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Lomská radnice je periodický tisk územního samosprávného celku. Měsíčník města Lom je registrován u MK ČR E 20234.

Rok 2019 je rokem 120. výročí založení první české veřejné knihovny
„Čelakovský“ v Lomu, která byla v průběhu let umístěna i v této budově čp. 10 na nynějším náměstí Republiky.

Při údržbě ulic a chodníků
se použilo o 60 % více
posypového materiálu
Průběh zimy by se dal přirovnat k pohybu na houpačce, vydatné sněžení střídají mrazy,
oblevy a dešťové přeháňky doprovázené silnými větrnými poryvy.
Při úklidu města na to všechno
musí pracovníci Městských technických služeb Lom reagovat.
„Při ošetřování ulic a chodníků se použilo o 60 % více posypového materiálu, než během
minulé zimy,“ uvádí ředitel MTS

Lom Václav Šteflík. Podle potřeby traktor s radlicí a dvě multikáry odklízejí či odvážejí sníh
z ulic a chodníků. Služby drží
pracovníci MTS Lom od 15.30 do
7.00 a o víkendech a svátcích od
7.00 do 7.00.
Do úklidu chodníků jsou vedle
zaměstnanců MTS Lom zařazeni i
pracovníci VPP, kteří mají město
rozdělené do jednotlivých rajonů,
o které se starají.

Rozpočtové opatření
Kvůli aktivitě města týkající
se bezpečnosti na náměstí Republiky radní Lomu schválili převod finančních prostředků, který
je nutné provést z důvodu úhrady
provizorního přemostění Lomského potoka. Na náměstí Republiky, jak informovalo říjnové
a prosincové číslo novin Lomská
radnice, došlo k propadu krytého
profilu potoka a následnému překrytí kovovým provizorním mos-

tem. Cena stavby je 358 552,04 Kč
s tím, že částka 300 000 Kč je
kryta rozpočtem města Lomu na
rok 2019. Radní v rámci Rozpočtového opatření č. 1/2019 schválili převod finančních prostředků
v rámci schváleného rozpočtu
města o celkové výši 58 560 Kč
z § 3636 Komunální služby
a územní rozvoj, položky 6130
(pozemky) na § 2212 Silnice, položku 6121 (budovy, haly, stavby).

Kovový provizorní most umožňuje bezpečný průjezd vozidel a cyklistů i průchod pěších tímto místem na náměstí Republiky.

http://www.mesto-lom.cz

V našem městě je zakázaný
pochůzkový a podomní prodej
„Pozor, v našem městě je zakázaný pochůzkový a podomní prodej. Zákaz se tedy týká i podomního nabízení změny dodavatele
plynu či elektrické energie,“ připomíná starostka
Bc. Kateřina
Schwarzová
obyvatelům
Lomu.
Město Lom
přistoupilo
k zákazu podomního a pochůzkového prodeje
v důsledku ochrany občanů města
před nekalými praktikami prodejců, z důvodu prevence kri-

minální činnosti na území města
a rovněž kvůli častým stížnostem
a podnětům od občanů. Pochůzkový a podomní prodej na území
obce Lom je zakázaný Nařízením
obce č. 1/2016
tržní řád.
Přes uvedené Nařízení
obce podomní
prodejce zákaz
porušil? Obraťte se na Policii ČR, konkrétně na obvodní
oddělení, které sídlí na náměstí
Republiky v areálu hasičské zbrojnice (telefon 974 438 520).
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Letos oslaví městská
V květnu, konkrétně jedenadvacátého, uplyne 120 let, od založení
první veřejné knihovny „Čelakovský“ v Lomu. Při této příležitosti noviny Lomská radnice přinesou nejen sondu do historie města, ale i vyhlašují soutěž pro obyvatele bez rozdílu věku. V červnu se ti nejlepší
mohou těšit na zajímavé ceny.

Se startem pomohly spolky
Založení první české veřejné knihovny v Lomu předcházel v roce 1894 vznik Ústředního
svazu dělníků hornicko-hutnic-

kých a jejich odborných, vzdělávacích a čtenářských spolků
v Mostě. Rozvoj odborového hnutí
se samozřejmě projevil i v Lomu,
kde byla v roce 1895 založena
místní odbočka Národní jednoty

Stručně z Rady města Lom
n Jednu akci nahradí dvě jiné.
S ohledem na velké množství kulturních akcí pořádaných městem
v I. pololetí roku 2019, se 23. března nebude konat plánovaná OLDIES PARTY. Obyvatelé Lomu
se naopak mohou těšit na Půlnoční
mši v kostele Nejsvětější Srdce
Páně (24. 12.) a na Silvestrovskou
party (31. 12.).
n Zimní zahrada. Vzhledem
k nízké kapacitě Kulturního domu
Lom se zvažuje přístavba v podobě zimní zahrady. Radní proto
uložili vedoucí oddělení správy
majetku, výstavby, investic, místního hospodářství a životního prostředí, zahájit řízení ve věci povolení přístavby „Zimní zahrady
u Kulturního domu Lom“, ulice
Osecká 479, Lom.
n Náletové dřeviny, rostoucí
na p. p. č. 1678 a p. p. č. 790/14,
k. ú. Lom u Mostu, v majetku
města, budou pokáceny na rozloze 167 m2 a 140 m2 kvůli rekonstrukci železniční tratě. Kácení
bude provedeno v období vegetačního klidu, a to do 31. 03. 2019 a na
náklady žadatele. Stavebníkem je
Správa železniční dopravní cesty.
n Radní schválili podání žádosti
o dotaci na akci „Nákup nového
dopravního automobilu v rámci
programu Dotace pro jednotky
SDH obcí MV GŘ HZS ČR“
z Programu 2019 pro poskytování
dotací z rozpočtu Ústeckého kraje
a závazek spolufinancování akce
v minimální výši 10 % z celkových uznatelných nákladů akce.
n Destinační agentura Krušné
hory získá od města Lom finanční
dar 20 000 Kč v rámci spolupráce
plánované na rok 2019.
n Rada města bere na vědomí
Bezpečnostní zprávy pro samosprávu města Lom v teritoriu OO
Policie ČR Litvínov za listopad
a prosinec.

