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

Malí i velcí obyvatelé Lomu se 28. září rozloučili s létem při Drakiádě, kterou uspořádalo město spolu s místními kynology. Více
o vydařené akci na dvojstraně 4-5.

Bezpečnost všech je na prvním místě
Bezpečnost dětí, personálu i případně rodičů dětí vedla
k tomu, že v závěru září pracovníci Městských technických služeb Lom provedli úpravy v areálech obou školek. V MŠ Lom byly
odstraněny zbytky bývalého živého plotu, který již neplnil svou
funkci, a ještě prorostl šípkem.
V MŠ Lom-Loučná zase byl pokácen suchý tis. „Závažné důvody
pro kácení dřevin jsou skuteč-

nosti, které nelze účinně eliminovat přiměřenými, a obvykle dostupnými prostředky nebo postupy
jinak než pokácením dřeviny,“ cituje starostka města Lom Kateřina Schwarzová z Metodické instrukce Ministerstva životního
prostředí pro ty, kteří by se divili, že se ve školce kácelo i mimo
dobu vegetačního klidu. „Bezpečnost všech je na prvním místě,“
říká starostka města a dodává, že

se počítá s vysazením vzrostlejších stromů na zahrádkách obou
školek, aby pak v letních horkách
jejich stín chránil děti.
Pracovníkům Městských technických služeb Lom pomáhali se

svou technikou i Ladislav Topol
a Josef Šlégr. „Patří jim oběma
za to velký dík a uznání, protože
techniku zapůjčili a práci odvedli
zdarma,“ uzavírá starostka města
Kateřina Schwarzová.

Pozor! Doprava ve městě je již omezena
Vodohospodářské stavby, spol.
s r.o. zahájily 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. Již

v minulém čísle Lomské radnice
starostka města Kateřina Schwarzová informovala o příslibu dodavatelské firmy, že rekonstrukce
potrvá 105 dní. Novinkou je, že
doprava pod železničním viaduktem nemá být přerušena, ale díky
semaforům budou řidiči projíždět
kyvadlově. Bližší informace zájemci získají na MÚ v Lomu, na
webových stránkách města a v následném vydání Lomské radnice.

Kyvadlovou dopravu pod železničním viaduktem řídí semafor.

Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili
Děkujeme všem obyvatelům města Lom, dárcům z klubu seniorů Lom
a pracovníkům městského úřadu Lom, stejně tak zákazníkům OC Chomutovka a pracovníkům knihkupectví LUXOR, kteří naši sbírku podpořili. Dárky jsme dětem předali 10. září na hematologickém oddělení v pražském
Motole. Protože se školních potřeb shromáždila opravdu velká spousta,
byly obdarovány i děti z ostatních oddělení motolské nemocnice. Děkujeme Vám, že jste podpořili dobrou věc a udělali radost jak dětem, tak i jejich rodičům a učitelkám. Největší dík patří mamince nemocného Davídka, která celou sbírku zorganizovala. 
Vaše OC Chomutovka

Prohlášení vedení města Lom
Již v červnu jsme prostřednictvím Lomské radnice informovali o tom,
že bychom chtěli v našem městě vysázet stromy a do této akce zapojit
co nejvíce Lomáků. Kupříkladu tak, že finanční prostředky na zakoupení stromu sdruží celá ulice, nebo se dohodnou kolegové v zaměstnání
či je věnuje jednotlivec. Finance budou vždy předány městu oproti darovací smlouvě.
Z vybraných peněz město stromy zakoupí a určí, kde budou zasazeny.
Neboť je s tím spojeno mnoho dalšího, od vykopání děr, po návoz zeminy, hnojiva, zajištění opěrného kůlu a zasypání.
Vedení města nepreferuje žádné místo v našem městě, neboť nám záleží na Lomu jako celku. Ovšem prioritní jsou obě mateřské školky Loučná i Lom kvůli vytvoření zastínění našim dětem před horkem v letních
měsících. Vytipována jsou další místa v části Loučná i v Lomu a opravdu
tedy záleží jen na tom, kolik z vás se k této akci přidá. Taková byla původní myšlenka, s níž přišla radní města Martina Šípová.
Když se v televizi, na internetu či v jiných sdělovacích prostředcích objevily informace o plánované celorepublikové akci Lesů ČR o výzvě k sázení stromů, tak jsme se jako město k této akci připojili právě tím naším
lomským sázením. Nic víc nic míň.
Budeme tedy rádi za každý darovaný finanční obnos, jenž poslouží
k vysázení stromů v našem městě. Každý dárce obdrží darovací smlouvu a potvrzení, u stromku bude tabulka se jménem dárce. Nakupovat
se budou již vzrostlé stromy v hodnotě cca 1 000 až 2 000 Kč. Termín sázení stromů je 19. října, sraz v 9.30 před MŠ Lom.
Děkujeme za podporu.
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Tři popelnice u každého
rodinného domu

