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Tři památeční lípy rostou například před budovou Městského
úřadu Lom.

Balíček od starostky pro prvňáky
„Přejeme všem školákům, ale
především vám prvňákům, hodně
úspěchů a radosti v novém školním
roce,“ řekla mimo jiné starostka
Lomu Kateřina Schwarzová během
slavnostního přivítání nováčků
v lomské základní škole a pokračovala: „Rodičům a pedagogům, ale
i nepedagogickým pracovníkům
přejeme pevné nervy, hodně sil
a klidu.“ Jak je dobrým zvykem,
starostka mezi prvňáky přišla
i s dárky v podobě balíčků školních

potřeb pro každého nového žáka.
Doprovodili ji i 1. místostarosta
Pavel Barák a Martina Šípová,
radní se zodpovědností za sport
a kulturu. „První školní den je pro
každého prvňáčka zážitkem na celý
život a já pevně věřím, že pozitivně
ovlivní i jeho vztah k učení,“ projevila přání Kateřina Schwarzová
v reakci na to, jak lomští deváťáci
uspěli na jaře u přijímacích zkoušek. Více uvedeno již v červnovém
čísle Lomské radnice.

Naše naučná stezka se mezi NEJ novinky prosadila
V nultém ročníku soutěže
KRUŠNOHORSKÁ „NEJ“ Naučná stezka „Zaniklá důlní díla
Lomu a Loučné“ získala díky hla-

sujícím příznivcům na webu třetí
a v konečném pořadí čtvrté místo.
Mezi jedenácti návrhy se volila nejlepší novinka Krušných hor. Hlaso-

Chraňte domov i sebe
Každý rok dochází v domácnostech po celé České republice k více než tisícovce požárů,
při kterých umírají desítky lidí
a stovky jich jsou zraněny. MV –
Generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru ČR připravilo proto informační kampaň
ve snaze snížit počet obětí a výši
škody na majetku.
„Milí Lomáci, obce a obecní
úřady mají podle § 29 odstavce 1, písmene n), zákona
číslo 133/1985 Sbírky o požární

ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, povinnost organizovat
preventivně výchovnou činnost,
ale měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za
technické zabezpečení svých domovů proti požáru nesete pouze
vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo ani
úmrtím a zraněním obyvatel, dodržujte prosím toto Bezpečnostní
desatero,“ apeluje na všechny občany města Lom starostka Kateřina Schwarzová.

vání, na jehož přípravě se podílel
Ústecký kraj, Euroregion Krušnohoří a Destinační agentura Krušné
hory, probíhalo několik měsíců.
„Jsem moc ráda, že vytvořením
naučné stezky město Lom káplo do
noty především turistům i příznivcům historie rudného dolování,“

říká starostka Kateřina Schwarzová, která zároveň děkuje všem,
kteří v soutěži dali hlas naší stezce.
Výsledky hlasování na webovém
hlasovacím formuláři a na Facebooku se lišily. Na webu lidé nejvíce hlasů dali Moldavské horské
Pokračování na str. 2

I Lom chce vysázet nové stromy
Město, jak jsme již informovali v červnovém čísle Lomské
radnice, by se rádo připojilo k výzvě, která má za cíl motivovat Čechy letos na podzim vysázet deset milionů stromů jako ochranu
proti změnám klimatu. Tentokrát
přinášíme informace pro ty Lomáky, kteří by se do projektu rádi
zapojili.

„Rada města rozhodla, že se zakoupí hromadně již vzrostlé stromy,
které budou zasazeny dle potřeby
na území Lomu,“ říká Kateřina
Schwarzová, starostka města. Cena
za jeden vzrostlý strom se bude pohybovat od 1 500 do 2 000 korun.
Částka zahrnuje vedle stromu, potřebné množství kvalitní zeminy
Pokračování na str. 3

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO




1.

ČTĚTE NÁVODY

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

3.

POZOR NA CIGARETY

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.

Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.
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Upozornění pro občany:
Zákaz odběrů vody z některých toků
z důvodu jejího nedostatku
Na základě požadavku správce toků Povodí Ohře s. p., z důvodu
nedostatku vody, vydal Městský úřad Litvínov – úřad obce s rozšířenou působností, opatřením obecné povahy zákaz nakládání s vodami
(povolených odběrů) u toků, včetně jejich přítoků.
Zákaz odběru povrchových vod je z celého povodí těchto vodních toků:
n Loučenský potok – v k. ú. Loučná u Lomu, Lom u Mostu;
n Radčický potok – v k. ú. Horní Litvínov, Louka u Litvínova, Lom
u Mostu;
n Jiřetínský potok – v k. ú. Nová Ves v Horách, Mikulovice
v Krušných horách, Horní Jiřetín.
Zákaz platí do 31. října 2019, přičemž v případě zlepšení situace
na podzim, bude tento zákaz úřadem obce s rozšířenou působností
dalším opatřením obecné povahy předčasně ukončen.