n Úprava nájemného hřbitovních
poplatků Nařízením města Lomu
č. 1/2019, které stanoví maximální ceny za služby poskytované
v souvislosti s pronájmem a užíváním hrobového místa. Rada města
schválila cenu za pronájem hrobových míst v celkové výši 30 Kč/
m2/rok, když 13 Kč/m2/rok je pronájem pozemku a 17 Kč/m2/rok
připadne na služby spojené s pronájmem hrobových míst.
n Dary pro seniory na rok 2019.
Radní schválili zrušení dárkových
poukázek pro členy KS Lom a KS
Loučná i klienty PPS Lom u příležitostí Mikulášského či Vánočního posezení a naopak navýšení
finanční částky na 250 Kč u dárkových poukázek pro KS Lom a KS
Loučná i klienty PPS Lom u příležitostí Dne seniorů. Tímto krokem
se v budoucnu předejde komplikacím, ke kterým docházelo, tedy
aby faktura za dárkovou poukázku
prošla rozpočtem daného kalendářního roku.
n Vnitřní předpisy a standardy
v pečovatelské službě. Rada města
schválila Vnitřní předpis č. 7/2018
– Pravidla pro uzavírání smlouvy
o poskytnutí pečovatelské služby,
Vnitřní předpis č. 8/2018 – Vnitřní
pravidla pro poskytování pečovatelské služby a Standardy kvality sociálních služeb Pečovatelská služba.
n Neupotřebený majetek p. o.
Městské technické služby Lom
bude vyřazen. Rada města schválila nabídnutí nosiče kontejnerů
AVIA (RZ 9U19625) k prodeji na
náhradní díly za 40 000 Kč a nákladního automobilu AVIA 30N
(RZ 7U09215) k prodej na náhradní díly za 30 000 Kč.
n Snížení kapacity Mateřské
školy Loučná. Na základě doporučení KHS Ústeckého kraje radní
schválili snížení kapacity MŠ
v Loučné z 50 na 40 žáků.

První česká veřejná knihovna „Čelakovský“ byla umístěna například v hostinci majitele Karla Lorenze na Legionářské třídě, dnes Osecké ulici č. p. 121.

Soutěž
V rámci letošního 120. výročí svého založení vyhlašuje městská
knihovna Lom soutěž pro všechny šikovné děti i dospělé. Namalujte
nebo jinak vyrobte obal na Vaši oblíbenou knihu, nebo si sami zkuste, jaké je to být spisovatelem a napište krátkou povídku o zvířatech,
přírodě, prázdninách, o našem městě či si zvolte téma dle libosti. Své
příspěvky doneste osobně do městské knihovny Lom, nebo pošlete
elektronickou poštou na e-mail knihovna@mesto-lom.cz. Uzávěrka je
30. května. Vyhodnocení proběhne v červnu a nejlepší příspěvky budou odměněny.

I v Lomu bude ČSÚ zjišťovat
životní podmínky domácností
Již po patnácté spouští Český
statistický úřad (ČSÚ) pravidelné
každoroční šetření o příjmech a životních podmínkách. „Letos proběhne v období od 2. února do
26. května a uskuteční se i v městě
Lomu,“ upozorňuje starostka města
Bc. Kateřina Schwarzová. Tazatelé
po celé republice osobně navštíví téměř 11,5 tisíce domácností s cílem
získat aktuální údaje k posouzení jejich ekonomické a sociální situace.
Všechny domácnosti byly do šetření
zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.
„Terénní pracovníci zapojení
do šetření se budou prokazovat

průkazem tazatele Českého statistického úřadu, případně průkazem zaměstnance Českého statistického úřadu, a příslušným
pověřením, které je ve spojení
s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření Životní
podmínky 2019,“ vysvětluje starostka, na co si mají občané města
dát pozor, když se jim budou prokazovat terénní pracovníci provádějící šetření.
Celý text informačního dopisu
od Ing. Romana Bechtolda, ředitele
Krajské správy ČSÚ v Ústí nad Labem, je uveřejněn na webu města
a Facebooku Lomská radnice.
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knihovna 120. výročí
severočeské. Tato odbočka spolu
s dalšími místními organizacemi,
jako byly například místní výbor
Ústřední matice školské, Sokol,
čtenářský odbor Spolku lomských
horníků a hutníků nebo Mladá
Čechie, daly podnět k založení
první veřejné české knihovny
„Čelakovský“. Ustavující schůze
byla svolána na 21. května 1899
a zúčastnili se jí zástupci jmenovaných lomských spolků. Mladá
Čechie darovala této knihovně do
začátku několik knih, stejně jako
ostatní spolky spolu s peněžní
podporou. Na schůzi byli zvoleni
knihovníci.
Za rok již 667 knih
Knihy byly půjčovány každému za poplatek. Za knihu bez
obrázků čtenář platil 2 krejcary,
za obrázkovou 5 krejcarů. Rok
po založení již vlastnila knihovna
667 svazků. Vzrůstal počet čte-

nářů, tedy bylo nutno obstarávat
další nové knihy. Finanční podpory spolků nestačily, proto se
hledaly nové zdroje příjmů. Ve
prospěch knihovny se pořádaly
různé slavnosti, akademie a taneční zábavy.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA LOM
PŮJČOVNÍ DOBA
Hlavní knihovna
Pondělí
9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Úterý
9.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Středa
9.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Čtvrtek
9.00 – 12.00 13.00 – 15.00
Pátek
ZAVŘENO
Pobočka Loučná
Středa
14.00 – 17.00
tel. 476 769 874
www.mesto-lom.cz
e-mail. knihovna@mesto-lom.cz

