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Ukázali jsme cestu. Ukázali jsme, že i město Lom může být krásné, čisté, rozkvetlé a žijící

Slovo starostky
Půjdete-li v říjnu k volbám, čtěte prosím pozorně!

Vážení a milí Lomáci, ovšem ti
skuteční Lomáci v Lomu žijící a bydlící, ne ti zde např. falešně kandidující!
Dovolte mi, abych vám představila trošičku jinou podobu našeho
městského měsíčníku.
Právě ve svých rukou držíte,
pomyslnou tečku za volebním obdobím let 2010 až 2014 a vlastně
i pomyslnou tečku za naší prací
v těchto letech. Jde o jakési rozloučení vedení města Lom s vámi,
občany našeho města. Uvnitř listu
najdete ve zkratce a v obrazech to,
co jsme v Lomu za výše uvedené volební období realizovali a uskutečnili. To, jak jsme naše město změnili a alespoň trošičku snad zkrášlili.
Škoda, že jsme se bohužel museli zabývat a vlastně zdržovat napravováním chyb a odstraňováním nedostatků a kostlivců ve skříni, které
jsme zdědili po bývalém vedení. A
už jde o chodníky, kde byla položena dlažba na cizích pozemcích
a i pozemcích vás, Lomáků. A tato
dlažba byla položena, aniž by byly
vyměněny kabely pro VO. Propadající se parkoviště naproti potravinám u Medunů na Osecké ulici,
kde jsme museli propadlé jámy nechat zavozit a nyní jsme zde museli
realizovat odvodnění tak, aby nebyly ničeny vaše zahrady – toto parkoviště je skvělá ukázka práce bývalého vedení – vše narychlo a horkou
jehlou, nebo pod tímto parkovištěm jsou sklepy a žumpy domů, které zde stály a nikdo se neobtěžoval
tyto sklepy a žumpy zavozit a zpevnit... Napravovali jsme chyby které
v minulosti způsobila lomská ﬁrma
STOPKA, jenž prováděla půdní vestavby na městských domech v ulici
Husova a tyto nové půdní byty tak
domršila, že jsme museli nájemní-

ky na doporučení statika nechat vystěhovat, protože byty se propadali
a hrozilo zřícení. Podotýkám, že ﬁrma STOPKA dostala za tento šlendrián královsky zaplaceno v řádech milionů. Neustále opravujeme tribuny na
našem městském hřišti, na něž nebylo snad třicet let sáhnuto, a to bych
mohla říci o veškerém majetku našeho města – je zdevastovaný a bývalé
vedení neudělalo nic proto, aby majetek města opravilo či jinak zhodnotilo... A takto bych mohla o kostlivcích
ze skříně a dědictví po bývalém a bývalých vedení našeho města pokračovat dále a dále a napsat o nich úplné
romány... Pochopila a poznala jsem, že
vše za bývalého vedení – tedy to málo,
co bylo pro nás Lomáky uděláno, bylo
jaksi ušito horkou jehlou a velmi narychlo, asi vždy před volbami... Ani se
mi nechce hovořit o tom, že vše co
jsme „zdědili“ po bývalém vedení
města bylo zdevastované a vybydlené. Technikou počínaje a městskými byty a domy konče, nevyjímaje ani budovy mateřských
školek a základní školy, kulturního domu a požární zbrojnice. Vše
v katastrofálním stavu. To není pomluva, to je holá skutečnost... V listu
najdete také vzpomínku na nové kulturní a společenské akce, které nám
všem v letech 2010 až 2014 snad přinesli radost a pobavení.
Protože se, milí Lomáci, blíží komunální volby také u nás v Lomu,
chci nám všem popřát šastnou volbu nebo, ačkoli jsou komunální volby
často voliči opomíjenou záležitostí, tak
nám všem připomínám – jsou důležité,
protože si na příští čtyři roky zvolíme
do čela a vedení našeho města člověka
a lidi okolo něj, kteří by pro nás a naše město a jeho občany měli pracovat
a důstojně nás reprezentovat!
Nepodceňujte proto prosím
komunální volby, vždy starosta
a vedení města jsou těmi jedinými nejbližšími partnery a spolupracovníky pro nás občany! Přijte proto v hojném počtu k volbám a volte!
Volte prosím hlavně svým srdcem,
svou hlavou a svým rozumem. Volte do čela našeho města osobnosti,
které v našem městě skutečně žijí
a bydlí a i nadále žít a bydlet budou a chtějí. Volte osobnosti, které
chtějí v našem městě vychovávat
své děti. Volte prosím osobnosti,
které mají svou hlavu, svůj rozum,
svůj úsudek a nejsou nikým cizím
řízeny a ani ovládány. Volte prosím
osobnosti, které chtějí a hlavně mají
potenciál, předpoklady, zkušenosti a vůli pro naše město a jeho občany pracovat. Volte prosím osobnosti, které chtějí společně s vámi

navrátit našemu městu jeho lesk
a prestiž, nebo naše město a lidé v něm žijící si kvalitní život zaslouží… Naopak prosím nevolte
do čela našeho města hloupost,
zlobu, pomstu, závist a nenávist,
záš, lenost, prospěchářství nebo i takoví lidé se bohužel ucházejí o naši volbu a podporu. Lidé,
kteří jsou řízeni a jsou nástrojem
v rukou cizích a jsou vedeni zlobou, pomstou, závistí a nenávistí, a kteří dokonce ani v našem
městě nežijí a nebo dokonce jsou
dlužníky našeho města, nemají ve
vedení našeho města co dělat! Je
to smutné, ale i takové kandidáty
najdete na kandidátních listinách.
Někteří z nás kandidují opětovně, to
znamená, že ve vedení našeho města již byli! A měli možnost pro naše
město a jeho občany pracovat! A je
jen na nás voličích, abychom posoudili a zhodnotili práci svých volených
zástupců. Zda skutečně práci odvedli
či nikoli! Zda skutečně pochopili, co
to je být zastupitelem či radním našeho města. Někteří se ale jen řídili heslem: „Kritizování a napadání je
lehčí a snazší nežli něco vybudovat,
vymyslet a městu a jeho občanům
přinést“. Všichni zastupitelé našeho města jsme měli stejné šance
dokázat, že jsme hodni být zastupiteli našeho města! To jak jsme se
své šance zhostili nech posoudí občané Lomu!
Děkuji vám, vážení a milí, za
vaši spolupráci po celé čtyři roky, za
vaše náměty, postřehy, stížnosti, ale
i výtky, nebo pro mě mnoho znamenají, ukazují mi totiž to, že vám
naše město a život v něm není lhostejný. Vím, že jsme se ne vždy treﬁli vám všem do noty, že ne všechny
plány se podařilo uskutečnit, přece jenom čtyři roky je velmi krátká doba, te už to vím! Ale znám
také jedno nebo vlastně dvě přísloví: „Neexistuje člověk ten, který
by se zavděčil lidem všem“. A také „Kdo nic nedělá nic nezkazí.“
A v Lomu bylo za ty čtyři roky uděláno mnoho, vše v dobré víře a v zájmu občanů našeho města. Zdali jsem já a moji kolegové byli pro
Lom a jeho občany přínosem, to
nech posoudíte vy občané našeho
města. Přeji nám všem šastnou volbu na příští čtyři roky. Všem, vážení a milí, přeji pevné zdraví, hodně
štěstí, pohody, lásky a také profesní úspěchy a hlavně spokojenost. Co
nejméně střetů s lidskou zlobou, závistí, nenávistí, záští a podlostí. Opatrujte se prosím, vážení a milí!
Kateřina Schwarzová – starostka