Slovo starostky
Vážení a milí čtenáři, milí spoluobčané,
chtěla bych touto cestou apelovat na Vaše svědomí i cit pro pořádek a estetično. V poslední době
se nám ve městě rozmohl nešvar
v podobě odkládání velkoobjemového odpadu po ulicích, před jednotlivými domy či u kontejnerů
nebo popelnic. Město Lom provozuje sběrný dvůr, kam má každý občan řádně platící poplatek za svoz komunálního odpadu
možnost, ten velkoobjemový odvézt. Další možností je nechat si
přistavit kontejner, který bude po
naplnění odvezen Městskými technickými službami Lom. MTS Lom
nemají dostatečnou kapacitu na
to, aby jeho pracovníci odváželi
velkoobjemový odpad z ulic každý den. Využijte prosím městského sběrného dvora a zbytečně

U rodinných domů v Lomu již najdeme tři stovky žlutých a modrých
popelnic. Město se totiž v květnu přidalo po bok těch aglomerací realizujících projekt, díky němuž by se mohl výrazně snížit objem směsného komunálního odpadu v obcích ČR.

nezahlcujte pracovníky MTS Lom.
Budeme též rádi za Vaše případné
připomínky. Odpad na ulicích nepřispívá k estetickému vzhledu našeho města. Přitom nám všem jde
určitě o to, aby se nám zde hezky
bydlelo a lidé z okolí nám záviděli,
jak máme všude hezky uklizeno.
Kateřina Schwarzová

Lom má další atraktivní místo pro snoubence
Lomský rybářský areál Bomba
slouží nejen pro příznivce sportovního rybolovu, ale v poslední
době ho hojně využívají snoubenci
k pořádání svatebních obřadů.
V areálu je smrkový les, březový
háj, krásné mohutné borovice, javory a lípy. Nabízí tedy nevšední,
příjemné a klidné prostředí uprostřed krásného koutu přírody, mezi
zelení u vodní plochy a s odpovídajícím zázemím. Toto vše jej
činí velmi atraktivním, jak konec-

konců dokládá stále narůstající
počet párů, které se rozhodly začít společnou cestu životem právě
zde. Snoubenci tak mají možnost
říci si své „ano“ vedle klasické obřadní síně v budově MÚ a lomského kostela Nejsvětější Srdce
Páně, který po rekonstrukci interiéru nedávno absolvoval opravu
fasády a střechy, také v přírodním
prostředí, za což děkujeme nájemci areálu Jordanu Karagavrilidisovi..

„U každého rodinného domu
v Lomu by vedle popelnice na komunální odpad měla být i modrá
na papír a žlutá na plast,“ nastiňuje přání starostka města Kateřina Schwarzová. Obyvatelé díky
tomu vytřídí z komunálního odpadu ty základní komodity, které
mají další využití, a vedení města
chce dále minimalizovat počet
velkoobjemových kontejnerů rozmístěných v osmi vybraných lokalitách. „Jedná se o ulice Tyršova
stezka, Novostavby, Libkovická,
PKH, Vrchlická, Osecká, ČSA
a ve sběrnému dvoře,“ vypočítává
Kateřina Schwarzová.
Zájemci mají ještě šanci
Ti majitelé rodinných domů
v městě Lom, kteří si zatím neob-

jednali stodvacetilitrové nádoby na
tříděný odpad (papír, plast) mohou
tak stále ještě učinit. „Pokud mají
zájem další majitelé rodinných
domů o popelnice na tříděný odpad, není nic ztraceno,“ ubezpečuje
Kateřina Schwarzová. Jediné, co
je potřeba, aby zájemci co možná
nejdříve zavolali na Městský úřad
Lom na číslo 476 769 869 a nahlásili se do seznamu žadatelů. Při tom
se dozví i další postup přidělení popelnic na třídění papíru a plastů.
Pozor! Vyvezou se jen
označené popelnice
Od 1. ledna 2020 se budou vyvážet jen popelnice a kontejnery
označené samolepkou firmy Marius Pedersen. Obyvatelé ji získají
při zaplacení poplatku za svoz ko-

K odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů je čas do 15. listopadu
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb.,
v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků,
přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné
pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).
ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ
V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU

Výzva pro držitele zlaté Janského plakety
Uběhl rok a pracovníci městského úřadu opět provádí aktualizaci dárců krve – občanů s trvalým
pobytem na území města Lomu,
kteří dosáhli čtyřiceti odběrů a více,
tedy jsou držitelé zlaté plakety prof.
Janského, popřípadě mají více odběrů krve a krevních složek. Bezpříspěvkové dárce oceňuje od roku
1960 Český červený kříž.
Vzhledem k tomu, že se bez
vaší spolupráce neobejdeme, obracíme se na vás s žádostí, dostavte
se nejpozději do pátku 1. listo-

padu 2019 na MÚ Lom (kancelář č. 14) za Blankou Čevonovou
k provedení aktualizace. Na místě
se dozvíte i další informace. Nezapomeňte s sebou vzít spolu s dokladem totožnosti i průkaz dárce
krve nebo jiný doklad, z kterého
bude patrné, že splňujete dané
podmínky.
Aktualizace dárců se provádí
z důvodu chystaného bonusu,
který plánuje vedení města pro
obyvatele – dárce krve. Ti již nyní
některé bonusy využívají.

Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy,
je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke
vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest
a zbytky po těžbě budou zlikvidovány a vytěžená užitková dřevní hmota
bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN
EN 50110–1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost
ani nástroje, ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení
nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte společnost ČEZ Distribuce, a. s.,
na lince 800 850 860.
Pravidla, jak provádět zásah, aby byla zachována nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení, najdete
na webu města Lom a na Facebooku Lomská radnice.
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munálního odpadu v Městském
úřadu Lom. Dostanou ji tamtéž i ti,
kteří předloží výpis ze svého účtu
o bezhotovostním převodu peněz
na poplatek za svoz komunálu.
Veškeré neoznačené popelnice,
které budou při svozových dnech
na veřejném prostranství, pracovníci města odvezou na sběrný
dvůr. „Lomáci se nemusí obávat,
že by se někdo vlámával na jejich
zahradu pro neoznačenou popelnici, ale nebude možné ji využívat
pro svoz odpadu,“ ujišťuje Kateřina Schwarzová.
Poplatek za svoz komunálu
zůstane stejný
Obyvatele Lomu starostka
města ubezpečuje, že změny s sebou nenesou zvýšení poplatků za

svoz komunálního odpadu, ten
i nadále zůstane 42 korun na osobu
a měsíc. Přitom náklady, které
město každý měsíc platí za aktuální množství svezeného komunálního odpadu, nepokryje suma
od obyvatel. Kupříkladu loni
částka od obyvatel pokryla jen cca
80 procent nákladů na svoz komunálního odpadu a zbytek zaplatilo
město ze svého rozpočtu.
Poplatek za svoz komunálního
odpadu si stanovují samy obce
místní vyhláškou, jeho výše se
tedy v jednotlivých městech liší.
Nejvyšší teoretická sazba dle zákona je 1 000 Kč na osobu a kalendářní rok, v Lomu to je 505 korun.
Obdobnou částku platí i obyvatelé
Rokytnice nad Jizerou či Žamberka nebo Dobřan.

Ochutnejte obědy z naší školní jídelny
V naší školní jídelně vaří nový
šéfkuchař Ivan Kuriljak se svými
kolegyněmi. Ochutnáte-li obědy
připravované tímto novým týmem,
získáte chutné jídlo za atraktivní
cenu, a ještě tím podpoříte školní
jídelnu. Za 60 korun dostanete polévku a hlavní jídlo včetně dopravy
domů. Možnost výdeje a konzumace jídla je přímo ve školní jí-

delně. Při konzumaci v jídelně je
součástí oběda nápoj (zdarma). Objednávky je možné zařídit na telefonu 734 579 193. Podmínkou je
objednávání jídel týden dopředu.
Jídelníček je otištěný v Lomské
radnici, uveřejněný je i na webech
ZŠ a MŠ Lom i města Lom, stejně
jako na Facebookové stránce
Lomská radnice.

Pozor na divočáky

Od Nového roku je povinné označování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona
č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. „V Lomské radnici postupně otiskneme odpovědi na nejčastější otázky, s nimiž se pracovníci Státní veterinární správy
v souvislosti s povinným čipováním psů setkávají,“ říká starostka Kateřina Schwarzová a apeluje na Lomáky, chovatele psů, aby se podle novely
veterinárního zákona zařídili. Kdo nesplní nebo poruší některou z povinností chovatele, tomu lze za přestupek uložit pokutu až 20 000 Kč.

Na koho se povinnost povinného označení mikročipem bude
vztahovat, kdy začíná platit?
Od 1. ledna 2020 bude povinné
očkování psa proti vzteklině platné
pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Od tohoto data
by měl být na území České republiky označený každý pes.

Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině (tedy
nejpozději v půl roce věku).
Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování provedené před 3. 7. 2011.

Povinné „čipování“ psů!
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě,
že je pes označený mikročipem
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací
průkaz)
Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině
Mikročipem nemusí být označeni psi
s jasně čitelným tetováním provedeným
před 3. 7. 2011

Zemědělci úrodu z polí sklidili, lesy jsou plné houbařů, a tak
není divu, že se divočáci vydávají
do zarostlých příměstských lokalit, kde již v minulosti našli něco
k snědku rostlinného či živočišného původu. Jsou totiž velmi inteligentní všežravci, kteří jsou
dlouhodobě přemnožení nejen
v republice, ale v celé střední Evropě. Vedení města Lom proto
upozorňuje obyvatele s příchodem
podzimu na možná rizika.
Divočáci ve snaze ukojit hlad
míří z lesů a polí za zbytky potravy
a dalším biologickým odpadem
vyhozeným lidmi na komposty,
skládky či do popelnic. „Lidé občas za tmy na divočáka mohou narazit, protože jsou aktivní v noci,“
říká starostka města Lomu Kateřina Schwarzová. Podle myslivců
nejsou nebezpeční, ale opatrnost
je vždy na místě. „Zdravý divočák
udělá vše pro to, aby se nesetkal se
svým jediným predátorem – člověkem. Výjimkou je situace, kdy je
zahnán do míst, odkud nemá úniku,
kdy divočáka napadne pes nebo

