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Slovo starostky

Vážení a milí Lomáci, čtenáři našeho lomského měsíčníku,
vítám vás opětovně, a vlastně
před prázdninovými měsíci naposledy, na stránkách lomského periodika.
Rok se přehoupl do druhé poloviny a nás čekají prázdniny, dovolené, chvilky odpočinku, vzácné chvilky v rodinném kruhu. Já osobně se
na chvíle dovolené velmi těším a už
se nemohu dočkat. Ale to neznamená, že budeme zahálet a nic nedělat. Čeká nás ještě spousta a spousta
práce – dokončíme opravu a rekonstrukci našeho městského hřbitova,
začneme budovat parkovací plochu
naproti MŠ v Loučné, konečně začneme rekonstruovat veřejné osvětlení v celém našem městě, zakončíme opravu chodníků v Lomu, část
Loučná, opravíme střechu sokolov-

ny č.p. 73 v Lomu-Loučné, opravíme
okna kostela, vymalujeme mateřské
školky a školní jídelnu. Budeme udržovat zeleň a pořádek v našem městě na stejně dobré úrovni jako doposud. Dokončili jsme rekonstrukce
– zateplení a opravu střechy našich
domů pro seniory v Loučné.
Připravili jsme pro vás spoustu novinek: nové FB stránky našeho města
– Lomská radnice, jenž budou sloužit
jako zdroj informací a novinek týkající
se našeho města a života v něm. Spustili jsme nové webové stránky města
Lom a také aplikaci pro občany – více
se dozvíte uvnitř listu. Novinkou jsou
videoreportáže o událostech a akcích
v našem městě – najdete je na www.
jvpress.cz. Zcela jistě jsem na spoustu
záležitostí zapomněla, tak neváhejte
a začtěte se do Lomské radnice, a se
dozvíte ještě více.
Ještě než se s vámi, vážení a milí,
rozloučím, přeji vám nádherné dovolené a prázdniny. Užívejte si klidu a pohody a čerpejte a dobíjejte energii a síly na podzimní a zimní
období. A vás provází jen krásné
a slunečné dny, bez střetů s lidskou
zlobou, závistí, nenávistí a hloupostí.
Přeji vám jen všechno nej… Přeji
vám nekonečno lásky, a se vám splní všechny i ty nejtajnější sny a tužby.
Nashledanou v září.
Kateřina Schwarzová

Svozové soboty stále pokračují
Oznamujeme občanům, že město Lom připravilo mimořádné sobotní svozy objemného odpadu. Termíny a zaměření svozu:
n 23. 6. 2018 – zaměření na dřevo, okna, dveře
n 21. 7. 2018 – zaměření na nábytek, dřevo
n 15. 9. 2018 – zaměření na ostatní objemný komunální odpad netříděný,
zahrada atd.
Odpad můžete k jednotlivým stanovištím ukládat již den předem (pátek) s tím, že
musí být zajištěn proti větru.
V sobotu odpad odkládejte prosím pouze do 9 hodin, poté bude proveden svoz.

Staňte se i Vy Dobrým andělem
Vzhledem k tomu, že s manželem dlouhodobě podporujeme nadaci DOBRÝ
ANDĚL, nezaváhala jsem ani na chvilku, když jsem byla oslovena nadací se žádostí o propagaci v našem periodiku. Proto prosím i Vás, pokud můžete, staňte
se i Vy Dobrým andělem!
Děkuji, Kateřina Schwarzová

http://www.mesto-lom.cz

Milí tatínkové, dne 17. června slavíte svůj den – Den otců. Tradici oslavy otců
založila Američanka Sonora Smart Doddová, která chtěla ocenit úsilí, s nímž se
o ni a další čtyři sourozence staral její ovdovělý tatínek. Úplně první oslava Dne
otců se konala v americkém městečku Spokane ve státě Washington 19. června
1910, v den narozenin Sonořina otce. V ČR se fakticky neslaví, leč oficiálně
připadá na třetí neděli v červnu. Letos tedy 17. června. První akcí podporující
Den otců byl v ČR Tátafest.
Co vám všem, milí tatínkové, mohu popřát – především úžasné dětičky, které
vás mají upřímně rády, váží a považují si vás….tatínkové naši milí, jsme rádi, že
vás máme. Všechno nejlepší a nejkrásnější k vašemu Dni vám, takové, přeji za
vedení města.
Kateřina Schwarzová

Oslava svátku dětí v Lomu
V sobotu 2. června jsme společně
oslavili na náměstí Republiky Dětský
den. Krásné počasí bylo jako na objednávku po páteční průtrži.
V první části odpoledne si přišly na
své hlavně děti, ale program byl připraven i pro jejich rodiče a prarodiče. Po
zahájení Dne dětí paní starostkou Kateřinou Schwarzovou se děti rozutekly
na atrakce a nejrůznější soutěže.
Děti pobavil kouzelník, byly připraveny taneční i hudební soutěže. Dále si
mohly děti vyzkoušet balancování na
laně tzv. slackline, diabolo žonglování,
zasoutěžit si v různých sportovních disciplínách. Vyhrát si mohly i ty nejmenší
dětičky. Každý, kdo se zúčastnil, byl odměněn sladkostí. Děti se mohly nechat
zkrášlit facepaintingem či airbrushem.

