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Slovo starostky

Zdravím vás, milí občané města
Lom. Měsíc s měsícem se sešel a ani
jsme se nenadáli a máme první měsíc nového roku za sebou. V únoru
nás čeká asi největší společenská
událost našeho města – Druhý lomský ples. Všechny vás velmi srdečně
zvu dne 18. 2. 2012 ve 20.00 do
Kulturního domu v Lomu. Přijďte si
společně zaplesat!
Ačkoli mrzne až praští na radnici
v Lomu nezahálíme a ani jsme se neschouleli za kamna. Nedá mi a musím se s vámi podělit o malé, ale o to
důležitější úspěchy, které se nám
v nedávné době podařily. Jde o záležitost s nezkolaudovanou přečerpávací stanicí odpadních vod v ulici
Hornická, na níž stojí a leží funkčnost
splaškové kanalizace a její převzetí
SČVaK a.s. Přečerpávací stanice je
v nevyhovujícím stavu a SČVaK a.s.
si ji v tomto stavu odmítá převzít.
V současné době řešíme a jednáme
se společností, jenž byla hlavním dodavatelem díla, o reklamaci a případnou nápravu. Dalším dobrým počinem je reklamace chodníků na ulici
Osecké, které jsou ve špatném stavu
a kde, jak se domníváme, byla odvedena špatná práce. Reklamaci uplatňujeme u hlavního dodavatele.
Podařilo se nám vyčistit a asanovat koryto potoka v Komenského ulici
směrem na bývalou obec Libkovice.
Svépomocí a ručně jsme koryto vyčis-

tili tak, aby opět plnilo svůj účel, jímž
je odvod vody. Nebyla to práce vůbec
snadná. Rozhodnutím Odboru životního prostředí Litvínov jsme museli
koryto čistit a asanovat ručně. O to
větší dík patří zaměstnancům, kteří se
na vyčištění koryta potoka podíleli.
Podařilo se nám zlikvidovat jednu
z mnoha skvrn na tváři Lomu – vyhořelý dům č.p. 410 v ulici Husova je již
minulostí. Místo je krásné a čisté a již
vůbec ne nebezpečné.
Společnými silami pomáháme občanům žijícím v blízkosti domů hrůzy,
jimiž jsou č.p. 165 v ulici Uhelná
a č.p. 515 v ulici Novákova. U prvně
jmenovaného domu bylo město Lom
určeno rozhodnutím Stavebního
úřadu Litvínov, opatrovníkem s tím,
že musíme zajistit zabezpečovacími
pracemi tento dům. Práce jsou již
vykonávány, i když nám to příbuzní
majitele, který je nezvěstný, nijak neusnadňují. U druhého domu se podařilo dohnat majitele a přinutit jej opětovně rozhodnutím Stavebního úřadu
Litvínov, aby si dům a jeho okolí zabezpečil a uklidil. Což se již z malé
části stalo.
V sobotu 28. 1. 2012 jsem absolvovala jednu z velmi příjemných
a pro mě milých záležitostí, a to vítání nových občánků našeho města.
Děkuji maminkám, tatínkům, dětičkám a všem hostům za jejich vstřícnost a laskavost. Byli jste všichni nesmírně perfektní.
Závěrem mi dovolte vyslovit srdečné poděkování pisateli či pisatelce velmi milého dopisu, který
jsem obdržela 20. 1. 2012. Píše, že
mě a mým kolegům děkuje za nikdy nekončící práci pro město Lom,
chválí Silvestrovskou zábavu. Závěrem povzbuzuje mě i mé kolegy,
abychom se nenechali odradit nezájmem. Velmi, velmi děkuji milý pisateli za krásná slova. Moc mi pomáhají a povzbuzují mě. Děkuji.
Těším se na jaro a na další práci
pro naše město a pro vás, milí spoluobčané.
Kateřina Schwarzová

V Lomu přibylo obyvatel
 K datu 1. 1. 2012 bylo v Lomu hlášeno k trvalému pobytu 3 857 občanů.
z toho: 1 572 mužů, 1 515 žen, 129 dětí ve věku od 15 do 18 let, 641 dětí
ve věku do 15 let.
 Občanům města Lomu se v roce 2011 narodilo 50 dětí z toho 31 kluků
a 19 holčiček. Pro srovnání – v roce 2010 se narodilo jen 36 dětí.
 187 občanů se přihlásilo se k trvalému pobytu
 39 občanů zemřelo
 163 občanů se odstěhovalo
 V rámci územního obvodu města se přestěhovalo 110 občanů.
 Ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu občanů města bylo vedeno
35 řízení.

http://www.mesto-lom.cz

Přivítali
jsme nové
občánky
Dne 28. 1. 2012 přivítala v obřadní síni
MěÚ Lom starostka města Kateřina
Schwarzová, spolu s radní Zdeňkou Šteflíkovou nové občánky města Lomu.
Malým občánkům přišly zarecitovat a zazpívat děti z mateřské školy.
Přejeme našim nejmenším hodně pohody a krásné dětství.
Novými občánky města Lomu se stali:
David Vančura, Matyáš Hokr, Adéla Buchová, Viktor Kraus, Marek Janovský,
Lenka Gizmanová, Marie Melicharová,
Marie Mošničková, Richard Szelle, Kamila Vaňová a Eliška Gažová.