kdy bachyně chrání mladé,“ říká
Karel Poslík, zástupce honitby Mariánské Radčice, do které převážná
část Lomu patří. „Chápu, setkání
s divokými prasaty je vždy nepříjemné, ale střílet poblíž zastavěné
oblasti myslivci nemohou, mohli
by ohrozit životy dalších obyvatel.
Pro odlov zvěře mají přesně daná
pravidla,“ reaguje starostka města
Kateřina Schwarzová tak na dotazy obyvatel, proč myslivci neskolí černou zvěř hned v blízkosti
lidských obydlí. „V případě ohrožení ať obyvatelé volají rovnou
číslo 158.“
Aby myslivci snížili počty divočáků, loví je po celý rok. Za posledních deset let se odlovy černé zvěře
v České republice pohybují od 150
až 200 tisíc kusů ročně. „Rekordní
byl rok 2017, kdy bylo odloveno
dokonce 220 000 kusů. Vrátíme-li
se do poloviny minulého století, tak
se v celé republice odlovilo ročně
2 až 5 tisíc kusů černé zvěře,“ dodává Karel Poslík a uzavírá „V honitbě Mariánské Radčice každý rok
odlovíme 150 až 160 kusů.“
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Malí i velcí obyvatelé Lomu
se 28. září rozloučili s létem. Drakiádu uspořádalo město ve spolupráci s Kynologickým klubem
Lom. Počasí akci přálo, vítr foukal, a tak se draci pěkně vznášeli
nad loukou. Některým to šlo lépe
a jiným alespoň trošičku.
Odměnu v soutěži s drakem získalo v pěti kategoriích celkem jedenáct dětí. „Nejvýše vyletěl drak
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Loučení s létem se vydařilo
Lucince Hubkové, nejzdatnější
krotitelkou byla vyhodnocena
Klaudinka Holíková a nejhezčího
doma vyrobeného draka měl Bertík Bechyňský,“ ohlíží se za vydařenou akcí starostka Kateřina
Schwarzová. Odměněnu získal
také nejmladší a nejstarší drakař.

Pořadatelé nezapomněli ani
na ostatní děti, které nevyhrály.
I pro ně byla nachystaná sladká odměna. V doprovodném programu
byly připraveny stanoviště s úkoly
a také projížďky na koních. Přítomné potěšilo i zábavně naučné
vystoupení třech kozích slečen.

Kdo chtěl, mohl si také posedět
u ohně a opéct buřtíka. „Věříme,
že se všem zúčastněným sobotní
odpoledne líbilo tak, jako nám,“
uzavírá Kateřina Schwarzová.

Řidiči – senioři již mají přísnější pravidla, další zpřísnění ministerstvo nechystá
Některé obyvatele Lomu před
nedávnem zaskočila informace
o tom, že Ministerstvo dopravy
ve spolupráci s BESIPem chystá
zpřísnění podmínek pro zachování řidičského oprávnění pro seniory, případně se chystá zakázat
seniorům vjezd na některé typy
komunikací. „Zkreslenou interpretaci faktů uvádíme na pravou
míru díky Ministerstvu dopravy,“
říká starostka města Lom Kateřina
Schwarzová.
„Ministerstvo v tuto chvíli nepřipravuje žádná „nová“ tvrdší
opatření ve vztahu k řidičům seniorům,“ říká Lenka Rezková, tisková mluvčí Ministerstva dopravy
a pokračuje: „V současné době
funguje systém zdravotních prohlídek.“ Na povinnou zdravotní

prohlídku ke svému praktickému
lékaři musí řidiči poprvé ve věku
65 let, poté v 68 letech a pak každé dva roky.“
Rozsah zdravotních prohlídek
stanovuje vyhláška č.277/2004 Sb.
Z ní vyplývá, že vyšetření je zaměřeno především na nemoci, které
vylučují nebo podmiňují zdravotní
způsobilost k řízení. Zahrnuje také
například komplexní vyšetření, a to
včetně orientačního vyšetření sluchu, zrakové ostrosti a barvocitu.
Od ledna 2013 navíc platí, že
pokud motorista onemocní chorobou omezující jeho schopnosti
řídit, musí to lékař ihned nahlásit příslušnému úřadu. Poté, co to
bylo zavedeno, se podle ministerstva počet hlášení lékařů oddělením dopravně-správních agend

městských a obecních úřadů výrazně zvýšil. „Od roku 2013 bylo
odňato řidičské oprávnění tři až
třináctkrát častěji než před uvedeným datem. Paradoxem je rok
2012, kdy řidičské oprávnění bylo
odňato padesáti osobám,“ doplňuje Radmila Henychová, vedoucí
oddělení registru řidičů z Městského úřadu Litvínov – úřadu obce
s rozšířenou působností.
Pokud se ukáže, že někteří lidé
ve vysokém věku opravdu ze zdravotních důvodů nemohou zvládat řízení v určitém druhu provozu, existuje zde již dnes institut
takzvaného harmonizovaného
kódu, podle kterého lze řidiči omezit jízdu v okruhu určitých kilometrů od místa bydliště nebo pouze
ve městě či regionu. „Cílem to-

hoto opatření je primárně to, aby
i řidič, jehož schopnost je v důsledku zdravotního stavu omezena,
měl dále možnost využívat některé
typy komunikací a pohodlně si dojet například ke svému lékaři nebo
na nákup,“ dodává Lenka Rezková,
tisková mluvčí Ministerstva dopravy. Pokud tedy lékař u řidiče
– seniora zjistí při prohlídce zdravotní problémy, neznamená to pro
dotyčného automatickou ztrátu
možnosti řídit.
V roce 2018 bylo v celé republice odňato řidičské oprávnění
2 786 seniorům starších 65 let, což
vzhledem k jejich počtu představuje
0,2 %. „I tato statistika dokazuje,
že se zdravotní omezení týká pouze
nepatrného množství řidičů – seniorů,“ uzavírá Lenka Rezková.

Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Lom navštívili
místní mateřskou školku a ukázali
chlapcům i děvčatům hasičské vybavení. „Děti si vyzkoušely takzvanou
vyváděcí kuklu, která se používá při
evakuaci osob z hořícího objektu,“
říká Petr Koutský, velitel jednotky.
Šlo též o to, aby si děti hasiče pro-

Z hasičského zápisníku…

6 až 12 let. Kroužek se pravidelně schází každý čtvrtek odpoledne. Zájemci o hasičské dovednosti a znalosti, které pak uplatní
při soutěžích a závodech celoroční hry Plamen, se mohou přijít
podívat na nové kamarády do hasičské zbrojnice již příští čtvrtek
v 16 hodin.

hlédly a seznámily se s nimi a v případě řešení mimořádné události se
jich nebály. Na oplátku pak zašly
děti za hasiči do jejich zbrojnice.
S novým školním rokem se při
JSDH Lom sešli členové kroužku

mladých hasičů. Děti se scházejí
v místní hasičské zbrojnici na náměstí Republiky. Odborný dohled a trénink provádí členové
JSDH Lom. V družstvu mohou
být chlapci i děvčata ve věku
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Nikdy nezapomeneme uctít
jejich památku
Již 38 let uplynulo od neštěstí na
dole Pluto II v Louce u Litvínova,
kde tragicky zahynulo 65 lidí. Každoročně si na začátku školního
roku pozůstalí, zástupci hornického
cechu i osobnosti měst, ze kterých
oběti pocházely, připomínají smutnou událost a vzdávají čest památce
všem, kteří 3. září roku 1981 v 15
hodin a 33 minut byli na místě výbuchu uhelného prachu a násled-

ného požáru v hlubinném dolu a přišli tam o život. „Mezi oběťmi bylo
i sedm obyvatel města Lomu,“ říká
starostka našeho města Kateřina
Schwarzová a dodává: „Nikdy nezapomeneme uctít jejich památku.“
Dobývací prostor dolu Pluto měl
plochu 804 hektarů a nacházel se na
katastrálním území Louka, Horní
a Dolní Litvínov, Lom, Růžodol,
Mariánské Radčice.

Město Lom

Vás srdečně zve na

1.ročník

výstavy

Kreativní Lom s lomskými kreativci do kulturního domu v Lomu.

KREATIVI…
… Y…
…TY
…
V sobotu
Od 14.00 – 19.00
Přehlídka nápadů a kreativního
tvoření našich i vašich
sousedů.

Některé výrobky bude
možno i zakoupit.

malba -

- šperky

perník -

- vitráže

keramik
ka -

- patschwork
- domácí mýdlo

výroba věnců -

- tvorba ze dřeva
šití a pletení - domácí zdravé dobroty -

A bude mnoho dalšího k vidění a inspiraci…
Více informací získáte v knihovně Lom, tel. 476 769 874 nebo 721 163 410,
e-mail: knihovna@mesto-lom.cz. Těšíme se na Vás!

Na tragicky zahynulé horníky – Lomáky se zavzpomínalo i u památníku na
lomském hřbitově.

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

I nebe se rozbrečelo
Díky spontánní reakci obyvatel
vytvořilo vedení města Lomu již
2. října večer pietní místo u kostela
Nejsvětějšího Srdce Páně, kam fanoušci zpěváka Karla Gotta přinášeli květiny a zapalovali svíčky.
Někteří se jen na chvilku zastavili
a poklonili jeho památce a zavzpomínali na některou z 978 písní,
které celkem nazpíval. Druhý den
dopoledne kytici pod fotografii

mnohonásobného zlatého slavíka
jménem města položila starostka
Kateřina Schwarzová. Stalo se tak
během deštivé přeháňky...
Mistr Karel Gott zemřel doma
v noci z pondělí na úterý, jak potvrdila rodina českého slavíka.
Karel Gott trpěl akutní leukémií.
Smutná zpráva o smrti našeho nejpopulárnějšího zpěváka obletěla
Českou republiku 2. října.

v pondělí

21. října 2019

15.00 - 17.00

Připravujeme výtvarné dílničky pro šikulky v městské knihovně.

Kreativní tvoření pro holky a kluky od 7 do 12 let.
Děti malují, stříhají, lepí, vyzkoušejí si různé techniky
a práci i s neobvyklými materiály.
Dílnička bude vždy tematicky zaměřená.
Je nutné dítě vždy předem přihlásit vzhledem k omezené kapacitě.
Registrační poplatek bude na materiál ve výši 50,- Kč
a hradí se týden předem s odevzdanou přihláškou.