Dále byly připraveny stánky pro milovníky kreativního tvoření. Tvarování zvířátek z balónků. Malování na připravené
originál dřevěné ještěrky přivezené až
z Bali, které si děti odnesly na památku.
Také obří šipky byly disciplínou,
kterou si s chutí vyzkoušeli i dospěláci.
To vše a ještě spoustu další legrace si
mohly děti užít na nafukovacích atrakcích, kterých není nikdy dost.
Projížďky na koních, přehlídka domácích zvířátek i exotického ptactva
potěšily malé i velké návštěvníky. Na
památku si každý mohl odnést také
zdařilé fotografie, které jim na místě
zhotovil pan fotograf ve fotokoutku.
V průběhu sobotního odpoledne jsme si také připomněli blížící se
100. výročí vzniku Československa.

Vystoupením dětí ze Základní školy
v Lomu s retro programem se odstartovala druhá část oslav, která se nesla
v hudebním duchu. Na pódiu se vystřídali naši místní hudebníci a jako host
přijel pozdravit rodák z Lomu pan Josef. A. Náhlovský s kapelou Kozí
bobky, který pobavil obecenstvo svým
charakteristickým smyslem pro humor.
Atmosféra po celé odpoledne byla
velice příjemná a každý si mohl najít
zábavu dle svého gusta.
Poděkování patří vedení města za
finanční podporu při organizování této
příjemné sváteční soboty.
Také musíme poděkovat sponzorovi, firmě Krušnohorské uzeniny pana
J. Radoše, který na tuto akci věnoval
uzeninu k opékání.
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Základní škola a Mateřská škola Lom n Základní škola a Mateřská škola Lom

Mateřskou školu v Lomu
zdobí nové chodníky
Od dubna mají děti z naší MŠ
v Lomu zase krásnější prostředí a vylepšený prostor pro své pohybové hry
na zahradě MŠ. Pod novou venkovní
nástěnnou tabulí a také od nádvoří
směrem k hlavnímu vchodu do budovy
pro rodiče a děti vyrostly krásné, pro-

storné chodníky ze zámkové dlažby,
které si v rámci akce „Stromečkový
a květinový den“ ještě vylepšíme zasázením zákrsků, květin a konifer do
truhlíků kolem. Za chodníky a zvelebení zahradního prostoru děkujeme
městu Lom!

Májový školkový plesík se vydařil
Dne 25. května odpoledne se na zahradě mateřské školky v Lomu roztančili
snad úplně všichni. Byl totiž ples a ples
ne ledajaký. Tento ples vymysleli a sponzorovali manželé Schwarzovi a s realizací pomáhali snad úplně všichni. Velký
dík patří rodičům a pedagogům a hlavně
dětičkám, protože skutečně stálo za to
vidět jak se naše dětičky úžasně baví.
„Doufám, že se „Školkový plesík“,
jak se říká, ujme a bude pokračovat
a stane se třeba tradicí. Bylo úchvatné
vidět rozzářené tvářičky – plesík se
skutečně povedl.

Mě napadlo v únoru, když jsme pořádali plesy ve městě pro dospěláky,
že bychom mohli něco podobného
připravit pro naše děti, a to se vším
všudy – hudbou, tancem, tombolou,
zábavou. Zaúkolovala jsem také manžela a syna – přesněji poprosila jsem
je o pomoc. Objednali jsme s manželem Vlastíka Vébra, Gustu Zeidla –
DJ Gusta. Zajištění občerstvení bylo
pro nás samozřejmostí – grill párty
byla super! A výsledek? 25. května
v 16.00 hodin to vypuklo a světe div
se, i krásně povedlo!

Třeba za rok se potkáme na již
druhém školkovém májovém plesíku
a třeba v mateřské školce v Loučné, na
střídačku. Jenom mě moc mrzí a trápí,
že ačkoli dostali pozvání také dětičky,
rodiče a pedagogové včetně zaměstnanců z MŠ Loučná, mnoho jich na zahradě MŠ Lom nebylo – škoda.
Děkuji moc a moc všem, kteří se
jakkoli na plesíku pro naše dětičky podíleli, zejména tombola byla skvělá“,
komentuje plesík starostka města Kateřina Schwarzová.

Školní spoj pojede i v září – NOVÉ KARTY
Školáci a senioři se i v novém školním roce svezou autobusem zdarma. Od 3. září funguje nadále školní autobusová linka města Lom. Tento autobusový spoj mohou nadále
ZDARMA využívat děti a senioři, držitelé speciálních karet.
Nové karty získají zájemci v kanceláři starostky města Městského úřadu Lom, v 1. patře, u paní Kateřiny Helmerové.
Školní autobus, vypravený podle trasy autobusové
linky číslo 13 a označen na elektronické informační tabuli
„ŠKOLNÍ SPOJ“, vyjíždí ze zastávky Lom, rozcestí M. Radčice v pracovní dny v 7:16 hodin. Stejně jako v minulých letech bude zajíždět i na zastávku Lom, městský hřbitov.

