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

neděle

1. 12. 2019
Program:

Lom, nám. Republiky od 16.00 hodin

Zábavný program pro děti, Mikuláš, čert a také Olaf
Rozsvícení stromu Andělem
Ukázky vánočních tradic, keramika, zpívání koled
Ježíškova pošta
Občerstvení: klobásy, čaj, punč
(příspěvek za občerstvení poputuje do psího útulku v Litvínově)

Vánoční koncert v kostele od 17.30 – Valdštejnovi trubači

Krásné a pohodové vánoční svátky,
hodně zdraví, štěstí a lásky!
Akci pořádá město Lom.
Upozorňujeme návštěvníky akce, že z ní může být přizována foto a video dokumentace pro účely propagace města, ke zveřejnění v novinách a na webu města Lom.

Rozsvícení Vánočního stromu na náměstí Republiky je nejvýznamnější celoměstskou aktivitou v Lomu pro nejbližší období, na
dvojstraně 4–5 jsou pozvánky i na další připravované akce.

Anděl přiletí do Lomu rozsvítit Vánoční strom
V neděli 1. prosince do Lomu
na náměstí Republiky přiletí anděl rozsvítit Vánoční strom. Adventní program pro děti začíná již
v 16 hodin, kdy se budou zpívat
koledy, zavzpomíná se na vánoční
tradice, k jídlu budou klobásy
a k pití čaj či punč. Návštěvníci si
mohou ve stánku zakoupit i drobné
vánoční ozdoby z keramiky. Organizátoři (město Lom) slibují, že
cestu „kolem“ bude mít Mikuláš
s čertem. Nebude se jednat o kla-

sickou mikulášskou nadílku, ale
pokud děti přinesou vlastnoručně
vyrobenou ozdobu na vánoční
stromeček, odmění je za to Mikuláš malým dárkem. Nově se děti
potkají také s Olafem, se kterým
se budou moci vyfotografovat.
V premiéře se v Lomu uskuteční
Ježíškova pošta i se svátečním razítkem, jehož otisk zájemci dostanou na přáníčko pro Ježíška
a mohou je získat i na památku
do svého památníčku. Vzhledem

Z hasičského zápisníku...

K zásahu již s novým
asistenčním vozidlem
Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Lom mají od
21. října k dispozici nové auto.
„Moderní speciál nahradil dosluhující Avii A31, která již technicky
neodpovídala současným požadavkům, a naopak vyžadovala velké
náklady na opravy a spotřebovala
i hodně paliva,“ říká starostka
města Lom Kateřina Schwarzová.
Peugeot Boxer Combi bude nejvíce využíván pro technické zásahy.

k tomu, že se plánuje pro Ježíškovu poštu v Lomu každý rok jiný
motiv razítka, mohou být tak přímými účastníky rodící se tradice.
Podmínkou je, aby si každý rok na
tuto akci vzali s sebou svůj památníček. Vánoční koncert od 17.30
v místním kostele Nejsvětější
Srdce Páně zahrají Valdštejnovi
trubači. Občerstvení bude za finanční příspěvek, který se jako
každ oročně věnuje útulku pro
opuštěná zvířata v Litvínově.

Přijďte si společně s námi zazpívat
Také v letošním roce se Lom připojí k celostátní akci „Česko
zpívá koledy“, která se plánuje
na 50. kalendářní týden.
„V předvánočním shonu zapomeneme na každodenní starosti, spojíme své hlasy a vykouzlíme krásný hudební zážitek nám
všem,“ zve obyvatele starostka
Kateřina Schwarzová a pokračuje:
„Přijďte si zazpívat nejznámější
české koledy s námi a s žáky základní školy do kostela Nejsvětěj-

To znamená jako asistenční vozidlo
při dopravních nehodách, odstraňování překážek z komunikací (padlé
stromy) nebo při čerpání vody ze
sklepů. Poslouží i při přepravě
členů kroužku mladých hasičů při
JSDH Lom na soutěže. „Jsme velice rádi, že díky současnému vedení města seLogo
technika
i věcné
pro– svislá
varianta
Logo představuje značku ve spojení s textem.
středky pro potřeby
dobrovolných
Nápis je vysázen z písma Univers Ultra Condensed, musí mít
pouze tuto znázorněnou podobu a nelze jej modifikovat.
hasičů obnovují,“
dodává velitel
Při umístění pod značku má text barvu černou (100 % K).
jednotky Petr Koutský.

šího Srdce Páně ve středu 11. prosince od 18 hodin.“
Vloni se město Lom připojilo
k dalším 814 místům po celé republice, kde se v rámci této akce
rozezněly líbivé vánoční koledy.
V rámci akce mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace města
Lom na webu, sociálních sítích
a v médiích. Město Lom nenese
odpovědnost za záznamy pořízené
a zveřejněné jinými subjekty.

02.04

Díky obyvatelům se ve městě
vysazují nové stromy

Na hasičský speciál město Lom získalo dotaci od Krajského úřadu Ústeckého kraje a od Generálního ředitelství hasičského záchranného
sboru – Ministerstva vnitra. Zbytek pořizovací ceny město dofinancovalo ze svého rozpočtu.