Výzva: Než začne rekonstrukce
dvou ulic města
Vedení města Lomu žádá
obyvatele o součinnost. Vzhledem k tomu, že se na jaro příštího roku plánuje další rekonstrukce městských komunikací,
obrací se starostka města Kateřina Schwarzová i touto cestou na obyvatele ulic K Hájovně
a Tyršova stezka.
„Žádám vlastníky rodinných
domů v ulici K Hájovně a dolní
části Tyršovy stezky o kontrolu
svých nemovitostí a zvážení případné potřeby rekonstrukce přípojek vody, kanalizace, či nového
napojení vašeho domu například na rozvod plynu,“ říká Kateřina Schwarzová a prosí je, aby
v případě potřeby tyto práce provedli již v průběhu letošního roku.
V příštím roce město Lom plánuje
celkovou rekonstrukci asfaltového
povrchu uvedených ulic.
„Po dokončení rekonstrukce
povrchu komunikace již nebude

Ulice K Hájovně

možné povolit stavbu napojení
domu klasickým překopem, neboť
bychom si poškodili novou stavbu,
vrátili se do současné situace
a s tím jako dobří hospodáři, nemůžeme souhlasit,“ pokračuje Kateřina Schwarzová a dodává: „Velice všem děkujeme za pochopení
a vstřícnost.“
Případné dotazy zodpoví pracovníci městského úřadu na telefonních číslech 476 769 860, 476
769 872 a 724 143 839. Zájemci se
mohou informovat i osobně přímo
v kanceláři číslo 4 v budově MÚ
v Lomu, náměstí Republiky 13.
Starostka města žádá majitele
domů v ulici K Hájovně a Tyršova stezka, aby problematiku nebrali na lehkou váhu. Nerada by,
aby se opakovala situace u Vrchlického ulice, která krátce po její
celkové výměně asfaltového povrchu byla na několika místech
překopána.

Lomáci recyklací elektrospotřebičů
výrazně ulevili životnímu prostředí
Loni občané Lomu odevzdali
k recyklaci 10 090,06 kilogramů
starých spotřebičů. „Snaha obyvatel města recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již
několik let vyplácí,“ chválí starostka Kateřina Schwarzová a reaguje tak na fakt, že Lom obdržel
certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. „Díky environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit,

o kolik elektrické energie, ropy,
uhlí, primárních surovin či vody
jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém
Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO 2 nebo nebezpečného odpadu,“ pokračuje
K. Schwarzová. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s Lomem
dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Naše naučná stezka se mezi NEJ novinky prosadila
Dokončení ze str. 1
dráze, druhá skončila Rozhledna
Elektrárny Ledvice a třetí místo zaujala Naučná stezka „Zaniklá důlní
díla Lomu a Loučné“. Na Facebooku prvenství získalo Thermalium Teplice, druhé místo Rozhledna Elektrárny Ledvice a třetí
Propagační kreslené video Most.
„Konečné pořadí organizátoři určili
po sečtení hlasů z webového hlasovacího formuláře a z Facebooku,“
vysvětluje Kateřina Schwarzová.
Veřejnost nejprve nominovala
jedenáct novinek roku 2018, které
si podle návštěvníků zasloužily
ocenění a patří k tomu nejzajímavějšímu a nejlákavějšímu, co destinace Krušné hory nabízí. Tři měsíce trvalo hlasování, při kterém
lidé volili tu NEJ novinku loňského
roku. Nejvíce hlasů získalo Thermalium Teplice a stalo se tak vítězem ankety KRUŠNOHORSKÁ

Konečné pořadí ankety
KRUŠNOHORSKÁ „NEJ“
n Thermalium Teplice
n Znovuzprovoznění
Moldavské dráhy
+ I. symbolické spojení
„Moldava-Holzhau“
n Rozhledna Elektrárna Ledvice
n Naučná stezka „Zaniklá
důlní díla Lomu a Loučné“
n Bobová dráha na Klínech
n Propagační kreslené video
Most
n Stezka Offroadsafari
n Propojení ski areálů Boží dar
– Neklid – Klínovec
n Tvořivé dílničky v zámku
Valdštejnů
n Informační centrum Hornické
krajiny Krupka
n Chata Barbora Český Jiřetín

„NEJ“ pro rok 2019. Vítěz získává
propagaci svého produktu v hodnotě 50 tisíc korun a putovní cenu
vílu Marcebylu.

Pozor! Omezí se doprava
ve městě
Vodohospodářské stavby, spol.
s r.o. zahájí v září 2019 opravu a rekonstrukci koryta a krycí desky zatrubněného Lomského potoka na
náměstí Republiky. Jedná se o tři
části stavby, a to v místě propadu
potoka u „okálů“, dále u kostela na
křižovatce před Městským úřadem
Lom a pod železničním viaduktem.
Všechny tyto stavby s sebou nesou
omezení pro občany i pro dopravní
obslužnost ve městě. „Dodavatelskou firmou nám bylo přislíbeno,
že rekonstrukce potrvá 105 dní,“
říká starostka Kateřina Schwarzová. Bližší informace zájemci získají na MÚ v Lomu, na webových
stránkách města a v následném vydání Lomské radnice.

Po nezbytnou dobu bude přerušena doprava pod železničním viaduktem.
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Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že
Lomáci v loňském roce vyřadili 10 090,06 kilogramů elektra. „Tím, že jsme ho následně
předali k recyklaci, jsme uspořili 117,18 MWh elektřiny,
6 003,99 litrů ropy, 534,24 m 3
vody a 4,88 tun primárních surovin,“ vypočítává starostka Lomu
a pokračuje: „navíc jsme snížili emise skleníkových plynů

o 25,27 tun CO2 ekv., a produkci
nebezpečných odpadů o 110,23
tun.“
Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si
uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo
ušetří přibližně 400 litrů ropy
potřebných až k sedmi cestám
do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou
pro uživatele počítačů také je, že
odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie
potřebnou pro chod notebooku
po dobu necelých 5 let. „Všichni
ti, kteří tříděním takto zásadně
přispívají k ochraně životního
prostředí, si zaslouží obrovský
dík,“ chválí K. Schwarzová ty
obyvatele města, kteří loni odevzdali nějaký starých spotřebič
do některého ze sedmi červených kontejnerů na ulici nebo do
sběrného dvora.