Blíží se měsíc čtenářů
I v letošním roce se lomská
knihovna připojí k celostátní akci
„Březen – měsíc čtenářů“, jejímž
cílem je posilovat společenský význam četby a knihoven.
V knihovně proběhnou besedy
pro žáky ZŠ Lom o knihách, jejich
spisovatelích a ilustrátorech, při-

pomenou se například i významná
výročí českých či světových osobností.
Besedy pro žáky budou doplněny o vědomostní soutěže a soutěže ve čtení - o nejlepšího čtenáře.
Odměněn bude nejlepší dětský
a dospělý čtenář roku 2018.

K akci „Březen – měsíc čtenářů“ se svými aktivitami každoročně hlásí
více než 400 aktivních veřejných knihoven z celé České republiky. Svaz
knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil v roce 2019 již desátý
ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti.

Od března doprava pro seniory
Od března nabízí město seniorům, kteří potřebují do Litvínova
k lékaři či na nákup a nemají nikoho, kdo by je z rodiny odvezl, dopravu osobním automobilem. Podmínkou je, aby se jednalo
o obyvatele města Lom a je jedno,
zda bydlí v Dolním Lomu, Horním
Lomu, Loučné nebo na Kravím vrchu. Zájemce – senior může službu
využít dvakrát týdně během úřední
doby MÚ Lom a jedna jízda do Litvínova ho přijde na 15 korun.
„Rada města schválila zřízení
dopravy pro seniory, která bude fungovat od 1. března,“ říká starostka
Lomu Bc. Kateřina Schwarzová.
Senior, nemá-li jinou možnost, jak
se dopravit k lékaři či na nákup do
Litvínova si zatelefonuje na číslo

476 769 860 vždy den předem
a s úřednicí kanceláře starostky se
dohodne na podrobnostech. Jedna
jízda přijde na 15 korun, když je
možná čekací doba maximálně 20
minut. Pokud se senior v Litvínově
zdrží déle a nenajde jinou možnost
návratu domů, může opět zavolat na
uvedené číslo a bude-li to možné,
město Lom ho přepraví zpět.
„Služba se bude týkat pouze
dopravy osob, protože například
donášky nákupu i léků, nebo doprovod osob k lékaři město poskytuje v rámci registrované sociální služby - pečovatelská služba,“
upozorňuje Jaroslava Brzáková,
DiS., vedoucí odboru vnitřních
věcí, sociálních věcí, kultury
a zdravotnictví.

Jak pokračuje projekt Pošta PARTNER
Posunutí termínu otevření poboček pošty PARTNER v Lomu
schválila Rada města 7. ledna
a pověřila svého člena Zbyňka Vodáka koordinací činností spojených s převodem poboček České
pošty s. p. na poštu PARTNER.
Pobočka Lom u Mostu 1 (náměstí Republiky) by měla být otevřena 1. června a pobočka Lom
u Mostu 2 (ulice Podkrušnohorská
– Loučná) již 1. května.
V rámci dalších kroků v projektu se radní 21. ledna seznámili s
dodatkem smlouvy týkající se ote-

vírací doby. Předložen byl návrh,
aby otevírací doba obou poboček
Lom u Mostu 1 a Lom u Mostu 2
korespondovala s otevírací dobou
Městského úřadu Lom.
Pobočka Lom u Mostu 1 bude
přestěhována do budovy Městského úřadu Lom, do místnosti
nynější pokladny. Pobočka Lom
u Mostu 2, zůstane v současných
prostorách ulice Podkrušnohorská č. p. 464. Dle rozhodnutí Rady
města má starostka uzavřít dodatek ke smlouvám o zajištění služeb
s Českou poštou, s. p.

Předány odměny vítězům
Ve sbírce se tentokrát
vybralo 303 kilogramů
krmiva pro psí útulek
Již šestnáctým rokem vyhlásilo město Lom sbírku krmiva ve prospěch
psího útulku v Litvínově. V rámci akce pod názvem „Štěkání na Ježíška“ byla přichystána i výtvarná soutěž pro děti „Můj čtyřnohý kamarád“, kdy děti k namalovanému obrázku připojily potravinový příspěvek pro pejsky. Pro děti a jejich rodiče pak byla připravena soutěž
„O nejhezčí okno s vánoční tématikou“.

Předání cen vítězům ve výtvarné soutěži, která se uskutečnila
v rámci sbírky krmiva „Štěkání
na Ježíška“, proběhlo 16. ledna
v městské knihovně v Lomu spolu
s vyhodnocením soutěže „O nejhezčí okno s vánoční výzdobou“.
Ceny převzaly děti z rukou starostky města Lomu Bc. Kateřiny
Schwarzové (viz. foto) a Štefana
Horského, vedoucího psího útulku
v Litvínově. Ve výtvarné soutěži
poděkování a věcnou odměnu získal Dan Svoboda, Lenka Gizmanová, Galinka Němcová, Marie
M. Vaňová, Kateřina Kostjuková
a Jan Šebek. V soutěži o nejlépe vyzdobené vánoční okno organizátoři
blahopřejí Danielovi Gažimu, Dominice Šabakové, Adélce, Kateřině
a Magdě Kubů, Valentyně a Matyášovi Vaňovým, Viktorii Maňákové
a Markovi Hadovi.
Do sbírky, která se uskutečnila
od 1. listopadu do 21. prosince, se
zapojili jednotlivci i skupiny, jako
například Klub důchodců Lom

nebo žáci a učitelé ze ZŠ Lom.
Tyto dary se doplnily o krmivo,
které se zakoupilo z dobrovolných
příspěvků vybraných na akcích
města - Adventní setkání a Dětský
Silvestr.
Pokračování na str. 4

Kdo má zájem přispět útulku nebo navštívit pejsky i během roku, je potřeba vždy předem konzultovat předání daru s vedoucím útulku Štefanem Horským na telefonním čísle 737 142 577. Provozní doba útulku
pro opuštěná zvířata, který funguje v Litvínově v areálu zahrádek pod
Bílým Sloupem, je od pondělí do pátku vždy od 13 do 16 hodin, o víkendech a svátcích od 9.30 do 11.30.
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Pouze život, který žijeme pro ostatní, má smysl, proto
Vážení občané,
dovolujeme si touto cestou Vám
předat informace o pečovatelské
službě poskytované městem Lom
a nabídnout naši pomoc, která
je určena osobám s pobytem na
území našeho města.
Cílová skupina
Pečovatelská služba je poskytována jako terénní služba dospělým osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Jedná se o:
n seniory,
n osoby se zdravotním postižením.
Věková struktura cílové
skupiny:
dospělí (27 – 64 let),
mladší senioři (65 – 80 let),
starší senioři (nad 80 let).
Snahou poskytovatele pečovatelské služby je podpora při setrvání
občanů v jejich domovech – přirozeném prostředí, kde jim bude
zachován v co nejvyšší míře do-

savadní způsob života a vazby na
blízké i příbuzné.
Pečovatelská služba se
neposkytuje:
n v případě naplnění kapacity,
n pokud osoba nespadá do cílové
skupiny,
n pokud osoba žádá o službu, kterou pečovatelská služba neposkytuje.
Principy pečovatelské služby
Pracovníci v sociálních službách poskytují pečovatelskou službu s respektem ke zdravotnímu postižení
klienta s tím, že zachovávají a chrání
důstojnost, čest a dobré jméno klienta. Musí zachovat nestrannost
k rodinným vztahům a zejména respektují klientovy nároky a přání.
Základní činnosti pečovatelské
služby
V rámci pečovatelské služby se
nabízí klientům na základě jejich požadavku – jejich svobodné
volby (klient má možnost vybrat
si z nabídky tu službu, kterou potřebuje) – a uzavřené smlouvy
o poskytování pečovatelské služby
tyto činnosti:

1. pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu:
n pomoc a podpora při podávání
jídla a pití,
n pomoc při oblékání a svlékání
včetně speciálních pomůcek,
n pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu ve vnitřním
prostoru,
n pomoc při přesunu na lůžko
nebo vozík.
2. pomoc při osobní hygieně
nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu:
n pomoc při úkonech osobní hygieny,
n pomoc při základní péči o vlasy
a nehty,
n pomoc při použití WC.
3. pomoc při zajištění stravy:
n dovoz nebo donáška jídla,
n zajištění stravy odpovídající
věku, zásadám racionální výživy
a potřebám dietního stravování,
n pomoc při přípravě jídla a pití,
n podání jídla a pití.
4. pomoc při zajištění chodu domácnosti:

n běžný úklid a údržba domácnosti,
n pomoc při zajištění velkého
úklidu domácností, např. sezónní
úklid nebo úklid po malování,
n běžné nákupy a pochůzky,
n velký nákup, např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného
vybavení domácnosti,
n praní, žehlení a popřípadě
drobné opravy ložního prádla
i osobního prádla,
n donáška vody,
n topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba
topných zařízení.
5. zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím:
n doprovod do škol, školských
zařízení, zaměstnání, k lékaři, na
úřady, na orgány veřejné moci
a instituce poskytující veřejné
služby a doprovázení zpět.
Místo a čas poskytování
pečovatelské služby
Pečovatelská služba se poskytuje
v domácnostech občanů města
Lomu a to od pondělí do neděle
vždy od 9.00 do 11.00. V případě

Předány odměny vítězům
Ve sbírce se tentokrát vybralo
303 kilogramů krmiva pro psí útulek
Dokončení ze str. 3

Do vánoční sbírky „Štěkání na
Ježíška“ ochotní dárci věnovali
pytle granulí, konzervy, psí kapsičky a další pamlsky o celkové
hmotnosti 303 kg. Vedle různých
druhů krmiva se mezi dary našlo
i vodítko, hračky, pelíšek, deky či
misky.

První sbírka na litvínovský
psí útulek byla v Lomu vyhlášena
v roce 2003. Za posledních 10 let
se v lomské knihovně nashromáždily téměř tři tuny krmiva
(2 965 kg). Městská knihovna
Lom spolu s pracovníky psího
útulku v Litvínově děkují všem
dárcům za jejich příspěvky!

