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Odpady v roce 2018 v Lomu Milý dárek
nezdražily
pro děti
Poplatek za odpady zůstává i pro rok 2018 v Lomu na stejné výši, ačkoli nám
dali statutární zástupci společnosti Marius Pedersen a.s. nůž na krk a předložili nám před koncem roku dodatek ke smlouvě na likvidaci a svoz odpadů v našem městě, kde stálo, že nám tuto službu zdražují… Podle propočtů se jedná
o částku o cca. 30 Kč vyšší na obyvatele a rok než doposud. Vedení města rozhodlo, že odpady v Lomu občanům nezdražíme a částku, jež byla ze strany společnosti Marius Pedersen a.s. navýšena, platí z rozpočtu města.

MĚSTO LOM

pořádá

KULTURNÍ DŮM LOM
od 18:00 hodin
PROGRAM
* Ukázky standardních a latinsko-amerických tanců *
* K tanci a poslechu hraje:
Taneční orchestr GOLF*
* Vystoupí zpěvák Josef Zíma*
* Kouzelník s magickou show *
* Moderuje Radek Jirgl *

* TOMBOLA*

Vstupné: 150,- Kč

z mateřských
školek

Děti z lomských mateřských školek dostaly v lednu milý povánoční dárek. Zahrady u mateřinek jim budou
zdobit dva dřevění jelínci, které pro ně
vytvořil pan František Jirásek z Loučné. Jak sám říká, práce se dřevem je
jeho koníčkem, a tak začal vytvářet
dřevěná zvířata, stromečky a sněhuláky jako dekoraci do zahrad pro svého
vnuka Ondráška nebo do zahradnictví jeho syna, které je také v Loučné.
No a to byl jen krůček od nápadu podarovat dřevěnými zvířátky i naše nejmenší. Děkujeme panu Jiráskovi za
jeho krásný dárek a přejeme mnoho
dalších tvůrčích úspěchů. Vedení města
srnečky osobně předá dětičkám v průběhu měsíce února.

Předání odměn vítězům dvou prosincových soutěží
V prosinci 2017 připravilo město
Lom pro děti dvě soutěže. První soutěže „O nejhezčí vánoční výzdobu
okna“ se zúčastnilo 11 dětí. Do druhé
soutěže s názvem „Můj chlupatý kamarád“, která proběhla v rámci sbírky
krmiva pro pejsky a kočičky z litvínovského útulku, přihlásilo svůj obrázek 34 dětí.
Předání odměn vítězům obou soutěží proběhlo ve středu 17. ledna v prostorách lomské knihovny. Odměny
a srdečnou gratulaci převzaly děti z rukou starostky Kateřiny Schwarzové

a Štefana Horského, pracovníka litvínovského útulku.
V soutěži o vánoční okna gratulujeme Viktorii Maňákové, Adélce
a Kačence Kubů, Karlovi a Danielovi Gažiovým, Valentýnce a Matyášovi Vaňovým, Vanese a Martinovi Vaňovým, Kristýně Mošovské a Denisce
Rendlové.
V soutěži „Můj chlupatý kamarád“
gratulujeme Anežce Vláčihové, Lence
Bervídové, Helence Tomášové, Kristýnce Kasalové, Janu Šebkovi a Vaškovi Minárovi.

PODĚKOVÁNÍ
Do vánoční sbírky Štěkání na Ježíška jste darovali celkem 342 kg krmiv a také věcné dárky (vodítka,
hračky, pelíšky, misky). Děkujeme za
příspěvky třídě 4.A ze ZŠ Lom, seniorům z Klubu seniorů Lom a jednotlivým dárcům z Lomu, Loučné, Litvínova, Mostu a Mariánských Radčic.