Město Lom Vás zve na výstavu

JÍZDNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO AUTOBUSU MĚSTA LOM
platný od 1. 9. 2018
Pracovní dny
Trasa
Lom, rozcestí M. Radčice
Lom, městský hřbitov
Lom, náměstí
Lom, Červený kříž
Lom, škola
Lom, Geologický průzkum
Loučná
Loučná, konečná
Loučná
Horní Lom
Litvínov, Koldům
Litvínov, 3. ZŠ
Litvínov, Citadela
Litvínov, sportovní hala
Litvínov, mototechna
Litvínov, Máj
Litvínov, 1. ZŠ
Litvínov, nádraží

Stop sečení srnčat!

V průběhu akce je pořizován foto a video materiál pro účely propagace města, ke zveřejnění v novinách a na webových stránkách města Lomu.

Mnoho srnčat a malé zvěře ročně zahyne při jarním a letním sečení trávy.
Přesto, je velice snadné před zahájením
sečení projít pozemek a zvířata vyhnat.
Tuto povinnost zemědělcům ukládá zákon o myslivosti. Ale není třeba hned
uplatňovat zákon – stačí přemýšlet
a uplatňovat lidský faktor. Řidiči obsluhující sečící stroje nemají možnost
drobnou zvěř v trávě vidět a neúmyslně ji tak připraví o život, proto by
před zahájením prací mělo dojít k plašení zvěře. Myslivecké spolky většinou před sečením trav procházejí louky
a zvěř vyhánějí. Spolupráce vlastníků luk
a polí s myslivci je však obtížná. Tímto
článkem apelujeme na majitele polností
a travin, aby před zahájením sečení vyhnali zvěř z porostů. Zabráníte tím zbytečným ztrátám. Více informací najdete
na www.stopsecenisrncat.cz – zde
je také petice pro záchranu nevinných
zvířátek.
Za všechna zachráněná srnčata
a nejen srnčata velmi děkuji.
Kateřina Schwarzová

Čas
7:16
7:19
7:23
7:24
7:25
7:26
7:29
7:32
7:33
7:34
7:36
7:37
7:38
7:40
7:41
7:42
7:44
7:47
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Lomští senioři
Ani v měsíci dubnu a květnu naši
senioři nezaháleli. V dubnu se zúčastnili Ligy seniorů, která se konala v Citadele Litvínov, kde se senioři z loučenského klubu umístili na krásném
4. místě, za co jim patří velký dík.
24. května se pak na sportovním stadionu v Litvínově konaly již 31. krajské sportovní hry seniorů, kterých se
oba naše kluby zúčastnily. Jako hosté
byli přítomni zástupci Svazu seniorů
z Prahy, hejtman Ústeckého kraje pan
Bubeníček a starostové okolních obcí,
včetně naší starostky Kateřiny Schwarzové a radní Martiny Šípové. Senioři
z Loučné obsadili celkové třetí místo,
vybojovali celkem 1x zlato a 2x stříbro
a bronz za druhé a třetí místo. Lomští
senioři pak vybojovali 1x stříbro a 1x
bronz. Poděkování patří všem soutěžícím a také všem pomocníkům a zdravotnici. Poděkování patří také taneční
skupině lomských „Holek seniorek“,
která zatančila 26. května v Louce
u Litvínova na setkání rodáků a spolužáků. Této akce se zúčastnili i další

členové lomského klubu a dobře se pobavili. A závěrem bychom chtěli poděkovat vedení města za velmi milou pozornost, kterou naše členky obdrželi ke
dni matek. Děkujeme, že na nás nezapomínáte.
Marie Pauchlá
předsedkyně Klubu seniorů Lom
Jana Lašová
předsedkyně Klubu seniorů Loučná
„Moji milí, dovolte mi vám z celého srdce poděkovat za skvělou reprezentaci našeho města. Děkuji za to, že
jste plní neutuchající energie, nadšení
a optimismu. Děkuji za inspiraci, jenž
u vás vždycky nacházím, neboť vy jste
plni životních zkušeností. A ani přesto,
že jste si již prošli životem a mnohdy
jste jej neměli vůbec lehký a jednoduchý, přesto jste na život nezanevřeli
a radujete se z maličkostí, jenž nám
právě ten život přináší. Děkuji, že jste,
že vás máme!“ reaguje na život našich
babiček a dědečků starostka města Kateřina Schwarzová

JSDH města Lom opět bodovala, a to skvěle V Lomu vzniká nová naučná stezka
„Naše město je známé svou bohatou hornickou minulostí. Na území
bývalých malých hlubinných i povrchových hnědouhelných dolů dnes
stojí lidská sídla a hornickou minulost
již připomínají jen památníky a zápisy
v kronikách.“
Tímto úvodem začíná každé z cca
15 zastavení nově vznikající naučné
stezky města Lomu, která je věnována
naší hornické historii – zaniklým důlním dílům, bývalým větracím jámám
a hornickým koloniím. Jak jste si mnozí
z Vás jistě již všimli, v současné době se
postupně usazují pamětní desky jednotlivých zastavení a celá naučná stezka
by měla být uvedena do provozu do