Rezervace a prodej vstupenek – Mě knihovna Lom od 11.2.2019
(dle půjčovní doby) tel. 476 769 874 , knihovna@mesto-lom.cz

http://www.mesto-lom.cz

Upozorňujeme účastníky akce, že z ní bude pořizována foto a video dokumentace pro účely propagace města,
ke zveřejnění v novinách a na web.stránkách města Lom.
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se snažíme podat pomocnou ruku těm, kdo ji potřebují
potřeby a po dohodě s klientem lze
poskytnou pečovatelskou službu
i v jiném časovém rozsahu maximálně od 07.00 do 19.00.
Úklid
Úklid je zajišťován v domácnostech klientů vlastními pracovníky
a provádí se na základě individuálního plánu, který je nastaven se
sociálním pracovníkem v době
uzavření smlouvy a v pravidelných časových intervalech revidován (interval 1x za ½ roku) dle
potřeby a přání klienta je třeba
změnu v nasmlouvaných úkonech
provést i mimo tento interval.
Stravování
Dle přání a výběru klienta je možné
zajistit dovoz oběda. Doba rozvozu
oběda je mezi 11.00 až 12.30.
Praní prádla
Praní prádla je zajištěno ve vlastních prostorách PPS v Lomu (Československé armády čp. 487/16).
Klient má možnost prádlo donést
i vyzvednou osobně, popřípadě lze
zajistit svoz a odvoz prádla auty
poskytovatele. Praní prádla může

probíhat i v domácnosti klienta, pokud má v domácnosti automatickou
pračku a chce úkon provést doma.
Postup při vyřizování požadavků pečovatelské služby
Pečovatelská služba se poskytuje
na základě žádosti občana v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, platném
znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách,
v platném znění.
Pokud má občan zájem o využití
služeb pečovatelské služby, volí
pro její realizaci následující postup.
O službu je možno požádat telefonicky na čísle 476 769 863 nebo
osobní návštěvou na městském
úřadu (kancelář č. 15 – sociální
pracovník). V případě nepřítomnosti sociálního pracovníka podají
základní informace úřednice MÚ
v kanceláři č. 14 (tel. 476 769 864)
nebo pracovníci v sociálních službách na telefonech 704 070 842
nebo 704 070 836.
Zájemce poté navštíví sociální
pracovník, který po prověření situace vyplní záznam z jednání se

zájemcem o službu – žádost o zavedení pečovatelské služby a stanoví individuální plán, který je
v průběhu služby aktualizován
pracovníky v sociálních službách.
Na základě sepsání žádosti vyhotoví sociální pracovník smlouvu
o poskytnutí pečovatelské služby.
Součástí smlouvy je v příloze č. 1
rozsah poskytování úkonů sociální
služby a v příloze č. 2 je sazebník výše úhrad na sjednané úkony
pečovatelské služby, které stanovuje Rada města Lomu. Smlouvu
podepisuje statutární zástupce, to
je starostka Lomu a zájemce o sociální službu, popřípadě opatrovník zájemce. Podpisem smlouvy
se teprve ze zájemce stává klient.
Smlouva zaniká písemnou výpovědí klienta nebo poskytovatele,
popřípadě úmrtím klienta.
Materiální a technické zajištění
pečovatelské služby
Provozní a technické zázemí má pečovatelská služba v místech, která
slouží jako zázemí pracovníků pečovatelské služby, tj. Lom, Československé armády 487 (prádelna,
sušárna, mandl, sklad, kancelář

a denní místnost pro pracovnice
v sociálních službách), LomLoučná, Novostavby 124 (denní
místnost pro pracovnice v sociálních službách a sklad) administrativní úkony lze zajistit i na příslušném odboru MÚ, tj. na adrese Lom,
nám. Republiky 13/5. Domy jsou
v majetku města. Dovoz stravy zajišťuje město prostřednictvím příspěvkové organizace Městské technické služby Lom, která doveze
stravu do hlavního vchodu budovy,
stejně jako jiná firma dle výběru klienta. Samotný roznos stravy do bytů
klientů zajišťují pracovníci v sociálních službách. Toto se netýká dovozu stravy do soukromých objektů,
tam klient již čeká před budovou.
Sídlo pečovatelské služby –
Lom, nám. Republiky 13/5,
telefon: 476 769 863 nebo
476 769 864
Zázemí pracovníků
v sociálních službách:
Lom, ulice ČSA 487/16,
telefon: 704 070 842,
Lom – Loučná, Novostavby 124,
telefon: 704 070 836.

I smutná výročí je třeba si připomínat

O zábavu se postará…

V KD Lom od 16.00 – 18.00 hodin
Za účasti hornické i široké veřejnosti položil kytici k pomníku v Oseku
také Ing. Bronislav Schwarz.

VSTUPNÉ: děti 20,- / dospělí: 30,-Kč

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 Lomu.

Město Osek ve spolupráci
s dalšími partnery připravilo pietní
akt k 85. připomenutí katastrofy
na dole Nelson. Tradičně se akce
účastní zástupce Lomu.
Důlní neštěstí, které si v úvodu
roku 1934 vyžádalo 142 obětí,
si veřejnost vždy v lednu připomíná pietním aktem u pomníku
v Oseku. Ani letos tomu nebylo jinak. Za účasti hornické i široké veřejnosti položil kytici k pomníku
také zastupitel a člen Rady města
Lom Ing. Bronislav Schwarz.
Čestnou stráž u pomníku drželi záchranáři a členové Spolku severočeských havířů, přítomni byli také
havíři ze Saska.
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Zápis do prvních tříd pro školní rok 2019/2020
Základní škola sídlící na adrese
Lom, Vrchlického 372 připravila na
4. a 5. duben vždy od 14.00 do 17.00
zápis dětí do první třídy pro školní
rok 2019/2020. K zápisu se dostaví
děti narozené od 1. září 2012 do
31. srpna 2013. Ve stejný den proběhne i zápis do školní družiny.
Přijímání žáků do základní školy
se řídí zákonem č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění zákona č. 178/2016 Sb. a probíhá ve

správním řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění.
Děti, kterým byl pro školní rok
2018/2019 udělen odklad školní docházky, musí požádat o přijetí znovu
(není nutné se dostavit k zápisu, stačí
doručit žádost o přijetí k základnímu
vzdělání podepsanou oběma rodiči
a zápisní list s aktuálním datem).
V případě, že se ze závažných
důvodů rodiče s dítětem nemohou
dostavit v uvedené dny k zápisu,
je možno kontaktovat zástupce ře-

