnosti je
možno také přečíst na www.sipky.org
a případně na www.město-lom.cz
v podsekci spolky a sdružení.
Václav Šteﬂík

T�ŠÍME SE NA VAŠI Ú�AST

Fotosloupek

Nová kavárna „U radnice“
V pátek 29. 6. jsem navštívila nově
otevřenou lomskou kavárnu, která se
z pohledu části místních obyvatel nachází na nevhodném místě, a to v rohovém domě na křižovatce naproti
kostelu. To, zda je místo vyhovující
či nikoli je otázka názoru a osobních
priorit každého z nás. Já osobně mám
radši to vnitřní „intimčo“, kde mě neobtěžují okolní rušivé elementy…
Když jsem vešla dovnitř, dýchla na
mě úžasná přátelská atmosféra, kavárnička byla velice čistá a světlá. Sympatická a milá paní kavárnice mi na-

míchala skvělý banánový koktejl,
a protože měla chvilku času, pověděla
mi svůj příběh a svoji vizi spojenou
s další existencí kavárny.
Skvělý je výběr různých dortů, palačinek, káv, koktejlů, čajů atp., a jejich ceny nejsou nijak vysoké. Navíc,
jak jsem se dozvěděla, je zde i možnost
dorty objednat, a to i dorty svatební.
Od té doby jsem byla v „naší“ kavárně již mnohokrát, a musím říct,
že pokaždé byl ten banánový koktejl
opravdu skvělý!
Eva Emingerová

Zaměstnanci Městských technických služeb Lom opravují spadlou hřbitovní ze.

Občané našeho města bydlící na nám. Republiky u okálů se konečně dočkali nové komunikace.

Ničivému nájezdu vandalů neunikly květiny na náměstí.

Velký nešvar našeho města – opět jedna černá skládka.

Před...

...a po.

Poštovní kurýrka informuje
Vážení čtenáři měsíčníku Lomská
radnice, s ohledem na dotazy týkající se
roznášky našeho měsíčníku si vás dovoluji opětovně informovat o tom, že okamžitě po obdržení výtisků tj. vždy kolem 12. dne v měsíci začínám Lomskou
radnici roznášet do všech domácností
v Lomu. Roznáška mi většinou trvá
3–4 dny. Snažím se proto, aby jste všichni
měli náš měsíčník kolem 15. dne v měsíci ve svých schránkách, a to i s ohledem na to, že naše město je velmi rozložité. Na dotazy typu „proč si nemůžeme
brát Lomskou radnici v obchodech či na
úřadě, či poště?“ mám jednoduchou odpověď – výtisky jsou spočítané přesně
na každou domácnost v Lomu a kdy-

bych nechávala nějaké výtisky v obchodech a podobně nedostalo by se poté na
všechny. A ti co nejsou mobilní by svůj
výtisk nedostali třeba vůbec. Prosím vás
o trpělivost a pochopení, na každého se
dostane a každý v Lomu si vždy v polovině měsíce přečte náš měsíčník. Pokud polovina měsíce připadne na víkend
vynasnažím se roznést všechny výtisky
tak, abyste si mohli Lomskou radnici
přečíst o víkendu. V případě jakýchkoli
dotazů či problémů neváhejte a kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu:
kuryrkalom@seznam.cz.
Ještě jednou vám všem velmi děkuji
za pochopení a trpělivost.
Vaše lomská kurýrka
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