Pošta Partner od září
změnila provozní dobu
Pošta PARTNER v Lomu od
září upravila provozní hodiny.
Od 13.00 do 17.00 nabízí obyvatelům své služby v úterý a ve
čtvrtek. Rada města Lom rozhodla o změně pracovní doby
podle požadavku klientů.
„Obě Pošty PARTNER provozuje město Lom,“ říká starostka
města Kateřina Schwarzová a pokračuje: „Provozní hodiny poštovních poboček Lom u Mostu 1 i Lom
u Mostu 2 se mohou měnit podle požadavků klientů, technických či hygienických důvodů nebo aktuálních
okolností.“ Potřeba je proto sledovat vývěsní tabule na budovách, kde
pobočky sídlí, aktuální informace
budou i na Facebooku Lomská radnice či na webu města Lom.
Pobočka Pošty PARTNER,
která byla v červnu nově zřízena
v budově Městského úřadu Lom
na náměstí Republiky č. p. 13 a i ta
fungující již od května v ulici Pod-

krušnohorská č. p. 464, mají zachovaný dopolední provoz (od 8.00 do
12.00), odpoledne je otevřeno od
13.00 do 17.00 vždy v úterý a ve
čtvrtek, v pondělí, ve středu a v pátek je otevřeno od 13.00 do 14.00.
Bezbariérový vchod je ze dvora
Klienty Pošty PARTNER – pobočka Lom u Mostu 1 – upozorňujeme, že bezbariérový vchod je
stejně jako pro návštěvníky městského úřadu, ze dvora. Dále upozorňujeme klienty pošty – řidiče,
že tři parkovací místa před MÚ pod
lipami jsou vyhrazena pro služební
vozy Městského úřadu Lom a jeho
příspěvkových organizací (MTS
Lom + ZŠ a MŠ Lom). Pro vozidla návštěvníků městského úřadu
i Pošty PARTNER je velká parkovací plocha na náměstí Republiky,
kde se mimo jiné pořádají kulturní
či sportovní akce pro obyvatele.

Město Lom obdrželo Osvědčení Havlíčkovo náměstí a parkování
o úspoře emisí za rok 2018
na místě pro invalidy
mil. GJ energie, tedy zhruba tolik,
Lomáci přispěli v rámci spolu-

práce se společností EKO-KOM
a.s. ke zlepšení životního prostředí
a snížení „uhlíkové stopy“. Díky
recyklaci a využití papíru, plastů,
skla, nápojových kartonů a dalších
komodit v rámci tříděného sběru
a využití odpadů se uspořilo 20,6

kolik v průměru spotřebuje za rok
více než 316 tisíc domácností. V
případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém
tříděného sběru a využití odpadů
EKO-KOM ke snížení o 879 010
tun CO2 ekvivalentu.

I Lom chce vysázet nové stromy
Dokončení ze str. 1
a opěrný kůl plus informační ceduli
o dárci či dárcích. „Strom může zaplatit jedinec, rodina, skupina přátel
či obyvatelé ulice,“ pokračuje starostka a dodává: „Dárci mohou finanční obnos buď zaplatit osobně
v pokladně na městském úřadu,
nebo zaslat převodem na účet
města.“ V obou případech je třeba
vystavit darovací smlouvu mezi
dárcem a městem s tím, že nacionále osob je třeba znát před provedením platby. „Kdo by chtěl pomoci nižší částkou, tak uvítáme
příspěvek na zakoupení a vysazení
stromu již od 500 korun,“ vysvětluje Kateřina Schwarzová.
Podle množství darovaných peněz se nové stromy vysadí v Husově ulici, na prostranství před nádražím ČD, v areálu MŠ Lom a MŠ

Loučná, popřípadě na prostranství
vedle hostince Anšajba.
Bližší informace získáte v MÚ
Lom v kanceláři číslo 19 u Martiny Šípové, členky rady města
zodpovědné za sport a kulturu, telefon 608 639 571.
Vysadí-li každý Čech jeden
strom pomůže to zmírnit dopady
stále intenzivnějšího sucha, půdní
eroze, ztráty povrchových i podzemních vod nebo přehřívání měst.
V plánu to má Ministerstvo životního prostředí spolu s Nadací Partnerství a dalšími třemi desítkami
organizací. „K tomuto projektu
se přidalo i město Lom, aby bylo
hezčí pro nás, ale hlavně pro naši
budoucnost – pro naše děti,“ říká
starostka a uzavírá: „Doufám, že
se rádi připojíte, protože tím ochráníme klima pro nás všechny.“

Na Havlíčkově náměstí v Horním Lomu je již jasno. Ne, že by
šlo o nějakou meteorologickou
anomálii, ale v levém horním rohu
parkoviště je vyhrazená kóje pro
vozidlo přepravující osobu těžce
postiženou nebo těžce pohybově
postiženou (dále jen „místo pro invalidy“). „V současné době tam
platí, že svislá dopravní značka
označující místo pro invalidy je
doplněna značkou vodorovnou téhož významu a opačně vodorovná
značka musí být doplněna značkou svislou,“ upozorňuje starostka
města Kateřina Schwarzová. V minulosti tomu tak nebylo a kvůli nesouladu tam parkovali běžní řidiči,
aniž jim hrozil nějaký postih.
Nyní již je vše, jak má být,
svislá dopravní značka je doplněna symbolem totožným, jako na
vodorovném značení a vyhrazená
parkovací kóje je již jen pro auta
vybavená parkovacím průkazem
pro přepravu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P.
V opačném případě bude dotyčného hříšníka řešit Policie ČR,
protože kdo neoprávněně zastaví
nebo stojí s vozidlem na parkovišti
vyhrazeném pro vozidlo označené
označením O 1 nebo neoprávněně

použije označení vozidla O 1 při
stání nebo při jízdě, tomu hrozí
pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč
a zákaz činnosti od šesti měsíců
do jednoho roku. „Pevně věřím, že
tento článek bude pro všechny výstrahou a uvedené místo pro invalidy bude vždy k dispozici těm, co
to potřebují, a nebude třeba vyzývat obyvatele Lomu, aby policistům hlásili, že na místě parkuje
někdo neoprávněně,“ uzavírá starostka města Lom.

Strana 4 | Zpravodajství

Lomská radnice  ročník IX.  číslo 7  září 2019

Doprava pro seniory v Lomu
pomáhá
Od března nabízí město seniorům, kteří potřebují do Litvínova
nebo Oseka k lékaři či na nákup
a nemají nikoho, kdo by je z rodiny
odvezl, dopravu osobním automobilem. Za uplynulých pět měsíců se
v rámci dopravy pro seniory uskutečnilo 116 placených jízd.
„Velmi mne těší, že zájem
o městem zajišťovanou dopravu
pro seniory neustále roste,“ říká
starostka Lomu Kateřina Schwarzová. V porovnání s březnem byl
počet placených jízd za červen či
červenec téměř dvojnásobný.
Vytvořila se již skupina seniorů,
kteří pravidelně (maximálně 2x
týdně) využívají nabízenou službu
a zhruba stejné množství zájemců ji
čerpá nárazově. Vždy však platí, že
se jedná o seniory města Lomu nemající jinou možnost dopravy k lé-

kaři, do lékárny či například na nákup do Litvínova nebo Oseka. Ti si
pak zatelefonují na číslo 476 769
860 vždy den předem a s úřednicí
kanceláře starostky se dohodnou na
podrobnostech. Jedna jízda přijde
na 15 korun, čekací doba je maximálně 20 minut. Pokud se senior v
Litvínově nebo v Oseku zdrží déle
a nenajde jinou možnost návratu
domů, může opět zavolat na uvedené číslo a bude-li to možné, doprava pro seniory města Lom ho
přepraví zpět.
„Službu, která se poskytuje
obyvatelům – seniorům na základě
rozhodnutí Rady města Lom, však
není možné poskytovat jako dopravu do Mostu či jiných měst
v okolí,“ varuje starostka ty, kteří
by po nastoupení do osobního automobilu chtěli cíl cesty změnit.

Podmínkou dopravy pro seniory je, aby se jednalo o obyvatele města Lom a nezáleží, zda bydlí v Dolním Lomu, Horním
Lomu či v Loučné. Zájemce – senior může službu využít dvakrát týdně během úřední doby MÚ Lom a jedna jízda do Litvínova, Oseka nebo k lékaři na Kohinoor II ho přijde na 15 korun.
Služba se týká pouze dopravy osob, protože například donášky nákupu či léků, nebo doprovod osob k lékaři město poskytuje v rámci registrované sociální služby - pečovatelská služba.
Více na telefonu 476 769 864.

Dvě malovaná hřiště dětem pro zábavu
naší školy či městské knihovny,“
Město Lom připravilo pro děti
dodává Martina Šípová, radní
nejen na prázdniny novinku v poměsta zodpovědná za kulturu
době malovaných hřišť. Jedná se
a sport. Malované hry a obrázky,
o speciální barevné nástřiky růzmezi kterými se objeví napříných her a obrázků, na kterých si
klad klasické skákací panáky, ale
děti v rámci svých volnočasových
i další hry pro zdokonalení mrštaktivit budou moci hrát. Jedno je
nosti dětí, jsou jednoduché a intuv sousedství venkovního fitness
itivní, takže není potřeba vytvářet
koutku před nádražím ČD a druhé
návody k užívání.
na betonovém hřišti u Novostaveb.
„Malovaná hřiště jsme
pro děti nechali vytvořit zatím na dvou nevyužitých plochách,“ říká
starostka Lomu Kateřina
Schwarzová a pokračuje:
„Očekáváme, že se ozvou další obyvatelé města
a navrhnou další vhodné
lokality v blízkosti obytných či rodinných domů,
ve kterých bydlí rodiny
s dětmi.“
Obrázky jsou nastříkané speciálními barvami,
které jsou dobře viditelné
a na povrchu by měly vydržet minimálně rok. „Obrázky vytvořila Linda Popovič, jejíž kreativní díla
obyvatelé mohli vidět během výstavy Kreativity
V rámci svých volnočasových aktivit si děti
v sále kulturního domu,
mohou nově hrát na dvou malovaných hřinebo je znají z různých
štích. Jedno je v sousedství fitness koutku
akcí města jako jsou plesy.
před nádražím ČD a druhé na betonovém
Postarala se i o výzdobu
hřišti u Novostaveb.

Spokojené děti se již hlásily na příměstský
I o těchto prázdninách připravily pracovnice Městské knihovny Lom
příměstský tábor, kterého se od pondělí do pátku (29. 7. – 2. 8.) účastnilo 16 dětí ve věku 9 až 13 let. Ač naplánovaný program ovlivnilo tropické počasí, všichni si celý týden krásně užili a v pátek se spokojené
děti hned chtěly přihlásit na příští rok.

Po pondělní túře Tesařovou
cestou na Meziboří, přes Loučky a
Velký Oprám zpět do Lomu, prožili účastníci příměstského tábora

úterý při vodních radovánkách
a soutěžích na litvínovském koupališti za Koldomem. Týden rozdělil celodenní výlet do parku Mi-

rakulum, který na 10 hektarech
nabízí originální zábavu a volnočasové aktivity s množstvím nápaditých herních prvků. Čtvrtek
začal v litvínovském zámku návštěvou Imaginária Divadla bratří Formanů, které okouzluje malé
i velké návštěvníky. Expozice je
plná věcí, na které si lze sáhnout,

nakouknout do nich či s nimi hýbat, a přitom objevovat tajemství
loutkového divadla. Z divadelní
expozice, které bratři Formanové
dali nádech herny, lomské děti zamířily opět na koupaliště. Se zapadajícím slunce čtvrteční program
nekončil, ba naopak. Na hřišti za
městským úřadem na děti čekalo
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Samozavlažovací vaky pomohou
například památečním lípám
Město Lom se rozhodlo na podporu stromů využívat nový zavlažovací systém, který funguje na
principu kapkové závlahy a cíleného přivedení vody až k jejich
kořenům. Jeden stolitrový vak připevněný ke kmeni stromu by měl
zhruba dva dny zajišťovat závlahu.
„Zakoupilo se 30 pytlů a pracovníci Městských technických služeb
Lom je instalovali k těm stromům,
kde to bylo nejvíce potřeba,“ říká
starostka města Kateřina Schwarzová a dodává: „Podle potřeby se
budou moci přemisťovat. Dlouhodobě se tak stromy udrží vitální
a podpoří se jejich růst.“ V rámci
první testovací série byly samozavlažovací vaky připevněny k památečním lípám na náměstí Republiky a kupříkladu ke stromům
před lomským hřbitovem.

Pracovníci Městských technických
služeb Lom nainstalovali 30 samozavlažovacích vaků k těm stromům,
které to nejvíce potřebovaly.

V Lomu je nový praktický lékař
Od 1. září převzal MUDr. Florent Sédégnan Natabou ordinaci praktického lékaře po MUDr. Václavu Čejkovi v Lomu. Ordinace je v pondělí
od 14.00 do 16.00, ve středu od 13.00 do 15.00 a v pátek od 13.00 do
15.00. Každá poslední sobota v měsíci pak od 10.00 do 15.00.
Kromě toho mohou pacienti využít ordinační hodiny praktického
lékaře MUDr. Florent Sédégnan Natabou v Litvínově na adrese Jedličkova 1 167. Více na telefonu 606 894 489.

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

tábor 2020
přenocování pod stanem. Připravily ohniště, pomáhaly při vaření
pravé tábornické gulášovky, při
stavění stanů a přípravě věcí na
nocleh, opekly si i buřty a u táboráku poseděly s kytarou. Po páteční snídani se na hřišti uskutečnila Dětská Olympiáda a na
rozloučenou Discopárty.

TÝDEN KNIHOVEN – 23. ročník

Všechny děti byly skvělé,
účastnily se všeho s nadšením
a utvořily dobrou partu. Po každém klání byly po zásluze odměněny sladkou maličkostí jako ocenění jejich snahy.

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 – 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 pondělí a ve středu od 14:00 do 16:00 si mohou přijít děti do knihovny zasoutěžit
v zábavných kvízech, křížovkách a doplňovačkách.
Upozorňujeme návštěvníky akce, že z ní může být pořizována foto a video dokumentace pro účely
propagace města, ke zveřejnění v novinách a na webových stránkách města Lomu.
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Představení nového ředitele základní školy
Rada města Lomu jmenovala Jaroslava Zajíce ředitelem příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Lom. Bývalý zástupce ředitele zúročil znalosti a zkušenosti načerpané během tří let v Lomu a uspěl v konkurzním řízení. Před
zahájením nového školního roku jsme ho požádali o rozhovor.

naše škola je postavená na přátelském a vstřícném vztahu k našim
žákům.

Rada města vás jmenovala
5. srpna ředitelem naší školy.
Jaké změny to přineslo či přinese pro školu a školky, učitele
i žáky v nich, jaké pak pro vás
a vaši rodinu?
V první řadě chci poděkovat
radním města Lomu v čele s paní
starostkou za důvěru, kterou mi
projevili jmenováním do funkce
ředitele školy. Pokud jde o změny,
máme ve škole i ve školkách mimořádně kvalitní pedagogický
sbor, na kterém je možné stavět
další rozvoj. Důležité zůstává, aby
škola i školky byly bezpečným
místem pro rozvoj vzdělání a děti
i žáci se u nás cítili dobře. U ško-