Město Lom
podporuje potřebné
Do projektu SBÍREJ-TONER.CZ se zapojilo také naše
město. Máme dva sběrné boxy, které jsou umístěny v budově
MÚ a dále je možno odevzdávat tonery na Sběrném dvoře,
který je za místním kostelem. Tento projekt je ekologicko-charitativně zaměřený, výtěžek projektu je pak věnován vybraným zařízením pečující o mentálně postižené. Výše výtěžku se odvíjí od počtu nasbíraných prázdných tonerů, které
se opět renovují. Získané prostředky z renovace tonerů pak
pomohou všem těm, kteří naši pomoc nejvíce potřebují.
Za vedení města Lom velmi děkuji za podporu výše uvedeného projektu. A vyzývám ty, kteří se ještě nezapojili, aby
tak učinili. Děkuji.
Kateřina Schwarzová – starostka

Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany města Lom, že v současné době jsou veškeré zásilky
z městského úřadu určené vám, občanům našeho města, a to i včetně poštovních poukázek a výtisků Lomské radnice, roznášeny a doručovány přímo do vašich bydliš zaměstnankyní Městského úřadu Lom – tzv. KURÝREM. Kurýr je vybaven pověřením starostky města k předmětné roznášce a doručování.
Vedení města Lom přistoupilo k tomuto kroku z úsporných důvodů, nebo náklady na doručování poštovních zásilek prostřednictvím České pošty byly neúměrně vysoké i 13 000 Kč měsíčně. Město Lom v současné době doručuje prostřednictvím České pošty pouze zásilky určené do vlastních rukou. A i přes tuto
zákonnou „nutnost“ se náklady na poštovné snížili o více než polovinu.
I přestože se vedení města touto službou pro občany snaží co nejvíce vycházet
vstříc vám, občanům našeho města, najdou se i tací, kteří drze, za zády našeho kurýra, z vašich poštovních schránek vytahují zásilky, výtisky Lomské radnice, poštovní poukázky určené vám a neváhají je na ulici roztrhané pohodit
(viz. fotograﬁe).
Prosím věnujte tomuto z dalších tzv. lomských nešvarů pozornost. Jakoukoli informaci o těchto škůdcích vřele uvítáme.
Za vedení města Lom a kolektiv zaměstnanců velmi za vaši spolupráci děkuji.
Kateřina Schwarzová
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Fotosloupek
Jedna skvrna na tváři města byla odstraněna

Projektový den – Návštěva u eskymáků
obojí v teple roztálo ve špinavou vodu.
Nechyběly ani zimní písničky a básničky. Skákání z ledové kry (z bílých
papírů) na jinou ledovou kru se dětem
líbilo zrovna tak, jako eskymácká pochoutka – nanukový dort.
Domů si každý odnesl vlastnoručně
vyrobeného tučnáčka, pro kterého, jak
všechny děti již dobře vědí, je sníh a led
také domovem.
Milena Šebková

Dne 17. ledna 2012 proběhl v přípravném ročníku ZŠ v Lomu projektový
den s názvem „Návštěva u eskymáků“.
Děti se stručně seznámily se způsobem
života jiných národů a samy si na Eskymáky zahrály. Vyrobily si z papíru a vaty
eskymácké čepice, chytaly ryby podle
barev a počtu, házely „sněhovými“ koulemi na cíl v podobě ledního medvěda.
Že nemají ochutnávat sníh a led, o tom
se přesvědčily pokusem, když ve třídě