V sobotu 19. října se v katastru města Lom rozšířilo množství zeleně o 12 nových vzrostlých
stromů. Jedná se o listnáče i jehličnany, okrasné i ovocné, které
v celkem pěti vytipovaných lokalitách slavnostně vysadili obyvatelé
Lomu – dárci. To vše se uskutečnilo za vydatné pomoci pracov-

níků Městských technických služeb Lom.
„Tři stromy se vysazovaly
v mateřské školce v dolní části
města a stejný počet ve školce
v Loučné, dva u nádraží, jeden
v ulici Vrchlického a tři u Novostaveb nad horní školkou,“ vyjmePokračování na str. 2 a 3
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Pozor! Nálepky na popelnice Díky obyvatelům se ve městě
Dokončení ze str. 1
tvrzuje Martina Šípová: „Od okadostanete po zaplacení
novala lokality Martina Šípová,
mžiku, kdy jsme za peníze od dárců
radní pro sport a kulturu plus zázakoupili dvouleté stromy a další
roveň stála u zrodu myšlenky na
materiál potřebný k jejich vysazení,
místního poplatku za svoz
„adopci“ ve městě Lom. Nově vypřineslo peníze dalších 10 dárců
sazené stromy kolemjdoucí poa zájem o akci nadále pokračuje.“
odpadu pro rok 2020
znají na první pohled také podle
Vedení města proto vyzývá
Na základě častých dotazů obyvatel města Lomu na téma vydávání nálepek k označení odpadových nádob těch občanů, kteří
za svoz odpadu zaplatili, a vyvážení komunálního odpadu, přinášíme následující upřesnění.
„Odpadové nádoby budou obyvatelům samozřejmě vyváženy
i od 1. ledna 2020 stejně jako doposud,“ ubezpečuje starostka Kateřina
Schwarzová. Rovněž upozorňuje
obyvatele, že splatnost poplatku za
svoz komunálního odpadu v souvislosti se změnou Obecně závazné
vyhlášky o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních od-

padů, s účinností od 1. ledna 2020,
se završí 31. března 2020. V uvedený den má podle připravované
vyhlášky končit termín pro uhrazení místního poplatku za svoz
komunálního odpadu. Příslušné
nálepky pro rok 2020 obyvatelé získají při zaplacení poplatku přímo
v Městském úřadu Lom, a tamtéž
ji obdrží i ti, kteří předloží výpis ze
svého účtu o bezhotovostním převodu peněz na poplatek na svoz komunálu. Poplatek zůstává i nadále
42 korun na osobu a měsíc.
„Teprve po splatnosti, to je od
1.dubna 2020, budou vyváženy
pouze ty odpadové nádoby, které
budou označeny příslušnou samolepkou,“ uzavírá starostka Lomu.

Doprava je omezena i u kostela
Vodohospodářské stavby, spol.
s r.o. pokračují v opravě 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
jsme informovali, že pod železničním viaduktem díky semaforům
řidiči projíždějí kyvadlově. Opatrní musí být motoristé i chodci
i na křižovatce u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Bližší informace
zájemci získají na MÚ v Lomu, na
webových stránkách města a v následném vydání Lomské radnice.

Motoristé i chodci musí být opatrní
i na křižovatce u kostela Nejsvětějšího Srdce Páně, kde je nově koryto
potoka otevřeno.

cedulí se jmény dárců, které radnice nechala vyrobit.
„Peníze na zakoupení stromů
věnovali jednotlivci, rodiny, členové Klubu seniorů Lom-1 i radní
města Lom,“ vypočítává starostka
města Kateřina Schwarzová, která
všem těmto Lomákům děkuje
za darované částky, ať byly jakkoli vysoké. Velmi si pak váží přístupu Radka Zahradníka. Starostka
rovněž upozorňuje, že se jednalo
o první etapu, na niž, jak doufá, navážou další. Že bude další etapa
vysazování stromů od dárců již po-

i nadále své občany, kteří by ještě
rádi přispěli na pořízení a vysázení
„svého“ stromu, že tak mohou
udělat osobně, na Městském úřadě
v Lomu v kanceláři č. 19. Bližší
informace jim poskytne Martina
Šípová na telefonu 608 639 571.
Dar podle smlouvy se poskytuje za účelem nákupu nových
vzrostlých stromů či sazenic, které
budou vysázeny na území města
v rámci akce „Lom chce vysázet
nové stromy“. „Aby se vše mohlo
takto uskutečnit, je potřeba asistence pracovníků Městských tech-

Od Nového roku je povinné
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území
České republiky mikročipem, na což již upozornila minulé číslo
Lomské radnice. „V druhé části článku otiskujeme 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.
Proč se povinnost zavádí?
Zavedení povinného označení všech psů na území ČR by mělo být přínosem zejména v těchto oblastech:
n zjištění identity psa v případě potřeby kontrolních orgánů (SVS, PČR,
Celní správa, obce atd.).
n účinnější monitoring chovů a kontrola dodržování stanovených pravidel a předpisů (např. počtu držených zvířat, jejich věk, vakcinace, dodržování zoohygienických podmínek, zajištění pohody zvířat) a postih chovatelů v případě týrání zvířat,
n umožnění kontroly při prodeji psů prostřednictvím obchodníků, jak
z hlediska veterinárních, tak z hlediska finančních předpisů,
n bude možné prokázat vlastnictví psa, což je velmi důležité v případě
odcizených psů i v případě postihu vyplývajícího ze zodpovědnosti za
psem způsobenou škodu (např. případy, kdy pes způsobí dopravní nehodu, psi pytláci atd.),
n zatoulané řádně označené a evidované zvíře má podstatně větší naději,
že se vrátí ke svému původnímu majiteli, jeho návrat je operativnější.
Kdo označení mikročipem provádí, jaká je jeho cena? Najdu někde seznam veterinárních lékařů, kteří „čipování“ provádějí?
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří
jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost (jsou
registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR: https://www.vetkom.cz/
seznam-veterinaru).
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na
jeho typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.
Kdo bude provádět kontroly, zda mají psi čip?
Dozorovým orgánem je Státní veterinární správa.
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vysazují nové stromy
nických služeb Lom. Nejen při
zakoupení a dovozu vybraných
stromů a dalšího potřebného materiálu, vykopání děr v předem vytipovaných lokalitách a asistenci při