Jste ředitelem příspěvkové
organizace města Lomu. Jak
byste popsal spolupráci mezi
školou a městem?
Spolupráce mezi školou a městem je nadstandartní a spolupracujeme velmi intenzivně. Bohužel ne
vždy je naše spolupráce a podpora
města na první pohled vidět. Město
školu podporuje ve všech oblastech a bez této podpory by škola
nemohla fungovat tak dobře, jak
funguje nyní. Vedle podpory z rozpočtu města je tady vidět i podpora
konkrétně ze strany paní starostky
Kateřiny Schwarzové a pana radního Bronislava Schwarze. Jejich
hnutí Severočeši.cz nyní například
zakoupilo pro mateřskou školu v
Loučné nové drahé venkovní herní
prvky. A to je jeden případ konkrétní podpory, za kterou je škola
velmi vděčná.

lek budeme nyní hledat vhodnou
profilaci tak, aby školky mohly
přinést dětem i něco nad rámec
povinného vzdělávání. U školy se
zaměříme na rozvoj mimovýukových aktivit pro naše žáky a jejich
větší spolurozhodování o tom, co
ve škole chtějí. Pro moji rodinu má
nová funkce přinesla pochopitelně
méně společného času, ale s ohledem na to, že mám úžasnou manželku, tak se dá i náročná funkce
skloubit s rodinným životem.
Nový ředitel není jedinou novinkou v kádru školy. Kde nastaly další změny a co od nových
posil očekáváte?

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

polévka

Hlavní jídlo

09. 09.

pondělí krupicová s vejci

zapečené těstoviny s uzeným masem,
červená řepa

10. 09.

úterý

zeleninová

vepřové maso na mrkvi, brambor

11. 09.

středa

hrachová

dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

12. 09.

čtvrtek

slepičí s nudlemi boloňské špagety

13. 09.

pátek

česnečka

kuřecí stehno, bramborový knedlík, červené zelí

16. 09.

pondělí

zeleninová
s bulgurem

kuře na paprice a těstoviny.

17. 09.

úterý

zeleninová
drůbeží játra na slanině, rýže
s drožďovými noky

18. 09.

středa

rajčatová
s mušličkami

dušená zelenina na másle, brambor,
moučník

19. 09.

čtvrtek

kroupová

hrachová kaše s uzeným masem, okurka

20. 09.

pátek

z jarní zeleniny

hovězí svíčková, houskový knedlík

23. 09.

zeleninová
pondělí se sýrovým
kapáním

vepřové po cikánsku, rýže

24. 09.

úterý

fazolová

zapečené rybí filé, bramborová kaše, obloha

25. 09.

středa

květáková

žemlovka s jablky a tvarohem

26. 09.

čtvrtek

zeleninová
s jáhly

krůtí guláš, kolínka

27. 09.

pátek

z vaječné jíšky

plněný bramborový knedlík uzeninou a zelí

30. 09.

pondělí čočková

rizoto s kuřecím masem, červená řepa

hovězí vývar
s kapáním

francouzské brambory, zelný salát
bavorské vdolečky

01. 10.

úterý

02. 10.

středa

zelňačka

03. 10.

čtvrtek

zeleninová
vepřový zbruf, špagety
s drožďovými noky

04. 10.

pátek

hovězí
s játrovou rýží

koprová omáčka s hovězím masem,
houskový knedlík

07. 10.

pondělí

zeleninová
s kuskusem

čočka s uzeným masem, okurka

08. 10.

úterý

bramboračka

pečené kuřecí stehno s rýží

09. 10.

středa

drůbeží vývar
s kapáním

kapustový karbanátek, bramborová kaše,
okurka

10. 10.

čtvrtek

pórková

mexický gulášek, těstoviny

pátek

zeleninová
s vločkami

hamburská vepřová kýta, houskový knedlík

11. 10.

Změna jídelníčku vyhrazena. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě bez skladování. Bližší informace dostanete na telefonu 734 579 193.

Jako každý rok došlo i letos
u nás k několika změnám. Jedná
se zejména o nástupy v souvislosti
s plněním příjemných, ale i náročných rodičovských povinností
a s odchodem do důchodu. Za tyto
učitele se nám podařilo najít kvalitní náhradu. Od těchto nových
učitelů očekávám zejména to, že
se jim podaří rychle zapadnout
mezi ostatní a přijmou za své, že

Aktuality ze školních lavic
I v roce 2019/2020 je lomská základní škola zapojena do
projektů Ovoce do škol a Mléko do škol. Žáci naší školy tak
budou opět dostávat mléčné výrobky a ovoce každý týden
zdarma. Nově bude možnost si zakoupit další dotované
mléčné výrobky přímo v budově školy.

Nové herní zážitky čekají na děti
v mateřince v Loučné
V Mateřské škole Lom-Loučná
mají děti od září k dispozici nové
3D herní prvky. „Hnutí Severočeši.cz zakoupilo pro školku herní
prvky, které od nového školního
roku slouží chlapcům a děvčátkům v mateřské škole,“ říká ředitel ZŠ a MŠ Lom Jaroslav Zajíc a pokračuje: „Tímto za všechny
děti a učitelky v MŠ Loučná děkuji zejména paní starostce Kate-

řině Schwarzové a panu radnímu
Bronislavu Schwarzovi za zajištění
a instalaci těchto krásných herních
prvků, které všechny děti bohatě
využijí.“ Během letních prázdnin se
vybavení zahrady školky rozrostlo
o nové 3D herní prvky navržené pro
herní a pohybové aktivity dětí od tří
let věku. Díky skluzavce, žebříku,
lezecké stěně či kupříkladu požární
tyči čekají na děti nové zážitky.
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Ani v letních měsících lomští senioři nezaháleli