Jaké je to být občany
voleným zastupitelem„politikem“ v Lomu?
Vážení a milí, přináším vám možná
trochu podivný a netradiční náhled na
práci a fungování člena zastupitelstva
našeho města. K napsání tohoto příspěvku mě vedl fakt, že jsem mohla
a měla tu zkušenost setkat se na vlastní
oči a uši s přístupem některých svých kolegů v Zastupitelstvu města Lom. Zjistila
jsem totiž, ke svému zděšení, že ne každému občanu a hlavně, a to je důležité,
ne každému členu Zastupitelstva města
Lom je známo, co tato občany-voliči volená funkce v našem městě obnáší.
Úvodem mi prosím dovolte trošičku
legislativy – činnost, pravomoci, povinnosti, orgány zastupitelstva obce či chcete-li města striktně vymezují § 67 až 122
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) v platném znění. Zde je popsáno
co má a co může zastupitel pro své město
a jeho občany dělat, jaké má povinnosti
a pravomoci a které orgány mu k jeho
práci mají býti nápomocny. Laicky vysvětlím – každý zastupitel, který je
hlasy svých voličů poslán do zastupitelstva města, v našem případě Zastupitelstva města Lom, bez ohledu zda
je starostou, chcete-li starostkou, místostarostou, radním, členem výboru či
komise, bez ohledu zda je koaličním či
opozičním zastupitelem, může pro své
město a jeho občany pracovat, shánět
sponzory města, shánět dary a ﬁnance,
přinášet pro občany města návrhy
a podněty na zkvalitnění jejich života
a bydlení ve městě. Může připravovat
kulturní a společenské akce a může se
přímo na nich podílet, může oddávat,
vítat nové občánky města Lom, může
se zúčastňovat pietních akcí a různých
setkání a jednání, může přispívat a doplňovat městské noviny, vymýšlet, navrhovat a realizovat cokoli co by zkvalitnilo a zlepšilo život v našem městě,

zkrátka vykonávat svou funkci svědomitě v zájmu města a jeho občanů. Bohužel u nás v Lomu někteří zastupitelé
pochopili a uchopili svou funkci tak, že
jednou za tři měsíce přijdou (někteří
ani bez omluvy nepřijdou, někteří dokonce na dlouhý čas odjedou do zahraničí) na jednání Zastupitelstva města
Lom, a to aniž by si alespoň předem
vyzvedli materiály nezbytné pro jejich
rozhodování – někteří si je dokonce
nechají přinést servisem zastupitelstva
přímo na jednání a zde si pouze a jen
odsedí nezbytné a nebo dokonce pouze
kritizují a napadají předložené návrhy
těch zastupitelů, kteří skutečně pro
město a jeho občany pracují, a to aniž
by předložili své konstruktivní a realizovatelné protinávrhy.
Vím, že kritizování a napadání je
snazší a jednodušší nežli něco vybudovat, realizovat, vymyslet a městu a jeho
občanům tak něco přinést a svým dílem
přispět. Ovšem pro mě je obrovským
zklamáním, že v našem městě je těch zastupitelů, kteří nepochopili své funkce
a pro město a jeho občany nepracují,
nějak hodně, řekla bych na město velikosti Lomu až moc. Mrzí mě to a je mi
to velmi líto, protože vy, občané našeho
města, nás volíte právě proto, abychom
pracovali, sháněli ﬁnance, realizovali,
opravovali, rekonstruovali, zkrášlovali
naše město, abychom pracovali pro vás
občany a abychom vám naslouchali, starali se o vás a hájili zájmy vás všech bez
ohledu z jaké části našeho města jste. Na
prstech jedné ruky mohu spočítat zastupitele, kteří skutečně a čestně plnili
své funkce a opravdově pro občany našeho města pracovali. Je to smutné, ale
je to fakt. Jen připomínám – město Lom
má 21 zastupitelů.
Kateřina Schwarzová
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Jak jsme v Lomu v letech 2010–2014 rekonstruovali, budovali, investovali a Lom zkrášlovali