slavnostním vysazování, ale bude
potřeba se o nové stromy starat
a pravidelně je zalévat. Za to vše
zasluhují velký dík nás všech,“
uzavírá Kateřina Schwarzová.

označování psů (II.)
Není „čipování“ pro psa nebezpečné či zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do
podkoží zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso.
Mikročip je pouze pasivním nosičem informace, neobsahuje žádný
vlastní zdroj energie. Aktivovat mikročip umí jen speciální čtecí zařízení.
Jaké hrozí sankce v případě nesplnění této zákonné povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné očkování proti vzteklině.
Bude zároveň od ledna 2020 již fungovat registr čipovaných psů?
Funguje již nějaký? K čipování psů již dochází…
Příslušná novela zákona č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon) nezavádí
povinný zápis do jakéhokoli registru psů. Povinností je, aby v dokladu
o očkování proti vzteklině (tj. v očkovacím průkazu, v pasu psa) bylo
uvedeno číslo mikročipu. Obec si však může povinnost evidence stanovit vyhláškou. Některé obce to již takto nastaveno mají. V současné době
není zatím řešena oblast jednotné celostátní evidence psů.
Vztahuje se nová povinnost také na kočky či další druhy zvířat?
Příslušná novela veterinárního zákona zavádí povinné označení pouze u psů.
Situace je však odlišná, pokud se svým zvířetem plánujete cestovat do
zahraničí. V takovém případě se povinnost označení zvířete mikročipem
stanovená evropskou legislativou již řadu let vztahuje nejen na psy, ale
také na kočky a fretky.
Další informace k cestování se zvířaty naleznete na internetu:
https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/.
Můj pes má platné očkování proti vzteklině. Termín přeočkování
má až v průběhu roku 2020 (případně 2021 či 2022). Musím jej nechat čipovat ještě v roce 2019, nebo stačí až při přeočkování?
Jak již bylo uvedeno, na základě zmíněné novely veterinárního zákona je s účinností od 1. ledna 2020 očkování psa proti vzteklině platné
pouze pokud je pes označen mikročipem, případně označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Není tedy možné tuto proceduru odkládat až do dalšího přeočkování. Pokud tak již chovatel neučinil, je nutné nechat psa označit nejpozději do konce roku 2019, jinak bude
očkování považováno za neplatné.

Cesta za lepším vzděláváním? Lom spolu
s dalšími školami na Litvínovsku jde do toho!
Stálé zlepšování, inspirativní novinky, posilování dovedností při
vzdělávání, ale také spolupráce
s učiteli, rodiči, žáky nebo zaměstnavateli. To je cílem projektu č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/00110
95 s názvem „Místní akční plán
rozvoje vzdělávání II pro ORP
Litvínov“. „Je tedy logické, že
se do projektu zapojila i naše ZŠ
a MŠ Lom,“ říká starostka města
Kateřina Schwarzová, která zastupuje zřizovatele školy.
„Naše aktivity chtějí školy propojovat, posilovat v různých odbornostech, jako je například
čtenářská nebo matematická gramotnost,“ sdělila manažerka projektu Kamila Fridrichová z obecně
prospěšné společnosti MAS Naděje, která společné aktivity škol
realizuje a koordinuje. Činnosti se
mimo jiné zaměřují na hledání příčin problémů v oblasti vzdělávání
a snaží se aktivně zapojit všechny
subjekty, které mají o vzdělávání
zájem, včetně široké veřejnosti.

„Na Litvínovsku je do projektu zapojeno celkem 15 škol, kterým náš
projekt poskytuje podporu v podobě financí nebo v oblasti odborného růstu. Na oplátku požadujeme
od škol součinnost při získávání dat
a informací, které se týkají různých
oblastí vzdělávání a přispívají ke
zvyšování kvality při výuce,“ dodala Fridrichová. Projekt, který navazuje na již realizovaný „Místní
akční plán rozvoje vzdělávání I pro
ORP Litvínov“, odstartoval letos
1. května a potrvá do konce dubna
2022. Finančně je hrazen z dotace Ministerstva školství mládeže
a tělovýchovy ČR prostřednictvím
Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání 2014 – 2020.
Jeho realizátorem je obecně prospěšná společnost MAS Naděje ve
spolupráci s městem Litvínov.
Více informací je k dispozici
na webových stránkách projektu –
http://www.masnadeje.cz/projekty/
mistni-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-ii-pro-orp-litvinov/.