Bližší informace o kurzech na telefonu číslo 776 603 255

Zadova, zajištěné RV Most. Stejně
pozitivní ohlas měly i jednodenní zájezdy do Poděbrad a Kladrub, do Jilemnice a Vrchlabí nebo do Ústí nad
Labem a Litoměřic.
V červnu, červenci, srpnu i září se
pořádá pravidelné opékání špekáčků,
kterého se vždy účastní kolem padesáti seniorů.
A na co se velmi těšíme? Na Mezinárodní den seniorů, který oslavíme
již 26. září v lomském kulturním
domě a hned pak na odjezd do lázní.
Marie Pauchlá
předsedkyně KS – Lom 1

KURZ JÓGY, KURZ JIN JÓGY

I v létě pravidelně každou středu
vyrážejí mladší turistky KS – Lom 1
na pěší, ale i vlakové a autobusové
túry. Starší turistky se vydávají pravidelně ve středu a v neděli na „kafíčko“ či na delší výlety jako do Dobřína, Zubrnic, na zámek Stekník nebo
třeba do Františkových Lázní.
O nových službách, dávkám
zdravotně postiženým či důchodovém pojištění lomští senioři debatovali již 20. června s pracovnicemi
Sociální péče Litvínov.
Všem účastníkům se líbily dovolené do Třeboně, Krkonoš nebo do

Lomští senioři v létě jeli mimo jiné lodí z Ústí nad Labem do Litoměřic.

Prázdniny se seniory z Loučné
Plánované i neplánované dovolené a rekreace odstartovali senioři
z klubu v Loučné velkou grilovací párty u penzionů za značné účasti našich členů.

Poté se rozjeli na rekreace nabídnuté regionální radou seniorů
v Mostě. Po rekreacích se většina
členů klubu účastnila lázeňského
pobytu v Karlových Varech. Již
teď se připravujeme na zájezd
(Zahrada Čech) spojený se společnou večeří v Úštěku. Mnozí
členové klubu se finančně zapojili do sbírky školních pomůcek
pro „onkoláčky“ z Motola.
Josef Vyhnal
předseda KS Lom-Loučná

Tipy na volný čas (do 15. října)
15. 9.
17. 9.
17. 9.
18. 9.
20. 9.
21. 9.

Dny Evropského dědictví aneb prohlídky sklepů v Duchcově – zámek Duchcov, od 10.00
divadelní komedie „Drahá legrace“ – Citadela Litvínov, od 19.00
divadlo „Chvála bláznovství“ - Docela velké divadlo Litvínov, od 19.00
Taneční kurs pro mládež – Citadela Litvínov, od 18.00
Offroad Safari „Hlubinný důl Centrum“ – sraz Benzina Záluží v 16.00 – nutno se předem objednat
Offroad Safari „Doupovsko-opuštěnou krajinou“ – sraz Litvínov, Šumná, ve 13.00
– nutno se předem objednat
21. 9. pohádkový muzikál „Brouk Pytlík“ – Docela velké divadlo Litvínov, od 16.00
23. 9. koncert „Black Sabath tribute – Lord Bishop Rock“ – Attic Music Club Litvínov, od 19.00
25. 9. interaktivní přednáška „Jakub Kroulík – Mocná síla hypnózy“ – Citadela Litvínov, od 19.00
27. 9. – 29. 9. Mezinárodní motocyklový šampionát Alpe Adria – Autodrom Most
28. 9. rozloučení s létem – „Drakiáda“ – Lom, kynologické cvičiště, od 15.00
28. 9. soutěž pro rodiče s dětmi „18. Habánkova rallye“ – Docela velké divadlo Litvínov, start ve 14.00
30. 9. koncert „Mladí mistři hrají romantiku“ – Městské divadlo Most, od 19.00 hod
30. 9. – 4. 10. Týden knihoven – Městská knihovna Lom
05. 10. „Den zvířat“ – ZOOPARK Chomutov, od 13.00
11. 10. koncert „Olympic“ – Attic Music Club Litvínov, od 19.00
12. 10. Offroad Safari „Krušnohořím-za netušenými kontrasty“ – sraz Litvínov Rico, v 10.00
– nutno se předem objednat
12. 10. dětská akce „Duchové na Duchcově“ – zámek Duchcov, od 15.00
13. 10. Mezinárodní automobilové klubové závody Carbonia Cup – Autodrom Most, od 9.00 do 18.00
14. 10. Skleněný strop v podání herců Divadla Ungelt – Citadela Litvínov, od 19.00

Blahopřejeme
Během září oslaví svá životní jubilea tito občané města Lomu:
Věra Procházková, Jiřina Khelová, Miroslav Janich, Jaroslav
Himl, Hana Hrušková, Václav
Moulis a Alena Veselá.
Hodně pohody, zdraví a životního optimismu přeje vedení města.

Poděkování
Děkujeme všem za uctění památky MUDr. Václava Čejky, věnovanou tichou vzpomínku a veškeré projevy upřímné soustrasti.
Rodina Čejkova

Vzpomínáme

Dne 17. července jsme vzpomněli páté smutné úmrtí naší babičky
paní Marie Jiráskové z Horního
Lomu. S láskou stále vzpomíná
dcera s rodinou. Děkujeme všem
za tichou vzpomínku.
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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: Josef Zaspal
Pan Josef Zaspal žije v Loučné od svého narození. Vždy měl vztah
ke dřevu, již jako malý kluk si na zahradě vyřezával dřevěné kudličky, totemy a luky. A tak bylo nasnadě, že se práci se dřevem chtěl
věnovat i v profesním životě. Vystudoval Střední odborné učiliště
v Hamru, obor umělecký truhlář, řadu let tuto profesi aktivně vykonával, a i když se umělecké truhlařině momentálně profesně nevěnuje, je to stále jeho velký koníček o čemž svědčí jeho vyřezávané sochy, nábytek a další dekorační předměty.