Jídelníček v ZŠ Lom:
Co si můžeme objednat?
datum den
18. 02.

polévka

pondělí rybí zeleninová

hlavní jídlo
tvarohové buchty

19. 02.

úterý

zeleninová
s bulgurem

– štěpánská hovězí pečeně s rýží Parboiled
– hovězí plátek s žampiony s rýží Parboiled

20. 02.

středa

bramborová

– pečené kuřecí stehno s bramborem,
zeleninová obloha
– králičí stehno pečené s bramborem,
zeleninová obloha

21. 02.

čtvrtek

hrachová

– fleky se zelím + moučník
– zapečené těstoviny s uzeným masem,
zeleninová obloha

22. 02.

pátek

zeleninová se
strouháním

– smažená ryba s bramborovou kaší,
zeleninová obloha

25. 02.

pondělí rajská s noky

– dušená zelenina s bramborem

26. 02.

úterý

kmínová

– roláda z krůtího masa s rýží Parboiled
– vepřová roláda plněná s rýží Parboiled

27. 02.

středa

s celestýnskými
nudlemi

– fazolový guláš s kuřecím masem + pečivo
– vepřový řízek s bramborem

28. 02.

čtvrtek

hovězí s
nudlemi

– hovězí svíčková na smetaně s houskovým
knedlíkem
– vepřové na kedlubně s houskovým
knedlíkem

01. 03.

pátek

zeleninová
s nudlemi

– čočka s párkem, sterilovaná okurka

04. 03.

pondělí kulajda

05. 03.

úterý

zeleninová
s jáhly

– smažená ryba s bramborovou kaší
– kuřecí plátek s opečeným bramborem,
tatarská omáčka

06. 03.

středa

ragů

– zeleninové rizoto se strouhaným sýrem,
červená řepa
– vepřová kýta na houbách s rýží Parboiled

07. 03.

čtvrtek

zeleninová
zahuštěná

– zapečené brambory s uzeným masem
– gratinované brambory s kuřecím plátkem,
zeleninová obloha

08. 03.

pátek

zeleninová
s drobením

– kuře na paprice, těstoviny

11. 03.

pondělí

s celestýnskými
nudlemi

– smažená ryba v těstíčku, brambor, obloha

12. 03.

úterý

hrachová

– špagety se sýrovou omáčkou a kuřecím
masem

13. 03.

středa

zeleninová
s kapáním

– vepřové výpečky s bramborovým
knedlíkem, zelí

14. 03.

čtvrtek

gulášová

– srbské rizoto z vepřového masa, strouhaný
sýr, sterilovaná okurka

15. 03.

pátek

s pohankou

– svíčková na smetaně s houskovým
knedlíkem

– Alpský knedlík s vanilkovým přelivem, mák

Změna jídelníčku vyhrazena. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě bez
skladování. Bližší informace poskytne vedoucí školní jídelny Blanka Oplerová, telefon 734 579 193

ditele školy Jaroslava Zajíce na
e-mailové adrese jaroslav.zajic@
zsmslom.cz.
Bližší informace o podmínkách zápisu do první třídy ZŠ Lom
zájemci najdou na školním webu

www.zsmslom.cz. Pozor! Platí především to, že povinná školní docházka začíná počátkem školního
roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Aktuality ze školních lavic
Zápis žáků do 1. třídy Základní školy Lom bude
4. a 5. dubna vždy od 14.00 do 17.00 v budově školy
na adrese Vrchlického 372.

Tříkrálový den u Dráčků a Čiperek
Svátek Tří králů oslavili chlapci
a děvčátka v MŠ Lom zajímavým
dopolednem. Děti ze třídy Čiperek
si vyrobily královské korunky, děti
ze třídy Dráčků si vyzkoušely zábavnou výtvarnou techniku – zmizíkování inkoustové plochy, když
cílem bylo ztvárnit cestu Kašpara,
Melichara a Baltazara za právě narozeným Ježíškem do Betléma.
„Papírové korunky z projektu
„Recyklohraní“ si děti samy poskládaly tak, aby jim pasovaly na
hlavičky,“ říká vedoucí MŠ Lom
Jitka Strýhalová. Všichni však nejprve společně pracovali s knihou,

příběhem a omalovánkami. Čtený
příběh tří mudrců z dalekého Východu, tradičně označovaných
jako Tři králové, děti samy doplňovaly. Vyprávění zpestřily názorné obrázky i vysvětlení účelu
darů – zlata, kadidla a myrhy,
které mudrcové do Betléma Ježíškovi přinesli.
„Dětem i nám se tříkrálový den
moc líbil a všichni si ho pěkně
společně užili,“ uzavírá Jitka Strýhalová. Nikomu nevadilo, že ač letošní den Tří králů připadl na neděli, oslava v lomské školce se
uskutečnila v úterý 8. ledna.

„Papírové korunky z projektu „Recyklohraní“ si děti samy poskládaly tak,
aby jim pasovaly na hlavičky,“ říká vedoucí MŠ Lom Jitka Strýhalová.

Pozor! Parkování před bránou
mateřské školy v Loučné jen
ve výjimečných případech
„Vážení rodiče, prosíme vás velice o pochopení a vstřícnost,“ začíná výzvu Jakub Ozaňák, pověřený statutární zástupce vykonávající činnost
ředitele ZŠ a MŠ Lom, týkající se parkování u vjezdu do areálu Mateřské školky v č. p. 82 v Podkrušnohorské ulici (část Loučná). V případě
nutnosti vjezdu vozidel integrovaného záchranného systému a vozidel
zásobování, automobily stojící u vrat školky znemožňují volný vjezd
a v mnoha případech komplikují i průchod pěších. „Žádáme vás o ohleduplnost, vždyť jde o bezpečnost a potřeby i vašich dětí a personálu
mateřské školky,“ apeluje Jakub Ozaňák a pokračuje: „Ve zvýšené míře
prosím užívejte parkovací plochy dostupné v okolí MŠ v Loučné a u vrat
školky parkujte pouze a jen ve výjimečných případech. Děkuji.“

http://www.mesto-lom.cz
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Se spacákem a karimatkou opět do knihovny
Dětští čtenáři ve věku 7 až 13 let
mohou opět prožít zajímavou a napínavou noc s dánským pohádkářem Hansem Christianem Andersenem v Městské knihovně Lom.
V pořadí 19. ročník mezinárodní
pohádkové Noci s Andersenem se
chystá na pátek 29. března.

Asi nemá cenu připomínat,
že štěstí přeje dříve přihlášeným, protože počet míst je omezen kapacitou lektorů. Rodiče
by proto neměli zbytečně otálet
s přihlášením svého dětského čtenáře. Bližší informace zájemci
získají například na telefonech
476 769 874 nebo 721 163 410
nebo při osobní návštěvě lomské
knihovny, kde získají i přihlášky.

Tipy na volný čas (do 15. března)
16. 02.
21. 02.
22. 02.
22. 02.
23. 02.
23. 02.
24. 02.
24. 02.
26. 02.
27. 02.
28. 02.
02. 03.
03. 03.
05. 03.
08. 03.
09. 03.
09. 03.
15. 03.

pohádka pro děti Princezny jsou na draka, Docela Velké Divadlo Litvínov od 16.00
vyhlášení Sportovec roku 2018, Městské divadlo Most od 18.00
hudební setkání Návštěva u Stráníků, Docela Velké Divadlo Litvínov od 19.00
Disko 80´, 90´léta + DJ Petr „Boceli“ Michálek, Attic-music club Litvínov od 20.00
pohádka pro děti Louskáček a Bonbonková víla, Docela Velké Divadlo Litvínov od 16.00
4. ples lomských seniorů, Kulturní dům Lom od 18.00
Taneční zábava s manželi Hvozdovými, Citadela Litvínov od 16.00
koncert Vivat Vídeň aneb mistři operety, Městské divadlo Most od 19.00
koncert kytarového dua DUO CD, Zámek Valdštejnů Litvínov od 19.00
beseda s chovatelem Mluvící papoušci, Společenské centrum Osek od 17.00
situační divadelní komedie Velká zebra aneb Jakže se to jmenujete?, Citadela Litvínov od 19.00
koncert skupiny Country – Jindra Kajak + Zámecká, Attic-music club Litvínov od 20.00
Offroad Safari: Po stopách 2.světové války na Mostecku (nutno předem objednat), sraz Štáb RICO,
Sokolská 30, Litvínov v 10.00
Vandráci/Vagamundos – Pavel Liška a Jan Révai, povídání s vandráky o jejich cestě Jižní Amerikou,
Citadela Litvínov od 19.00
MDŽ párty + DJ Libor Weber, Attic-music club Litvínov od 20.00
hudební pohádka pro děti Štístko a Poupěnka jedou na výlet, Citadela Litvínov od 10.00
Dětský karneval v maskách – Kulturní dům Lom od 16.00
koncert skupiny Forced to mode – tribute Depeche mode + afterpárty – Attic-music club Litvínov
od 20.00

Klub seniorů v Loučné děkuje Městskému úřadu v Lomu pod
vedením paní starostky Kateřiny
Schwarzové za vše, co pro náš
klub v roce 2018 udělal.
Za všechny členy klubu děkuje místopředsedkyně klubu
Jana Lašová.

V únoru oslaví svá životní jubilea tito občané města Lomu:
Milada Petrlíková, Božena
Nimcová, Marie Prokopová,
Petr Cupl, Marie Tyšerová,
Jindřiška Šmídová, Jaroslav
Čepek, Svatoslava Kelemanová, Eva Kvízová a Bohumil
Šturma.
Hodně pohody, zdraví a životního optimismu přeje vedení
města.

Klub žije?

Vzpomínáme
Placená inzerce

Rázně do nového roku vykročili senioři
z klubu v Loučné. Na první letošní schůzi si
zvolili nový výbor a schválili plán práce na
rok 2019. Dovolujeme si touto cestou poděkovat všem členkám předchozího výboru za odvedenou práci pro klub a přejeme jim mnoho
zdraví do dalších let. Pevně věříme, že nové
vedení klubu naváže na dobrou spolupráci
s vedením města k oboustranné spokojenosti.
Co říci závěrem? Jen to, že se již všichni
těšíme na ples seniorů, který pro nás vedení
města připravilo.
Josef Vyhnal, předseda ZO KS Loučná

Poděkování

Blahopřejeme

Placená inzerce

Akci pořádá Klub dětských
knihoven Svazu knihovníků
a informačních pracovníků ČR.