Upozornění: Nekrmte toulavé kočky!
Na základě opakující se stížnosti na výskyt volně toulavých
koček v okolí Havlíčkova náměstí
v horní části Lomu, upozorňují
radní města občany, aby svým přístupem nenapomáhali nekontrolovanému zvyšování populace koček, a naopak spolupracovali na
regulaci jejich kolonie.
Zvýšený počet koček volně žijících i těch z okolních zahrad a domácností se pohybuje v okolí Havlíčkova náměstí a nedalekého lesa.
V hustě zalidněných oblastech se
kočky živí odpadky a pokud dostávají ještě další přilepšení od lidí,
takzvaných krmičů, nefunguje v lokalitě přirozená úprava jejich počtu,
ale dochází k přemnožení. Vedle
„krmičů“ situaci v lokalitě zhoršují i chovatelé koček, kteří své miláčky nenechají vykastrovat, ale naopak jim umožní volně se družit
s kočkami toulavými. Kastrace takových volně se pohybujících koček by měla být pro každého zodpovědného majitele samozřejmostí.
Vždyť kočka má v jednom vrhu
3 až 6 mláďat 2x ročně, a tak se
populace může rychle rozrůstat.
Kočka je přitom teritoriální a samotářská. Vyskytuje-li se více koček

na malém území, dochází k nesčetným soubojům a rvačkám (o jídlo,
o samice, o postavení, o území), při
kterých se kočky navzájem těžce
zraňují, zabíjejí nebo dlouze a v bolestech umírají. Kočky se stávají
agresivními vůči sobě navzájem
i vůči malým koťatům. Není zde
dostatek prostoru k žití.
Spousta koček znamená i zvýšené znečištění zahrad či ulic kočičím trusem, nepříjemné je i kocouří značkování teritoria. Kočky
mohou rovněž přenášet spousty
nemocí a parazitů, některé choroby nakazí přímo člověka.
Toulavé kočky trpící nemocemi nebo agresivní jedinci rovněž představují nebezpečí pro domácí kočky, přijdou-li s nimi do
styku. Ať už jde o rvačku nebo
přenos infekcí, nemocí, chorob
a parazitů.
Město Lom podniklo příslušné
kroky ohledně osvěty mezi obyvateli – „krmiči“ v okolí místa, kde
k uvedené problematice dochází.
Obyvatelé byli řádně poučeni, jak
k věci přistupovat, aby došlo k minimalizaci místního problému.
Není ale možné plošný odchyt
Pokračování na str. 4
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Slavnostní přivítání
nových občánků
V pátek 25. října na radnici přivítala starostka Kateřina
Schwarzová s radní Martinou Šípovou a s dětmi místní mateřské školy deset nových občánků
města Lomu. Přivítány byly tyto
děti: Viktorie Novotná, Karolína

Kanciánová, Victorie Dieneltová, Václav Kladivo, Soňa Kuchařová, Patrik Kalach, Ema Puff
lerová, Duc Vuong Dinh i Igor
a Boris Holíkovi. Šťastné vykročení do života přeje našim nejmenším vedení města.
Slavnostní přivítání nových občánků města Lomu, které doprovázeli jejich
nejbližší, se uskutečnilo v obřadní místnosti radnice ve dvou skupinách.

Novým občánkům, jejich rodičům a blízkým zarecitovaly děti z lomské mateřské školy.

Po delší době jsme do svazku našeho města přivítali také dvojčátka.

V knihovně se soutěžilo

Děti malují, stříhají, lepí,
vyzkoušejí si různé techniky
a práci s neobvyklými materiály.
Je nutné dítě vždy předem přihlásit vzhledem
k omezené kapacitě.
Registrační poplatek na materiál činí 30,- Kč
a hradí se týden předem s odevzdanou

V rámci celorepublikové akce
„Týden knihoven“ (30. 9. až 6. 10.)
navštívili lomskou knihovnu
chlapci a děvčátka z MŠ v Loučné
a žáci základní školy ze 4. A. Pro
děti byly připraveny besedy s povídáním o dětských knihách, které
doplnily zábavné soutěže uzpůsobené dle věku dětí, jako v malování, hádání hádanek, určování
zvířátek či například vědomostních
kvízech. Děti se do soutěží zapojily
s chutí, a měly radost i ze sladkých
odměn, které získaly za správné
odpovědi. „Jsme rády, že se dětem
besedy líbily a děkujeme za milou
návštěvu,“ vzkazují knihovnice.

přihláškou.

Informace a přihlášky
v Městské knihovně Lom,
telefon: 476 769 874
e-mail: knihovna@knihovna-lom.cz

Upozorňujeme účastníky akce, že z ní může být pořizována fotodokumentace pro účely
propagace města, ke zveřejnění v novinách a webu města Lom.

Upozornění: Nekrmte toulavé kočky!
Dokončení ze str. 3
a kastrace všech koček „na ulici“,
neboť mezi toulavými mohou být
i ty, které mají majitele. V současné době se podnikají další
kroky ve spolupráci se specializovanými organizacemi a státními

orgány ve věci využití současné
legislativy k možné regulaci volného pohybu zvířat ve městě.
Dále se plánuje opětovné setkání s obyvateli této lokality s vedením města, za přítomnosti veterinářky.