Informace a přihlášky v Mě knihovně Lom, tel. 476 769 874,
e-mail: knihovna@mesto-lom.cz

Upozorňujeme účastníky akce, že z ní může být pořizována fotodokumentace pro
účely propagace města, ke zveřejnění v novinách a webu města Lom.
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Město zajistilo dopravu nových
monitorů pro základní školu
Naše základní škola dostala příležitost velmi výhodně zakoupit monitory od Československé obchodní
banky. Této příležitosti jsme samozřejmě využili a monitory zakoupili.
Nicméně problém nastal s dopravou
třiceti monitorů z pražské pobočky
banky k nám na lomskou základní

školu. Tento problém pomohli vyřešit radní Bronislav Schwarz a starostka Kateřina Schwarzová. Zajistili nám dopravu až do školy a žáci
se tak mohou těšit z nových monitorů v učebně výpočetní techniky.
Za tuto pomoc velmi děkujeme.
Jaroslav Zajíc, ředitel školy

Pro lepší spánek dětí
Na konci září proběhla další
část prací, která přispěla ke zvětšení komfortu v mateřské škole
v Loučné. Tentokrát se zateplovaly podlahy na půdách. Stropy
nad ložnicemi dětí jsou tak před zimou nově zaizolované. „Můžeme
se tedy těšit nejen na úsporu energie, ale především na větší komfort
pro odpolední spánek našich dětí,“

uvádí ředitel ZŠ a MŠ Lom Jaroslav Zajíc. Tyto práce sice nejsou
na první pohled vidět, ale jsou o to
potřebnější a přínosnější pro běžný
chod školky. „Děkujeme radě
města v čele s paní starostkou za
uvolnění finančních prostředků pro
tuto aktivitu,“ vzkazuje Jaroslav
Zajíc jménem pracovnic školky
i samotných dětí.

Aktuality ze školních lavic
Základní škola se již podruhé zapojí do česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spojuje školy: List za listem – baví mě číst“. V rámci 10. ročníku tohoto projektu ZŠ
Lom byla přidělena Základná škola Janka Matúšku z Dolného Kubína. Projekt směřuje na podporu česko-slovenských
vztahů a k přeshraniční podpoře čtenářské gramotnosti.

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

Vítáme podzim
Léto se pomalu přehouplo
do podzimu, tak jsme se s dětmi
z MŠ Lom - Loučná rozhodli podívat se na tu změnu ročního období zblízka. Vzali jsme si batůžky se svačinou a vyrazili do
lesa. Učili jsme se poznávat různé
druhy stromů, jejich listy i plody.
Všímali jsme si změn v přírodě,
jak listy pomalu opadávají a mění

barvu, dokonce jsme našli i různé
druhy hub. Neodradilo nás ani to,
že začalo poprchávat, protože proměnlivé počasí k podzimu patří.
Víme, že se střídá déšť se sluníčkem a také často fouká vítr. A na
vítr se právě těšíme, protože naším
dalším plánem je pouštění draka.
Kateřina Zpěváčková
vedoucí MŠ

polévka

hlavní jídlo

14. 10.

pondělí rybí

kuřecí plátek na pórku, rýže

15. 10.

úterý

kapustová

zeleninové lečo, brambor

16. 10.

středa

slepičí s nudlemi rajská omáčka s masovými kuličkami, těstoviny

17. 10.

čtvrtek

gulášová

nudle s mákem

18. 10.

pátek

kroupová

selská vepřová pečeně, bramborový knedlík, zelí

21. 10.

pondělí zeleninová

22. 10.

úterý

23. 10.

středa

frankfurtská

24. 10.

čtvrtek

zeleninová s jáhly krůtí na kari, rýže

25. 10.

pátek

rajská s rýží

halušky s uzeným masem a zelím

29. 10.

úterý

zeleninová
s těstovinou

rozlítaný ptáček s rýží

30. 10.

středa

hráškový krém

květákový mozeček, brambor

31. 10.

čtvrtek

uzený vývar s rýží kuřecí plátek na žampiónech, těstoviny

01. 11.

pátek

zeleninová se
fazolový guláš, chléb
špenátovými noky

04. 11.

pondělí

zeleninová
s bulgurem

těstoviny s mletým masem

05. 11.

úterý

hrachová

kuřecí stehno, bramborová kaše, červená řepa

06. 11.

středa

zeleninová
moravské koláče
s drožďovými noky

07. 11.

čtvrtek

čočková

zeleninové rizoto

08. 11.

pátek

hovězí vývar s
kapáním

vepřové na česneku, bramborový knedlík,
špenát

11. 11.

pondělí hrstková

hrachová kaše, vejce, zelný salát

krupicová s vejcem maďarský guláš, houskový knedlík
rybí nákyp, brambor, mrkvový salát

zapečené těstoviny s uzeninou

12. 11.

úterý

zeleninová se
domácí prejt, brambor, bílé zelí
sýrovým kapáním

13. 11.

středa

brokolicový krém nudle s mákem

14. 11.

čtvrtek

vločková

vepřový perkelt, houskový knedlík

pátek

drůbeží vývar
s těstovinou

kuřecí maso na zelenině, rýže

15. 11.