Dobrovolní hasiči našeho města
– Miroslav Třetina, Jan Rusič, Václav Prokop, Matěj Dvořák a dvě ženy
– hasičky – Veronika Rusičová a Markéta Radiměřská, se pod vedením Petra
Koutského, zúčastnili celorepublikové
akce Hasičská fontána Praha 2018.
Tato akce byla pořádána v rámci oslav

Unavení, ale spokojení

100 let od vzniku samostatného československého státu. Ačkoli jsem naše
kolegy velmi postrádala na oslavách
Dne dětí tady v Lomu, musím před
nimi smeknout a složit jim velké díky
a poklonu.
„Jste skvělí a velmi, velmi vám
všem děkuji za úžasnou reprezentaci

našeho města. Jsem na vás pyšná! Hasičská fontána 2018 je nezapomenutelná a úchvatná podívaná,“ komentuje vydařenou akci starostka města
Kateřina Schwarzová
Ke shlédnutí na FB Hasičská
fontána Praha 2018 a http://www.
hasicskefontany.cz/Praha

konce letošního školního roku. Naučná
stezka bude zahrnovat katastr Lomu
i části Loučná a bude tvořit součást letošního projektu Destinační agentury
Krušné hory „Hornické stezky Krušných hor“, ke kterému se naše město
připojilo. Po dokončení budou v městské knihovně k dispozici pro návštěvníky, turisty a všechny zájemce mapky
naučné stezky s vyznačenými jednotlivými zastaveními. Zastavení budou
umístěna v nejbližší možné blízkosti
zaniklých důlních děl a opatřena pamětními deskami se stručným popisem
a historií toho daného místa. K dispozici budou i další materiály k projektu
hornických stezek Krušných hor.
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Lomská knihovna – zdroj poučení, nových informací,
ale také zábavy a akcí pro volný čas široké veřejnosti
Lomské knihovnice Jitka Riegrová
a Světlana Vargová zabezpečují činnosti nejen veřejné knihovny v Lomu
a její pobočky v Loučné, ale také organizují ve spolupráci s vedením města
veškeré kulturní akce jak pro děti, tak
pro dospělé. Náplní jejich práce je nejen půjčování knih a doplňování knihovního fondu, ale také poskytování
informativních služeb čtenářům a zajišťování kulturně vzdělávacích akcí
v rámci knihovny. Na úseku kultury
pak zajišťují veškeré kulturní akce ve
městě od plánování, organizace a propagace, včetně veškerých administrativních náležitostí a ohlašovacích povinností vůči ochraně autorských práv.

i meziknihovní služby, tj. zapůjčení
knih, které nemáme ve svém fondu,
a to z knihoven z Litvínova a Mostu.
V průběhu let prošla lomská knihovna
řadou změn. Výsledkem je důstojný
prostor pro její návštěvníky, s novým
pracovním pultem, skladem a zázemím
pro knihovnice. Máme zřízeno i samostatné oddělení pro dětské čtenáře, kde

oblíbenější. V knihovně máme k dispozici výpočetní techniku s přístupem
k internetu pro veřejnost a pro naši
knihovnickou práci a pro práci na
úseku kultury. V rámci kultury zajišťujeme hladký průběh akcí jako jsou
městské plesy, dětské karnevaly, pálení čarodějnic, vítání máje, oslavy
dne dětí, příměstské tábory, adventní

„Milá paní Riegrová – Jitko, bez
vás by nebyla knihovna knihovnou, bez
vás by to nešlo – akce, příměstské tábory, veškeré kulturní vyžití – to vy jste
tou duší. I mě velmi chybí Vendulka,
pokaždé když jdu do knihovny ji hledám. Zrovna před nedávnem, kdy jsem
připravovala pro vás všechny ocenění,
jsem narazila v seznamu zaměstnanců
města na jméno Vendulka Krupičková,
vehnalo mi to slzy do očí. Proto prosím
pracujte – vlastně to ani není práce,
ale jakési poslání – práce pro občany,
tak jako doposud, a to i pro naší Vendulku, která tady bude pořád s námi
v našich srdcích. Vím, že to se mnou
nemáte jednoduché, pořád si nějaké
akce vymýšlím, ale Vy to vždycky ode
mě vezmete. Jitko, děkuji Vám a přeji
Vám jenom to nejlepší a nejkrásnější.“
Kateřina Schwarzová

Jitka Riegrová
V lomské knihovně pracuji od
roku 1993, kdy knihovnu financovalo město, ale byla jsem zaměstnancem Okresní knihovny v Mostě,
od roku 2000 je mým zaměstnavatelem město Lom. Od roku 2002 jsem
pak vykonávala práci knihovnice
a zajišťovala jsem kulturní akce a do
roku 2011 i kompletní provoz lomského kina. Lomskou knihovnu znám
ale již od svých 9 let, kdy jsem ji začala navštěvovat jako čtenářka. Byla
jsem od dětství knihomol, četla jsem
hodně a ráda a mezi mé oblíbené autory dětských knih patřili Karel May,
Jules Verne, Eduard Štorch a Jaroslav
Foglar. Po dobrodružných knihách
přišly na řadu detektivky, fantasy romány, historické knihy apod. Knihomolství ve mě zůstalo dodnes a ač jsem
původně zcela jiné profese, byla jsem
velmi ráda, když jsem dostala nabídku
v lomské knihovně pracovat. Ač jsme
malá knihovna lokálního významu,
máme velmi rozsáhlý knihovní fond,
který zahrnuje žánry jak pro dospělé
čtenáře, tak pro školní děti i pro ty
nejmenší. Pro své čtenáře využíváme