Strana 2

Lomská radnice  ročník VIII.  číslo 2  únor 2018

Základní škola a Mateřská škola Lom n Základní škola a Mateřská škola Lom

I když je zima nezlobíme, protože se nenudíme
V naší školce se pořád něco děje.
Ani v zimním období nevíme, co je to
nuda. Učíme se, tvoříme, zpíváme, cvičíme, a i když je třeba zrovna špatné
počasí, tak nám to náladu nezkazí.
Období kolem vánočních svátků je
časem, kdy si lidé vzájemně dělají radost. My jsme například šli zazpívat
do Domova seniorů, donesli jsme nadílku zvířátkům do lesa a našim rodičům jsme připravili vánoční besídku.
K Vánocům také patří výroba výzdoby, přání a výrobků na jarmark.
Protože se celý rok učíme o ekologii
a o ochraně životního prostředí, roz-

hodli jsme se, že do pracovních a výtvarných činností zařadíme také odpadový materiál. Naší školku zdobí
sněhuláci z bublinkové folie, řetězy
z alobalu a kelímků, ozdoby z PET lahví,
víček a starého papíru. V lednu jsme si
potom všichni, i ti nejmenší, udělali radost návštěvou Docela velkého divadla.
Pohádka „Začarovaný les“ byla o tom,
jak zvířátka musely třídit odpad v lese,
protože jim ho tam nanosili lidé. To my
už dávno třídit umíme.
V naší školce se pořád něco děje,
do budoucna máme ještě spoustu plánů
a nápadů. Uvidíte příště…

Zaměstnanci MÚ Lom
Vážení a milí čtenáři našeho měsíčníku, tak jako každoročně, také letos vám chceme nabídnout v Lomské radnici spoustu užitečných informací, poznatků, ale také zábavných článků a fotografií ze života občanů a občánků našeho města. Letos jsme si pro vás opět připravili seriál – tentokrát bude o Městském úřadu v Lomu a jeho zaměstnancích, dále o zaměstnancích příspěvkových organizací a jednotky sboru
dobrovolných hasičů našeho města. Dovolte mi, prosím, vás seznámit se svými kolegyněmi a kolegy, kteří pracují pro naše město a jeho občany.
Nejprve mi dovolte malé osvětlení
toho, jaká je struktura města a městského úřadu: Město je Ústavou charakterizováno jako územní společenství
občanů, které má právo na samosprávu
– město se tedy vyznačuje třemi základními znaky – územím, občany,
kteří na tomto území žijí a samostatnou
působností – tedy samosprávou. Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo
města a rada města. Ta je výkonným orgánem pro samostatnou působnost, odpovídá se ze své činnosti zastupitelstvu
města. Zastupitelstvu je podle zákona
vyhrazeno rozhodovat o nejdůležitějších záležitostech patřících do samostatné působnosti města. Radu našeho
města tvořím já – starostka, pan místostarosta a pět kolegů radních. Já jako
starostka města ještě mimo jiné zastávám funkci tajemnice MÚ Lom, tedy
mám veškeré personální pravomoci.
Naše město má celkem 21 zastupitelů
– tedy já mám vlastně 20 kolegyň a kolegů ve vedení našeho města. Ačkoli
je nazývám kolegyněmi a kolegy, tak
se musím přiznat, že úplně moji nejbližší kolegové – spíše kolegyně – jsou
zaměstnanci Městského úřadu Lom.
S těmi totiž každodenně spolupracuji
a pracuji pro naše město a jeho občany,
řeším běžné záležitosti. Kolegyně
a kolegové – zaměstnanci Městského
úřadu v Lomu vykonávají veškerou
státní správu, přenesenou působnost
svěřenou městu s výjimkou té, kterou
zákon výslovně přiznává zastupitelstvu. Co se týče samostatné působnosti
města plní městský úřad, především
úkoly, jež mu uložila rada a zastupitelstvo – městský úřad a jeho zaměstnanci jsou tedy jakýmsi servisem samosprávy, tedy radních a zastupitelů.
Zkrátka dámy – říkám dámy, pro-

tože žen je na našem Městském úřadu
většina – pracují pro nás všechny!
A zrovna tak také i mužské osazenstvo.

Jaroslava Brzáková

Nyní vám, milí čtenáři, představuji paní Jaroslavu Brzákovou.
Paní vedoucí, prosím přibližte
nám, co na Městském úřadu v Lomu
děláte, přibližte nám svou funkci.
Pracuji na Městském úřadě v Lomu
ve funkci vedoucí odboru vnitřních
věcí, sociálních věcí, kultury a zdravotnictví. Hlavní náplní práce odboru je výkon státní správy – matriční
agenda, řešení přestupků, stížnosti,
poskytování informací, evidence obyvatel, sociální věci – tyto agendy vykonávají 3 úřednice odboru. Součástí odboru je dále městská knihovna
a úsek kultury, kde pracují 2 knihovnice a pracovnice kultury a dále penziony pro seniory, kde v registrované
pečovatelské službě pracuje dalších
5 kolegyň – pracovnic v sociálních
službách. Já se zabývám výkonem
matriční agendy, provádím legalizaci podpisů a vidimaci listin (ověřování shody), jsem předsedkyní komise
k projednání přestupků, mám na starosti organizaci a průběh voleb do zastupitelských sborů, vedu personální
agendu, připravuji podklady a vydání
vnitřních předpisů města – obecně závazné vyhlášky, připravuji příspěvky
do Lomské Radnice, pro pečovatelskou službu vykonávám práci sociálního pracovníka a spolu s kolegyní na
sociálním úseku dále úlohu veřejného
opatrovníka a jsem tajemnicí kontrolního výboru. Dále spolupracuji s kolegyněmi na úseku kultury při organizaci kulturních akcí a podílím se na
dalších úkolech ve spolupráci s dalšími odbory úřadu a s vedením města.

Na městský úřad – tehdy národní výbor – jsem nastoupila 1. 12. 1985. Původně jsem měla pracovat ve finanční
účtárně, ale protože tato práce není naprosto moje krevní skupina, využila
jsem možnosti, která se tehdy naskytla
a po odchodu do důchodu tehdejší letité matrikářky paní Milušky Karkošové
jsem nastoupila na její místo v polovině roku 1986 jako matrikářka. Po roce
1989 se práce na úřadě zcela nově formovala, některé agendy přibývaly, některé byly zrušeny. Tak se formoval do
dnešní podoby i odbor vnitřních věcí,
kde jsem ve funkci vedoucí od roku
2002. Díky mému dlouholetému setrvání na jednom pracovišti jsem si vysloužila různé hlášky na svou osobu,
např. že mám na zádech inventární
číslo – to v lepším případě. V tom horším jsem také občas zaslechla, že přežiju kdejaký režim (myšleno politický).
O tom to ale není, je to o práci kterou
dělám, kterou mám ráda a kterou se snažím dělat co nejlépe. A také je to o loajalitě. Ke kolegyním, k nadřízeným, k vedení – ta musí být samozřejmostí.
Krásně řečeno paní Brzáková…
a to o tom přežití… nic si z toho nedělejte, pro mě to znamená jediné, že
jste ve své práci dobrá a tím i nenahraditelná! Ještě mi dovolte vám položit otázku: Co pro vás vaše práce
znamená?
Co pro mě moje práce znamená?
Mohu zodpovědně říci, že jsem měla
velké štěstí, že mohu dělat práci, která
je sice velice různorodá a díky výkonu
státní správy a neustálé změně zákonů
mě nutí se neustále učit nové věci, ale
která mě velmi baví a naplňuje. Pokud
Pokračování na str. 6
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Blahopřání
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MĚSTO LOM

Dne 10. února
oslavil 65 let
pan Josef Erlitz
z Lomu.
Pepo, 65 žádný
věk, kdopak by
to do tebe řek.
Když Tě všichni
podrží, do stovky
to vydržíš! Hodně zdraví a štěstí do dalších let přeje p. Hakszerová s rodinou.