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

http://www.mesto-lom.cz
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Září pohledem seniorů z Loučné
Dopravním střetem našeho autobusu s osobním autem začala cesta členů KS Lom-Loučná do
lázní v Karlových Varech. Pobyt v lázních se vydařil a cesta zpět proběhla v pořádku. Dne 18. září
jsme navštívili výstavu Zahrada Čech s následnou společnou večeří v hotelu Racek v Úštěku.
I s touto akcí byli všichni účastníci nadmíru spokojeni a již se těší na další akce plánované výborem seniorů z Loučné za velké podpory zástupců městského úřadu vedenému starostkou
paní Schwarzovou za což jim patří náš dík.
Josef Vyhnal, předseda KS Lom-Loučná

9. května 26 (Galerie, 2.patro), Litvínov
Tel.: 602 42 86 05, 608 971530
Vám nabízí kompletní pojišťovací služby:
povinné ručení; havarijní pojištění;
pojištění bytu, domu; životní pojištění;
pojištění podnikatelů, …
Těšíme se na Vaši návštěvu …
Po návštěvě výstavy Zahrada Čech senioři z Loučné společně povečeřeli v hotelu v Úštěku.

Nikomu se nechtělo domů

Mezinárodní den seniorů oslavili členové
Klubu seniorů – Lom 1 již 26. září ve velkém sále
kulturního domu s pohoštěním, přípitkem, hudbou
i kulturním vystoupením pěveckého sboru místní
ZŠ. Dětem i vedení školy děkujeme za krásný zážitek a doufáme, že další setkání s lomskou mládeží bude ku prospěchu mezi generacemi.
Poděkování a potlesk si zasloužili ti členové,
kteří reprezentovali klub na květnových Sportovních hrách seniorů v Litvínově a vybojovali
12 medailí a diplomů.
Na oslavu přišli i zástupci města, kteří přinesli
pro seniory peněžité poukázky. Děkujeme za to
starostce K. Schwarzové i radním B. Schwarzovi
a M. Šípové. Akce se zúčastnili i zástupci klubu
z Loučné. Smích a hudba byly slyšet až do večerních hodin a nikomu se nechtělo domů.
Marie Pauchlá, předsedkyně KS – Lom 1

Pomoc potřebným: Členové Klubu seniorů
– Lom 1 nezapomněli na nemocné děti – onkoláčky – z nemocnice v Motole, kde se léčí
i holčička Viktorka z Lomu. Zakoupili pro ně
školní a mycí prostředky, knížky a další věci
za celkem 1 517 korun. n Není jim lhostejné
ani ovzduší, ve kterém žijí, proto se klub připojil k nedávné výzvě a věnoval 2 000 korun
na zakoupení a vysazení stromu.

Poděkování a potlesk si zasloužili ti členové, kteří
reprezentovali klub na květnových Sportovních
hrách seniorů v Litvínově a vybojovali 12 medailí a diplomů.

Blahopřejeme
Během října oslaví svá životní jubilea tito občané města Lomu:
Josef Linda, Václav Mazanec, Marta Hofmannová, Karel Immer a Jaroslava Pavlíčková.
Hodně pohody, zdraví a životního optimismu
přeje vedení města.

Roland Janovský –
pojišťovací kancelář ČPP

Pozvánka
Dne 14. listopadu se od 16.00 v Lomu na městském hřbitově uskuteční u pomníku zahynulých
horníků pietní akt u příležitosti 73 let od důlní
katastrofy na dole Kohinoor I. Památka zahynulých horníků na Kohinooru I i dalších obětí důlních neštěstí v katastru Lomu se uctí na pietním
místě spolu se zástupci Spolku severočeských
horníků, důlních závodů i okolních měst a obcí.

Tipy na volný čas (do 15. listopadu)
16. 10. zábavný pořad Na stojáka! – Attic music club Litvínov, od 19.00
19. 10. Mezinárodní den archeologie 2019 – celodenní akce pro děti i dospělé v Oblastním
muzeu Most, od 10.00
19. 10. dětské divadlo Kocour v botách – Docela velké divadlo Litvínov, od 16.00
19. 10. Havelské posvícení – Kulturní dům Louka u Litvínova, od 17.00
25. 10. koncert Ben Cristovao – Citadela Litvínov, od 19.00
26.-27. 10. Oživlá strašidla na zámku Jezeří – zámek Jezeří, od 11.00
28. 10. Běh kolem Jezera Most – Jezero Most, od 11.00
30. 10. zábavný pořad Miroslav Donutil – cestou necestou – Citadela Litvínov, od 19.00
08. 11. Kýble aneb 6 ran do kýblíku s hostem Leškem Semelkou – Citadela Litvínov, od 21.00
09. 11. divadelní představení Michal na hraní k 20. výročí pořadu Kouzelná školka
– Citadela Litvínov, od 15.00

Vzpomínáme
Minulý měsíc jsme se bohužel museli rozloučit s naší
bývalou dlouholetou kolegyní a kamarádkou paní
Růženou Kölblovou. Milá
Růženko, nikdy nezapomeneme na tvůj svérázný humor a vlídné srdce. Byla jsi
naše věčně usměvavé sluníčko. Budeš nám moc
chybět. Bývalé kolegyně z městského úřadu.
Kdo tě znal, vzpomene, kdo
tě měl rád, nikdy nezapomene. Dne 26. září uplynul
rok ode dne, kdy nás náhle navždy opustil pan Josef Horák z Lomu. S láskou stále vzpomíná matka,
sestry Jana a Anna i ostatní
příbuzní. Děkujeme všem
za tichou vzpomínku.
To, že čas rány hojí, je jen
pouhý klam, bolest a vzpomínky v srdci zůstávají dál.
Dne 30. září tomu bylo
25 let, co nás navždy opustil můj manžel, tatínek,
strýc, děda pan Rudolf Jonáš. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkuje manželka Marie.
Dne 7. října uplynulo již
osm let od okamžiku, kdy
nás navždy opustil pan Jaroslav Novák. Stále vzpomínají manželka Milena
a synové s rodinami.