Město nabízí | Strana 5
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Pozvánka na vánoční jarmark
Základní a Mateřské školy
Lom zve na letošní Vánoční jarmark. Ten se bude konat ve středu
11. prosince od 15.30 do 17.00
v budově základní školy v ulici
Vrchlického. „Již tradičně se můžete těšit na výrobky dětí z mateřských škol i žáků základní školy,

občerstvení a letos nově i na hudební vystoupení,“ zve obyvatele
Lomu Jaroslav zajíc, ředitel školy,
a pokračuje: „Využijte možnosti
načerpat vánoční atmosféru a potkat své sousedy, známé či své bývalé učitele. Budeme se na Vás
všichni těšit.“
Základní a Mateřská škola Lom Vás zve

ve středu 11. prosince
na tradiční

VÁNOČNÍ JARMARK
od 15.30 do 17.00 v budově ZŠ v ulici Vrchlického

MĚSTO LOM - Městská knihovna Lom - Psí útulek Litvínov

sbírka krmiva

ve prospěch psího útulku v Litvínově

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

v Lomu: Po+St 9:00 -12:00 13:00-17:00
Út+Čt 9:00 -12:00 13:00-15:00

v Loučné: St 14:00-17:00

DĚKUJEME VÁM ZA JAKÝKOLIV PŘÍSPĚVEK.

Těšit se můžete na:
výrobky dětí z mateřských škol i žáků základní školy,
občerstvení
a nově i na hudební vystoupení.
Využijte možnosti načerpat vánoční atmosféru a potkat své sousedy, známé či své bývalé učitele.
Upozorňujeme, že z akce bude pořizována fotografická dokumentace
pro účely propagace ZŠ a MŠ Lom i města Lom.

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

I o taková pietní místa je třeba pečovat
Již v první říjnové dekádě si
mohli návštěvníci Městského hřbitova Lom všimnout nově upravených pietních míst. Jednalo se
o hrob prvního českého starosty
města Františka Veselého, nebo
místo odpočinku Antonína Novotného, který před 99 lety stál u zrodu
skautingu na Mostecku, nově vyzdobený je i památník německým
a českým obětem 2. světové války
či pietní místo určené památce lomských obětí během důlních neštěstí.
„Skautský památník na hřbitově
u nás v Lomu je opět v novém,“

uvedla starostka Kateřina Schwarzová na Facebooku Lomská radnice již 9. října. Upozornila obyvatele, že obnovu nejen tohoto místa
zabezpečilo vedení města.
O pár týdnů později se lomský
hřbitov se v rámci Dušiček rozzářil řadou svíček a hroby byly vyzdobené květinovými dary. V České
republice je totiž vzpomínka na
všechny zesnulé vedle Vánoc největším svátkem, který oslavují
vzpomínkou na blízké, květinovým darem, zapálením svíčky, nejen křesťané, ale i mnozí ateisté.

na téma „ MÉ OBLÍBENÉ ZVÍŘÁTKO “

Své práce o velikosti minimálně A4 a maximálně A3 odevzdejte i s potravinovým
příspěvkem nejpozději do 13. prosince do lomské knihovny.
Obrázky si podepište celým jménem, připište adresu, věk, tel. číslo / email. adresa
Na vítěze čekají věcné ceny. Předání cen proběhne v lednu 2020 v lomské knihovně.
Vítězové budou včas informováni.
/Informace na tel. č. 476 769 874/

Město Lom vyhlašuje soutěž

VÁNOČNÍ
OKNO
Soutěž pro děti a rodiče o nejhezčí
okno s vánoční výzdobou.

Soutěž se uskuteční od 16. do 20. prosince 2019
Přihlášky si můžete vyzvednout v Městské knihovně v Lomu i Loučné

a tamtéž po vyplnění odevzdat do 16. prosince.

Vítěz se může těšit na věcnou odměnu.
Příští rok si místní skauti připomenou 100 let od vzniku organizace i u tohoto
jediného dochovaného dokladu o předválečném skautingu na Mostecku.

Bližší informace: tel. č. 476 769 874, e-mail: knihovna@mesto-lom.cz
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Záložka do knihy spojí žáky z Lomu a Dolného Kubína
Již 10. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia „Záložka do knihy spojuje školy: List
za listem – baví mě číst“ vrcholí. K Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2019 ho vyhlásily
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. ZŠ Lom byla
přidělena Základná škola Janka
Matúšku z Dolného Kubína.

„Mezinárodní projekt, o kterém
v minulém čísle Lomská radnice
informovala, se chýlí ke konci,“
upozorňuje Jaroslav Zajíc, ředitel školy. Cíl projektu je navázání
kontaktů mezi českými a slovenskými školáky a podpora čtenářství
prostřednictvím výměny záložek
do knih. Žáci vytvoří záložku do
knihy, na níž libovolnou technikou
ztvární letošní téma projektu „List
za listem – baví mě číst“, a vymění

Žáci z lomské školy vyrábějí záložku do knihy na téma „List za listem – baví mě číst“ pro partnerskou ZŠ Janka
Matúšku z Dolného Kubína.

Aktuality ze školních lavic
Ve středu 11. prosince se žáci základní školy setkají se seniory v pensionu v Loučné. Během členské schůze KS Lom-Loučná si pro navození příjemné předvánoční atmosféry
všichni společné zazpívají.