možné. Za toto mu patří můj velký dík.
Dík také patří mé nové kolegyni, která
je velmi milá a šikovná a tak jí přeji,
aby se jí v této práci velmi líbilo a dařilo se jí. Snažím se ji pomoci v zapracování zrovna tak, jako mě pomohla
v roce 1993, když jsem v knihovně začínala, moje bývalá kolegyně Vendulka
Krupičková. Je to osm měsíců, co nás
bohužel po těžké nemoci opustila, ale
stále na ni vzpomínám. Pracovaly jsme
spolu 24 let.

Knihovnice Jitka Riegrová a Světlana Vargová
pořádáme pravidelné akce a besedy
o knihách pro děti z mateřských školek a základní školy v rámci Měsíce
čtenářů a Týdne knihoven. Snažíme
se děti seznámit s pestrou knižní nabídkou a touto neformální a hravou
cestou vytvořit vztah ke knihám pro
nejednoho malého človíčka. Zúčastňujeme se i celorepublikové akce na
podporu dětského čtenářství – Noci
s Andersenem, která je mezi dětmi stále

a vánoční akce, soutěže a výstavy.
A na příští rok se těšíme na oslavu našeho kulatého knihovnického výročí.
A co pro mě moje práce znamená?
Práce v knihovně a na úseku kultury mě stále velmi baví a naplňuje
a díky podpoře a financování ze strany
města můžeme našim obyvatelům nabídnout jak hodnotný knihovní fond,
tak zajímavé kulturní vyžití, což by
bez pochopení vedení města nebylo

Světlana Vargová
Na místo lomské knihovnice jsem
nastoupila v lednu 2018. Jsem tedy
knihovnicí v „zácviku“, mám se stále
co učit. Práce je to velice pestrá, zajímavá, ale také smysluplná. Po několika
setkáních s dětmi z místní mateřské
školy a základní školy, které přišly do
knihovny v rámci měsíce knihy jsem
si všimla, že mít doma knihu není pro
některé děti vůbec samozřejmostí. Tak
proč si ji tedy alespoň nepůjčit? Vždyť

čtení dětem od malička upevňuje rodinné pouto, knihy pomáhají dětem
rozvíjet fantazii, slovní zásobu, zlepšují jazykové schopnosti, předávají
zkušenosti a také tříbí charakter. Myslím si, že knihovna nemá za poslání
jen knihy půjčovat, ale je i místem, kde
se lidé potkávají. Měli by se zde cítit
dobře a odcházet spokojeni. Vždy je
důležitá komunikace a také s úsměvem
jde všechno lépe! K práci v knihovně
patří také úsek kultury, se kterou mám
dlouholetou zkušenost a praxi. Činnosti a akce, které pro děti, dospělé
a naše seniory připravujeme během
roku je ve srovnání s okolím poměrně
bohatá. Je to hlavně díky velké podpoře vedení našeho města.
A co pro mě moje práce znamená?
Jsem velmi vděčná paní starostce
jako zaměstnavateli a celé radě města,
že jsem dostala tuto šanci a že mohu
něco smysluplného dělat pro naše
město, ve kterém žiji prakticky od narození, a jeho občany. Navíc mě tato
práce velmi baví a jsem ráda, že zde
budu moci zúročit své dlouholeté zkušenosti, které mám v práci v oblasti
kultury. Doufám, že nezklamu a že
s moji prací budou jak Lomáci, tak vedení města spokojeni.
„Milá paní Vargová, když se mnou
paní Brzáková konzultovala uprázdněné místo v knihovně, řekla jsem jí
doslova: Vy si někoho najděte, protože
jste to především Vy a Vaše kolegyně,
kdo bude s novým zaměstnancem spolupracovat, tak ať jste vy spokojeni…
A ona přivedla Vás a dobře udělala!!! Já už totiž s Vámi a Vaším výkonem spokojená jsem! A doufám, že
stejný názor zastává většina Lomáků.
Skvěle jste zapadla do naší party hic –
jak já říkám. Máte úžasný humor, líbí
se mi. Odvádíte dobrou práci. Děkuji
a přeji Vám jen a jen vše nej!“ Kateřina Schwarzová

Projekt MOBILOŽROUT Herna Permoníček v našem městě?
Děkujeme všem, kteří se zapojili do našeho projektu Mobiložrout. Projekt byl
úspěšný, za 100 nasbíraných použitých mobilů nám společnost Asekol a.s. předala od firmy Samsung nový mobilní telefon pro naši školku. Velké díky všem! Jsem
ráda, že se projekt vydařil na výbornou a to i přesto, že jeden člověk uveřejnil na
FB, že nutíme děti žebrat. Šlo pouze o to zapojit naše dětičky a jejich rodiče do
třídění odpadů a recyklování různých věcí a materiálů, což se tedy podařilo a je to
skvělé. Děkuji!
Kateřina Schwarzová

