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Slovo starostky

Vážení a milí Lomáci,
zdravím vás opět po prázdninách
a doufám, že jste si užili dny oddechu
a pohody, že jste načerpali dostatek
sluníčkové energie, tolik potřebné na
zvládnutí dlouhých podzimních a zimních dnů. Tak jako další města a obce
i naše město a jeho občany čekají
5. a 6. října 2018 komunální volby,
chcete-li volby do obecních zastupitelstev. Proto mi prosím dovolte vyslovit velkou prosbu a ohromné přání. Volte, prosím, svým srdcem, ale
i svým rozumem. Volte ty kandidáty, kteří v našem městě skutečně žijí
a vychovávají své děti a rozmazlují svá

vnoučata = naši budoucnost a ty kandidáty, kteří s láskou pečují o své seniory = naší minulost. Volte prosím
ty kandidáty, kteří udržují svůj majetek – byt, dům, zahradu, provozovnu
v čistotě a pořádku tak, jako správný
hospodář… Volte prosím ty kandidáty, kteří jsou čistotní, pořádkumilovní,
ohleduplní k sousedům, dbají zákonů,
pravidel a nařízení, Ty, kteří se dokáží k problémům postavit čelem a řešit je. Ty kandidáty, kteří mají reálné
a rozumné cíle, mají alespoň povědomí o rozpočtu našeho města a jeho
příspěvkových organizací. Ty, kteří
planě neslibují nesplnitelné s ohledem
na rozpočet našeho města, územní plán a potřeby a požadavky občanů a hlavně nejsou populisty!!! Ty kandidáty, kteří žijí, pracují a pohybují se
v reálném světě, nikoli ve světě virtuálních sociálních sítí, volte ty, kteří stojí nohama pevně na zemi. Protože jenom takoví lidé jsou zárukou toho, že
i naše město bude i nadále čisté, bezpečné a vzkvétající pro radost a spokojenost nás všech…
Děkuji vám a přeji našemu městu
a jeho občanům šastnou volbu!
Kateřina Schwarzová

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Starostka města Lomu podle § 29, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev obcí proběhnou v pátek, dne 5. října 2018, v době
od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu, dne 6. října 2018, v době od 8.00
hod do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb
n v okrsku č. 1 je hlasovací místnost ul. Novostavby 123 (klub v penzionu pro seniory) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Lomu, část Loučná, ul.: Dlouhá Louka, Hájovna, Chatová, Tyršova
stezka, Libkovická, Podkrušnohorská 1, S. K. Neumanna, Lesní, Hrnčířská, Školní, Wolkerova, Novostavby
n v okrsku č. 2 je hlasovací místnost ul. Podkrušnohorská 113 (klub
v restauraci Nový výčep) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Lomu – Lom sever, ul.: K. H. Máchy, Novákova, Úzká,
Příční, Havlíčkovo nám., K Hájovně, Podkrušnohorská 2, Uhelná, Vrchlického 1, Spojeneckých letců, Luční, Seifertova, Březová
n v okrsku č. 3 je hlasovací místnost ul. Vrchlického 372 (ZŠ Lom) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Lomu – Lom jih, ul.:
Moritze Bauera, Vrchlického 2, Nerudova, Hornická, Litvínovská, nám.
Republiky (mimo čp. 7, 9, 10, 56, 58, 60, 136), Šrámkova, Alšova, Dr. Milady Horákové
n v okrsku č. 4 je hlasovací místnost ul. Osecká 479 (přísálí kulturního domu) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Lomu – Lom jih, ul.: Osecká, Sadová, F. Veselého, B. Němcové,
K. Čapka, Husova, Nádražní, Československé armády, Na lukách, Palackého, Komenského, Větrná jáma, Kohinoor, nám. Republiky (čp. 7, 9, 10,
56, 58, 59, 60, 136)
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a trvalý
pobyt.
4. Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny před 1. dnem voleb, popřípadě je voliči obdrží ve volební místnosti.
V Lomu, dne 1. 9. 2018

Bc. Kateřina Schwarzová v.r.
starostka města Lom

Rekonstrukce přemostění v Lomu
část Loučná – FAKTA
Nejprve mi dovolte citovat moudro
J. A. Komenského: „Vnitřní nesváry, třenice a nenávisti, v čem jiném mají příčinu
než v nevědomosti?“
Vážení občané,
v poslední době stavba mostu přes
Loučenský potok rozdělila obyvatele Lomu v části Loučná na dvě části
přístupné po ulici Podkrušnohorská
pouze lávkou pro pěší. Doprava byla
odkloněná objízdnou trasou přes město
Osek. Tuto situaci naše město již zažilo při rekonstrukci mostu v Oseckém
lese na silnici I/27, kdy doprava přes
Osecký les nebyla možná a cestovat do
města Osek se dalo pouze objízdnou
trasou přes ulici Podkrušnohorská.
Komunikace č. III/0138 v ulici
Podkrušnohorská je jako komunikace
III. třídy v majetku Správy a údržby
silnic Ústeckého kraje a tudíž i mostek je v majetku této společnosti. Statické posouzení mostu přes Loučenský potok zařadilo tuto letitou stavbu
mezi rizikové ve stupni rizikovosti
č. 6, přičemž stupeň rizika 7 je poslední
a stavby zařazené do tohoto stupně
musí být okamžitě pro provoz uzavřeny. Z tohoto vyplývá, že z důvodu
bezpečnosti dopravy a především obyvatel našeho města, ale též přespolních
občanů nebylo možné stavbu přemostění Loučenského potoka odkládat. Dle
vyjádření Policie ČR, Správy a údržby
silnic a dálnic, Stavebního úřadu Litvínov, projektové kanceláře Artech bohužel nebylo možné ani zvolit kratší
objízdnou trasu této stavby, a to z dů-