Blahopřejeme
V měsíci únoru oslaví významné životní jubileum tito občané našeho města:
Miloslav Průcha
Danuše Vacková
Karel Lukeš
Jiří Záleský
Emma Sojková
Hana Synková
Marie Vondrisková
Alena Bozetická
Jana Barešová
Vladimír Hůla

KULTURNÍ DŮM LOM OD 16:00 HODIN

Přejeme našim jubilantům do dalších
let pevné zdraví a hodně optimismu
a životní pohody.

Vzpomínáme

Účinkuje

Divadélko Uličník
VSTUPNÉ :

S bolestí v srdcích budeme navždy
vzpomínat na našeho syna Martina Krajníka, který předčasně
odešel a jemuž by bylo 31. ledna již
43. let. Otec Jiří Krajník s rodinou.

děti v karnevalové masce zdarma
dospělí 35,- Kč

Poděkování
n Členové Klubu seniorů v Loučné děkují městu Lom, jmenovitě paní starostce
Bc.Kateřině Schwarzové za vše, co pro nás v loňském roce udělala, ať už se jednalo o zajištění zájezdů nebo drobných dárků, které jsme dostali ke Dni matek, Dni
seniorů nebo k vánočním svátkům. Velký dík patří také za pobyt ve Františkových
lázní, který jsme si všichni náramně užili. Přejeme našemu vedení města v letošním roce hodně pohody, spokojenosti a úspěchů v jejich lelehké práci.
Jana Lašová, předsedkyně Klubu seniorů Loučná

Tipy na volný čas od 15. 2. do 15. 3. 2018
Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše změní. Utichly tvé kroky
a tvůj hlas, ale tvůj obraz zůstává
v nás. Dne 21. 1. tomu byl rok, co
nás náhle navždy opustil milovaný manžel, tatínek, dědeček, švagr
a ze pan Zdeněk Wolf. Dne 29. 1.
by oslavil 55 narozeniny.

16. 2.
17. 2.
18. 2.
18. 2.
18. 2.
20. 2.
21. 2.
22. 2.
22. 2.
23. 2.
24. 2.
24. 2.
24. 2.
25. 2.
26. 2.
březen
2. 3.

Dne 21. ledna tomu bylo již 16 let, co
nám odešla naše maminka a babička
paní Jaroslava Hudecová a 2. března tomu budou 2 roky, co jí následoval náš tatínek a dědeček pan František Hudec. I přes velkou bolest
jsme smířeni s vědomím, že jsou zase
spolu. Stále s láskou vzpomínají dcery
Jarka a Martina s rodinami.

3. 3.
8. 3.
10. 3.
10. 3.
11. 3.
12. 3.

koncert TOP Dream Company – ATTIC music club Litvínov,
od 20.00 hod.
dětské divadlo Brouk Pytlík – Docela velké divadlo Litvínov,
od 16.00 hod.
Malování suchým pastelem s Pavlem Lakomým – Oblastní muzeum
Most, od 10.00 hod.
Offroad Safari Uhelným Mosteckem – Štáb Rico Litvínov, od 10.00 hod.
taneční večer Valentýna mám nejraději – Dům kultury Stropník
Osek, od 16.00 hod.
Recitál Jaromíra Nohavici – Divadlo Most, od 20.00 hod.
koncert Petra Janů se skupinou Amsterdam – Citadela Litvínov,
od 19.00 hod.
přednáška Pavla Krásenského Podivuhodní pavoukovci – Oblastní
muzeum Most, od 17.00 hod.
divadlo Dámy z Aniane – Docela velké divadlo Litvínov, od 19.00 hod.
koncert Návštěva u Stráníků – Docela velké divadlo Litvínov,
od 19.00 hod.
dětské divadlo Pohádky na předpis – Docela velké divadlo Litvínov,
od 16.00 hod.
3. ples lomských seniorů – Lom, kulturní dům, od 18.00 hod.
Párty s Elánem – Elán revival – ATTIC music club Litvínov, od 20.00 hod.
dětské loutkové divadlo Broučci – Citadela Litvínov, od 16.00 hod.
divadlo Perfect Days – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
Měsíc čtenářů – besedy, soutěže, kvízy pro děti i dospělé – Lom,
městská knihovna
koncert White Celebration – aneb Všichni v bílém – ATTIC music
club Litvínov, od 20.00 hod.
koncert Vypsaná fiksa – ATTIC music club Litvínov, od 20.00 hod.
přednáška Jiřího Rotha Léčivé houby kolem nás – Oblastní muzeum
Most, od 17.00 hod.
Dětský maškarní karneval – Lom, kulturní dům, od 16.00 hod.
koncert Abraxas – nekonečný boogie tour – ATTIC music club
Litvínov, od 20.00 hod.
Taneční zábava s manželi Hvozdovými – Citadela Litvínov, od 16.00 hod.
Travesti Show Screamers „112“ –Citadela Litvínov, od 19.00 hod.