Co byste říkali, milí Lomáci, na to, kdybychom v našem městě vybudovali herničku pro naše děti s možností posezení pro
rodiče, třeba nad dobrou kávou a dortíkem. Naše děti by se vyřádily a my bychom si popovídali na chvilenku vydechli? Co
vy na to? Třeba prostor po bývalé kavárně – to v menším provedení a nebo něco většího – třeba v bývalé školce na náměstí?
A detašované pracoviště v budově Sokolovny v Loučné?
Kateřina Schwarzová
Vypadat by mohla asi takto …
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V Lomu, část Loučná se chystá budování nových parkovacích ploch

nebo také tato část našeho města je přeplněna automobily. Na ukázku – studie, kde asi budou

Tipy na volný čas – léto 2018

Blahopřejeme
V měsíci červnu, červenci a srpnu
oslaví svá životní jubilea tito občané
města Lom:
Jiřina Heisslerová
Libuše Kaslová
Marie Studničková
Václav Antonín
Jaroslav Křesák
Libuše Hájková
Jiří Heidenreich
Hana Šubrtová
Manfred Ludwig
Libuše Trollerová
Lenka Fojtíková
Olga Řitková
Josef Zrubec
Přemysl Pavlát
Miroslav Svoboda
Josef Cibulka.
Hodně pohody, zdraví a životního
optimismu přeje vedení města.

Vzpomínáme

Dne 28. 6. tomu bude 12 let, kdy
odešel náš milovaný manžel, tatínek a dědeček pan Roman Benda.
S láskou stále vzpomínají manželka
Jana, děti Roman a Katka s rodinami
a vnučka Eliška s rodinou.

16. 6. Den Magistra Edwarda Kelleyho – Hrad Hněvín Most, od 9.00 hod.
17. 6. Offroad Safari: České středohoří- sopečná tajemství – sraz Rico
Litvínov, od 9.30 hod.
19. 6. dětské divadlo Čert a Káča – Docela Velké Divadlo Litvínov, od 9.30 hod.
21. 6. dětské divadlo Kocour v botách – Docela velké Divadlo Litvínov,
od 9.30 hod.
22. 6. muzikál Tři mušketýři – Docela Velké Divadlo Litvínov, od 19.00 hod.
23. 6. Pohádka v zámecké zahradě – O princezně Haničce – zahrada zámku
Duchcov, od 21.00 hod.
24. 6. Offroad Safari: Krušnohořím za netušenými kontrasty – sraz Rico Litvínov,
od 9.30 hod.
26. 6.– 3. 7. výstava Sylva Prchlíková: Art Naive – Kulturní dům Lom,
vernisáž od 17.00 hod.
26. 6. Techno Párty – Ponorka Litvínov, od 21.00 hod.
29. 6. koncert ROOB festival – Červený hrádek Jirkov, od 16.00 hod.
30. 6. The Most Škoda Camp – Autodrom Most, od 8.00 hod.
30. 6. výstava „Jak se žilo… 1918–1938“ – zámek Jezeří, od 14.00 hod.
30. 6. Potlach u Stráníků – chata Barbora Český Jiřetín, od 15.00 hod.
14. 7. Offroad Safari: Stezky révy – za vínem Českého středohoří – sraz Rico
Litvínov, od 09.30 hod.
15. 7. Offroad Safari: Uhelným Mosteckem – sraz Rico Litvínov, od 9.30 hod.
20. 7. koncert Spirituál Kvintet – Červený hrádek Jirkov, od 16.00 hod.
22. 7. Offroad Safari: Podzemím Krušných hor – sraz Rico Litvínov, od 9.30 hod.
27.–28. 7. Zlatá míle – Autodrom Most, od 9.00 hod.
28. 7. Mezinárodní modelářský festival – zámek Duchcov, od 9.00 hod.
29. 7. Offroad Safari: Doupovsko- opuštěnou krajinou – sraz Rico Litvínov,
od 9.30 hod.
30. 7.–3. 8. Příměstský tábor pro děti – Městská knihovna Lom
4. 8. Hudební léto v Jezeří: Zahajovací koncert – zámek Jezeří, od 17.00 hod.
5. 8. Offroad Safari: Po stopách 2. světové války na Mostecku – sraz Rico
Litvínov, od 9.30 hod.
11. 8. Hudební léto v Jezeří: J. J. Rösler-Symfonia C Dur – zámek Jezeří,
od 17.00 hod.
18. 8. Hudební léto v Jezeří: 8x8 a mnohem víc… – zámek Jezeří,
od 17.00 hod.
18.–19. 8. Osecká pou – Cisterciácký klášter Osek
24. 8. koncert KISS Revival – ATTIC MUSIC CLUB Litvínov – od 20.00 hod.
25. 8. Hudební léto v Jezeří: Nigilli Bigilli aneb 1818–1918–2018 – zámek
Jezeří, od 17.00 hod.
25. 8. Oživlé památky – Noc romantických příběhů na zámku Duchcov –
zámek Duchcov, od 18.00 hod.
1. 9. Hudební léto v Jezeří: Čarovná moc Jezeřské noci – zámek Jezeří,
od 17.00 hod.
8. 9. Mistrovství ČR ve vaření svíčkové – Červený hrádek Jirkov, od 9.00 hod.
15. 9. Dny Evropského dědictví na zámku Duchcov – zámek Duchcov,
od 10.00 hod.