Jak jsme v letech 2010–2014 v Lomu rekonstruovali, budovali, investovali
a jak jsme naše město zkrášlovali a přesto jsme naše město nezadlužili
1) Rekonstrukce Havlíčkova náměstí, Loučná
Kompletní rekonstrukce komunikace,
chodníků, veřejného osvětlení, vodovodního a kanalizačního řadu a řadu
dešťové kanalizace v předmětné lokalitě.
Výše uvolněných ﬁnančních prostředků
města: cca. 2 600 000 Kč
2) Vybudování chodníku včetně veřejného osvětlení v ulici PKH směrem k bývalé restauraci Anetka
Kompletní vybudování nového chodníku, přechodu pro chodce a veřejného
osvětlení
Výše uvolněných ﬁnančních prostředků
města: cca. 2 300 000 Kč
3) Zateplení štítových stěn budov Penzionu pro seniory č. p. 123
a č. p. 124 v ulici Novostavby
Zateplení štítových stěn, včetně rekonstrukce balkonů a výměnu zbylých
okenních prvků na budovách Penzionu
pro seniory č. p. 123 a č. p. 124 v ulici
Novostavby, Loučná.
Výše uvolněných ﬁnančních prostředků
města: cca. 1 100 000 Kč
4) Kompletní vymalování vnitřních prostor Penzionu pro seniory
č. p. 123 v ulici Novostavby
Kompletní vymalování společných
prostor včetně renovace zábradlí a zárubní v budově Penzionu pro seniory
č. p. 123 v ulici Novostavby.
Výše uvolněných ﬁnančních prostředků
města: cca. 130 000 Kč
5) Rekonstrukce Mateřské školy
Loučná
Kompletní rekonstrukce budovy Mateřské školy v ulici PKH. Rekonstrukce
se týkala výměny okenních prvků, rekonstrukce podlahových ploch a vnitřních prostor, zateplení a plynoﬁkace
objektu.
Výše uvolněných ﬁnančních prostředků
města: cca. 2 500 000 Kč
6) Rekonstrukce Mateřské školy
Lom
Kompletní rekonstrukce budovy Mateřské školy v ulici Husova. Rekonstrukce se týkala výměny okenních
prvků, nových rozvodů včetně vzduchotechniky, změny dispozičního řešení budovy, kompletní renovace vnitřních prostor budovy, výměny střechy
a zateplení celého objektu.
Výše uvolněných ﬁnančních prostředků
města: cca. 4 800 000 Kč
7) Rekonstrukce budovy Kulturního
domu
V současné době zahájená rekonstrukce budovy Kulturního domu
v ulici Osecká. Rekonstrukce se týká
kompletního zateplení objektu, výměny okenních prvků a výměny střešní
krytiny.
Odhadovaná investice: cca.
6 700 000 Kč (investiční akce je spoluﬁnancována za pomocí operačního
programu životního prostředí)
8) Rekonstrukce budovy požární
zbrojnice
V současné době zahájená rekonstrukce budovy Kulturního domu
v ulici Osecká. Rekonstrukce se týká
kompletního zateplení objektu, výměny okenních prvků a výměny střešní
krytiny.
Odhadovaná investice: cca. 2 600 000

Kč (investiční akce je spoluﬁnancována za pomocí operačního programu
životního prostředí)
9) Rekonstrukce vnitřních prostor
a výměna okenních prvků u budovy
Základní školy
Kompletní vymalování prostor školy
(společné prostory, třídy a všechny
dveře včetně zárubní), kompletní rekonstrukce jídelny a kuchyně, nové
podlahové krytiny, rekonstrukce plynové kotelny včetně všech rozvodů.
Výše uvolněných ﬁnančních prostředků
města: cca. 2 500 000 Kč
10) Rekonstrukce chodníku –
„spojka“ Horního a Dolního Lomu
v ulici Vrchlického
Kompletní rekonstrukce chodníku
v ulici Vrchlického
Výše uvolněných ﬁnančních prostředků
města: cca. 500 000 Kč
11) Rekonstrukce veřejného osvětlení v celém městě
Rekonstrukce veřejného osvětlení ve
městě Lom, kompletní výměna osvětlovacích bodů v ulici Osecká, náměstí
Republiky, Havlíčkovo náměstí, Nerudova, Libkovická a dalších částí na
území celého města Lom
Výše uvolněných ﬁnančních prostředků
města: cca. 3 200 000 Kč
12) Demolice objektů ve špatném
technickém stavu
Demolice objektů ve špatném technickém stavu, konkrétně nemovitostí
č. p. 248 a č. p. 346 v ulici Osecká,
Lom. V další fázi jsou již připravené
k demolici objekty ČSA č. p. 231 a 2,
Osecká č. p. 391 a Kohinnor č. p. 197.
Výše uvolněných ﬁnančních prostředků
města: cca. 2 500 000 Kč
13) Vybudování obratiště autobusu
v ulici Osecká
Vybudování autobusového obratiště
na ulici Osecká, Lom před městským
hřbitovem pro linky hromadné dopravy. V současné době je zpracovaná
projektová dokumentace a dokončují
se poslední administrativní úkony spojené s vydáním stavebního povolení.
Plánovaná realizace je rok 2015.
Výše prozatímně uvolněných ﬁnančních prostředků města: cca.
100 000 Kč . Plánována investice: cca.
1 500 000 Kč
14) Vybudování 2 přechodů v ulici
Vrchlického „U Kapličky“
Vybudování dvou přechodů pro chodce
s ochrannými ostrůvky včetně osvětlení těchto přechodů. V současnosti
se řeší výběr vhodného zhotovitele na
provedení díla.
Výše uvolněných ﬁnančních prostředků
města: cca. 150 000 Kč
15) Rekonstrukce části komunikace včetně chodníků v ulici Komenského
Rekonstrukce komunikace, chodníků
a parkovacích ploch v dolní části ulice
Komenského.
Výše uvolněných ﬁnančních prostředků
města: cca.700 000 Kč (investiční akce
je spoluﬁnancována za pomoci SD a. s.
Chomutov)
16) Rekonstrukce chodníku v ulici
ČSA (pod restaurací Sokolovna)
Rekonstrukce chodníků včetně vybudování záhonů.

Výše uvolněných ﬁnančních prostředků
města: cca. 60 000 Kč
17) Instalace herních prvků pro děti
v celém městě
Instalace herních prvků na hřišti za restaurací „Anšajba“, na hřišti u MěÚ
Lom a v parku u komunikace PKH.
Výše uvolněných ﬁnančních prostředků
města: cca. 300 000 Kč. (investiční
akce je spoluﬁnancována za pomoci
Severní energetické a. s.)
18) Vybudování pěší zóny včetně nových parkovacích ploch u kostela
Nejsvětější Srdce Páně
Rekonstrukce komunikace, chodníků,
parkovacích ploch a změna dopravního značení za účelem uzavření ulice
u kostela Nejsvětější Srdce Páně.
Výše uvolněných ﬁnančních prostředků
města: cca. 400 000 Kč
19) Vybudování nových parkovacích
ploch v Loučné
Vybudování nových parkovacích ploch
v Loučné, konkrétně ulice Novostavby
u domů č. p. 122 a č. p. 118.
Výše uvolněných ﬁnančních prostředků
města: cca. 500 000 Kč

27) Postupná rekonstrukce autobusových čekáren
Rekonstrukce autobusových čekáren
na obratišti autobusu v ulici Libkovická a dále pak na ulici PKH.
Výše uvolněných ﬁnančních prostředků
města: cca. 35 000 Kč
28) Parkové úpravy na celém území
města
Parkové úpravy na celém území města
Lom, sázení okrasných keřů a květin.
ORGANIZAČNÍ:
1) Zřízení příspěvkové organizace
Městské technické služby Lom
Zřízení příspěvkové organizace města
Lom – Městské technické služby Lom,
která v roce 2013 hospodařila se ziskem téměř 900 000 Kč.
2) V rámci úsporných opatření –
zrušení organizačních složek města
Městská knihovna a Penzion Pro seniory, při zachování jejich plného
fungování
Zrušení organizačních složek a začlenění pod odbory MěÚ Lom.

3) V rámci úsporných opatření – organizační změny Městského úřadu
Zrušení pracovního místa mzdové
účetní (nově zajišťuje oblast mzdové
agendy externí poskytovatel), zrušení
pracovního místa správce Kulturního
domu, zrušení pracovního místa fakturantky, zrušení funkce tajemníka. Zřízení pracovního místa – dotační manažer. Výše uvedené změny ušetřily
městu Lom mzdové prostředky v řádu
statisíců ročně.
4) Sloučení všech pokladen na MÚ
Lom sloužících k placení různých poplatků – za psa, za odpad, nájemné atd,
do jedné pokladny umístěné v přízemí
MÚ Lom pro snazší dostupnost všech
5) Nové přehlednější webové stránky
města Lom
6) Schránky důvěry – sloužící pro
náměty, stížnosti, problémy, výtky
vás občanů našeho města
7) Sběrný dvůr – dostupnější pro
všechny
8) Snížení odměn politiků

20) Kompletní rekonstrukce komunikace v ulici Vrchlického
Intenzivní jednáním se společností
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje
byla zajištěna rekonstrukce živičného
povrchu v celé délce komunikace
v ulici Vrchlického, Lom.
21) Rekonstrukce ulice Nerudova
Intenzivním jednání se společností
SVS, a. s. byla zajištěna rekonstrukce
kanalizace a vodovodu a s tím spojená rekonstrukce komunikace a ze
strany města Lom rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení a parkovacích ploch.
Výše uvolněných ﬁnančních prostředků
města: cca. 200 000 Kč

Rekonstrukce Havlíčkova náměstí

22) Rekonstrukce ulice Novákova
Intenzivním jednání se společností
SVS, a. s. byla zajištěna rekonstrukce
kanalizace a vodovodu a s tím spojená
rekonstrukce komunikace.
23) Rekonstrukce ulice náměstí Republiky (okály)
Rekonstrukce živičného povrchu v celé
délce komunikace v ulici náměstí Republiky (okály).
Výše uvolněných ﬁnančních prostředků
města: cca. 500 000 Kč
24) Přeložka vodovodního řádu „Na
Vyklučeninách“
Vybudování přeložky vodovodního
řádu pro občany města Lom v oblasti
„Na Vyklučeninách“.
Výše uvolněných ﬁnančních prostředků
města: cca. 250 000 Kč

Výměna oken ZŠ Lom

25) Rekonstrukce fasád u vybraných
objektů ve městě Lom
Rekonstrukce fasád o vybraných objektů v majetku města Lom.
Výše uvolněných ﬁnančních prostředků
města: cca. 400 000 Kč
26) Rekonstrukce chodníků před budovou MěÚ
Rekonstrukce chodníků včetně vstupní
brány a schodů u budovy Městského
úřadu Lom.
Výše uvolněných ﬁnančních prostředků
města: cca. 50 000 Kč

Autobusová čekárna a socha Odyssea v ulici PKH
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Jak jsme v Lomu v letech 2010–2014 rekonstruovali, budovali, investovali a Lom zkrášlovali
 Kompletní rekonstrukce Mateřské školy v Lomu - Loučné včetně plynoﬁkace objektu

Před...

 Obě lomské mateřské školky ožily, stejně jako naše město

... a po...

 Kompletní rekonstrukce budovy Mateřské školy v Lomu, ul. Husova se skutečně povedla

Před...

... a po...

 Rekonstrukce základní školy
 Ožila i naše lomská základní škola

Před...

... a po...

Lomský masopust

 Naše škola má osm interaktivních tabulí již od roku 2012 – do vzdělání našich dětí se
investovat vyplatí...

 ...a do stravování dětí se také vyplatí investovat...

Rekonstrukce kuchyně ZŠ Lom

Strana 4

Lomská radnice  ročník IV.  mimořádné vydání  září 2014

Jak jsme v Lomu v letech 2010–2014 rekonstruovali, budovali, investovali a Lom zkrášlovali
 Rekonstrukce veřejného osvětlení a chodníků probíhala a probíhá po celém městě...

Kompletní rekonstrukce komunikace, chodníků, veřejného osvětlení, vodovodního a kanalizačního řadu, jenž byl z roku 1928, rekonstrukce dešové kanalizace a vybudování parkovacích stání na Havlíčkově náměstí

Penziony pro seniory v Loučné dostali nový pláš v podobě zateplení štítových stěn

Konečně je mezi dolním a horním
Lomem důstojná spojka

Rekonstrukce komunikace v ul. Novákova

Rekonstrukce dolní části ulice Komenského

Našim seniorům jsme v Penzionu v Lomu - Loučné trošičku zkrášlili bydlení.

Rekonstrukce komunikace, okály,
nám. Republiky

Rekonstrukce ulice Nerudova

Autobusová čekárna v ul. Libkovická

Nové parkovací plochy v Lomu - Loučné byly opravdu nutné...

Parkové úpravy na celém území města

Chodník v ulici PKH směrem k bývalé restauraci Anetka a zbrusu nové
osvětlení si tamní obyvatelé a nejen oni zasloužili. Vybudováním chodníku
jsme zvýšili bezpečnost např. maminek a tatínků vodících děti do MŠ.
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Jak jsme v Lomu v letech 2010–2014 rekonstruovali, budovali, investovali a Lom zkrášlovali
 Rekonstrukce fasád u objektů v majetku města Lom

Před...

 Jak jsme v Lomu prodávali domy...

... a po...

 Bohužel jsme v Lomu museli také demolovat vybydlené, zanedbané, zchátralé a životu
nebezpečné objekty...

Zde stály dva totálně vybydlené, zdemolované a staticky narušené domy – viz dvě spodní fotograﬁe...

 Tyto domy byly prodány během volebního období 2010–2014...
...a tyto domy byly prodány předchozím vedením našeho města... 

Investovat do městských domů, jenž nebyly totálně
zdevastované se vyplatí

Rekonstrukce chodníku v ulici K Hájovně

Vstřícnost občanům našeho města je pro nás samozřejmá
Kromě Schránek důvěry, přístupnějšího chodu Městského úřadu, jsme
kompletně změnili webové stránky
města, vydáváme pravidelně náš měsíčník Lomská radnice, sloučili jsme několik pokladen určených k placení poplatků do jedné a umístili jí v přízemí
MÚ pro snazší přístupnost pro všechny.
Městu jsme též šetřili mzdové
prostředky kumulací funkcí – úředník již nezastává jen jednu funkci,
ale je jakýmsi univerzálem…
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Jak jsme v Lomu v letech 2010–2014 rekonstruovali, budovali, investovali a Lom zkrášlovali
 Rekonstrukce a opravy lomských památek

Barokní boží muka

Pomník Rudé armády

 Instalace herních prvků a pergol

Kříž na lomském hřbitově

Svatební interiér kostela Nejsvětější Srdce Páně

 Obnovili jsme činnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů v Lomu

Lomská požární zbrojnice předtím – ostuda našeho města

Požární zbrojnice nyní...

Jak jsme se v Lomu bavili a podporovali naše děti...
Občanům v ul. PKH jsme současně s novým chodníkem vybudovali také
vjezdy k jejich domovům

Nová lipová alej v Lomu

http://www.mesto-lom.cz
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Jak jsme diskutovali o kinu v Lomu

Znovu otevřena
otázka dalšího využití
budovy lomského kina
Na pracovní schůzce zástupců politických stran a hnutí působících v Zastupitelstvu města Lom konané dne 30. 1. 2012 v kanceláři starostky byla znovu otevřena otázka budovy
č. p. 475 – kina. Pracovní schůzky se jmenovitě zúčastnili – Kateřina Schwarzová za MO
Severočeši.cz Lom, Vladimír Eminger za MO ODS Lom, Rudolf Hruška – nezávislý kandidát, Irena Černá a Roman Lafek – za MO ČSSD Lom, Josef Nétek – za MO KSČM Lom,
Marian Dancso. Návrhů, připomínek a podnětů bylo mnoho. Jedním z požadavků zástupců
MO ČSSD Lom a nezávislého kandidáta bylo také otištění „návrhů na využití budovy kina,“
v Lomské radnici. Níže vám předkládáme jednotlivé návrhy.

Severočeši.cz – místní organizace Lom
„Jako předseda MO hnutí Severočeši.cz
v Lomu mohu sdělit, že uvedená záležitost související s využitím budovy č.p. 475 – kina se netýká promítání v Lomu, nýbrž pouze o využití
budovy č.p. 475 na Osecké ulici v Lomu – budova kina tak, aby budova zbytečně nechátrala
a město do ní nemuselo dávat své ﬁnance, protože je nutné tuto budovu temperovat a udržovat.
Představitelé našeho hnutí nezavrhují promítání
pro občany v Lomu pouze a jenom upozorňují
na to, že je statisticky dokázáno to, že promítání v lomském kině využívalo průměrně měsíčně cca. 40 občanů (z nichž polovina nebyla
místních nýbrž přespolních – to z důvodu velmi
levného vstupného), zbytek lomských občanů,
tedy cca. 3 850, což není vůbec málo, jen doplácelo na těchto pár občanů, kteří využili promítání
v lomském kině. Provozní náklady kina činí cca.
500 000 Kč ročně. Ještě musím bohužel zmínit
fakt, který je nezadržitelný, a sice to, že všem
menším kinům hrozí kvůli digitalizaci zánik. Pokud tedy ovšem nenajdou obce několikamilionové
ﬁnance na úpravy kin. Lom je pro digitální kino

příliš malé město. Pokud pominu několikamiliónové pořizovací náklady, neměli bychom šanci
splnit další podmínky, ať už ﬁnanční spoluúčast,
to v případě sáhnutí si na dotační tituly, nebo příliš vysoké vstupné a nutnost promítat několikrát
týdně. Navrhujeme budovu kina prodat s jasným
a průhledným záměrem a jasnými a průhlednými
podmínkami, jenž si nastaví samo město Lom.
Co se týče promítání, navrhujeme využití budovy
kulturního domu. Renovovat a rekonstruovat stávající kulturní dům a přebudovat jej na multifunkční kulturní centrum s promítáním – spíše
tedy pouštěním ﬁlmů pro menší skupiny osob.
Na realizaci použít ﬁnanční prostředky získané
prodejem budovy kina. Přebudování přísálku
kulturního domu na minikino by obnášelo pouze
zatemnit okna a pravidelně půjčovat či kupovat
ﬁlmy a dokumenty na DVD. Domníváme se, že
město Lom nemá dostatek ﬁnančních prostředků
a zdrojů, aby si mohlo dovolit udržovat a ﬁnancovat tři kulturní střediska – kulturní dům, dělnický dům a kino,“ říká Ing. Bronislav Schwarz,
předseda MO hnutí Severočeši.cz Lom.

Stanovisko lomské organizace ODS
k budoucnosti kina
Vzhledem k aktuálnímu stavu promítací techniky, nastupující potřebě digitalizace biografů,
a s ohledem na ﬁnanční nároky této investice, chápeme rozhodnutí o ukončení promítání v lomském
kině jako správné řešení. Ve věci budoucího vyu-

žití budovy bývalého kina preferujeme: 1. Prodej
soukromému investorovi s podmínkou zachování
architektonického rázu budovy a její rekonstrukci.
2. Celospolečenský užitek investičního záměru.
Vladimír Eminger, místopředseda ODS Lom

Stanovisko nezávislého kandidáta
zastupitele Rudolfa Hrušky
Jako nezávislý kandidát se plně ztotožňuji s návrhem místní organizace hnutí Sevročeši.cz Lom na využití budovy č.p. 475 – bývalého kina.
Rudolf Hruška – nezávislý kandidát

Návrh MO ČSSD Lom na využití
budovy bývalého kina v Lomu
Místní organizace ČSSD Lom navrhuje využít budovu bývalého kina v Lomu pro poskytování sociálních služeb ve městě. K tomuto záměru
je možné využít výzvy 55 Operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost ministerstva práce
a sociálních věcí v rámci integrovaného operačního programu – oblast intervence 3.1. Služby
v oblasti sociální integrace – aktivita b).
Jedná se o zajištění investiční podpory pro
služby, které umožní návrat příslušníků ohrožených sociálně vyloučených lokalit zpět na trh
práce a do společnosti a dále, dle individuálního
projektu obce zajistit provozování těchto služeb
v zrekonstruované budově.
Podporovanými druhy činností dle aktivity
3.1b) je podpora zaměřena na investice do sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/
2006 Sb., o sociálních službách, jako je například
sociální poradenství, terénní programy, sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi (doučování
dětí, pomoc hospodaření v domácnosti, využívání
volného času dětí). Dále lze podporovat investice
do fakultativních činností neekonomické povahy
realizovaných v návaznosti na poskytovanou sociální službu. Těmito fakultativními činnostmi

jsou volnočasové, vzdělávací, sportovní aktivity
a odborné poradenství.
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 500 tis. Kč, maximální přípustná výše dotace na investiční náklady
je 20 mil. Kč. Na provozní náklady je max. výše
dotace 25 mil. Kč, a to vše bez ﬁnanční účasti
města. Doba realizace projektu není stanovena,
ale musí být ukončena do 30. 6. 2015. Datum
ukončení příjmu žádostí je 30. 6. 2013. Podpora
je poskytována formou přímé nevratné dotace
s podmínkou zachování činnosti, dle projektu po
dobu 5 let od realizace.
Využitím těchto dotačních titulů by došlo ke
zhodnocení majetku města, k poskytování sociálních služeb ve městě pro všechny občany
města a vytvoření nových pracovních míst bez
ﬁnanční účasti města.
Vážení občané města Lom, i na vašem názoru záleží, jakým způsobem bude město využívat svůj majetek a hospodařit s ním, a proto vás
žádám o vyjádření podpory našeho záměru na využití budovy bývalého kina v Lomu.
Ing. Roman Lafek
předseda MO ČSSD Lom
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Jak jsme v Lomu byli úspěšní při získávání dotací a darů
 Přehled získaných dotací a darů
 Pořízení zametacího stroje (čistící
vozidlo)
Město Lom obdrželo dotaci ze SFŽP
částku ve výši 1 928 740 Kč na nákup
zametacího stroje.
 Svoz bioodpadu (Multicar včetně
3 ks kontejnerů)
Město Lom obdrželo dotaci ze SFŽP
ve výši 2 090 462 Kč na nákup vozidla
zn. Multicar.
 Rekonstrukce Hasičské zbrojnice
Město Lom obdrželo dotaci ze SFŽP
ve výši 2 133 434 Kč.
 Rekonstrukce Kulturního domu
Město Lom obdrželo dotaci ze SFŽP
ve výši 5 610 651 Kč.
 Oprava fotbalové tribuny SK Viktoria Lom
Město Lom obdrželo dotaci z KÚ Ústeckého kraje ve výši 150 000 Kč.
 Příspěvek na konání vánočních
trhů
MAS Naděje Městu Lom poskytla příspěvek v rámci Programu rozvoje venkova (PRV) 16 000 Kč.
 Příspěvek na výsadbu okrasných dřevin v ulici ČSA a okolí Gutmanky

Nadace Partnerství poskytlo městu
Lom částku 21 198 Kč na doplnění lipové aleje v ul. ČSA a klidová zóna
Gutmanka Lom.
 Pořízení štěpkovače
Město Lom obdrželo dotaci ze SFŽP ve
výši 266 200 Kč na nákup štěpkovače.
 Pořízení Městského kamerového
systému
Ministerstvo vnitra ČR v Programu
prevence kriminality pro rok 2013 poskytlo na zřízení kamerového systému
částku ve výši 333 127 Kč.
 Pořízení projektové dokumentace
na rekonstrukci MŠ Husova
Od HSRM město Lom získalo dotaci
na projektovou dokumentaci (PD) ve
výši 80 000 Kč.
 Pořízení projektové dokumentace
na autobusové obratiště Lom
Od HSRM město Lom získalo dotaci
na projektovou dokumentaci (PD) ve
výši 85 000 Kč.
 Výměna oken na ZŠ Lom, ul. Nerudova
Z Fondu Ústeckého kraje Město Lom
získalo dotaci ve výši 700 000 Kč na
výměnu oken.

Vedení města Lom předalo svým technickým službám vánoční dárek v podobě nového pomocníka pro úklid města.

 Dotace na koupi pece do ZŠ Lom
Z fondu Ústeckého kraje se podařilo
získat dotaci 80 000 Kč pro ZŠ Lom na
koupi pece.
 Prázdninový zpěv a tanec seniorů
Město Lom využilo nabídku společnosti Naděje – M, o. p. s. Most na projekt s názvem „Senioři zpívají“. Jednalo se o 2 akce – taneční odpoledne
manželů Hvozdových. Na těchto akcích se podílel Fond Ústeckého kraje.
 Dar od společnosti SD, a. s. Chomutov
Celková výše příspěvku byla 100 000
Kč. Finanční podpora se rozdělila na
více akcí pořádaných městem Lom. Jednalo se o: Dětský den (43 724,20 Kč);
Oslava 100 let SK Viktoria (20 000 Kč);
Dotace společnosti Faktory gym Litvínov (10 000 Kč); Adventní setkání-zpívání v kostele (26 275,80 Kč) – celkem
100 000 Kč.
 Dar od společnosti Unipetrol RPA,
s. r. o. Litvínov
Celková výše příspěvku činila 60 000
Kč. Celý dar byl investován do MŠ,
Husova. Zde bylo vyměněno 8 ks vodovodních baterií a dveře.

Senioři z Penzionu pro seniory v ulici ČSA č. p.
487 se konečně dočkali nájezdové rampy.

 Dar od společnosti Litvínovská
uhelná, a. s.
Celková výše příspěvku činila
250 000 Kč a byla celá použita na dotaci SK Viktoria Lom.
 Dar od společnosti Litvínovská
uhelná, a. s.
Celková výše příspěvku činila
150 000 Kč a byla použita následovně: Domovní zvonky v PPS čp.
123 (49 000 Kč); Výměna vnitřních
kanalizačních rozvodů v PPS čp. 487
(101 000 Kč) – celkem 150 000 Kč.
 Dar od společnosti Severní energetická, a. s. Most
Celková výše daru činila 90 000 Kč.
Celá částka byla použita na kulturní
akce města Lomu: Mikuláš (15 642 Kč);
Adventní setkání (16 480,20 Kč); Dětský silvestr (47 143 Kč); Oldies party
(10 734,80 Kč) – celkem 90 000 Kč.
 Dar od společnosti Severní energetická, a. s. Most
Celková výše daru činila 350 000 Kč.
Z této částky se pořídilo elektrické polohovací lůžko v hodnotě 18 000 Kč a částka
332 000 Kč byla použita na dovybavení
školní kuchyně v budově ZŠ Lom.

Zbrusu nová školní kuchyně od Severní
energetické a. s.

 Dar od společnosti Litvínovská
uhelná, a. s.
Výše příspěvku činila 234 419 Kč
a bylo touto částkou uhrazeno pořízení dětských herních prvků na dětské
hřiště – herní sestava Universál, kolotoč, houpačka, housenka, minikolotoč.
 Dar od společnosti SD, a. s. Chomutov
Celková výše daru činila 600 000 Kč
a celá částka byla použita na malování
budovy ZŠ včetně zednických prací.
 Dar od společnosti Unipetrol RPA,
s. r. o. Litvínov
Celková výše daru činila 60 000 Kč
a byla použita na pořízení nové podlahové krytiny a PC v budově ZŠ Lom.
 Dar od společnosti Litvínovská
uhelná, a. s.
Celková výše daru činila 95 581 Kč
s následným využitím: dotace na činnost Českomoravskému svazu chovatelů poštovních holubů (10 000 Kč);
dotace na činnost SK Viktoria Lom
(45 000 Kč); dotace na pořádání kulturních akcí Lomská pouť a Projížďky na koních (40 581 Kč) – celkem 95 581 Kč.

Městský kamerový systém

 Peněžité dary 2010–2014
Přijetí účelových peněžních darů
městem v roce 2010
 OKMP s. r. o. Litvínov – 6 000 Kč
– doﬁnancování sportovní akce Loučná
956.
 Litvínovská uhelná a. s. – 300 000 Kč
– sportovní, kulturní a sociální účel\y
(dar účelově čerpán na činnost fotbalového klubu SK Viktoria – dotace ve výši
250 tis. Kč, podporu činnosti Klubů důchodců Lom a Loučná ve výši 30 tis. Kč
a pořádání akce „Den dětí“ ve městě ve
výši 20 tis. Kč).
 Severočeské doly a. s. Chomutov
– 2 000 000 Kč – rozvoj infrastruktury
města. (dar účelově čerpán na opravy
komunikací, opravy chodníků, plynoﬁkace dílen v areálu Průmyslové zóny),
nákup kopírovacího stroje a plynoﬁkaci
bytového fondu).
 Litvínovská uhelná a. s. – 15 000 Kč
– sportovní účely – konkrétně, zájezd klubu důchodců Loučná na zámek
Sychrov.
 UNIPETROL RPA, s. r. o. Litvínov
– 65 000 Kč, opravy kulturních památek ve městě.
Zapojení přijatých účelových darů ve
výši 2 386 000 Kč.
Přijetí účelových peněžních darů
městem v roce 2011
 Severočeské doly a. s. Chomutov
– 1 000 000 Kč – rozvoj infrastruktury a revitalizace majetku města. (dar
účelově čerpán na opravy komunikací,

opravy komunikací, chodníků, odvádění a čištění odpadních vod, oprava veřejného osvětlení).
 Severočeské doly a. s. Chomutov
– 50 000 Kč – příprava a realizace kulturně společenských akcí, konkrétně
k ﬁnancování oslav u příležitosti 65 let
důlní katastrofy na dole Kohinoor a 670
let od první zmínky o obci Lom.
 Severočeské doly a. s. Chomutov –
250 000 Kč – rozvoj infrastruktury a revitalizace majetku města, konkrétně na
realizaci oprav veřejného osvětlení.
 Litvínovská uhelná a. s. –
300 000 Kč – podpora školství, kultury, sociální, zdravotnické účely.
(dar účelově čerpán na podporu školství ve výši 150 tis. Kč – rozvody teplé
vody na žákovských toaletách, sociální
účely ve výši 150 tis. Kč – zapojení domovních zvonků v PPS Lom Loučná,
doﬁnancování opravy vnitřních kanalizačních rozvodů v Penzionu pro seniory Lom).
 Litvínovská uhelná a. s. – 100 000 Kč
– podpora a ﬁnancování cílů obdarovaného, konkrétně k přípravě a realizaci
kulturních akcí ve městě – Silvestrovská zábava a 2. Lomský ples“.
 UNIPETROL RPA, s. r. o. Litvínov
– 65 000 Kč, ochranné, zásahové obleky a obuv pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů.
Bc. Radek Zahradník, Lom – 3 315 Kč
– spoluﬁnancování obnovy lipové aleje
na nám. Republiky, Lom.
 NADACE ČEZ – 144 984 Kč – podpora projektu „Obnova lipové aleje“,
konkrétně k úhradě nákladů spojených
s pořízením a výsadbou zeleně.

 Václav Bergman, Lom – 2 tis. Kč
podpora zájmové činnosti v kultuře,
konkrétně akce pro děti.
Zapojení přijatých účelových peněžních darů ve výši 1 915 299 Kč.
Přijetí účelových peněžních darů
městem v roce 2012
 Bc. Radek Zahradník, Lom –
3 060 Kč – nákup ibišků na obnovu veřejné zeleně.
 Kominictví Studnička Bílina –
4 000 Kč – kulturní akce 2. Lomský
ples.
 SETA TRADE a. s. – 5 000 Kč –
kulturní akce 2. Lomský ples.
 ARTECH spol. s r. o. – 5 000 Kč –
kulturní akce 2. Lomský ples.
 František Bula, Meziboří – 3 000 Kč
– kulturní akce 2. Lomský ples.
 Litvínovská uhelná a. s. – 300 000 Kč
– sportovní účely – dotace SK VIKTORIA Lom a kulturní akce 3. Lomský
ples. (Dar ve výši 50 000 Kč byl převeden nevyčerpaný do FRR města).
 Severočeské doly a. s. Chomutov –
100 000 Kč – podpora kultury, tělovýchovné činnosti. (dar účelově čerpán na
Dětský den, oslavy 100 let výročí SK
VIKTORIA Lom, dotace FAKTORY
GYM Litvínov, adventní setkání lomských občanů).
 Severočeské doly a. s. Chomutov –
720 000 Kč – rozvoj infrastruktury a revitalizace majetku města, konkrétně na
doﬁnancování rekonstrukce komunikace
a chodníku v ulici Komenského Lom.

 UNIPETROL RPA, s. r. o. –
60 000 Kč, výměna vstupních dveří
a vodovodních baterií v budově Mateřské školy, ul. Husova Lom.
 Michala Mikovičová, Lom –
23 000 Kč – materiální dovybavení
JSDH Lom.
 SK VIKTORIA Lom – 8 635 Kč –
materiální vybavení Mateřských škol
Lom.
 Severočeské doly a. s. Chomutov
– 90 000 Kč – doﬁnancování kulturní
akce 3. Lomský ples.
 Litvínovská uhelná a. s. – 330 000 Kč
– projektová dokumentace na obratiště
autobusové linky v ul. Osecká, podpora
činnosti Českomoravského svazu chovatelů poštovních holubů Lom a pořízení herních dětských prvků.
 Politické hnutí Severočeši.cz –
20 000 Kč – nákup koberce pro školní
klub.
Město přijalo účelové peněžní dary
v celkové výši 1 671 695 Kč.
Přijetí účelových peněžních darů
městem v roce 2013
 Severočeské doly a. s. Chomutov –
600 000 Kč – rozvoj infrastruktury a revitalizace majetku města (dar účelově
čerpán na malování budovy ZŠ).
 Severočeské doly a. s. Chomutov
– 300 000 Kč – příprava a realizace
kulturně společenských akcí (dar účelově čerpán k zajištění realizace plánovaných kulturních akcí v roce 2013

a zajištění kulturně společenské akce
4. Lomský ples, konané v roce 2014).
 Nadace partnerství – 21 198 Kč
na realizaci projektu „Doplnění lipové
aleje v ul. ČSA a klidová zóna Gutmanka v Lomu“.
 Severní energetická, a. s. –
350 000 Kč – školství – dovybavení
školní kuchyně, pečovatelská služba –
pořízení polohovacího lůžka a skládacího invalidního vozíku.
 UNIPETROL RPA. s. r. o. –
60 000 Kč – školství, podlahové krytiny
a PC sestava.
 ARTECH s. r. o. ve výši 5 000 Kč –
kulturní akce 3. Lomský ples
 Kominictví Studnička Bílina ve
výši 2 000 Kč – kulturní akce 3. Lomský ples.
 František Bula, Meziboří ve výši
2 200 Kč – kulturní akce 3. Lomský
ples.
 Bc. Radek Zahradník, Lom –
3 100 Kč – nákup a výsadba stromů –
jeřábů v prostoru Gutmany.
Zapojení přijatých účelových peněžních darů ve výši 1 343 498 Kč.
Přijetí účelových peněžních darů
městem v roce 2014
 UNIPETROL RPA, s. r. o. –
60 000 Kč, doﬁnancování rekonstrukce
tribuny sportovního areálu města Lom.
 Severní energetická, a. s. –
350 000 Kč – kulturní akce, sociální
a sportovní účely.
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 Sběrný dvůr v Lomu plně funguje

Odpady je možno předávat v provozní době ke zneškodnění zcela
zdarma. Podmínkou je, že se jedná
pouze o odpad z běžných domácností.
Náklady na zneškodnění hradí naše
město z části z poplatků od občanů za
odpad a z větší části ze svého rozpočtu.
Odpady jsou zdarma převzaty po předložení občanského průkazu nebo po
předložení dokladu o úhradě poplatku
za odpad a následně roztříděny a zavedeny do systému evidence odpadů.

Provozní doba sběrného dvora:
v letním období: duben – říjen
Pondělí 8 – 12 hod. 13 – 18 hod.
Úterý
zavřeno
13 – 18 hod.
Středa
8 – 12 hod. 13 – 18 hod.
Čtvrtek zavřeno
13 – 18 hod.
Pátek
8 – 12 hod. zavřeno
Sobota
9 – 12 hod. 13 – 18 hod.
Neděle
zavřeno
zavřeno
v zimním období: listopad – březen
Pondělí 7 – 12 hod. 13 – 17 hod.
Úterý
zavřeno
13 – 17 hod.
Středa
7 – 12 hod. 13 – 17 hod.
Čtvrtek zavřeno
13 – 17 hod.
Pátek
7 – 12 hod. zavřeno
Sobota
9 – 12 hod. 13 – 17 hod.
Neděle
zavřeno
zavřeno

Společně jsme si rozsvěceli vánoční stromek

 Svoz zeleně a naše komunitní kompostrána
V Lomu funguje „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 hos-

podářství 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

Adventní setkání a zpívání v Lomu

Adventní zvyky

 Školní bus funguje nadále i od nového školního roku
Od 1. 9. 2014 funguje nadále školní
autobusová linka města Lom. Tento
autobus mohou nadále ZDARMA využívat děti a senioři, kteří jsou držiteli

speciálních karet, vydávaných na sekretariátu MěÚ Lom. Školní autobusová linka je označena viditelnou cedulí „Město Lom – školní bus“.

JÍZDNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO AUTOBUSU MĚSTA LOM
platný od 1. 9. 2014
Trasa
Lom, rozcestí M. Radčice
Lom, náměstí
Lom, Červený kříž
Lom, škola
Lom, Geologický průzkum
Loučná
Loučná, konečná
Loučná
Horní Lom

Pracovní dny
Čas
Trasa
7:19 Litvínov, Koldům
7:23 Litvínov, 3. ZŠ
7:24 Litvínov, Citadela
7:25 Litvínov, sportovní hala
7:26 Litvínov, mototechna
7:29 Litvínov, Máj
7:32 Litvínov, 1. ZŠ
7:33 Litvínov, nádraží
7:34

Čas
7:36
7:37
7:38
7:40
7:41
7:42
7:44
7:47

 Péče o naše seniory je pro nás samozřejmostí...
...v Lomu poskytujeme pečovatelskou službu i terénní
pečovatelskou službu

Dětský silvestr zakončený velkým ohňostrojem

Pálení čarodějnic

Stavění májky v Lomu

Naši senioři komunikují s PC

Lomská pou trochu jinak...

Indiánský dětský den
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Tradice – Ples v Lomu

Proběhla i milá setkání...

Oldies párty

Starostka města Kateřina Schwarzová přijala z rukou generálního ředitele
společnosti Unipetrol RPA darovací smlouvu na ﬁnanční dar našemu městu.

Grilování se seniory

Setkání s profesorem Václavem Klausem
Jak jsme s našimi seniory oslavili Den seniorů

Dárek v podobě Haliny Pawlovské a její show v našem kulturním domě
Podpora od Litvínovské uhelné byla zpečetěna

 Město Lom má svého poslance v Poslanecké sněmovně
parlamentu České republiky

Slavili jsme Mezinárodní den žen

V Lomu jsme také uctívali památky zesnulých horníků

Slavnostně jsme vítali nové občánky našeho města

Pravidelně jsme se zúčastňovali konferencí STOP PRACH.
Ačkoli byli pozvání všichni zastupitelé našeho města,
účastna jsem byla po většinou jen já a Ing. Schwarz

LOMSKÁ RADNICE

S podporou poslance za hnutí ANO 2011 Ing. Bronislava Schwarze se podařilo získat dotace ve výši bezmála 10 milionů korun na kompletní rekonstrukce kulturního domu a požární zbrojnice.
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