vodu, kdy celé území ulici Školní, Hrnčířská, S.K. Neumanna a Lesní je plně
obsazeno zahradami a domy v soukromém vlastnictví – ke změnám vlastnictví došlo za předchozího vedení
našeho města – v letech před rokem
2010. Most sám o sobě je malý a navíc umístěný v náročném terénu, který
neumožňuje provedení nového mostu
rozdělením stavby na dvě části opatřené semaforem. Technika pro stavbu
mostu by se v takto malém prostoru nemohla pohybovat bez nebezpečí ohrožení dopravy, majetku a zdraví chodců.
Projektovou dokumentaci stavby zpracovala projekční firma Artech. Město
Lom se ke stavbě vyjadřovalo pouze
jako účastník řízení a samotné rozhod-

nutí o povolení stavby bylo městu dáno
na vědomí. Samotnou stavbu provádí
společnost GKR stavby s.r.o. dle harmonogramu. S koordinátorem stavby,
chcete-li stavbyvedoucím jsme v kontaktu. V současné době zde pracovník
MTS Lom provedl přepojení osvětlení
tak, aby tato část nezůstala ve tmě.
Nyní je problematický most odstraněn a budou zahájeny práce na stavbě
nového mostu. Věříme, že chápete vážnost situace a její neodkladnost. Děkujeme toto cestou za pochopení a slibujeme vám, že se budeme snažit dle
svých možností stavbu co nejvíce zkrátit. Věříme, že nový mostek bude zhotoven co nejdříve.
Kateřina Schwarzová

Ad. Záchrana zchátralé lomské hájenky – část 2.
Níže dopis odeslaný den 29. 8. 2018
vedení společnosti Lesy ČR:
Vážení,
bohužel vás musíme seznámit
s opětovným porušením klidu a pořádku v ulici K Hájovně, Lom, stavba
hájovny č.p. 705, která, je součástí
stavební parcely č. 827 v katastrálním území Lom u Mostu. Město Lom
se souhlasem Lesů ČR s.p. v nedávné
době hájovnu zabezpečilo proti vniknutí cizích osob zazděním okenních
a dveřních otvorů. Včera, tedy dne

29. 8. 2018 bylo zjištěno, že zazděné
otvory jsou opět vybourány a nepřizpůsobiví občané se znovu zdržují
v prostorách této stavby. Lidé jako
dříve hlásí hluk, rozdělávání ohňů, porušování pořádku a klidu. Obyvatelé
města se bojí do těchto míst chodit.
Opětovně vás prosíme o vyřešení
této situace a opětovně uvádíme, že
jsme ochotni stavbu hájovny odkoupit
za symbolickou cenu a převzít tak na
sebe tuto tíživou situaci.
V případě, kdy převod nemovitostí
z vlastnictví Lesů ČR s.p. na město

Lom nebude možný, prosíme vás důrazně o vyřešení této situace a zároveň vás žádáme o zaslání harmonogramu plánovaného řešení nakládání
s daným místem. Tuto informaci
nutně potřebujeme pro uklidnění občanů města Lomu, kteří nás obviňují
z nečinnosti.
Velice děkujeme za pochopení a pomoc v dané věci.
S pozdravem
Bc. Kateřina Schwarzová
starostka města
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Základní škola a Mateřská škola Lom n Základní škola a Mateřská škola Lom
Vítězkou celostátní ekologické soutěže „Ekoučitel
roku 2017/18“ je paní učitelka z MŠ LOM!
„Zajímáte se o ekologii, umíte pro ni
nadchnout své žáky?“ – Nevinná motivační věta, která stála na počátku naší
cesty za velikým vítězstvím. Všimla si
jí mladá, nadšená a temperamentní učitelka Tamara Hubková z MŠ v Lomu,
když v rámci environmentálního vzdělávaní brouzdala na webu osvětového
projektu „Recyklohraní“, do kterého se
v letošním školním roce naše ZŠ i MŠ
zapojila. Nezbytnost ekologické osvěty
a výchovy dětí nejmladšího věku, který
není paní učitelce Tamaře rozhodně
lhostejný, a hlavně příslib podpory
a pomoci od všech kolegyň z MŠ nakonec rozhodl pro přihlášení se do soutěže, jejíž realizace a splnění náročných
podmínek předpokládalo zatnout zuby
a pustit se s pořádnou vervou do realizace mnoha projektů a aktivit s nasazením, které mnohonásobně překračuje rámec běžného environmentálního
vzdělávání v MŠ.
Jak to všechno začalo, jak se nám
podařilo nadchnout pro rozsáhlý projekt naše děti, rodiče, obyvatele našeho
města? A čím to, že jsme v konkurenci
mnoha desítek mateřských, základních a středních škol z celé ČR nakonec zvítězili? Na počátku všeho stál vyhozený, nefunkční magnetofon v lese,
který jsme s dětmi při vycházce objevili.
Naše následné vysvětlování rozpoutalo
doslova lavinu otázek. Děti se ptaly, ony
se zajímaly a nás napadlo, že odbýt je
několika uvědomělými větami je málo,
že tohle rozhodně nestačí. A bylo to!
Poté už věci nabraly rychlý spád –
plánování projektů, formulace správných sloganů, spousta tvůrčí práce při
výrobě a kopírování plakátů, letáčků,
zpravodajská a administrativní činnost,
výroba kontejnerů „Elektrožroutů“
a jejich rozmísťování v místních obchodech, na městském úřadu, oslovení složek našeho města, spolupráce

se sběrným dvorem, drobnými podnikateli, osvěta a roznášení informačních
letáčků, spousty naučných tematických
vycházek, lekcí, výukových hodin, kolektivních ekologických prací na konkrétní témata, oslovení a motivace dětí
a jejich rodičů i prarodičů a mnoho
dalšího, to vše a mnohem více v sobě
nesla výzva „Ekoučitel roku 2017/18“.
Byl to onen dětský potenciál přirozené zvídavosti a nadšení, který
dal první impuls ke zrodu myšlenky,
která nás s dětmi k projektu „Recyklohraní“ a později k výzvě „Ekoučitel roku 2017/2018“ přivedla, ale jejich realizace i následné vítězství paní
učitelky Tamary v obrovské konkurenci podobně nadšených ekoučitelů
by nebylo možné bez potenciálu, který
paní učitelka i celý tým MŠ Lom bezesporu má, ale také bez týmové spolupráce a vstřícnosti všech, kdo se na

Příměstský tábor
Také letos byl pro naše děti připraven příměstský tábor, kterého se od
pondělí do pátku (30. 7. – 3. 8.) účastnilo 17 dětí. Připraven byl program, kde
jsme měli vyjíždět po okolí a navštívit
třeba Lesopark v Chomutově atd. Po
pondělní túře na Rýzmburk jsme skončili na oseckém koupališti. Kvůli tropickému počasí jsme jednohlasně změnily

plány a veškeré soutěže a klání mezi
družstvy „Pirátů“ a „Kobylek“ se odehrávaly buď na koupališti v Oseku nebo
na Koldumu, kde se děti měly možnost zchladit. Všechny děti byly skvělé,
účastnily se všeho s nadšením a utvořily dobrou partu. Po každém klání byly
děti po zásluze odměněny sladkou maličkostí jako ocenění jejich snahy.

realizaci podíleli. Děkujeme proto za
opravdu výbornou spolupráci všem našim dětem a jejich rodičům, občanům
města Lom za jejich vstřícnost, vedení
města Lom nejen za konkrétní výpomoci, ale i za zprostředkování spolupráce se složkami města – technickými
službami, sběrným dvorem aj., které
s pomocí neváhali a v neposlední řadě
děkujeme také drobným podnikatelům
za poskytnutí jejich prostorů či služeb.
Parádní hlavní výhra je skvělým bonusem a motivací a účelově pomůže
k dalšímu rozvoji ekologické výchovy.
Děkujeme!
„I já se připojuji s obrovskou gratulací. Jsem na paní učitelku Tamaru
a celý kolektiv MŠ Lom pyšná, jste
skvělé. Děkuji za perfektní reprezentaci
našeho města,“ říká k výhře starostka
města Lom Kateřina Schwarzová
Jitka Strýhalová

Školní autobus od září přechodně přes Osek
a není jen pro školáky, ale i pro naše seniory
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 I. patře, u paní Kateřiny Helmerové.
Školní autobus bude z důvodu uzavírky komunikace –
průjezdní úsek silnice č. III/0138 v místě mostu ev č. 0138-2
přes Loučenský potok v obci Loučná, jezdit přes Osek. Vyjíždět bude ze zastávky Loučná, konečná (Libkovická) v pracovní dny 07:05 hodin.

JÍZDNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO AUTOBUSU MĚSTA LOM
platný od 20. 8. 2018 do 8. 12. 2018
Pracovní dny
Trasa
Loučná, konečná
Lom, městský hřbitov
Lom, rozcestí M. Radčice
Lom, náměstí
Lom, Červený kříž
Lom, škola
Lom, Geologický průzkum
Lom, Horní Lom rozcestí
Loučná
Horní Lom
Litvínov, Koldům
Litvínov, 3.ZŠ
Litvínov, Citadela
Litvínov, sportovní škola
Litvínov, mototechna
Litvínov, Máj
Litvínov, 1. ZŠ
Litvínov, nádraží

Mladí lomští hasiči opět bodovali
V sobotu 1. 9. 2018 se naši mladí
lomští hasiči a hasičky zúčastnili závodů Železný hasič v Mikulově a brali
skoro všechno – vyhráli hned dvě medaile stříbrnou a bronzovou. V kategorii starší žáci se zúčastnilo 8 mladých
hasičů. Našim lomským se to letos

opravdu povedlo!!! Moc a moc gratulujeme našim hrdinům – Valentýně Vaňové a Ondřeji Kasalovi.
„I já se připojuji k ohromné gratulaci, mám velikou radost a jsem na vás
pyšná,“ komentuje krásné umístění starostka města Kateřina Schwarzová.

Čas
7:05
7:17
7:20
7:23
7:24
7:25
7:26
7:28
7:33
7:34
7:36
7:37
7:38
7:40
7:41
7:42
7:44
7:47

Na co se mohou naše dětičky těšit?
Jejich mateřinky v novém!
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Fotoreportáž

V Lomské základní škole jsme přivítali prvňáčky
Přejeme našim školáčkům hodně úspěchů a radosti. Rodičům a pedagogům,
ale i nepedagogickým pracovníkům přejeme pevné nervy, hodně sil a klidu.
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Chodník pro pěší a cyklisty z Lomu okolo Bomby
k Litvínovskému hřbitovu – hotový projekt
Jak jsme vás již několikrát informovali o tom, co se chystá a je již zčásti hotovo!!!
Kdo se pohyboval pěšky či na kole
mezi městem Lom a městem Litvínov
nám dá jistě za pravdu, že je to životu
nebezpečné. Automobilová doprava
v posledních letech značně stoupla
a silnice I/27 mezi městy Lom a Litvínov je pro tuto zvýšenou dopravu již
úzká. Cyklista či chodec je pak v přímém nebezpečí, že jej některý z řidičů
přehlédne a srazí. Toto nebezpečí se
dále zvyšuje při snížené viditelnosti za

špatného počasí či ve večerních a ranních hodinách.
Město Lom, vědomo si tohoto problému, nechalo vypracovat studii proveditelnosti pro stavbu chodníku pro
pěší a cyklisty spojujícího města Lom
a Litvínov. Stavba by měla vést od
ulice Litvínovská v Lomu přes pozemky v okolí vodní nádrže Bomba
směrem k Litvínovskému hřbitovu.
Nyní je již hotov též projekt. A čekáme

na stavební povolení. V současné době
jednáme s vlastníky pozemků dotčených touto plánovanou stavbou a hledáme způsob řešení.
Věříme, že tuto pro širokou veřejnost prospěšnou stavbu, všichni zúčastnění podpoří a my pak budeme
bezpečně chodit a jezdit mezi oběma
městy bez nebezpečí, že někoho přehlédneme či budeme uskakovat před
projíždějícími auty.

Zastupitelé za volební období
2014–2018
Vážení Lomáci,
níže vám přinášíme přehled zastupitelů našeho města ve volebním
období 2014–2018 (pozn. – někteří
z nich nebyli zvoleni, avšak jejich mandát vznikl náhradou za odstoupivšího
zvoleného zastupitele). Pro upřesnění – tito občané našeho města (minimálně tři z nich zde reálně nežijí),
zvolení vašimi hlasy měli a mohli,
měli povinnost a měli právo pracovat pro naše město a jeho občany. Neboť všichni volení zástupci občanů
mají stejná práva a i povinnosti. Mohli
a měli předkládat a tlumočit požadavky občanů – voličů – naslouchat
jim, podávat návrhy, připomínky Získávat pro naše město a jeho občany
dotace a přinášet tak peníze do rozpočtu našeho města. Vedení města
není totiž Rada města, starosta, místostarosta, radní – ale právě zastupitelé
města, Ti jsou vrcholné vedení města!
Vy sami proto posuďte kdo a jak
pracoval…
Do data vytvoření tohoto příspěvku proběhlo 22 zasedání Zastupitelstva města Lom.

Studie parkovacích stání je již hotova…
a s budováním jsme již začali

n Ing. Tomáš Mařík (Severočeši
Lom) se zúčastnil 18 zasedání
n Ing. Mašek Michal (Severočeši
Lom) se zúčastnil 15 zasedání
n Bc. Schwarzová Kateřina (Severočeši Lom) se zúčastnila 22 zasedání
n Bc. Mašková Ivana, Dis. (Severočeši Lom) se zúčastnila 20 zasedání

n Ing. Schwarz Bronislav (Severočeši Lom) se zúčastnil 22 zasedání
n Sobotková Monika (Severočeši
Lom) se zúčastnila 17 zasedání
n Mgr. Šípová Martina, DiS. (Severočeši Lom) se zúčastnila 22
zasedání
n Čarnogurská Jaroslava (Severočeši Lom) se zúčastnila 18 zasedání
n Barák Pavel (ODS) se zúčastnil
20 zasedání
n Eminger Vladimír (ODS) se zúčastnil 18 zasedání
n Hába Zdeněk (ČSSD) se zúčastnil 21 zasedání
n MUDr. Čejka Václav (ČSSD) se
zúčastnil 14 zasedání
n Ing. Lafek Roman (ČSSD) se
zúčastnil 21 zasedání
n Krupka Vratislav (ČSSD) se zúčastnil 21 zasedání
n Dancso Marian (OMMO) se zúčastnil 16 zasedání
n Ing. Francírek Tomáš (NESLIBUJEME! NELŽEME!) se zúčastnil 18 zasedání
n Hadrava Zdeněk (NESLIBUJEME! NELŽEME!) se zúčastnil
19 zasedání
n Láter Martin (Sdružení LOMÁCI) se zúčastnil 15 zasedání
n Škarka Přemysl (Sdružení Lomáci) se zúčastnil 13 zasedání
n Ing. Nétek Josef (KSČM) se zúčastnil 17 zasedání
n Šimůnek Josef (KSČM) se zúčastnil 19 zasedání

V Lomu se pošty neruší
Vzhledem k tomu, že se naším městem šíří zprávy o tom, že by se zde měly
rušit pošty, opětovně vás chci informovat o tom, že v Lomu se ani jedna z pošt
rušit nebude – viz usnesení zastupitelstva města Lom ze dne 23. dubna 2018,
kdy zastupitelé jednoznačně schválili to, že obě pošty bude od příštího roku
provozovat město Lom, tudíž obě pošty zůstanou zachovány. S tím dovětkem,
že bychom pracovní dobu a služby u obou pošt rozšířili pro potřeby občanů.
V Lomu, část Loučná třeba plánujeme při Poště Partner provozovat také pokladnu pro platby veškerých poplatků – za psa, odpady, pronájmy… Chceme
zde též mít Czech POINT pro ověřování podpisů atd. prostě takové detašované pracoviště Městského úřadu Lom – chtěli bychom přiblížit úřad také občanům jenž jsou od městského úřadu vzdálení.
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.

Konečně dotační tituly také pro města od 3 tisíc do 10 tisíc obyvatel…zkusíme štěstí
Program

PODPORA BYDLENÍ

Podpora rozvoje regionů
2019+

Podíl spolufinancování
příjemců %

Aktuální informace o výzvách

50 %

50 %

říjen – listopad 2018

60 %

40 %

říjen – listopad 2018

40 %

60 %

říjen – listopad 2018

Vlastníci nebo spoluvlastníci
bytových domů nebo
společenství vlastníků
bytových jednotek
(včetně obcí)

50 %

50 %

říjen – listopad 2018

PODPORA OBNOVY MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ

obec 3001–10 000 obyv.

60 %

40 %

PODPORA OBNOVY SPORTOVNÍ
INFRASTRUKTURY

obec 3001–10 000 obyv.

60 %

40 %

PODPORY OBNOVY STAVEB
A ZAŘÍZENÍ DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

obec 3001–10 000 obyv.

60 %

40 %

Dotační tituly

Subtituly

VÝSTAVBA
PODPOROVANÝCH BYTŮ

PEČOVATELSKÉ BYTY

Právnické osoby včetně obcí

KOMUNITNÍ DOMY SENIORŮ

Právnické osoby včetně obcí

PODPORA VÝSTAVBY
TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY

VÝSTAVBA TECHNICKÉ
INFRASTRUKTURY

Obec

BYTOVÉ DOMY BEZ
BARIÉR

PODPORA VÝSTAVBY VÝTAHŮ
A BEZBARIÉROVÝCH VSTUPŮ
DO BYTOVÝCH DOMŮ

PODPORA OBCÍ
S 3001–10000 OBYVATELI

Příjemci

Podíl financování
z MMR %

Lomská radnice  ročník VIII.  číslo 7  září 2018

Strana 5

Vernisáž a výstava Sylvy Prchlíkové
Dne 26. 6. se v sále Kulturního
domu v Lomu uskutečnila vernisáž,
kterou byla zahájena výstava „VÝBĚR Z DÍLA“ z tvorby naší milé
lomské umělkyně Sylvy Prchlíkové.
Po přivítání starostkou města
paní Kateřinou Schwarzovou vy-

Vernisáž výstavy Sylvy Prchlíkové

stoupil flétnový soubor Quodlibet
Consort pod vedením paní učitelky
L. Paškové ze ZUŠ F. L. Gassmanna
v Mostě, který příjemně doladil atmosféru v sále.
Návštěvníci si mohli prohlédnout
nejen obrazy a keramiku, ale premiérově také porcelán z dílny Sylvy Prchlíkové.
Všechna díla se těšila velkému zájmu návštěvníků, kteří v dílech poznávali místa známá z dob minulých, jako
je např. již neexistující starý Most, tak
ale i místa z našeho okolí a současnosti.
Celá tvorba, ať už jsou to obrazy
či keramika, nese výpověď o lidských
pocitech a prožitcích. Příjemné, humorné i k zamyšlení.
Děkujeme tímto paní Sylvě Prchlíkové za uspořádání výstavy a zaměstnancům MěÚ za organizaci vernisáže.

Lomská malířka Sylva Prchlíková
na vernisáži se starostkou města

Výzva pro dárce krve,
držitele zlaté medaile
prof. Jánského
a ocenění následných
Město Lom v současné době provádí aktualizaci dárců krve – občanů s trvalým pobytem na území
města Lomu, kteří dosáhli 40 odběrů a více, tj. jsou držiteli zlaté medaile prof. Jánského, popř. mají odběrů více. Vzhledem k tomu, že
se bez vaší spolupráce neobejdeme, dovolujeme se touto cestou
na vás obrátit a požádat vás, abyste se do 1. 10. 2018 dostavili na
MěÚ Lom, kancelář č. 14 za paní
Čevonovou k provedení aktualizace. Nezapomeňte sebou vzít průkaz dárce krve nebo jiný doklad,
z kterého bude patrné, že splňujete
dané podmínky. Aktualizaci dárců
provádíme z důvodů:
1) odpady zdarma pro tyto dárce a 2) jízdné v MHD zdarma
pro tyto dárce. Děkujeme všem
za spolupráci.

Blahopřejeme
V měsíci září oslaví významné životní
jubileum tito občané našeho města:
Věra Procházková
Zdeňka Šotková
Emilie Horáková
Ivan Laš
Jana Hraničková
Luisa Klobušická
Ján Vrana
Zdeněk Feix
Milena Nováková
Alice Čečrlová
Michal Dzadík
Přejeme našim jubilantům do dalších
let pevné zdraví a hodně optimismu
a životní pohody.

Vzpomínáme

To, že čas rány hojí, je jen zdání, stále je bolest v srdci a tiché vzpomínání. Dne 23. září vzpomeneme nedožitých 80 let pana Josefa Hakszera
z Lomu. Stále vzpomíná manželka,
dcery Helena, Libuše, syn Josef a sestra Helena.

TÝDEN KNIHOVEN 1.-7.října 2018 – 22.ročník

V našem bohatém a pestrém knižním fondu najdete knihy historické, současné, naučné i zábavné a
také knihy pro děti a mládež. A pokud se rozhodnete rozšířit řady našich čtenářů, velmi rádi Vás
provedeme knihovnou a pomůžeme s výběrem knih.

* burzu knih

– prodej vyřazených knih za 1,- Kč

* registraci zdarma

– pro nové zájemce do konce tohoto roku

* internet zdarma

Upozorňujeme návštěvníky akce, že z ní bude pořizována foto a videodokumentace pro účely
propagace města, ke zveřejnění v novinách a na webových stránkách města Lomu.

– v délce 30 minut

* amnestii pro zapomnětlíky

– čtenáři, kteří mají knihu půjčenou „přesčas“ ji mohou vrátit bez poplatku z upomínky

Zábavné soutěžení o sladké ceny
V úterý a ve čtvrtek od 14:00 do 16:00 hod. si mohou přijít děti do knihovny
zasoutěžit v zábavných kvízech, křížovkách a doplňovačkách.

