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Informace k digitalizaci katastru nemovitostí
Jak jste již byli informováni prostřednictvím vývěsních tabulí města a webových
stránek města, jsou vlastníci nemovitostí, u kterých došlo v uplynulém roce
2012 ke změně výměry pozemku, změně výměry stavby či změně vlastnictví
nemovitosti, podat dílčí daňové přiznání ﬁnančnímu úřadu Ústeckého kraje,
územní pracoviště Litvínov. Změna mohla nastat darováním, prodejem či digitalizací katastru nemovitostí, která proběhla v roce 2012.
Veškeré dotazy vám rádi zodpovíme na MěÚ v Lomu – oddělení správy majetku, výstavby, investic, MH a ŽP či na tel. č. 476 769 872.

Severočeské vodovody a kanalizace a. s. informují
Cena vody (vodné a stočné) pro kalendářní rok 2013
Představenstvo společnosti SčVaK stanovilo s platností od 1. 1. 2013 jednotné
ceny vodného a stočného pro odběratele takto:
Kč/m3 (bez DPH)
39,49
37,89
77,38

vodné
stočné
celkem

Kč/m3 (s 15% DPH)
45,41
43,57
88,99

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. – VEOLIA

rok
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

vodné
Kč/m3
45,41
42,86
39,42
37,41
34,49
32,22
29,54
28,17
26,07
24,41

stočné
Kč/m3
43,57
40,44
35,77
32,60
30,05
28,10
25,59
24,38
22,37
19,54

cena vody
celkem
Kč/m3
88,99
83,30
75,19
70,01
64,54
60,32
55,13
52,55
48,44
43,95

růst
%
6,83
10,79
7,04
8,48
7,00
9,41
4,91
8,48
10,22

inﬂace
%

růst %
za 7 let
61,42
58,52
55,22

2,0
1,0
6,3
2,8
2,5
1,9
2,8

Další informace na straně 3

V roce 2012 byl zaznamenám ve městě
mírný pokles obyvatel
V roce 2012 se do Lomu přihlásilo k trvalému pobytu 176 obyvatel, odstěhovalo se z města 194 obyvatel, zemřelo 47 obyvatel a narodilo se 31 nových občánků. K 31. 12. 2012 mělo město Lom 3 818 obyvatel.

Euroregion v Lomu
První jednání rady v letošním roce
se uskutečnilo 25. ledna 2013 v příjemném prostředí kavárny u Radnice
v Lomu. Členové rady i četní hosté se
zde podrobně seznámili s aktuálními
informacemi z Fondu malých projektů,
který euroregion spravuje, a také s přípravou nového programu na podporu

přeshraniční spolupráce. Podrobně se
zabývali také navrženými změnami
v odborných komisích euroregionu
a pověřili vedení euroregionu projednat tyto návrhy se všemi předsedy jednotlivých komisí. Připravena byla také
valná hromada euroregionu, která se
bude konat 29. března v Mostě.

Jak jsme v Lomu volili prezidenta
Miloš
Zeman
1019 hlasů

Karel
Schwarzenberg
508 hlasů

Foto: www.impuls.cz

Foto: www.impuls.cz

Historicky první volba prezidenta
republiky byla i mezi občany našeho
města vnímána jako velice zásadní
a důležitý krok a tak byla poznamenána velkým zájmem a hojnou účastí.
V prvním kole volby byla účast
50,75 % oprávněných voličů, ve druhém kole pak 50,8 % oprávněných
voličů. V rozhodujícím druhém kole
volby získal Miloš Zeman celkem

1019 hlasů a Karel Schwarzenberg
508 hlasů.
Stejně jako byla tato přímá volba
prezidenta historický první v naší zemi,
pro řadu mladých lidí to byla také jejich
volební premiéra. Tak to bylo i u několikanásobného ﬁnalisty mistrovství
České republiky v plavání Miroslava
Soukupa, který v době volby dovršil
plnoletosti (viz foto vpravo).

ZŠ a MŠ Lom mají novou ředitelku
Vážení a milí spoluobčané, dovolte
mi prosím tímto způsobem vám představit novou paní ředitelku Základní
školy a Mateřské školy Lom, příspěvkové organizace města Lom, paní
Mgr. Ivanu Šabkovou, jenž byla Radou
města Lom jmenována na základě doporučení konkurzní komise. Konkurzní
komise byla složená z odborníků z řad
České školní inspekce a Odboru školství Krajského úřadu v Ústí nad Labem, ředitelky ZŠ v Mostě a paní učitelky ZŠ v Lomu. Svého zástupce zde
měla Rada města Lom a také Školská
rada zřízená při ZŠ Lom. Ivana Šabková se ujala své funkce 22. 1. 2013.
Paní ředitelce přeji nejen já, ale
též všichni radní našeho města mnoho
úspěchů. Velmi se těšíme na spolupráci.
Kateřina Schwarzová, starostka

Děkuji za projevenou důvěru
a jmenování do funkce ředitelky
lomské školy.
Budu se snažit uplatnit své dlouholeté
pedagogické zkušenosti pro zlepšení
chodu školy.
Mým zájmem je vytvořit příjemné
rodinné prostředí, nejen pro děti, ale
i pro všechny ostatní zaměstnance.
Věřím, že společně dokážeme,
aby všichni chodili do práce s chutí
a dobrou náladou, což se kladně
odrazí i na kvalitní výuce a děti se
budou do školy těšit.
Ivana Šabková

Loni bylo oznámeno a projednáno nejvíce přestupků proti občanskému soužití
Zvláštním orgánem města Lom je Komise k projednávání přestupků města
Lom, kterou zřizuje starostka obce, jmenuje a odvolává její členy. Komise v přenesené působnosti vykonává státní správu
v rozsahu a za podmínek, které stanoví
zvláštní zákony. Komise města Lom projednává přestupky proti pořádku ve státní
správě, které jsou jí svěřeny, přestupky
proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku a přestupky proti občanskému soužití.
V roce 2012 komise k projednávání
přestupků obdržela 49 oznámení o přestupku. Z toho 5 případů bylo postoupeno
jinému příslušnému správnímu orgánu
a 14 případů bylo odloženo. Celkem bylo
komisí v roce 2012 projednáno ve správním řízení 22 přestupků a do roku 2013
přechází ke zpracování 8 přestupků.
Komise ve správním řízení projednala:
1 přestupek proti veřejnému pořádku,
14 přestupků proti občanskému soužití
a 7 přestupků proti majetku z toho se
2 přestupků se dopustil mladistvý tím, že
úmyslně způsobil škodu na cizím majetku
krádeží. Za přestupek proti majetku lze
uložit pokutu do 15 000 Kč.

V roce 2012 komise obdržela od Policie ČR 14 oznámení o přestupku, které
se projednávají pouze na návrh postižené osoby – podle ust. § 68 zákona
o přestupcích, bez tohoto návrhu by řízení o přestupku zahájeno být nemohlo.
Proto správní orgán po obdržení oznámení tohoto přestupku osobou postiženou přestupkem vyrozumívá, že má
možnost podat návrh na projednání přestupku u zdejší komise k projednávání
přestupků (věcně a místně příslušný
správní orgán k projednání s upozorněním, že návrh na projednání přestupku
lze podat do tří měsíců ode dne, kdy se
navrhovatel o přestupku dozvěděl.
Vzhledem k tomu, že nebyly v zákonné lhůtě podány návrhy na projednání přestupku, byly přestupky odloženy – došlé oznámení neodůvodňuje
zahájení řízení o přestupku.
Podání přestupku je možno učinit
i v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Přestupek nelze projednat, uplynul-li od
jeho spáchání jeden rok, do běhu lhůty
se nezapočítává doba, po kterou se tentýž skutek vedlo trestní řízení podle
zvláštního právního předpisu.

Přestupek je zaviněné jednání (i spáchané z nedbalosti, pokud zákon nestanoví úmyslné zavinění), které porušuje
nebo ohrožuje zájem společnosti a je za
přestupek označen v zákoně o přestupcích nebo v jiném zákoně a nejde-li
o trestný čin nebo jiný správní delikt,
který je postižitelný podle zvláštních
předpisů. Za přestupek lze uložit tyto
sankce – napomenutí, pokuta, zákaz
činnosti, propadnutí věci.
Pokud je obviněný z přestupku uznán
vinným a je mu rozhodnutím uložena
sankce ve formě pokuty a povinnost
úhrady nákladů řízení a on ve stanovené
lhůtě nesplní svoji povinnost úhrady, tak
komise předává vykonatelné rozhodnutí
ekonomickému odboru města Lom s návrhem na zahájení exekučního řízení.
Tímto apelujeme na občany, kteří
jsou svědky nebo účastníky protiprávního jednání, aby věc nahlásili na MěÚ
v Lomu nebo na Policii ČR. Pokud se
pachatel dopustí přestupku na úseku
přestupků proti pořádku v územní samosprávě, což je porušení povinností
stanovených v obecně závazných vyhláškách města, lze za tento přestupek
uložit pokutu do 30 000 Kč.
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Ještě ohlednutí za Vánocemi

Mohlo by vás zajímat

Vánoční setkání s rodiči

Zajímavosti z historie i současnosti našeho města a jeho okolí

Poslední předvánoční den si žáci
v 1.A zpříjemnili vánočními zvyky a tradicemi, na které pozvali i své rodiče.
Na uvítanou jim zazpívali koledy
a zarecitovali zimní básničky. Děvčata
házela střevíčkem a kupodivu žádnou
z nich nečekají v novém roce vdavky.
Chlapci zase bedlivě střežili lodičky,
aby se žádná nepotopila. Nanečisto
jsme si vyzkoušeli rozkrojit jablíčko
a objevili jsme krásnou hvězdičku. Na
řadu přišla i zábava, při které si zasou-

Salesiova
výšina

těžily nejen děti. Poslední úkol ve starém roce, který žáci plnili, byl dopis
pro Ježíška.
Vánoční pohodu jsme vykouzlili
zpěvem koled, rozdáním drobných dárečků a dobrou baštou vánočního cukroví, které nám napekly naše vzorné
maminky, kterým tímto děkujeme.
Do nového roku jsme si všichni popřáli mnoho úspěchů ve škole, štěstíčka a hlavně zdravíčka.
Mgr. Hana Rambousková

Vítězové v soutěži o nejhezčí
vánoční výzdobu oken
V pondělí v odpoledních hodinách
proběhlo v Mě knihovně v Lomu vyhodnocení a předání cen dětem, které
se v prosinci zúčastnily soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu okna. Své ceny
převzaly děti společně se srdečnou gratulací z rukou starostky města Kateřiny
Schwarzové. Soutěže se zúčastnilo celkem 12 dětí, z nichž na prvních třech
místech se umístili: Maruška a Karel

Gažiovi, Adélka Smatová s maminkou
Evou a Pavel a Petr Antolovi.
„Pro mě je vítězem úplně každý,
kdo se do jakékoli soutěže pořádané
městem Lom zapojí. To, že děti s rodiči vyzdobí svá okna a své okolí velmi
vítám a jsem tomu ráda. Děkuji vám
všem, kdo zkrášlujete naše město,“
říká k soutěži starostka města Kateřina
Schwarzová

Mezi Loučnou a Osekem se rozkládá státem chráněná přírodní památka, tvořená pískovcovými skalními
bloky, známá jako Salesiova výšina.
Jméno tomuto jedinečnému útvaru dal
Salesius Krüger, velký milovník krušnohorské přírody, který působil jako
opat oseckého kláštera v letech 1835
až 1842. