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Slovo starostky

Vážení a milí Lomáci,
v tento adventní a slavnostní čas
vám přináším prosincové vydání našeho měsíčníku – poslední v tomto roce. Srdečně vás zvu na všech-

ny prosincové akce, kterých není
zrovna málo. Chci vám ze srdce
poděkovat za velkou účast na první z prosincových akcí – rozsvícení našeho vánočního stromečku.
I přestože bylo počasí velmi nevlídné, přišli jste! Přišli jste, abychom
si společně rozsvítili stromeček,
poslali přáníčka Ježíškovi a zahájili čas adventní. Byla jsem překvapená a dojatá, ani jsem nedoufala, že
vás tolik přijde. Moc vám děkuji za
úžasnou atmosféru – jste skvělí. Těším se na vás na dalších našich prosincových akcích – blíže uvnitř listu.
Vážení přátelé přeji vám jen všechno nejlepší a nejkrásnější. Nashledanou na stránkách našeho měsíčníku
v novém roce.
Kateřina Schwarzová
starostka města Lom

V Lomu jsme rozsvítili překrásný
vánoční stromeček

Oprava propadlého
krytí potoka
Město Lom nechalo provizorně
opravit propadliště krytí potoka na náměstí Republiky tak, abychom dále
neznepříjemňovali život lidem za
potokem a také podnikatelům zde sídlícím. Byl zde umístěn pontonový most.
V současné době je již opatřen i nájezdy.
Chci tímto poprosit všechny projíždějící
po tomto mostku – dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte prosím přiměřenou
rychlost při přejíždění! S vlastníkem

potoka a také krytí a koryta potoka –
Povodím Ohře byla projednána oprava
a rekonstrukce. Totiž při podrobné prohlídce bylo zjištěno vícero havarijních
míst krytí potoka. Rekonstrukce, jenž
by měla spočívat také v částečném odkrytí potoka tak, jako je to v ulici ČSA,
začne v příštím roce.
Děkuji vám všem za trpělivost a pochopení.
Kateřina Schwarzová

Vážení a milí občané, přeji vám, jménem vedení města
Lom, ty nejkrásnější Vánoce, které si jen můžete přát.
Prožijte je, pokud možno, v kruhu rodinném s těmi
nejbližšími, užijte si chvíle souznění, pohody a lásky
a na chvilinku zapomeňte na shon a spěch. A se vám
splní ty nejkrásnější sny a přání.
Kateřina Schwarzová – starostka města Lom

Vážení Lomáci, přeji Vám přívětivý rok 2019.
Půjčím si přáníčko od Orena Arnolda:
Přeji svým nepřátelům odpuštění. Oponentům toleranci.
Příteli srdce. Zákazníkovi službu. Všem dobročinnost.
Každému dítěti dobrý příklad. Sobě respekt.
Kateřina Schwarzová – starostka města Lom
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Základní škola a Mateřská škola Lom n Základní škola a Mateřská škola Lom

Laskavci v Lomu
Den 13. listopad 2018 byl vyhlášen Světovým dnem laskavosti. Nadace Karla Janečka již druhým rokem
realizuje celorepublikový projekt pro
různé týmy „Laskavec“. Letos jsme
se zaregistrovali i my ze 3. A a ŠK
v naší ZŠ a MŠ v Lomu. Dali jsme
si název Lomští laskavci. Naším úkolem bylo zvolit si na tento den nějakou aktivitu, kde bychom činili dobro
a byli bychom k sobě laskaví. Napadlo nás potěšit seniorky a seniory
Penzionu v Loučné-Lomu. Připravili
jsme s dětmi perníčky, které jsme ozdobili, úhledně zabalili. Přidali jsme
bílé hrnečky, barvy na porcelán, dobrou náladu a vydali jsme se pěšky do

Penzionu v Loučné. Babičkám a dědečkům jsme s dětmi přečetli úryvek
z knihy „Slušné chování pro děti“,
zarecitovali báseň Listopad, zazpívali dvě písně a pak přišel čas na předávání dárečků a společné malování
dětí a seniorů na bílé hrnečky. Během
této dílničky byla skvělá atmosféra.
Na seniorech bylo znát, že jsou potěšeni z naší návštěvy. Společně jsme
se domluvili, že toto setkání není poslední. Už teď máme plán na další návštěvu…
Zpáteční cesta do školy nám ubíhala, ani nám nevadil déšť, který se
spustil. Ještě ten den jsme vyrobili krmítko pro ptáčky z PET láhve a tužek,

naplnili ji ptačím zobem a s dětmi zavěsili na strom.
Celý den jsme konali laskavé činy,
navíc jsme si vymysleli tzv. List laskavce, který si děti vzaly domů
a druhý den přinesly. Obsahují samé
krásné dobré skutky našich „Laskavců“- Ještě bychom dlouho mohli
psát o konání dobra v tomto dni… Fotodokumentace hovoří za vše. Byli
bychom rádi, kdyby všechno dobro činěné s laskavostí v tento den, nebylo
poslední. Už teď si uvědomujeme, že
laskavost plodí zase laskavost… Určitě všichni, kteří jsme se projektu zúčastnili, máme velice dobrý pocit…
Lomští laskavci
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MĚSTO LOM - Mě knihovna Lom - Psí útulek Litvínov

sbírka krmiva

ve prospěch psího útulku v Litvínově

proběhne ve dnech
Ve vánoční sbírce uvítáme zejména konzervy. Vděčni budeme i za
vitamíny a pamlsky ( např. piškoty, tyčinky vitamíny a pod.). Rovněž budeme rádi za
jakékoliv potřeby pro pejsky, které Vám leží doma ladem /deka, miska, obojek,
vodítko, hračka …atd./
Své příspěvky můžete přinést do Mě knihovny :

v Lomu: Po
9:00 -12:00 13:00-15:00
Út+ČT 9:00 -12:00 13:00-17:00
Pá
9:00 -12:00 13:00-14:00

v Loučné: Po a Čt 14:00-17:00

DĚKUJEME VÁM ZA JAKÝKOLIV PŘÍSPĚVEK.

Se sbírkou vyhlašujeme i výtvarnou soutěž pro děti od 6 – 15 let

na téma „ MŮJ ČTYŘNOHÝ KAMARÁD “

Své práce o velikosti minimálně A4 a maximálně A3 odevzdejte i s potravinovým
příspěvkem nejpozději do 17.prosince do lomské knihovny.
Žáci ZŠ Lom mohou příspěvek i s obrázkem odevzdat své třídní učitelce.
Obrázky si podepište celým jménem, připište adresu, věk a třídu.
Na vítěze čekají věcné ceny. Předání cen proběhne v lednu 2019 v lomské knihovně.
Vítězové budou včas informováni .
/Informace na tel. 476 769 874/

Vzpomínáme

To, že čas rány hojí, je jen zdání,
stále je bolest v srdci a tiché vzpomínání. Dne 17. prosince uplyne
2. smutný rok, kdy nás navždy
opustila naše drahá a milovaná maminka, babička, prababička a tetička Marie Schubadová. S láskou stále vzpomínají dcery Martina
a Alena s rodinami a synové Jan,
Eduard a Pavel s rodinami.
Děkujeme všem, kteří si vzpomněli.

Blahopřejeme
V měsíci prosinci oslaví svá životní jubilea tito občané města Lomu:
Vlasta Koczká
František Meierl
Božena Růžičková
František Solnař
Hana Mrkosová
Jaroslav Hofnr
Jiří Krov
Věruška Svobodová
Alois Novák
Pavel Bureš
Miloš Maršíček
Bohuslav Giesel
Marie Kafková
Ctibor Urbánek.

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

Hodně pohody, zdraví a životního
optimismu přeje vedení města.

Tipy na volný čas od 15. 12. 2018 do 15. 1. 2019
16. 12.

Dne 24. 12. 2018 uplyne již 25 smutných let, kdy nás navždy opustil
náš drahý syn a bratr Josef Mrva.
25. 12. 2018 by se dožil 58 let. Stále
s láskou vzpomínají otec a sestra Zita
s rodinami.

Dne 31. prosince uplyne 17 let,
kdy nás navždy opustil pan Ludvík Malý Z Lomu. Stále vzpomínají
manželka a dcery s rodinami. Za tichou vzpomínku děkuje manželka.

Offroad Safari – Vánoční Sasko, poklad za kopcem – sraz štáb
Rico Litvínov, v 10.00 hod.
16. 12.
Adventní setkání, soutěž o nejlepší vanilkový rohlíček, Betlémské
světlo – Lom, u kostela nejsvětější Srdce Páně, od 16.00 hod.
do 21. 12. Štěkání na Ježíška, sbírka krmiva pro útulek pro opuštěná zvířata
Litvínov – Lom, městská knihovna
do 21. 12. Soutěž o nejhezčí vánoční okno – Lom, městská knihovna
21. 12.
Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby – areál kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě, od 18.00 hod.
23. 12.
Adventní neděle ve Staré vsi – Zoopark Chomutov, od 16.00 hod.
23.–28. 12. Adventní prohlídky na zámku Červený hrádek – zámek Červený
hrádek Jirkov
24. 12.
Živý Betlém na zámku Červený hrádek – zámek Červený hrádek
Jirkov, od 11.00 hod.
24. 12.
Půlnoční mše svatá – kostel sv. Michaela archanděla Litvínov,
od 21.00 hod.
26. 12.
Sváteční varhanní koncert v Mostě – areál kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě, od 16.00 hod.
26. 12.
Vánoční taneční zábava s Hvozdovými – Citadela Litvínov,
od 17.00 hod.
do 28. 12. výstava Pohádkový svět – zámek Červený hrádek Jirkov,
od 9.00 hod.
31. 12.
Dětský silvestr s ohňostrojem – Lom, nám. Republiky, od 16.00 hod.
7. 1.
Novoroční koncert Janka Ledeckého – městské divadlo Most,
od 19.00 hod.
14. 1.
Divadlo Růže pro Algernon – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.

MĚSTO LOM
vyhlašuje soutěž
pro děti a rodiče

soutěž bude probíhat od 14.- 21.12.2018
Přihlášky si můžete vyzvednout v Mě knihovně v Lomu i Loučné a tamtéž po vyplnění
odevzdat do 13.12.2018. Vítěz se může těšit na věcnou odměnu.
Informace na tel. : 476 769 874, email: knihovna@mesto-lom.cz

http://www.mesto-lom.cz
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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.
Pracovnice v sociálních službách
Motto Pečovatelské služby Lom:
„Pouze život, který žijeme pro ostatní
má smysl a proto se snažíme podat
pomocnou ruku těm, kdo ji potřebují“.
Město Lom je provozovatelem pečovatelské služby, což je registrovaná
sociální služba, která je zaměřená na
pomoc seniorům a osobám tělesně postiženým. Služba je vykonávána jako
terénní, to znamená v domácnostech
potřebných občanů a dále v našich penzionech pro seniory v Lomu a v Loučné. Profese pracovníka v sociálních
službách se řadí mezi pomáhající profese. Tato práce není pro každého, neboť vyžaduje jak fyzickou zdatnost,
tak psychickou odolnost. Mnozí z nás
si ani neumí představit, co všechno je
náplní pracovníka v sociálních službách, dokud sám jeho služby nepotřebuje využít. Nejedná se však jen
o pomoc při obslužné péči o klienta
a nácviku denních činností, je to především činnost, při které vzniká vztah
mezi pracovníkem a klientem. Cílem
této práce je zvyšování kvality života
lidí hlavně v důchodovém věku. Nezbytností je zde schopnost empatie,
výborná schopnost komunikace a především tolerance a respekt k druhým.
Klienti si tak k pracovníkům mnohdy
vytvářejí vztah plný důvěry.
Pečovatelskou službu zajišťuje
v Lomu 6 pracovnic v sociálních službách, a to pro cca 50 klientů, kteří
službu využívají podle svých momentálních potřeb. Některé pracovnice jsou
v oboru nováčky, jiné mají za sebou již
řadu let odborných zkušeností a praxe.
Všechny však přistupují ke své práci
velmi zodpovědně a s důvěrou, že jejich snaha a úsilí bude odměněno našimi
spokojenými občany, kteří službu využívají. Tím, že většina z nich v Lomu
žije již od dětství, je jejich vztah ke
klientům nejen profesionální, ale také
velmi lidský a osobní.
Hana Marešová – patří mezi matadory této práce, kterou vykonává již cca
17 let. Původním povolání švadlena se
v této práci doslova našla a prošla si pečovatelskou službou jak v Loučné, tak
v Lomu. Její práce je i jejím koníčkem,
jak ostatně dokazuje její pracovní nasazení. Je Lomačka od narození a proto
má výhodu v tom, že své klienty zná nejen ze své práce. Působí v terénní službě
v Lomu.
Jitka Buraltová – původně vyučená
laborantka našla po doplnění vzdělání
své uplatnění jako sanitářka v mostecké
nemocnici. Odtud již byl jen krůček
k její dnešní profesi, kterou vykonává
s malou přestávkou již 13 let. Velice
pracovitá, příjemná a přímá. Také vyrostla a stále žije v Lomu, což je velkou
výhodou pro její práci s klienty. Působí
v terénní službě v Lomu.
Pavlína Hynková – původní profesí
prodavačka, prošla do roku 2009 několikaterým zaměstnáním, až zakotvila
v lomské pečovatelské službě, kde již
působí přes 10 let. Jak sama říká, každé povolání má svá pro i proti. Přesto
je zřejmé, že práce se seniory ji naplňuje
a svým klientům se věnuje s plným nasazením, ochotou a dokáže se vcítit
do jejich pocitů a potřeb. Také žije od
mládí v Lomu a tak svou klientelu dobře
zná. Působí v terénní službě v Lomu.

Helena Hošková – vyučila se přadlenou, řadu let tuto profesi vykonávala,
dále pracovala jako kuchařka. Poté, co jí
vážně onemocněla tchyně, o kterou bylo
nutné se starat 24 hodin denně, stala se
domácí pečovatelkou. V pečovatelské službě v Lomu působí 5 let. S respektem a efektivně dokáže naslouchat
a chápat své klienty a dokáže je vyburcovat k dalším činnostem, které jsou jim
ku prospěchu při využití jejich volného
času. Působí v terénní službě v Lomu.
Kateřina Michálková – vystudovala střední průmyslovou školu strojní,
poté pedagogiku a sociologii, řadu let
pracovala jako úřednice a učitelka mateřské školy. V pečovatelské službě
v Loučné působí 2 roky a tato práce ji
velmi přirostla k srdci. I přes všechny

starosti a překážky je optimistická
a veselá a tento svůj nezlomný optimismus umí šířit mezi ostatní. U klientů je
velmi oblíbená nejen proto, že ji většina
v Loučné zná od malička, ale právě pro
svoji pohodu a přístup k životu.
Lilian Atanasova – patří mezi ben
jamínky naší pečovatelské služby, ve
které v Loučné působí 1 rok. Původně
vyučená švadlena vystudovala střední
školu a pracovala jako výživová poradkyně a cvičitelka. V péči o klienty se
dobře zapracovala a je v této práci spokojená. A to nejen ona, ale také její klienti. Hlavní její devízou je ochota pomoci a vyhovět svým kolegyním.
Všem našim kolegyním z pečovatelské služby patří velký dík a obdiv, jak
přistupují a zvládají své náročné povo-

lání. I přes některé problémy, které se,
jako ostatně všude, mohou v této práci
vyskytnout, je na ně spolehnutí. A tak
je motto lomské pečovatelské služby
dnes a denně naplňováno ke spokojenosti všech našich potřebných občanů.
Velký dík také patří vedení města, které
vytváří pro naše kolegyně z pečovatelské služby takové pracovní podmínky,
aby se služba mohla dále rozvíjet.
A o tom, že je poskytována kvalitně
svědčí stále narůstající počet klientů.
Jménem vedení města Lom, děkuji
všem našim sociálním pracovnicím, za
jejich nelehkou práci, za jejich péči, laskavost a lidský přístup k našim seniorům. Zde si dovolím vypůjčit pravdivá
slova od nejmenované pracovnice v sociálních službách…