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

polévka

zeleninový
18. 11. pondělí
vývar s jáhly
19. 11. úterý

hlavní jídlo
těstovinové flíčky se zelím a uzeným

špenátová
s vejci

holandský řízek, bramborová kaše, okurka
znojemská omáčka, houskový knedlík

20. 11. středa

pórková

21. 11. čtvrtek

cizrnová

kuře na paprice, těstoviny

22. 11. pátek

rybí

vepřové na kmíně, rýže

25. 11. pondělí květáková

dušená zelenina, bramborové placky, moučník

26. 11. úterý

uzený vývar s rýží

kynuté knedlíky s ovocem

27. 11. středa

mrkvová

smažený květák, brambor

28. 11. čtvrtek

rajská s těstovinou vepřová kotleta na žampionech, rýže

29. 11. pátek

česnečka

žáků na Slovensku. Tento projekt
se velmi osvědčuje při přibližování
reálií Slovenska. „Děkujeme tímto
všem žákům i učitelkám a vychovatelkám za příkladné zapojení do
projektu,“ uzavírá Jaroslav Zajíc.

Do areálu školky již vstoupíme suchou nohou
V MŠ Lom je u vstupní branky
nově opravená zámková dlažba
v místech, kde se při dešti tvořily kaluže. Situaci obtěžující pro
děti, jejich rodiče i pro personál
školky, vyřešilo vložení odtokového kanálku do zámkové dlažby.

Potíže s kalužemi kanálek odstranil, propadlá místa dlažby byla vyrovnána a opravena. „Děkujeme
městu Lom za pomoc při vyřešení
reklamace u externí firmy,“ děkuje
i touto cestou vedoucí MŠ Jitka
Strýhalová.

těstovinový salát s kuřecím masem

02. 12. pondělí z vaječné jíšky

italský zbruf, špagety

03. 12. úterý

fazolová

drůbeží játra, rýže

04. 12. středa

hovězí vývar
s kapáním

francouzské brambory, zelný salát

05. 12. čtvrtek

zelňačka

dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

06. 12. pátek

zeleninová
s bulgurem

frankfurtská hovězí pečeně, houskový knedlík

09. 12. pondělí hráškový krém

si je se žáky z partnerské školy. Výměnu záložek mohou školy využít
k navázání spolupráce, kontaktů
nebo na poznávání slovenského
jazyka, literatury, historie, kultury, regionálních zvyků či života

srbské rizoto, červená řepa

10. 12. úterý

drůbeží vývar
s kapáním

zapečené rybí filé, brambor, zelný salát

11. 12. středa

brokolicová

zapečené penne s kuřecím masem a sýrovou
omáčkou

12. 12. čtvrtek

gulášová

bramborové šišky s mákem

13. 12. pátek

zeleninová
se sýrovým
kapáním

segedýnský guláš, houskový knedlík

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

Město zajistilo plavecký výcvik žáků
Město Lom, formou schváleného provozního příspěvku, zafinancovalo plavecký výcvik žáků
prvního stupně základní školy.
„V tomto kalendářním roce již podruhé tak vedení města umožnilo
žákům třetí a čtvrté třídy zdokonalit
své plavecké dovednosti,“ říká Jaroslav Zajíc, ředitel školy a pokračuje: „V době, když dobré plavecké
schopnosti nejsou samozřejmostí

u každého dítěte, je to nutný počin.“
Rodiče tak mají jistotu, že základy
plavání jejich dítě zvládne ve škole.
Společně si pak mohou již jen užívat vodních radovánek. „Současně
do této části plaveckých dovedností
svých dětí nemusí nic navíc investovat, protože jak doprava, tak samotný výcvik byl financován naším zřizovatelem – městem Lom,“
uzavírá Jaroslav Zajíc.

Senioři, životní události, tipy, inzerce | Strana 7
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Po návratu z Libochovic již připravujeme výlety na příští rok
Příchod podzimu přivítali naši
senioři při grilovací party u penzionů v Loučné. Následný zájezd do
pivovaru v Krušovicích spojený
s exkurzí a degustací vyráběných
piv jako by do žil seniorů vlil novou krev, návštěva města Rakovníka

pak byla krásnou tečkou za výletem.
Den seniorů jsme oslavili 16. října
při hudbě a tanci v sále restaurace
Nový výčep za přítomnosti představitelů města a zástupců klubu seniorů z Lomu. Z rukou starostky Kateřiny Schwarzové převzali letošní

Z rukou starostky Kateřiny Schwarzové převzali letošní jubilanti z klubu
v Loučné dárkové poukazy.

Krásné zážitky v lázních i při sázení stromů
Za krásný týdenní pobyt ve Františkových Lázních radním města
Lom děkují členové Klubu seniorů
– Lom 1. Opravdu krásný zážitek to
byl pro všechny, ať byli v lázních poprvé či již je v minulosti navštívili.
Absolvovali jsme celkem 14 procedur, každodenní dlouhé procházky
po okolí i zábavné večery. V hotelu,
ve kterém jsme byli ubytovaní, bylo
výborné jídlo i ochotný personál.
Plni sil jsme se tudíž 19. října
v hojném počtu zúčastnili sázení

stromů ve školce v Husově ulici
i v prostoru před ní. Doufáme, že
všechny stromy i s tím, zakoupeným členy Klubu seniorů – Lom 1,
nám všem porostou k radosti, aby tu
něco zůstalo po nás další generaci.
Na listopad máme již naplánované další aktivity a doufáme, že
se při městských akcích potkáme
s kolegy z Loučné, abychom se
více poznali.
Marie Pauchlá
předsedkyně KS – Lom 1

jubilanti z klubu dárkové poukazy.
Zábava okořeněná tradiční tombolou pokračovala do večerních hodin.
Letošní poslední zájezd se uskutečnil 27. října na prodejní trhy v Ředhošti a výlet jsme zakončili prohlídkou zámku v Libochovicích. Již teď
se připravujeme a plánujeme zájezdy na příští rok.
Josef Vyhnal
předseda KS Lom-Loučná
Pomoc potřebným: Ani členové
Klubu seniorů Lom-Loučná a jejich
přátelé z penzionu nezapomněli na nemocné děti – onkoláčky –
– z nemocnice v Motole, kde se léčí
i holčička Veronika z Lomu. Zakoupili pro ně školní a mycí prostředky,
knížky a další věci za celkem 2 020
korun. Ty byly společně s dalšími
dary ze sbírky předány 10. září na
hematologickém oddělení v pražském Motole. Máme milou povinnost poděkovat dárcům z Loučné
i na stránkách Lomské radnice.

Inzerce
Nabízím do dobrých rukou majiteli zahrady či rodinného domu 3 psy
s podmínkou, že všichni zůstanou
spolu. Na oplátku nabízím každý
měsíc příspěvek na krmení. Bližší info na tel. č. 607 238 146 nebo
e-mail: stuartmackie@seznam.cz.

Vzpomínáme

Kdo jste ho znali, v dobrém vzpomínejte. Kdo jste ho měli rádi, nikdy nezapomeňte. Dne 4. listopadu uplynulo 6 let od úmrtí pana
Josefa Chudoby z Lomu, který
by se 7. listopadu dožil 53 let. Stále vzpomíná zarmoucená rodina.

I přesto, že jsi nečekaně odešel
a tvůj hlas utichl, my stále vzpomínáme, a tak všem připomínáme, že dne 14. listopadu by oslavil
náš Oldřich Halada 75. narozeniny. S láskou vzpomínají a sklenkou připíjejí manželka Irenka, děti
Ivana, Olík a Pavel s rodinami. Připojují se i vnoučata Janička, Verunka, Mirečka, Oli, Pavlínka, Péťa
a pravnučky Viktorka a Natálka.
„Vždyť víš, srdce nehasnou.“

Blahopřejeme

Za krásný týdenní pobyt ve Františkových Lázních radním města Lom děkují členové Klubu seniorů – Lom 1.

Během listopadu oslaví svá životní
jubilea tito občané města Lomu:
Čestmír Žižka, Věra Zaspalová,
Miloš Huml, Václav Štola, Oldřich
Žampach a Jaromír Petříček.
Hodně pohody, zdraví a životního optimismu přeje vedení města.

Tipy na volný čas (do 15. prosince)
zábavný pořad Partička – Citadela Litvínov, od 17.30
divadelní představení Intimní příběhy z ráje – Citadela Litvínov, od 19.00
Muzejní noc 2019 – živá a neživá příroda – Oblastní muzeum Most, od 16.00
Tančírna – taneční večery pro veřejnost – Citadela Litvínov, od 19.00
dětské divadelní představení Podzimní pohádka aneb skřítek Třešnička a červené jablíčko
– Citadela Litvínov, od 16.00
24. 11. taneční zábava Malá muzika Chomutov – Citadela Litvínov, od 16.00
30. 11 koncert Junior Big Band a North Big Band s Janem Smigmatorem – Citadela Litvínov, od 19.00
01. 12. Rozsvícení vánočního stromu s Olafem a Mikulášem – Lom, nám. Republiky, od 16.00
01. 12. koncert Valdštejnovi trubači – Lom, kostel Nejsvětější Srdce Páně, od 17.30
04. 12. koncert Aneta Langerová – Citadela Litvínov, od 19.00
06. 12. koncert Lunetic – Attic music club Litvínov, od 19.00
08. 12. Offroad safari Stezky uhlí: těžba z blízka – sraz Litvínov, Šumná v 10.00 – nutno předem objednat
09. 12. Vánoční dílničky pro šikovné děti – Lom, městská knihovna, od 15.00
11. 12. vánoční zpívání pro všechny Česko zpívá koledy – Lom, kostel Nejsvětější Srdce Páně, od 18.00
14. 12. Offroad safari Vánoční Sasko: poklad za kopcem – sraz Litvínov, štáb Rico, v 11.00 – nutno předem objednat
do 20. 12. sbírka pro litvínovský útulek pro opuštěná zvířata Štěkání na Ježíška – Lom, městská knihovna

Dne 15. listopadu uplynuly dva
smutné roky od okamžiku, co nás
opustil milovaný manžel, tatínek,
dědeček, bratr a strýc pan Václav
Vašák. Stále vzpomínáme a nikdy
nezapomeneme. Manželka, synové s rodinou a vnoučata.

20. 11.
21. 11.
22. 11.
22. 11.
24. 11.

Dne 19. listopadu uplyne 10 let
od okamžiku, kdy nás navždy
opustila naše milovaná manželka, maminka, babička a prababička paní Marie Brabcová. S láskou
a úctou vzpomínají manžel Zdeněk, synové Zdeněk a Petr s manželkami, vnučka Dagmar i vnukové Tomáš, David a Jan s rodinami.
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V Kulturním domě v Lomu proběhla ojedinělá výstava, která si dala za cíl představit naše „Lomáky“ trochu netradičně, a to jako amatérské
výtvarníky, řezbáře či například malíře. Pro všechny bylo velkým překvapením, kolik šikovných a nadaných sousedů žije v našem městě. Akce
se setkala s velkým ohlasem veřejnosti, a tak doufáme, že jsme přispěli k počátku krásné tradice a s našimi lomskými kreativci se budeme setkávat častěji. Představujeme Vám naše lomské šikovné ruce.

Lomské šikovné ruce: Vlastislav Tůma
Pana Vlastislava Tůmu, který v Lomu žije již více než 11 let, můžeme
denně potkávat na ulicích města při práci pro lomské technické služby. Málokdo ale ví, že je velmi nadaný malíř, který se v minulosti výtvarnému umění velmi aktivně věnoval. Mimo malování má ještě dalšího velkého koníčka a tím je hra na bluegrassové pětistrunné banjo.

„K malování jsem měl vztah
už od školních let. Pamatuji si,
že vždy, když jsme měli hudební
výchovu, přišel do třídy tehdejší
ředitel základní školy v Krásné
Lípě, kde jsem s rodiči bydlel
a vzal mě do kabinetu výtvarné
výchovy. Tam jsem podle knih
maloval velké obrazy témat z pravěku, starověku nebo středověku,
které se pak používaly při výuce.
A tak bylo zcela samozřejmé, že
jsem se malování chtěl věnovat
i v profesním životě, proto jsem
se vyučil malířem skla v Novém
Boru. Tuto profesi jsem vykonával 2 roky, kdy jsem ji bohužel
kvůli své nemoci musel opustit.
Poté jsem 10 let pracoval v propagaci, kde jsem se naučil písmomalířství a sítotisku. Dělal jsem
také návrhy a realizaci kulis pro
divadlo v Kutné Hoře. Nakonec
mě osud zavál do evangelického
kláštera v Plzni, kde jsem pracoval jako restaurátor starých obrazů a maloval suvenýry pro turisty. Život v klášteře ale byl pro
mě moc uzavřený, chyběla mi příroda, a tak jsem po 2 letech klášter opustil.
Malování mě ale vydrželo dosud. Témata pro svá díla čerpám
hlavně z přírody, kdy při procházkách nebo houbaření nosím s sebou skicák k zachycení určitého
momentu, jako třeba vodní hladinu, krajinu zahalenou v ranní
mlze, kouř z komínů, ale také
třeba koně v pohybu, které pak
přemalovávám na plátno.
Nejbližší je mi umělecký
směr impresionismus, jehož cílem je malba v přírodě, pokus
o zachycení okamžité atmosféry
dané chvíle a její neopakovatelnosti, okamžiku duševního rozpoložení, vystižení bezprostředních dojmů, nálady a hry světel
a stínů. Právě vliv světla, atmosféry nebo roční doby má hlavní
podíl na výsledné dílo.

Dříve jsem maloval na plátno
olejovými barvami, dnes základ
tvořím vodovými barvami jako
podmalbu, pak hrubším štětcem
nanáším tempery a na závěr vystínuji špachtlí. Používám jasné,
čisté barvy, minimálně čerň,
která se v přírodě prakticky nevyskytuje.
Svoje obrazy jsem několikrát vystavoval a většinou je věnuji svým kamarádům. Malování
ale není můj jediný koníček, velice rád mám hru na pětistrunné
banjo. Jsem samouk a ke hraní
jsem se dostal ve svých mladých
letech v Krásné Lípě, kdy jsem
začal hrát s partou při trempování. Občas si zahraji při country večeru s kapelou v Lomu
a jezdím ke svému bratrovi, kdy
s místní kapelou hrajeme country
celý víkend. Dodnes se jako samouk hru na banjo učím.
Bluegrassové banjo je snadno
identifikovatelné podle kolíku
páté zkrácené struny, který ční
z boku krku, ten má 22 pražců.
Používá se hlavně při country muzice a při hře amerických lidovek
z dob Divokého západu a tradicionálech. Za jednoho z průkopníků
hry na tento typ banja je považo-
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ván Marko Čermák, zakládající
člen skupiny Greenhorns, dnes na
něj hraje skupina Poutníci a další.
Díky nim se pětistrunné banjo dostalo do povědomí českého národa. A víte, proč si sebou berou
banjo na svoje výpravy skauti?
Protože se s ním dobře pádluje. To
je samozřejmě vtip.

A jaký je můj cíl do budoucna?
Přál bych si zachovat co nejdéle
svoji současnou kondici, ke které
mě hodně pomáhá má současná
práce na čerstvém vzduchu a samozřejmě zahrát ještě hodně hezkých písniček a namalovat ještě
spoustu obrazů, abych mohl udělat
radost dobrým lidem kolem sebe.“

Nejbližší je mi umělecký směr impresionismus, jehož
cílem je malba v přírodě, pokus o zachycení okamžité
atmosféry dané chvíle a její neopakovatelnosti,
okamžiku duševního rozpoložení, vystižení
bezprostředních dojmů, nálady a hry světel a stínů.
Právě vliv světla, atmosféry nebo roční doby má
hlavní podíl na výsledné dílo.
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