Nabízíme:
l nástupní plat ve výši 21 840 Kč
l pravidelný měsíční příjem
l po úspěšném ukončení kurzu základní odborné přípravy (1 rok)
minimální plat ve výši 27 840 Kč
l stabilní zaměstnání
l dlouhodobou perspektivu
l náborový příspěvek ve výši 75 000 Kč
l sociální jistoty a kariérní postup
l 6 týdnů dovolené
l příspěvek k připojištění
l další vzdělávání
Požadujeme:
l občanství České republiky
l věk nad 18 let
l plná způsobilost k právním úkonům
l bezúhonnost
l minimálně střední vzdělání s maturitou
Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Lidické nám. 899/9
Ústí nad Labem
telefon: 974 421 750
mobil: 727 917 225
e-mail: krpu.nabor@pcr.cz
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Mládežnický fotbal v Lomu

Historie lomských domů
Vážení čtenáři, tak, jako jsme vám v minulých ročnících představili historii a zajímavosti v našem městě a okolí, seznámili vás s lomskými podnikateli a mladou generací, tak v letošním roce bychom vám rádi přiblížili zajímavou historii některých lomských domů, které, ač mají mnohdy jinou tvář, přesto přetrvaly staletí. Tak, jako se můžeme vydat po stopách
našich předků a zjistit historii našeho rodu, tak i domy mají svou historii, svůj život. Věříme, že vám následující řádky přinesou mnoho zábavy i poučení.

Fotbal v Lomu drží v rukou mládež a pánové Martin a Jakub Hejskové

Hornická kolonie Johannská
Nedílnou součástí zástavby obcí
severočeského hnědouhelného revíru
jsou kolonie, dělnické nájemní domy,
které budovaly doly nebo podnikatelé
od poslední třetiny 19. století. Kolonie vtiskly obcím osobitý charakter
a jsou dokladem jejich sídelního vývoje
i bytové kultury proletariátu koncem
19. a v první polovině 20. století. Intenzivní důlní činnost v Podkrušnohoří vedla k zániku nebo narušení
více než sta lokalit, čímž došlo k násilnému zásahu do historické sídelní
krajiny. Vedle historických památek
byly v rušených obcích likvidovány
i hornické kolonie. Mezi posledními
zachovanými v našem městě vedle
hornické kolonie Mariánská (dnešní
Uhelná ulice) a hornické kolonie Červená osada (dnešní Havlíčkovo ná-

městí) zaujímá významné místo hornická kolonie Johannská v Lomu.
Hornická kolonie Johannská (později ulice Vrbenského a dnešní Hornická ulice), byla postavena mezi
lety 1889 až 1914 Lomskou uhelnou společností pro horníky dolu Johann (pozdější Kohinoor I.). Jedná se
o typickou kolonii, tradiční podélnou
uliční zástavbu o dvou frontách, kterou tvořily byty s kuchyňkou s uhelným sporákem, pokojem o velikosti
4 x 4 m, s předsíňkou a půdičkou, pospojované do řadové výstavby. Po
roce 1918 se kolonie dočkala celkové
adaptace, kdy byly přemístěny přilehlé kolny z postranních uliček do
průčelí jednotlivých domků a některé
domky byly odbourány z důvodu přístupu k přilehlým zahrádkám a po-