Jsou to již čtyři roky, co nás
10. října navždy opustila naše maminka a babička paní Vlasta Mužíková. Děkujeme všem, kdo
s námi vzpomínkou uctí
její památku. Dcera Vlasta
a syn Václav s rodinami.
Dne 13. října uplynul
smutný rok, kdy nás navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek, dědeček, strýc a bratr pan Pavel Hruška. Stále tě v srdci
máme a nezapomeneme.
Manželka, syn a dcery s rodinami a sourozenci.
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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: Jiřina Řeháčková
Paní Jiřina Řeháčková žije v Lomu se svým manželem již více než 20
let. Původní profesí je účetní a jako vedoucí účetního oddělení pracovala řadu let v Unipetrolu Litvínov. Dnes si užívá zasloužilého odpočinku, a tak má čas věnovat se zálibám. Jedna z největších je výroba
dekorativní keramiky, které se věnuje asi 12 let. O ní a svých dalších
zálibách nám povyprávěla.

a prostor pro tvorbu keramiky,
tak se nás sešla skupina nadšenkyň a společně si u Sylvy keramiku tvoříme a u toho se samozřejmě vždy skvěle pobavíme.
Keramiku jsem začala vytvářet, jak se říká od píky. Začala
jsem s malými věcičkami, hrnečky, květináčky, později jsem
přidala drobné figurky. Dnes tvořím hlavně dekorativní keramiku
do zahrady jako jsou například

rých domů a ulic na kulaté kameny. A také jsem objevila šnečí
ulity, na které se dají vymalovat opravdové šnečí domečky
s okénky, záclonkami a zahrádkami. Další mou velkou vášní je
moje zahrada, kterou jsem si sama
navrhla a s pomocí svého manžela také sama osázela stromy,
keři a květinami. Miluji kameny
ve všech velikostech a provedení
a všechny které jsem mohla, jsem

Tvůrčí síla a vynalézavost je součástí životů
lidí již od pradávna. Keramické výrobky jsou
spjaté s každodenním životem nás všech a když
zalistujeme do dávných časů, zjistíme, že je
vytvářeli a používali již pravěcí lidé. A pro mě
se staly chvilky s hlínou tím nejlepším zdrojem
odpočinku, a to hned na první sáhnutí.

„K vytváření věcí vlastníma
rukama jsem měla vztah již od
dětských let. Ráda jsem malovala, šila, pletla, vyšívala, to mi
ostatně vydrželo dodnes. A keramika mě vždy zajímala. Dokonce
si pamatuji, že jako malá jsem na
prázdninách u své tety s bratrancem vynalezla unikátní hrnčířský
kruh. Byl to kousek kulaté dřevěné desky, na kterou jsem plácla
hroudu jílovité hlíny ze zahrady
a můj bratranec desku obtočil

provázkem. Pak se rozeběhl, provázek táhl za sebou, a tak desku
roztočil.
K opravdové keramice jsem
se dostala až ve chvíli, kdy jsme
se s manželem přestěhovali
do rodinného domku v horním
Lomu. Naší sousedkou se stala
známá výtvarnice Sylva Prchlíková, která se mimo malování
jejích tak známých obrazů také
věnuje vytváření keramických
soch. A protože má podmínky

Výstava Kreativní Lom bude
9. listopadu
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 od 14 hodin 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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krmítka a pítka pro ptáky, aromalampy, ale také třeba různé obelisky a skulptury. Mám ráda zemité přírodní barvy, a tak jsou mé
výtvory většinou neglazované,
ponechané v přirozených barvách hlíny, jen oživené zátěrem.
Většinu z nich rozdám své rodině
a přátelům.
Inspirací je mi hlavně příroda,
která nabízí nepřeberné množství
tvarů. A proč právě keramika?
Samotný původ slova keramika
má kořeny v řeckém keramos,
které v doslovném překladu znamená hlína či hrnčířský produkt.
Je to o zkoušení a vytváření věcí
vlastníma rukama. Tuto potřebu
má v sobě většina z nás. Vždyť
tvůrčí síla a vynalézavost je součástí životů lidí již od pradávna.
Keramické výrobky jsou spjaté
s každodenním životem nás
všech a když zalistujeme do dávných časů, zjistíme, že je vytvářeli a používali již pravěcí lidé.
A pro mě se staly chvilky s hlínou tím nejlepším zdrojem odpočinku, a to hned na první sáhnutí.
Keramika ale není jediná má
záliba. Jednou jsem dostala od
manžela akrylové barvy a tak jsem
začala malovat drobné obrázky
s motivy květin, ptáků, ale i sta-

si vlastními silami přivezla z okolních polí. S těmi většími musela
samozřejmě pomoci technika.
Dnes je zahrada již vzrostlá a poskytuje nám tolik potřebný klid
a relaxaci. A co bych si přála?
Udržet si hlavně co nejdéle současnou kondici, abych svými výtvory mohla ještě dlouho dělat radost nejen sobě, ale také blízkým
a přátelům.“
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