Cesta za indiány

MĚSTO LOM

25.2.2012
Že se dá za indiány z Ameriky dojet autobusem MHD by se mohlo zdát
jako nesmysl, ale nejstarší děti z MŠ
v Loučné to v doprovodu svých učitelek zvládly. V pátek 20. ledna se už nemohly dočkat a vyrazily linkou č. 13
do Litvínova do Scholy Humanitas.
Úplně opravdoví indiáni tu sice nebyli,
ale byla tu přichystaná úžasná výstava
o jejich životě. Děti prohlídku exponátů zahájily u plastického modelu
Severní Ameriky. A než obešly celou
místnost s „indiánskou“ průvodkyní,
získaly neobyčejně zajímavé informace o způsobu bydlení, lovu, hospodaření, ale třeba i o hrách indiánských
dětí. Fundovaný výklad, přizpůsobený
dětskému chápání, trval sice více než
půl hodiny, přesto děti vše se zájmem
napjatě sledovaly a ani nevěřily, že došly na konec expozice.
Srdečně byly ještě pozvány na sobotní a nedělní taneční vystoupení,
které ještě mají přichystané. Prožily
krásné dopoledne a nakonec nezbylo,
než se plni dojmů vrátit zpět do běžného „školkovského“ života.
Gabriela Chaloupková

SÁL KULTURNÍHO DOMU V LOMU
OD 16:00 HODIN.

Účinkuje
Hudební divadlo
„Hnedle vedle“

VSTUPNÉ : 30,- Kč.

Nad dopisy ze schránek důvěry

Demolice vyhořelého domu č.p. 410 v ulici Husova jak šel čas.

Zaměstnanci MÚ Lom pánové Ferdinand Redai, Rodolfo Bosseli a Karel Krčmář
při čištění a asanaci koryta Lomského potoka v ulici Komenského.

Mé reakce a odpovědi na vaše sdělení, která mi předáváte prostřednictvím schránek důvěry se již pomalu
stávají tradicí a samozřejmostí. Nemůže tomu býti tedy ani v únorovém
vydání Lomské radnice jinak.
„Občan části Loučné“, takto se
podepsal jeden z pisatelů má dotaz
týkající se nefunkčního veřejného
osvětlení v horní části našeho města,
přesněji část od bývalé Jednoty až nakonec Lomu-Loučné. Již mnohokrát
jsem reagovala v Lomské radnici na
katastroﬁcký a havarijní stav veřejného osvětlení v celém našem městě.
Na havárie a výpadky veřejného osvětlení reagujeme ofenzivně. Ovšem pokud zjistíme, že kabely k veřejnému
osvětlení jsou přerušené a velmi
laicky znovu pospojované a zasypané
hlínou, jak jsme v současné době zjistili při výpadku VO v ul. ČSA u potoka, musíme tento šlendrián řešit
nejprve vyhledáním místa poškození,
což není mnohdy levné, to pokud musíme volat zaměřovací vůz a následně
svépomocí. A přitom by stačil pouze
dohled na zaměstnance společnosti,
jenž v minulosti opravovala koryto
potoka a při těchto opravách zřejmě
přerušili oni zaměstnanci kabel VO.

Ale abych se vrátila k řešení havarijního stavu veřejného osvětlení. Nové
veřejné osvětlení včetně nové kabeláže bude město Lom postupně realizovat na jaře letošního roku. Říkám
postupně, protože rekonstrukce veřejného osvětlení v celém městě je záležitost velmi nákladná. V současné
době máme nakoupeno 38 lamp veřejného osvětlení, tyto nahradí staré
VO v ulicích Osecká a nám. Republiky, zde jsou pod chodníky nataženy nové kabely. Postupně bychom
chtěli rekonstruovat VO v celém našem městě. Pan „Studnička“, další
z tazatelů žádá mé vyjádření v Lomské radnici na dotaz týkající se paní
K., jenž dle jeho sdělení chodí uklízet
v době své nemocenské do restaurace
Sokolovna. Vaše sdělení pane „Studničko“ byla prověřena a bylo zjištěno,
že se nezakládají na pravdě. Poslední
sdělení, přesněji žádost „nájemníků
bloku 123“ se týkala prořezávky
stromů před domem 123. Váš požadavek bude splněn v době co možná
nejkratší.
Děkuji vám, milí Lomáci, za vaše
sdělení, informace, podněty, žádosti,
náměty. Vždy je vřele vítám.
Kateřina Schwarzová

http://www.mesto-lom.cz

Vedení města
blahopřeje
jubilantům
V měsíci únoru 2012 oslaví
tito lomští občané významné
životní jubileum:
Marie Jandová (80 let)
Jan Coufal (80 let)
Jiří Brabec (75 let)
Hana Dubová (70 let)
Hana Boušová (70 let)
Vlastimil Dudáček (70 let)
Jan Pátek (70 let)
Vedení města Lomu jim
upřímně gratuluje a přeje do
dalších let pevné zdraví, štěstí
a mnoho spokojenosti.

Poděkování
Členové klubu seniorů Lom velmi děkují manželům Hejskovým
za jejich vstřícný přístup k lomským seniorům, za jejich přispění do tomboly a za vždy včasné
zajištění objednaného pohoštění
pro jejich akce.
Za klub seniorů Lom
Marie Pauchlá a Helena Voříšková

Lomská radnice  ročník II.  číslo 2  únor 2012

Sběrný dvůr v Lomu funguje

Téma
Občané sobě…
Dovolte mi, abych se s vámi podělila o nehezký obrázek, který se mi
často naskýtá v našem městě. K tomu
musím zdůraznit fakt, že je Sběrný
dvůr města Lom otevřený více, déle
a dostupněji pro všechny. Bohužel někteří naši spoluobčané se nenamáhají
odvézt svůj, dovolte mi ten výraz, „bordel“ zdarma do sběrného dvora a neváhají jej takto pohodit u popelnic a kontejnerů, na veřejnou zeleň a chodníky.
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Fotograﬁe, které níže vidíte jsem pořídila koncem ledna 2012 v Lomu část
Loučná. Ale obdobných „obrázků našeho města“ je více.
Nezbývá mi než opět apelovat na
všechny ty, kteří takto škodí našemu
prostředí pro život. Prosím využívejte
služeb města Lom a sběrného dvora.
Nedělejme si z našeho města černou
skládku.
Děkuji Kateřina Schwarzová

Aktuálně vám přinášíme informace o službách města Lom poskytovaných občanům.
Sběrný dvůr (odpadů) našeho města
se nachází za místním kostelem ul.
nám. Republiky č.p. 59, provoz zajišťuje město Lom. Jsou uzavřeny
smlouvy se společnostmi KOVODEMONT (na odvoz šrotu), Elektrowin
a.s. (zpětný odběr – lednice, mikrovlnky, pračky, fritovací hrnce…), ASEKOL s.r.o. (zpětný odběr – televize, videa, el. hračky, monitory, tiskárny…),
MINOREC (zpětný odběr vyjetých
olejů), Traﬁn Oil (odběr rostlinných
olejů z fritovacích hrnců, oleje ze smažení…), EKOLAMP (zpětný odběr zářivek, úsporných žárovek…), ECOBAT s.r.o. (zpětný odběr přenosných
baterií – jsou to veškeré galvanické
články), ELEKTROŠROT a.s. (likvidace a recyklace elektrošrotu, obalových plastů), EKO KOM a.s., CELIO a.s. (řízená skládka). Sběrný dvůr
slouží především pro převzetí odpadů,
které se produkují v domácnostech ve
městě, a které občan nemůže dát do
popelnice, protože se tam nevejdou
a nebo tam nepatří.
Předávat ke zneškodnění je možné
tyto odpady:
 staré léky
 monočlánky
 akumulátorové baterie
 olejové ﬁltry
 oleje
 materiály od zachycování olejů –
sorbenty (piliny, Vapex, netkané
textilie)
 pneumatiky (4+1 na rodinu za rok
– v rámci plnění zákona o odpa-

dech, kterým se musí řídit i prodejci
a v rámci snížení nákladů města za
likvidaci)
 ředidla a ostatní rozpouštědla
 velkoobjemový odpad (starý nábytek, koberce...)
a také druhotné suroviny
 papír
 sklo
 plasty
 železný šrot
Veškeré výše uvedené odpady je
možno předávat v provozní době ke zneškodnění zcela zdarma. Podmínkou je,
že se jedná pouze o odpad z běžných domácností. Náklady na zneškodnění hradí
naše město z části z poplatků od občanů
za odpad a z větší části ze svého rozpočtu. Odpady jsou zdarma převzaty po
předložení občanského průkazu nebo po
předložení dokladu o úhradě poplatku
za odpad a následně roztříděny a zavedeny do systému evidence odpadů.
Sběrný dvůr odpadů je pro Vás otevřen:
v letním období: duben – říjen
Pondělí 8 – 12 hod. 13 – 18 hod.
Úterý
13 – 18 hod.
Středa 8 – 12 hod. 13 – 18 hod.
Čtvrtek 13 – 18 hod.
Pátek
8 – 12 hod.
Sobota 9 – 12 hod. 13 – 18 hod.
v zimním období: listopad – březen
Pondělí 7 – 12 hod. 13 – 17 hod.
Úterý
13 – 17 hod.
Středa 7 – 12 hod. 13 – 17 hod.
Čtvrtek 13 – 17 hod.
Pátek
7 – 12 hod.
Sobota 9 – 12 hod. 13 – 17 hod.

Sběrný dvůr odpadů slouží také
jako místo zpětného odběru použitého
elektrozařízení pocházející z domácností nebo svým charakterem a množstvím jemu podobným elektroodpadem od právnických a fyzických osob
oprávněných k podnikání.
Je možné zde uložit:
 všechny druhy televizních přijímačů
 spotřební elektroniku (video, DVD,
radiopřijímače, věže, magnetofony,
gramofony, reproduktory, domácí
kina, videokamery, digitální a analogové fotoaparáty)
 elektrické a elektronické hudební
nástroje
 počítače, notebooky, klávesnice, počítačové monitory
 telefonní přístroje (klasické a mobilní), faxy a záznamníky
 kalkulačky
 videohry včetně ovladačů,elektrické
hračky (autodráhy, vláčky)
 velké spotřebiče (pračky, myčky, sušičky, klimatizace)
 chlazení (chladničky, mrazničky)
 střední spotřebiče (vysavače, mikrovlnné trouby, odsavače)
 malé spotřebiče (žehličky, kávovary,
fény, holící strojky, šicí stroje, fritovací hrnce)
 nářadí (vrtačky, brusky, pájky, svářečky, čerpadla a kompresory)
 sekačky, křovinořezy, drtiče zahradního odpadu
Děkujeme všem, kteří využíváte
služeb sběrného dvora.
Kolektiv zaměstnanců MÚ Lom

Ceník komerční inzerce městského
zpravodaje Lomská radnice
Městský zpravodaj Lomská radnice vychází 1x za měsíc v nákladu 1 700 ks a je zdarma distribuován do všech domácností a dále je volně k dispozici v Městské knihovně Lom. Dále je vyvěšen v elektronické verzi na webových stránkách
města v barevném provedení.

I takto se dá v Lomu parkovat
Argumentem a jistým ospravedlněním k obdobnému parkování (viz fotograﬁe níže) by mohl být nedostatek parkovacích míst. Já přesto tento argument
neuznávám. Domnívám se, že výstižnější by bylo pojmenovat toto parkování
leností a neohleduplností některých našich spoluobčanů. Zkrátka a dobře jsou
líní ujít několik korků navíc a chtějí na
svého plechového miláčka vidět přímo
ze svého okna. To, že parkují na veřejné
zeleni, kterou tímto svým počínáním
ničí si asi ani neuvědomují.
Vedení města Lom zvažuje možnost
tato místa, kde řidiči takto neukázněně

svá vozidla parkují, opatřit tzv. betonovými zatravňováky a zpevnit a hlavně
zlegalizovat tak místa na parkování.
V současné době probíhá tipování míst
a legislativní proces s realizací těchto
parkovacích ploch.
Je to obdobné jako s metodou při zřizování nových chodníků – jde o to nejprve si nechat občany ukázat kudy oni
sami chtějí chodit a poté na těchto místech realizovat nový chodník. Řidiči
nám teď tedy ukázali, kde chtějí parkovat svá vozidla a kde by tedy měli býti
zřízeny parkovací plochy.
Kateřina Schwarzová

Formát A3, plnobarevný, ofsetový papír 80 g
rozsah 4 – 6 stran.
CENY INZERCE:
1/1 (A3) .............................................................. 800 Kč
1/2 (A4) .............................................................. 400 Kč
1/4 (A5) .............................................................. 200 Kč
1/8 (A6) .............................................................. 100 Kč
1/16 (A7) ............................................................ 50 Kč
Město Lom je plátcem DPH.

POTRAVINY MÁJA – Jaroslava HEJSKOVÁ
člen ESO marketu
Osecká 121
Nabízíme Vám od začátku roku nové služby terminálu na
sázkové loterie od společnos� FORTUNA:
 sázení hry LOTO
 sázení hry Zlatých 11
 s�rací losy
 dobíjení mobilních telefonů
(od všech mobilních operátorů)
dále nabízíme:
 řezané kvě�ny ve všech cenových relacích
(možnost objednání kvě�n do druhého dne
k jakékoliv příležitos�)

***********************************
ČSA 532
 potraviny
 rozšířený sor�ment drogerie
 krmivo pro domácí zvířata
 krmivo pro hospodářská zvířata
 různé druhy mraženého 1 kg, 2 kg masa
pro psy za přijatelné ceny

ZPŮSOB ÚHRADY:
 bezhotovostní převod na účet města 0894144379/0800
s uvedením variabilního symbolu 6020040
 v hotovosti v sídle Městského úřadu Lom, nám. Republiky č. p. 13/5 v úředních hodinách:
Po: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hodin
Út: 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00 hodin
St: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 hodin
Čt: 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00 hodin
Pá: 8.00 – 12.00 13.00 – 14.00 hodin
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Kalendárium (15. 2. 2012 – 15. 3. 2012)
 MĚSTO LOM
– 18. 2. 2. lomský ples – Kulturní dům Lom, od 20.00 hod.
– 25. 2. Dětský karneval – Kulturní dům Lom, od 16.00 hod.
– Březen – měsíc knihy – besedy o spisovatelích a knihách pro děti ZŠ
a MŠ, vědomostní soutěže, doplňovačky, kvízy – městská knihovna
– Besedy pro seniory o zdravovědě, přírodních zajímavostech, historii
a památkách ČR – městská knihovna
Základní škola a Mateřská škola Lom
únor
dětský karneval, Valentýnská přání
březen první turistika za jarním sluníčkem

23. 2.
23. – 26. 2.
24. 2.
27. 2.

Taneční čtvrtek s Pichlovankou – od 17.00 hod.
ﬁlmové představení Modrý tygr – od 19.00 hod.
Schola Humanitas – maturitní ples
Dia Show turné – Duhová Afrika – promítání a beseda
Kateřiny a Miloše Motani – od 18.00 hod.
27. – 29. 2. ﬁlmové představení Poupata – od 19.00 hod.
1. 3.
Screamers – 15 let v dámských šatech – vystoupení oblíbené
pražské skupiny od 19.00 hod.
Základní umělecká škola Litvínov
22. 2. 5. interní koncert – malá scéna ZUŠ od 18.00 hod.
25. 2. 8. muzikantský ples – společenský sál Citadela od 19.30 hod.
14. 3. Tématický poetický večer – malá scéna ZUŠ os 18.00 hod.

Klub seniorů
únor, březen – klubová setkání
 MĚSTO LITVÍNOV
do 22. 2.
Siebental Glas – výstava užitkového a dekoračního skla
Galerie Radniční sklípek
15. – 28. 2.
výstava fotograﬁí na téma Les – Schola Humanitas
29. 2. – 16. 3. výstava fotograﬁí na téma Energie – Schola Humanitas
Citadela Litvínov
16. – 19. 2. ﬁlmové představení Melancholia – od 19.00 hod.
16. 2.
dětské ﬁlmové představení Čertova nevěsta – od 13.30 hod.
16. 2.
taneční večer s Hornickou kapelou SD a.s. – od 17.00 hod.
18. 2.
Fotbalový ples
19. 2.
dětské divadelní přestavení Čertovská pohádka – od 16.00 hod.
20. – 22. 2. ﬁlmové představení Moje krásná učitelka – od 19.00 hod.
21. 2.
divadelní představení Hrdý Budžes – od 19.00 hod.

Docela velké divadlo Litvínov
17. 2
činohra Za úplňku – od 19.00 hod.
18. 2.
dětské divadlo Neposlušná Kůzlátka – od 15.00 hod.
18. 2.
11. docela velký divadelní ples – od 20.00 hod.
20. – 21. 2. činohra Za úplňku – od 19.00 hod.
23. 2.
dětské divadlo Mrazík – od 18.00 hod.
25. 2.
dětské divadlo Zvířátka a loupežnice – od 15.00 hod.
27. 2.
dětské divadlo Mrazík – od 18.00 hod.
 MĚSTO OSEK
4. – 29. 2. KRU.H. – 123 letá tradice dřevovýroby v Krušných horách
– výstava hraček
ITC Osek
03. – 31. 3 Jan Marhold – výstava fotograﬁí krajin – ITC Osek

 MĚSTO MOST
Městské divadlo Most
16. 2. Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete – Velká scéna od 19.00 hod.
17. 2. Caligula – Velká scéna od 19.30 hod.
20. 2. U pokladny stál – Velká scéna od 19.00 hod.
21. 2. Caligula – Velká scéna od 19.00 hod.
22. 2. Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství
– Komorní scéna od 19.00 hod.
24. 2. Noc na Karlštejně – Velká scéna od 19.00 hod.
27. 2. Velký holky nepláčou – Velká scéna od 19.00 hod.
29. 2. Caligula – Velká scéna od 19.00 hod.
2. 3. Tenor na roztrhání – Velká scéna od 19.00 hod.
3. 3. Osudy dobrého vojáka Švejka – Velká scéna od 19.00 hod.
5. 3. Hvězdy jak je neznáte – Velká scéna od 19.00 hod.
6. 3. U pokladny stál – Velká scéna od 19.00 hod.
7. 3. Elling a Kjell Bjarne aneb Chvála bláznovství
– Komorní scéna od 19.00 hod.
8. 3. Sluha dvou pánů – Velká scéna od 19.00 hod.
14. 3. Noc na Karlštejně – Velká scéna od 19.00 hod.
15. 3. Caligula – Velká scéna od 19.00 hod.
Divadlo Rozmanitostí Most
18. 2. O rybáři a zlaté rybce – od 10.00 hod.
23. 2. Slepice – od 18.00 hod.
25. 2. Povídání o pejskovi a kočičce – od 10.00 hod.
3. 3. O Smolíčkovi aneb Pohádka z kufru – od 10.00 hod.
10. 3. Dva střevíčky pro Popelku – od 10.00 hod.

Pečovatelská služba Lom – pomoc pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Motto: Stáří je nevyčerpatelný pramen vědomostí, životních zkušeností, duševní krásy, lásky, něhy a pochopení. Je neoddělitelnou součástí identity našeho národa.
Všichni zaměstnanci si uvědomují, že mají jedno společné – pracují v prostředí,
které je pro ostatní domovem.
Vážení občané,
rádi bychom vám touto cestou nabídli naši pomoc, formou poskytnutí
pečovatelské služby, která je určena
pro seniory a osoby se zdravotním postižením s trvalým pobytem na území
Města Lomu.
Poslání pečovatelské služby
Posláním pečovatelské služby Města
Lom je poskytovat pečovatelské služby
v přirozeném domácím prostředí, které
klientům umožňuje zachovat si v maximální míře svůj dosavadní způsob života, kompenzuje jejich sníženou soběstačnost a oddaluje nutnost ústavní
péče. Poskytované služby pomáhají zachovávat důstojný život klientů ve své
domácnosti, zajištění klidného a spo-

kojeného stáří se zachováním vazeb na
své blízké, přátele a příbuzné.
Cíle pečovatelské služby
Krátkodobým cílem je poskytovat
kvalitní, profesionální, bezpečné pečovatelské služby a úkony vedoucí ke
zlepšení a udržení soběstačnosti a samostatnosti klienta. Systematický individuální přístup, soustavná kontrola
a hodnocení všech poskytovaných služeb tak, aby se standardizovala jejich
kvalita.
Dlouhodobý cíl pečovatelské služby
2010 – 2015
Poskytovanými pečovatelskými
službami chceme umožnit klientovi:

 setrvat v přirozeném sociálním prostředí svého domova, v blízkosti svých
přátel, rodiny a blízkých
 pomoci mu při návratu po dlouhodobé hospitalizaci do vlastního prostředí
 pomoci mu se zachováním nebo obnovením životního stylu.
Cílová skupina
Cílovou skupinou jsou osoby se
zdravotním postižením a senioři. Věková struktura cílové skupiny je: dospělý (27 – 64 let), mladší senioři (65 –
80 let) a starší senioři (nad 80 let).
Jaké služby poskytujeme?
 péče o domácnost
např. úklid, praní, žehlení prádla, nákupy apod.
 péče o klienta
pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu
pomoc při oblékání apod.
pomoc při zajištění stravy
dovoz obědů, příprava jídla, podání jídla

Některé pečovatelské služby jsou
poskytovány na celém území Města
Lomu a některé pouze občanům, kteří
jsou umístěny v našich penzionech pro
seniory.
Podrobné informace (rozsah služeb, ceny za poskytované služby atd.)
vám ochotně poskytneme na dále uvedených kontaktech.
Místní a časová dostupnost
Penzion pro seniory Lom:
pondělí – neděle 7.00 – 17.00 hod.
Penzion pro seniory Loučná:
pondělí – pátek 7.00 – 17.00 hod.

Sport
Šipkový klub Lom
Kapitán Václav Šteﬂík hodnotí:
„V Českém poháru jsme po poslední
informaci a výhře v Teplicích narazili
v druhém kole na Rychlou Rotu Most
hrající na sídlišti Liščí vrch Most a ve
velmi pěkném prostředí restaurace Konírna jsme zvítězili a postoupili tak do
3. kola. Ve třetím kole 13. 1. 2012 jsme
však ve vypjatém zápase prohráli s týmem Gladiátoři Krupka na jejich terči
v restauraci U Tetřeva a naše další boje
tak v ČP jsou tak u konce. Nakonec ale
naše účinkování v tomto poháru hodnotím jako úspěšné, neboť i tak jsme se
ze 128 týmů nasazených v rámci kraje
dostali až mezi posledních 32 týmů. Je
zde určité zklamání, ale nyní se soustředíme na poslední ligová kola, abychom měli co nejlepší pozici v nadstavbové soutěži o postup do 1. ligy
v rámci našeho kraje.“

 péče o osobní hygienu
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
např. doprovod k lékaři, k orgánům veřejné moci
 fakultativní služby – zprostředkované:
kadeřník, pedikúra, využití počítače
včetně přístupu na internet, domácí
péče
 fakultativní služby – poskytované:
péče o osobu – např. dohled nad léky,
aplikace mastí, kapek, převazy
péče o hygienu – např. bandáže, inkontinentní pomůcky.