„O práci se dřevem jsem se
zajímal už od dětství, a tak jsem
se vyučil uměleckým truhlářem
v SOU Hamr u mistra pana Zvěřiny a pana Smětáka. Po vyučení
jsem v učilišti pokračoval jako
praktický mistr, kdy jsem učil
studenty různé techniky práce se
dřevem. V té době jsem také získal certifikáty na techniku intarzie, což je vlastně výtvarné dílo

vytvořené skládáním a lepením
dřevěných dýh různých barev
a struktur. Tyto prvky se vyřezávají do žádaných geometrických
obrazců, rostlinných či jiných konkrétních motivů a skládají se do
různých vzorů a obrazců. Takto se
zdobí převážně dřevěný historický
nábytek. Většinou se používají
tropické dřeviny, mahagon, čínská
růže nebo také škumpa. Dále jsem

získal certifikát na restaurování
dřevěného nábytku a dřevěných
soch. Restaurování nábytku jsem
se nějaký čas věnoval, jednalo se
o dovážený dřevěný nábytek
z Indonésie. Dále jsem pracoval v soukromých firmách na renovaci dřevěných dveří, podlah
a nábytku. Problémem ale byly finance, a tak v současné době pracuji v údržbě u firmy Unipetrol.
Umělecké řezbářství je ale
stále mým velkým koníčkem,
kterému se aktivně věnuji. Nejraději pracuji s břízou, borovicí
nebo lípou. Tyto typy dřev se
snadněji zpracovávají. S tvrdým
dřevem je práce těžší, na druhou
stranu jsou výrobky kvalitnější.

LOMSKÁ RADNICE

Dřevo je ušlechtilý živý materiál. Stalo se
neodmyslitelnou součástí člověka ve chvíli, kdy
lidé objevili jeho úžasné vlastnosti. Vábí svou
vůní, sametovým vzhledem, dotýká se nás přes
nejhlubší vrstvy našeho podvědomí. Máme v sobě
navždy zakódovanou vzpomínku na dřevo, které
hřeje a chrání domácí útočiště před nástrahami
světa. Staré stromy nás učí obdivu k fantastickým
vlastnostem dřeva a pod rukama řezbáře vznikají
celé příběhy, vtělené do jejich kmenů.
Dřevo opracovávám nahrubo
motorovou nebo elektrickou pilou, konečný tvar se potom dotvoří speciálními řezbářskými
a modelářskými dláty a bruskou. Výsledné dílo se pro prodloužení trvanlivosti opaluje
nad ohněm nebo se moří speciálními mořidly. Mořidla si sám
vyrábím z přírodních surovin například z bobulí, zelených rostlin, plodů, třeba z černého bezu
či slupek od ořechů. Mořidla tak
získávají svoje originální odstíny. Výrobky se ještě doleští
a popřípadě nalakují. Vyřezávám
hlavně sochy, africké masky,
svícny, stojany na tužky, vázy,
lampy a další drobné dekorační
předměty, zkouším i nábytek
a hračky. Nikdy vlastně předem
přesně neplánuji, co vytvořím.
Prostě si sednu, vezmu do ruky
kus dřeva a nástroje a jde to nějak samo od sebe, vše vychází
z mých pocitů a myšlenek. Práci
se dřevem kombinuji také prací
se železem, kovovými dráty, ale

také suchými přírodninami, jako
jsou skořápky, plody, květiny
a kůra stromů. Ale základ je
vždy ze dřeva.
Dřevo je ušlechtilý živý materiál. Stalo se neodmyslitelnou
součástí člověka ve chvíli, kdy
lidé objevili jeho úžasné vlastnosti. Vábí svou vůní, sametovým vzhledem, dotýká se nás
přes nejhlubší vrstvy našeho
podvědomí. Máme v sobě navždy zakódovanou vzpomínku
na dřevo, které hřeje a chrání domácí útočiště před nástrahami
světa. Staré stromy nás učí obdivu k fantastickým vlastnostem
dřeva a pod rukama řezbáře vznikají celé příběhy, vtělené do jejich kmenů. Chtěl bych vytvářet
díla, která budou přinášet lidem
radost, budou na ně působit příjemně, optimisticky a budou jim
do jejich domovů přinášet vůni
lesa a jeho pozitivní energii. Narodil jsem se, abych vyřezával
dřevo. Je to těžká práce, ale výsledek stojí za to.“

Výstava Kreativní Lom se blíží
Po úspěšném nultém ročníku ojedinělé výstavy, která si dala za
cíl představit naše „Lomáky“ trochu netradičně, a to jako amatérské výtvarníky, řezbáře či například keramiky, letos zahajuje 1. ročník projektu lomských šikovných rukou. Výstava Kreativní Lom se uskuteční ve velkém sále Kulturního domu v Lomu
v sobotu 9. listopadu a bude rozšířená i o výtvarné dílničky pro
děti. Zájemci o předvedení svých prací, ať ti loňští či další tvořiví obyvatelé, se mohou přihlásit již nyní v Městské knihovně
Lom osobně nebo na telefonu 476 769 874. Vedení města se
těší na každého šikovného „Lomáka“, který chce nejen sousedům představit výsledek svého snažení.
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