Tipy na volný čas od 15. 9. do 15. 10. 2018
16. 9. Dny Evropského dědictví na zámku Duchcov – Zámek Duchcov,
od 10.00 hod.
18.–19. 9. divadlo Láska je láska – kaple Svatého Ducha Most, od 19.00 hod.
21. 9. koncert Lunetic Tour 20 let – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
21. 9. koncert GOA + DJ Rico – Attic music club Litvínov, od 20.00 hod.
22. 9. The Most Havex – rodinný den + The Most Škoda Camp – Autodrom Most
22. 9. dětské divadlo Kocour v botách – Docela Velké Divadlo Litvínov,
od 16.00 hod.
22. 9. Stezka odvahy – Lom, kynologické cvičiště, od 19.30 hod.
23. 9. Offroad Safari: Doupovsko – opuštěnou krajinou – sraz Litvínov, RICO,
v 10.00 hod.
25. 9. divadlo Ani za milion – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
26. 9. „Hovory W“ s Werichem Práškem – Citadela Litvínov, od 18.30 hod.
28. 9. Habánkova Rallye pro rodiče s dětmi – Docela velké Divadlo Litvínov,
od 14.00 hod.
28. 9. koncert Disco 80’, 90’ Petr Michálek – Attic music club Litvínov,
od 20.00 hod.
29. 9. Dětské divadlo Princezna na hrášku – Docela velké Divadlo Litvínov,
od 16.00 hod.
29. 9. koncert Gwyn Ashton (UK) + Blues No More (Most) – Attic music
club Litvínov, od 19.00 hod.
30. 9. taneční zábava – Malá muzika Chomutov – Citadela Litvínov, od 16.00 hod.
1.–5. 10. Týden knihoven – Městská knihovna Lom
4. 10. Galakoncert ke 100. výročí vzniku Československa – Městské divadlo
Most, od 19.00 hod.
6. 10. Den zvířat – ZOOPARK Chomutov
7.10. Malování s Pavlem Lakomým – Oblastní muzeum Most, od 10.00 hod.
7.10. Offroad Safari: České středohoří – sopečná tajemství – sraz Most,
kostel Nanebevzetí Panny Marie, v 10.00 hod.
14. 10. Carbonia Cup – Autodrom Most

Přehlídka nápadů a kreativního tvoření
našich i vašich sousedů.

Rádi bychom uspořádali výstavu výrobků
z nejrůznějších materiálů, přehlídku nápadů a hlavně
ukázky šikovných rukou našich blízkých spoluobčanů.
Budeme rádi, pokud se přihlásíte nebo dáte tip na
šikovného souseda.
Bližší informace o chystané výstavě a kontakt:
Městská knihovna Lom, tel.č.: 476 769 874, 721 163 410.

Možná ani netušíte, jakého máte šikovného
souseda či sousedku...

keramika

…

nápady

malba

pletení

humor

dřevo

panenky

inspirace

http://www.mesto-lom.cz
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Zaměstnanci MÚ Lom
Blanka Čevonová,
úřednice odboru vnitřních věcí,
sociálních věcí, kultury a zdravotnictví
Na MěÚ Lom pracuji od roku
1995, kdy jsem nastoupila na pozici
sekretářky starosty města. Před tím
jsem po ukončení střední ekonomické
školy pracovala jako expedientka
a fakturantka zahraničního obchodu
v TRIOLE v Horním Jiřetíně, poté
v BENARU Litvínov jako vedoucí
skladu vstupních surovin a na MPBH
Litvínov jako vedoucí zásobování
a skladů. Po roce 1990 tento podnik

návání občanů na veřejně prospěšné
práce a s tím spojenou osobní agendu,
zajišťování sociálních pohřbů, včetně
všech postupů až zajištění úhrady od
Ministerstva pro místní rozvoj. A v neposlední řadě jsou to různé sociální záležitosti, které na MěÚ docházejí jako
žádost např. od soudů. Když je potřeba
tak podám i pomocnou ruku při akcích
pořádaných městem atd. Toto zaměstnání nekončí pracovní dobou, senioři,
i obyvatelé penzionů jsou zvyklí, že
v případě potřeby mě mohou kontaktovat na mém soukromém čísle, kdykoliv a je-li to v mých možnostech po-

moc s vyplněním formulářů pro sociální dávky, či jenom tak si postěžovat
na zdravotní či osobní problémy, byla
jsem takovou jejich „vrbou“. Samozřejmě, že hlavní pohodu a pracovní
podmínky na pracovišti vytváří vedením města a bez jejich kladného přístupu, ať je to při financování, přístupu
k seniorům, umění vyslechnout a podpořit, by tato psychicky náročná práce
nešla vykonávat. Za to veliké a hluboké díky patří paní starostce, které si
za to nesmírně vážím. Tato práce není
zaměstnáním je posláním a koníčkem.
„Paní Čevonová, děkuji za vše, za
naše seniory Vám patří obzvláště obrovské mé díky… přeji Vám jen a jen
úspěchy a klidné a pohodové časy,“ říká
starostka města Kateřina Schwarzová.
Bc. Klára Chomátová
úřednice odboru vnitřních věcí,
sociálních věcí, kultury a zdravotnictví