líčkům. Do roku 1920 měla kolonie
k dispozici jen 4 společné studny a do
50. let minulého století zde byly suché záchody. Další přestavba proběhla
v letech 1953 až 1957, kdy byly změnou vnitřního uspořádání některých
domů vytvořeny byty o 3 místnostech, zvětšeno sociální zařízení a došlo k napojení domků na kanalizaci.
Investorem akce byl důl Kohinoor II.
Od roku 1992 je většina domů v osobním vlastnictví.
Hornická kolonie Johannská má
osobitý charakter a dodnes si, i přes
některé nevhodné stavební zásahy, zachovává svůj typický vnější vzhled
a tvoří tak v obci jedinečný urbanistický útvar. Je zařazena do seznamu
státem chráněných kulturních památek již od roku 1958.

Jóga v městě Lom
Zvu všechny nadšence Jógy, jak úplné začátečníky, tak i
pokročilé, na mé lekce.
Pravidelné lekce Jógy od Února:
Úterý od 16:00
Čtvrtek od 16:00 (1. února – zahajovací lekce)
V případě zájmu lze domluvit i jiné termíny.
Lekce si rezervujte na:
 Facebook – skupina Jóga v Lomu
 Web – www.cestajecil4.webnode.cz
 Telefon – 776 603 255

Zaměstnanci MÚ Lom
Dokončení ze str. 2
bych si mohla znovu vybrat, tak bych
neměnila. Výhoda je i ta, že jsem lomačka od narození a tak jsou mi dostatečně známé místní poměry a vazby
mezi lidmi a mohu se na svou práci
leckdy dívat méně úředním pohledem
– pokud to ovšem jde. Jsem ráda za
všechny mé kolegyně na mém odboru,
na které je vždy spolehnutí, vždy se
domluvíme a jsme schopné se navzájem zastoupit. Také jsem ráda za dobré
vztahy, které máme s ostatními kolegyněmi na úřadě a hlavně jsem velmi
vděčná za pochopení a vstřícnost mých
nadřízených, vedení města, kdy i přes

dlouholetou praxi je člověk jen tvor
omylný a někdy se prostě nezadaří.
Protože dobré vztahy na pracovišti
s kolegyněmi a hlavně s vedením je základ pro vytvoření dobrých pracovních
podmínek. Ty na úřadě máme a patří za
ně náš dík.
Paní Brzáková je tedy jednou
z úřednic, které jsou věrny Městskému úřadu v Lomu letos již 33 let.
To je myslím kus života zasvěceného
práci pro naše město a jeho občany
a toho si velmi cením. Paní Brzáková
je pro mě osobně profesionální úřednice. Nestranná, velmi pracovitá, zodpovědná a znalá, o našem městě a jeho
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občanech ví velmi mnoho. Já také oceňuji její loajalitu a vždy za všech okolností vstřícný přístup, slušnost a smysl
pro humor. O čemž jsem se mnohokrát sama přesvědčila. Neváhá, a také
mimo pracovní dobu, ve svém volnu,
vždy přispěchá s pomocnou rukou.
Paní Brzáková velmi Vám děkuji!
Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší
práci a také v osobním životě Vám
přeji jen to nejlepší a nejkrásnější.
A nám občanům města Lom přeji co
nejvíce takových úřednic a pracovnic
Městského úřadu.
Děkuji za odpověď a informace.

Na hodinu je nutné si předem zarezervovat místo.
Cena lekcí:
100 Kč/hodinu
Speciální programy pro skupiny:
 Dvouhodinové lekce s meditací
 Jógové víkendy a pobyty u moře
 Jóga venku pod širým nebem
Co s sebou:
Pohodlné oblečení, deku a jógamatku (pokud nemáš, zapůjčím)
Místo konání:
Městský úřad Lom (4. patro)
- pozn. Parkoviště je k dispozici přímo před městským úřadem

,, Budu se na Vás těšit. S láskou Miška¨

K. Schwarzová
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