Domácnosti klientů na celém území
města Lom: pondělí – pátek 7.00 –
17.00 hod.
Základní principy poskytování
pečovatelských služeb
Kvalitně, odborně, bezpečně, individuálně s respektem k potřebám
a osobnosti klienta.
Kontakty
 Marie Banárová, vedoucí pečovatelské služby
Lom, Československé armády 487/16
tel.: 476 744 357
e-mail: penzion.lom@seznam.cz
 Blanka Čevonová,
úředník OVVSVŠKaZ
MěÚ Lom, nám. Republiky 13
tel.: 476 869 864
e-mail: cevonova@mesto-lom.cz
 Jaroslava Brzákova,
vedoucí OVVSVŠKaZ
MěÚ Lom, nám. Republiky 13
tel.: 476 869 863
e-mail: brzakova@mesto-lom.cz
 na webových stránkách města Lom
www.mesto-lom.cz
 v registru poskytovatelů sociálních
služeb http://iregistr.mpsv.cz/socreg.

Knižní nabídka pro lomské čtenáře
Tak máme opět první měsíce nového
roku pomalu za námi a já vás chci pozvat
na Zumbu v Lomu. Měla jsem chvíli
pauzu i díky výstavě o historii Lomu, ale
teď už se já, ani dívky, které chodí cvičit,
neﬂákáme a poctivě cvičíme o sto šest.
Posilování, tanec, zábava, nové skladby,
ale i kroky patřící spíše do aerobicu, to
všechno mám pro vás připravené.
Sice se to nezdá, ale léto přijde za
chvíli, o to více, když počasí je poslední dobou velice nevyzpytatelné
a kdo by nechtěl mít štíhlou a zpěvněnou postavu do plavek? Máte to kousek
od domova, stačí vám jen pár věcí a ze
cvičení odejdete plny energie a dobré
nálady. Srdečně vás zvu, tak snad se
nás každé úterý a čtvrtek bude scházet
čím dál více. Na ukázku jsem poslední
lekci naší skupinu cvičících vyfotila,
abyste vy všichni viděli, že určitě není
na škodu to alespoň zkusit.
Petra Doleželová

LOMSKÁ RADNICE

KDE? Kulturní dům v Lomu
KDY?
úterý
čtvrtek

18:00 – 19:00 hodin
18:00 – 19:00 hodin

Vstupné 30 Kč
VĚCI S SEBOU:
podložka/ ručník, nápoj, pohodlné
oblečení, dobrou
náladu
Moc se na
Vás těším
sl. Petra
Doleželová

Knihy pro dospělé:
Ripleyová, Alexandra
SCARLETT 1. a 2.
Volné pokračování úspěšného románu
Margaret Mitchellové „Jih proti severu“.
Příběh Scarlett O´Harové a Rhetta Butlera končí ve chvíli, kdy Rhett opouští
svou ženu poté, co ztratili dcerku, přítelkyni Melanii i vzájemnou lásku. V roce
1991 se však kolo jejich osudů opět roztočilo. A. Ripleyová přikročila k nelehkému úkolu oživit slavné literární postavy i prostředí, v němž žily.
Scarrow, Simon
OREL NA LOVU
Strhující zápletka, plná napínavých bitev, politických pletich, zrady, cti, lásky
a smrti. Pro čtenáře, kteří mají rádi historické romány kořeněné krví a okamžiky, kdy napětím ani nedýchají, jsou
Scarrowovy romány nepřekonatelné.

Knihy pro děti a mládež:
Horák, Jiří
ČESKÝ HONZA
V této knize je spousta pohádek o našem českém Honzíkovi. Leccos se
o něm dočtete: tu prý něco provedl, tam
prohloupil, jindy zase zapomněl nebo
něco špatně vyřídil. Ale také se dočtete, jak udatně bojoval, aby vysvobodil princeznu, jak moudře panoval, když
se stal králem. Kniha je ilustrována překrásnými kresbami Josefa Lady.
Formánková, Marie
POKLADNICE FILMOVÝCH
POHÁDEK
V téhle knížce se můžete stále setkávat se
svými pohádkovými, ﬁlmovými hrdiny.
Četba nejhezčích pohádkových příběhů,
které znáte z televizního zpracování, potěší čtenáře všech generací, udělá radost
babičkám i jejich vnoučatům.

Lomská radnice, měsíčník města Lomu. Vydavatel: město Lom, IČ: 00266035 – Adresa: nám. Republiky č.p.13/5, Lom, č. tel.: 476 769 860, fax: 476 745 126,
e-mail: podatelna@mesto-lom.cz, www.mesto-lom.cz – Redakce: šéfredaktor Bc. Kateřina Schwarzová, starostka města, redaktor Pavel Barák, místostarosta města
– Evidence periodického tisku MK ČR E 20234. – Výroba a příjem inzerce: Kateřina Helmerová, tel.: 476 769 860, e-mail: helmerova@mesto-lom.cz