Nová služba pro občany:
mobilní aplikace V obraze
Představujeme naší novou službu pro občany našeho města.
Chcete být informování o aktualitách z našeho webu? Chcete mít k dispozici
důležité informace z města ve vašem chytrém telefonu?
Právě pro vás je určena naše nová mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit z webu našeho města, upozorní vás
na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete
si prohlédnout fotografie nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce.
V aplikaci můžete pohodlně sledovat:
n Zprávy
n Kulturní a sportovní akce
n Fotogalerie
n Dokumenty úřední desky
Co je potřeba k jejímu stažení?
n mít chytrý telefon s operačním systémem Android či iOS
n přístup na internet
n místo v úložišti telefonu cca 13 MB
Kde si aplikaci lze stáhnout?

Informace včetně video návodu naleznete na našich stránkách: www.mesto-lom.cz
nebo https://www.online-team.cz/vobraze/

Inzerce

TECHNICKO-HOSOPODÁŘSKÝ PRACOVNÍK – HPP
Společnost TYGAS s.r.o., hledá do svého týmu, kolegu.

Požadujeme: vzdělání min. ÚSO ( vyučení s maturitou), znalost MS WORD,
MS EXCEL, ŘP sk. B, příjemné vystupování a pečlivost.
Výhodou částečná znalost účetnictví, účetního programu
POHODA a NJ.
Životopisy zasílejte na email: tygas@tygas.cz
Telefonní kontakt: Marika Dvořáková – jednatelka společnosti 736 619 241

Strana 6

Lomská radnice  ročník VIII.  číslo 6  červen 2018

Historie lomských domů

Sokolovna v Lomu část Loučná

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.

Vypadá to, že jsme se ve vedení
města na rekonstrukci budovy č.p.
73 v Lomu, část Loučná – bývalá sokolovna, jaksi „vykašlali“. Ale zdání
klame, konečně se nám podařilo získat stavební povolení na celkovou rekonstrukci překrásné budovy a možná
i dominanty části našeho města. Vypa-

Dům čp. 364 na nám. Republiky
V roce 1897 začal lomský poštmistr pan Anton Loos se stavbou
domu pod čp. 364 na tehdejším náměstí Císaře Josefa, dnešním náměstí
Republiky. Na svou dobu se jednalo
o honosný měšťanský dům v secesním
stavebním stylu, kdy pro tento architektonický směr jsou charakteristické
linie, rostlinné ornamenty na fasádě,
arkýře, balkony a celková dekorativnost. Dům byl postaven jako jednoposchoďový s rozlehlou půdní částí,
v přízemí se nacházel obchod s drogistickým zbožím a poštovní úřad.
V roce 1936 byla k domu přistavěna
parní lázeň. V domě bylo celkem
6 bytů, většinou o velikosti kuchyně
a jednoho pokoje. Dům byl v majetku
rodiny Loosových až do roku 1946,
kdy po poválečné konfiskaci přešel do
majetku státu, poté do majetku Severočeských hnědouhelných dolů, státního podniku Most a následně do majetku města Lom.
V majetku města je dům čp. 364
dodnes, slouží k nájemnímu bydlení

Česká pošta v Lomu
a v přízemí je zachován nebytový
prostor, který byl zhruba do roku
2011 využíván jako obchod drogerie.

Díky jedinečné architektuře je dům
zapsán v seznamu státem chráněných
památek.

Ad Využití zpevněné plochy u lesa v ulici
Novostavby, Lom, část Loučná
Všem, kdo jste odpověděli a reagovali na naši výzvu Co s plochou v ulici
Novostavby, velmi děkuji – bylo vás
cca 20, které zajímá osud plochy ve vašem okolí.
Převážná většina z vás vyjádřila
svůj názor – MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ – tento návrh byl asi nejčastější.
Škoda, že vás nebylo více – jak se říká
víc hlav víc ví. Přesto jsme ve vedení
města začali s hledáním financí na rekonstrukci oné plochy či chcete-li
s hledáním financí na vybudování multifunkčního hřiště!

Chtěla bych vás seznámit s nejnovějšími informacemi týkajícími se provozování a zachování České pošty v našem městě. Zastupitelstvo města Lom
na minulém zasedání projednalo a následně schválilo – viz usnesení ZM.
Usnesení č. 617/21/2018
Zastupitelstvo města schvaluje
změnu způsobu obsluhy České pošty,
s. p. na Poštu Partner a to u poboček,
Lom u Mostu 1 a Lom u Mostu 2,
na smluvního zástupce a tím bude
město Lom.
Ve zkratce to znamená to, že státní
podnik Česká pošta a jeho vedení usoudilo, že nedisponuje tolika financemi,
aby „uživilo“ všechny zaměstnance

svého podniku a snaží se o to, aby města
a obce si tyto zaměstnance jaksi převzalo
a zaměstnalo ve svých řadách. Jedním
z takto dotčených měst je také naše
město. A usnesení – přeloženo do „češtiny“ – je o tom, že zachováme v našem
městě pošty obě a že budeme tyto pošty
provozovat jako město Lom a tím pádem
také zaměstnávat obsluhu obou pošt. Jak
bude finálně vše vypadat je zatím v jednání – mám na mysli třeba to, že uvažujeme o tom, že by například v Loučné
bylo kromě pošty jakési detašované pracoviště MÚ Lom s Czech Pointem, možností platby za psy, odpady, pronájmy,
nájmy, třeba i knihovnou a pokladnou
s možností třeba ověřování a podobně.
Zkrátka služba pro občany našeho města
žijící v Lomu, část Loučná.
KS