Na fotografii zleva nahoře Helena Hošková, Kateřina Michálková, Jitka Buraltová, Pavlína Hynková. Zleva dole Hana Marešová a Lilian Atanasova.

Úcta ke stáří
V dnešní době se vytrácí úcta ke
stáří. Měli bychom si vážit starých lidí
za to, co udělali a naslouchat jim, protože v jejich zkušenostech můžeme objevit moudrost a možná klíč k vnitřnímu bohatství. Když jsme byli dětmi,
naší rodiče se o nás s láskou starali.
Dali nám to nejvíc, co uměli a mohli.
Naše role se obrací, a oni se často
na stáří, stávají zase dětmi. Potřebují od nás tak málo, lásku, úctu, pohlazení nebo obejmutí, naslouchání.
Přesto často umírají sami, odloučeni
od všech, které milovali v LDN nebo
domovech důchodců.
Když je ztratíme, zjistíme, jak moc
nám chybí. Jak rádi bychom poslouchali příběhy z jejich života. Co vše
jsme jim nestihli říct. Rádi bychom
za nimi zase zašli a řekli jim, jak je
máme rádi. Ještě teď cítíme jejich teplou dlaň ve svých vlasech, maminčino
pohlazení a tatínkův úsměv.
Viděli jste někdy radost v očích
staré babičky v nemocnici při návštěvě
jejich blízkých? Jak se šťastně chlubí
svými dětmi, vnoučaty. V šuplíčku má
staré fotky, kterých si cení víc, než pokladu. Jak dokáže často své děti obhajovat, omlouvat, že mají hodně práce,
málo času, málo peněz... Pravda, by ji
totiž mohla bolet.
Nedovolme, aby ve stáří naši rodiče zůstali opuštění. Zaslouží si naši
lásku, pozornost, péči a něhu. Máme
jim být za co vděční. Dáváme tak příklad svým dětem. Jak se dnes my chováte ke svým rodičům, tak se jednou
budou ony chovat k nám.
Kateřina Schwarzová – starostka

VÁNOČNÍ KOLEDY ZPÍVAJÍ ANDĚLÉ… UŽ JSOU TU VÁNOCE TAK AŤ JSOU ŠŤASTNÉ A VESELÉ!

Soutěž proběhne

při oslavách Adventu u kostela.

Tři nejchutnější recepty budou odměněny balíčky z včelích produktů.
Zájemci o soutěž, přihlaste se v knihovně a dozvíte se podrobnosti.

Program: ukázky vánočních tradic, živé jesličky, Betlémské světlo,
hudební vystoupení dětí ZŠ Lom, ZUŠ Most
ZUŠ Litvínov - Jazz kvintet
Ruce a mysl zahřeje punč, svařáček nebo čaj.
Pochutnat si můžete na teplé uzenině.

Soutěž o NEJ lomský VANILKOVÝ ROHLÍČEK!
(Výherci budou odměněni, zájemci do soutěže hlaste se v knihovně)

Město Lom Vás srdečně zve na adventní neděli!
Upozorňujeme návštěvníky akce, že z ní bude pořizována foto a video dokumentace pro účely propagace města,
ke zveřejnění v novinách a na webových stránkách města.

LOMSKÁ RADNICE

Vánoce bez vanilkových rohlíčků nejsou Vánoce!
Kontakt na knihovnu: 476 769 874 nebo 721 163 410, e-mail: knihovna@mesto-lom.cz
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