Úřednice odboru vnitřních věcí, sociálních věcí, kultury
a zdravotnictví Blanka Čevonová a Klára Chomátová
zanikl a nástupnický BYTES taktéž.
A tak jsem v roce 1995 využila nabídky
a nastoupila na zdejší MěÚ. Možná, že
to byl osud možná náhoda, ale ne nadarmo se říká, že „pachatel“ se vrací na
místo činu. Moje matka se v Lomu narodila a strávila zde asi 6 let, z kronik
města jsem zjistila, že pradědeček pracoval také pro město jako obecní strážník a dokonce zachránil obecní kozu.
Na pozici sekretářky jsem byla 9 let
a poté jsem se v roce 2003 přihlásila
do výběrového řízení na pozici úředníka odboru vnitřních věcí a nastoupila
na současné pracovní místo. Má současná práce má široký záběr, mám na
starosti provoz penzionů pro seniory
a pečovatelskou službu, kde se zajišťuje vše od oprav budov, tvorbu vnitřních předpisů, zpracování podkladů
pro nástup nových žadatelů, vybírání
nájmů, sledování pohledávek a jejich
případné řešení až po vracení bytů,
ale může se jednat i pomoc našim nájemcům s jejich problémy. Dále spolupracuji s kluby seniorů, provádím
funkci veřejného opatrovníka, zajišťuji zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, povinnosti OSPOD,
tvorbu vnitřních předpisů v pečovatelské službě včetně zajištění administrativy a zajištění úhrady od klientů až
po řešení pohledávek. V mé pracovní
náplni je také podatelna a výprava za
město Lom a jsem správcem několika
rozpočtových kapitol. Tato práce je
propojena s prací ostatních pracovnic
odboru a s vedoucí odboru, kdy musíme úzce spolupracovat se vzájemně
doplňujeme, např. spolu s vedoucí odboru zajišťujeme agendu registračního úřadu při volbách do zastupitelstva obce. Dále bych mohla jmenovat
spolupráci s Úřadem práce při zaměst-

můžu, poradím, popř. vezmu jako úkol
na první pracovní den.
A co pro mě moje práce znamená?
Musím konstatovat, že na našem
odboru vnitřních věcí, sociálních věcí,
kultury a zdravotnictví jsme dobrá
„banda“, a to nejenže se umíme navzájem zastupovat, ale i na to, že jsme ryze
ženský kolektiv je naše spolupráce na
vysoké úrovni. I když si umíme někdy vyměnit ostře své názory, tak musím všechny, včetně vedoucí, která je
naší morální podporou, pochválit. Benjamínkem našeho odboru je má kolegyně v kanceláři sl. Klárka Chomátová, která zde pracuje rok a je vidět,
že do našeho kolektivu plně zapadla.
Je šikovná, ochotná, vnímavá a dokáže
podat pomocnou ruku a když vidí, že
jsem zahlcena prací tak se sama nabídne nebo jde a udělá. Samozřejmě,
že to platí i o vedoucí, kdy se o práci
někdy dělíme, někdy ji děláme dohromady. Na vedoucí si cením, že se nijak
nepovyšuje, chová se ke všem stejně
a vždy dokáže poradit, pomoct či jenom vyslechnout tíživé mimopracovní
problémy. Za to jí patří velké díky.
Přestože je práce tak rozmanitá, tak mě
nejen naplňuje, ale i baví i po tolika letech co jsem na této pracovní pozici, jinak bych se tehdy ani do výběrového
řízení nepřihlásila. Nevím, ale když se
ohlédnu zpět, tak práce se seniory mě
nějak provází již od mládí. Jako dítě
jsem bydlela v Hamru, kdy jsem pomáhala naší sousedce, která nemohla
chodit. Poté jsem se nastěhovala do Janova, kdy jsem byla nejmladší obyvatelkou, neboť tam žili obyvatelé ze likvidovaných obcí seniorského věku
a opět za mnou chodili ať už to bylo
s vyplněním složenky, nahlášením
závady a později chodili i pro po-
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Na Městský úřad jsem se dostala
vlastně úplnou náhodou při poslední
fázi studia na vysoké škole, kde jsem
dokončovala (pomalu ale s jistotou)
3letý bakalářský obor Popularizace
hudby, organizace hudebního života
na pedagogické fakultě (taková hudební nauka v rozšířeném pojetí zaměřena v podstatě na populární hudbu
20. století a hudební management),
takže mou původní profesí bylo
a v současné době vlastně ještě pořád
je studium. Jsem takový věčný student,
kdy v současné době opět dokončuji,
doufám, že také s jistotou mohu říci, že
úspěšně, 2leté magisterské studium na
oboru sociální pedagogika.
Na úřadě jsem začala vlastně pracovat jako praktikantka, kdy jsem
se v krátkém období seznamovala
s chodem úřadu a jeho pracovnicemi.
Dostala jsem svůj pracovní stoleček, kde jsem na počítači vypracovávala krátké záznamy, vždy z různého
koutku úřadu, pomáhala jsem vlastně
holkám řekněme s „úklidem“. To byla
moje první kancelář, kterou jsem obývala společně s Hankou Kalinů, Petrou Baxů a Janou Sýkorů, které mi
vlastně hrozně pomohly s některými,
pro mě v tu dobu neřešitelnými, situacemi, byla to má úplně první, řekněme „normální“ pracovní zkušenost,
která vyžadovala nést velké břemeno
na zádech v podobě zodpovědnosti.
Poté se uvolnilo místo referentky
a personalistky na Městských technických službách, p.o., tak jsem zde zkusila své štěstí. Byla jsem přesedlána do
kanceláře se Zuzkou Brnovou, se kterou jsem tento prostor sdílela přes rok
a půl. Díky umístění kanceláře hned na
okraji přízemního patra budovy jsme
kromě náplně naší práce také fungovaly jako „informační kancelář“ pro
občany, když nevěděly kudykam. Na
tomto místě jsem byla celkem zhruba
rok a půl, kdy jsem se věnovala převážně zaměstnancům organizace a starala se o chod organizace, přijímala
objednávky od občanů na stavební
techniku a vykonávala účetní agendu
organizace. No a někdy v květnu minulého roku nám na městském úřadě
odcházela kolegyně, paní Anička Bartůňková do důchodu, na kterou hrozně
ráda vzpomínám, byla taková věčně
usměvavá, (momentálně opravdu nechápu, jak mohla být tak pozitivní při
řešení přestupkových záležitostí), kdy
jsem i v tomto případě zkusila štěstí na
tuto pozici. Teď jsem tedy v horním patře budovy, kde mi mou kolegyní a velkou oporou je Blanka Čevonová, která

zde s Aničkou sdílela mnoho let společnou kancelář, dle jejích slov byly
spolu jako „manželé“, kdy v místnosti
vedle zaujímá své místo „šéfová“, paní
Jaroslava Brzáková, bez které bych neměla při výkonu této práce ten správný
grif pro řešení některých nadstandardních situací s některými neodbytnými
občany. Konkrétně pracuji na Odboru
vnitřních věcí, sociálních věcí, kultury
a zdravotnictví, kdy mou hlavní a nejobsáhlejší pracovní náplní je přestupková agenda, kdy připravuji celé přestupkové řízení, komunikuji s orgány
činnými v trestním řízení a potenciálními přestupkáři, kdy rozplétáme za
pomocí výpovědí zúčastněných osob
mnohdy opravdu složité a neobvyklé
případy. Dále za mnou můžou chodit
občané, kteří potřebují vyřídit záležitosti ohledně místa trvalého pobytu
nebo například jako oprávněná osoba
podat zde návrh na zrušení trvalého
pobytu občana již se nezdržujícího
v místě jeho trvalého pobytu.
A co pro mě moje práce znamená?
Moje práce pro mě je v první řadě
asi obrovská výzva, protože ztotož-

nit se s těmi kvanty paragrafů se stále
se upravující legislativou, k tomu nestačí ani několikrát do roka absolvovat školení zaměřené na konkrétní problematiku. Člověk to musí mít hlavně
jako koníček a po čas pracovní doby
se tomu v podstatě „odevzdat“. Dále
komunikovat s některými občany
ohledně jejich přestupkové věci, to vyžaduje občas také notnou dávku trpělivosti, ale samozřejmě se vždy pokoušíme vše vyjednat cestou toho
nejmenšího odporu a nemyslím si, že
by od nás občané chodili s obličejem
plným ustaraných vrásek. Moje práce
mě velice baví, i když začátky byly velice krušné. Pracovat se zákony není
vždy úplně procházka růžovou zahradou. Kolikrát se i přiznám, že bych potřebovala, aby mi je někdo přeložil do
mateřštiny. Můj pracovní stůl je běžně
pro to množství rozdělané práce a otevřených knih naprosto nedostačující.
Ale o tom má práce prostě je.
„Klárko, přeji Ti do další práce jenom pohodu, hodně sil…. Ty to dáš, Ty
to dáš, Ty to dáš,“ drží palce starostka
města Kateřina Schwarzová.

Zaniklá důlní díla v Lomu a Loučné
Dne 27. června 2018 byla otevřena
naučná stezka po zaniklých důlních dílech v našem městě.
Tato stezka byla založená městem
Lom v rámci projektu Destinační agentury Krušné hory o.p.s.
Sraz pro putování po stezce byl
v Loučné – konečné, kde všechny přítomné přivítala paní starostka Kateřina Schwarzová, která všem popřála
příjemnou cestu a putování plné připomínek a vzpomínek na dobu našich
předků.
Naše město mělo v nedaleké minulosti velmi bohatou a významnou hornickou roli. Celkem patnáct míst, které
se nachází v Loučné a Lomu jsme společně s našimi spoluobčany prošli a zastavili se u každého jednotlivého místa,
které je označeno informační tabulí.
Velmi fundovaný výklad faktů ještě

doplněný zajímavými informacemi od
pamětníků a společně s dobovými fotografiemi jednotlivých důlních děl
a míst, velmi profesionálně odprezentovala naše průvodkyně paní Jaroslava
Brzáková. Ta se o celou realizaci naučné stezky velmi zasloužila a pracně
nashromáždila fakta z různých zdrojů.
(Hornické muzeum, Muzeum v Mostě,
archivy a další zdroje)
Krásné počasí nás provázelo po celou cestu, která byla dlouhá cca 10 km.
Všichni trasu zvládli bez problémů.
Kdo chtěl, mohl se cestou zpět zastavit v naší knihovně, kde bylo připraveno malé občerstvení a popovídat si
o svých dojmech a zážitcích. Připraveny byly také mapky s označenými
důlními díly a ilustrační fotografie.
Všem, kteří se pochodu zúčastnili
děkujeme za jejich zájem!

Účastníci putování po Lomské naučné stezce

Máme rádi zvířata?
Většina z nás na tuto otázku odpoví: „Samozřejmě, že máme rádi zvířata, jsou přece součástí přírody, stejně
tak jako my sami, starost a péče o ně
nám přináší mnoho radosti a dělají nás
lepšími.“ Zdálo by se, že tato odpověď
je jaksi samozřejmostí. Přesto tomu tak
v mnoha případech není. Na lomském
hřbitově zůstal po bývalých nájemnících tříbarevný kocourek. Nikomu nepřekážel, nikoho neotravoval, nikomu
neškodil, byl čistotný, zvyklý na kočkolit. Přesto byl někomu trnem v oku
a tak ho ten „někdo“ otrávil kontaktním jedem. Díky zásahu dobrých lidí
a nemalým finančním prostředkům se
kocourkovi dostalo veterinární péče

a byl zachráněn. Dnes už si spokojeně
žije v náhradním domově. A onen „někdo“ ať si uvědomí, že s tím jak kdo
zachází, s tím také schází. Stále totiž
platí přísloví „kdo nemá rád zvířata,
ten nemá rád lidi“.
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