Prosba – bezpečnost a pořádek
v našem městě
Ilustrační foto

Kácení stromů v našem městě
Kácení je bolestné téma v mnoha
městech. Také v našem městě se
mu nevyhneme, ať už jde o bezpečnost občanů našeho města či musejí
stromy ustoupit třeba nějakým stavbám. Mohu s klidným srdcem říci,
že u nás ve městě se stromy nekácejí jen tak z plezíru. Ať už jde o kácení poškozených či starých stromů,
či stromů, které mají bohužel tu smůlu
a překážejí výstavbě nebo na žádosti
institucí či občanů, požadujících především bezpečnost ve svém okolí, je
vždy pečlivě zváženo, zda je strom
skutečně nutno porazit. Víte, ono se
lehko nadává na mě – jako starostku
či právě na ty, co kácejí, ale chtěla
bych vidět na svém místě vás, kteří
si na kácení stěžují, jak byste se zachovali v tom případě, kdy se na vás
obrátí občan či třeba ČEZ, ať už proboha něco uděláte s těmi stromy, co
zasahují do elektrického vedení!
S těmi stromy, co nadzvedávají komunikaci či chodník a naklánějí se na ro-

dat by mohla asi tak, jak ukazuje obrázek. Studie byla vypracována ve spolupráci přímo s občanem z Loučné, který
v projekční kanceláři pracuje. Nyní
usilujeme o získání zahrady za domem
do vlastnictví města, držte nám prosím
palce, ať se to podaří…..
KS

dinné domy. Co byste udělali pokud
by se skutečně takový strom zřítil na
dům vašeho souseda? Říkám souseda,
protože si na kácení stěžují především
ti, kterých se nebezpečí v podobě naklánějícího se stromu vůbec, ale vů-

LOMSKÁ RADNICE

bec bezprostředně netýká. Co byste
dělali? Ráda bych znala vaši odpověď
– třeba v písemné podobě, pokud si stěžujete, tak také zcela jistě byste měli
mít v záloze jiné řešení – bez kácení.
Budu vděčná za vaše rady! Mě je také
líto stromů, ale vězte, že vždy za pokácený strom provádíme náhradní výsadbu! Vezměte třeba developery, kteří
si koupí pozemky se vzrostlými smrky
a jinými stromy a tyto pozemky zplanýrují, protože je chtějí prodat na výstavbu rodinných domků. Zde vám,
stěžovatelům, toto kácení nevadí? Ono
je vždy jednoduší nadávat na vedení
města, že? Ruku na srdce a prosím
vás o malé zamyšlení, to je to v našem
městě tak ošklivé a hrozné, že musejí
někteří z vás neustále nadávat a stěžovat si? A pokud jde o dřevo z těchto
stromů, je prodáno třeba na otop – těm
Lomákům, kteří mají zájem a finance
putují do rozpočtu MTS Lom.
Děkuji za pochopení, ale někdy je
prostě kácení nutné….
KS

Vážení a milí Lomáci, obracím se
na vás s žádostí a vlastně prosbou.
V únoru letošního roku jsme se obrátili
na kompetentní úřady s možností tzv.
Opatření obecné povahy, mající za cíl
to, aby si města mohla sama určit místa
– domy bez doplatku za bydlení – jakoby takovou místní vyloučenou lokalitu, kde dochází k přestupkové či
trestné činnosti či kde se ve větší míře
shromažďují nepřizpůsobiví, kde dochází k narušování poklidného života
občanů našeho města a tak podobně.
Kde prostě nechceme soukromé ubytovny pro sociálně slabé. Ovšem žádost se nám vrátila s tím, že v našem
městě skoro vůbec nedochází k pře-
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stupkové či trestné činnosti. Úřednice,
jenž na naši žádost odpovídala, nás
ujistila, že vycházela ze statistik Policie ČR, proto vás prosím a žádám, pokud se setkáte například s osobou pod
vlivem drog či alkoholu, nebo s někým, o němž se domníváte, že páchá
přestupek či trestný čin, pokud vás někdo ruší nebo zakládá černou skládku
nahlaste toto na linku 158, abychom
mohli na základě vaší nespokojenosti
s bezpečím v našem městě žádat opětovně, třeba se nám společnými silami
podaří udržet bezpečí a pořádek v našem městě!
Velmi vám děkuji za pomoc a spolupráci.
KS

od 30.7. – 3.8.2018

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI
(od 6 – 15 let )

Informace a přihlášky v Mě knihovně v Lomu,
tel. 476 769 874

http://www.mesto-lom.cz
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