„Také naše knihovna se připojí, letos již po dvanácté,“ říká
knihovnice Jitka Riegrová a dodává, co se pro mladé čtenáře připravuje: „Povídání nejen o knihách H. Ch. Andersena, soutěže,
kvízy, doplňovačky, hádanky,
výtvarná dílnička a samozřejmě
večerní čtení i přenocování
v knihovně, která čítá více než
22 000 svazků.“

V roce 2018 se uskutečnila
osmnáctá pohádková Noc s Andersenem na více než 1 600 místech s odhadovanou účastí 95 000
malých i velkých účastníků. Děti
nocovaly v Čechách, na Moravě
i ve Slezsku a na Slovensku.

Dne 13. února uplynul rok od
okamžiku, co nás navždy opustil pan Jan Javorek. S láskou
vzpomínají syn Jan a dcera Šárka s rodinami a bývalá manželka Zlatuška s Jirkou.

Dne 21. ledna tomu bylo již
17 let, co nám odešla naše maminka a babička paní Jaroslava
Hudecová a 2. března tomu budou 3 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.
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V Kulturním domě v Lomu proběhla ojedinělá výstava, která si dala za cíl představit naše „Lomáky“ trochu netradičně, a to jako amatérské
výtvarníky, řezbáře či například malíře. Pro všechny bylo velkým překvapením, kolik šikovných a nadaných sousedů žije v našem městě. Akce
se setkala s velkým ohlasem veřejnosti, a tak doufáme, že jsme přispěli k počátku krásné tradice a s našimi lomskými kreativci se budeme setkávat častěji. Představujeme Vám naše lomské šikovné ruce.

Lomské šikovné ruce: Renata Gažiová
Renata Gažiová se nám představila na výstavě Kreativní Lom se svými roztomilými perníkovými chaloupkami a dalšími perníčkovými
dobrotami. Dnes maminka 5 dětí původně vystudovala střední učební obor kuchař – číšník a i když tuto profesi dnes již nevykonává, je
vidět, že k vaření a hlavně pečení má velmi blízko. A jak začala s vyráběním perníkových chaloupek, svícínků, ale také velikonočních vajíček a zajíčků, jejichž počet za roky co je tvoří dosáhl více než dvou
stovek, nám sama povyprávěla.

„S pečením perníčků jsem začala asi před 18 lety, kdy jsem zkoušela nový druh pečiva na Vánoce.
Začala jsem s jednoduchými tvary,
jako jsou hvězdičky, srdíčka a podobně. Později se mi do ruky dostal
časopis Praktická žena, kde byla
ukázka perníkové, krásně zdobené
zimní chaloupky. Ta mi tak učarovala, že jsem začala zkoušet perníkové chaloupky upéct sama. Začátky byly docela náročné, neměla
jsem žádné formy, a tak jsem si
udělala předlohy z tvrdého papíru
a podle nich si tvary vykrajovala.

Asi rok poté jsem zjistila, že
se dá pořídit sada vykrajovátek
na chaloupku. A tak se počet perníkových chaloupek rok od roku
násobil. Děti je chtěly jako dárky
pro paní učitelky, pro kamarády
a známé. Vyzkoušela jsem několik
receptů na perník a posledních asi
pět let mám jedno oblíbené těsto.
Recept na perník: 1 kg hladké
mouky, 350 g moučkového cukru,
2 lžičky sody, 2 lžičky směsi perníkového koření, kakao dle potřeby, 150 g másla, 250 g tekutého
medu (jeho kvalita je velmi důle-

„Máloco patří k českým tradicím tolik, jako zdobené
perníčky, a právě perníčky jsou pro děti tím
nejvděčnějším vánočním cukrovím. Nejen, že skvěle
chutnají, ale krásně provoní byt a nastolí tu pravou
zimní atmosféru.“
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žitá) a 5 vajíček. Na dohotovení
pak ještě vajíčko na potření.
Těsto na vánoční pečení dělám
i měsíc předem, aby se dobře uleželo. Po upečení nechám perníčky
týden vydýchat a až poté zdobím. Zase nechám pár dnů odležet
a většinou na Mikuláše jsou perníčky hotové.

Na zdobení nejraději používám
klasickou bílou polevu, kterou umíchám od oka z bílků, dvakrát prosátého moučkového cukru, trochy škrobu Solamyl s přidáním pár kapek
citronové šťávy, dokud nedosáhnu
požadované konzistence.
Na Velikonoce peču perníková
vajíčka a zajíčky pro koledníky,
kdy polevu obarvím potravinářským barvivem. Ale raději mám
bílé zimní zdobení, na perníčcích
a hlavně na chaloupkách krásně
vynikne.
A proč peču perníčky? Máloco
patří k českým tradicím tolik jako
zdobené perníčky. A právě perníčky jsou pro děti tím nejvděčnějším vánočním cukrovím. Nejen,
že skvěle chutnají, ale krásně provoní byt a nastolí tu pravou zimní
atmosféru.
Pečení je mým velkým koníčkem. Mimo to ještě velmi ráda vyšívám křížkovým a řetízkovým
stehem, ale jen menší výtvory.
K ručním pracím mám velmi
blízko. Jen mě mrzí, že neumím
malovat, což by mě také velmi
bavilo, ale nemám díky mé práci
a rozvětvené rodině tolik času.
A to málo volného času se snažím
smysluplně využít – třeba pečením
perníkových chaloupek.“
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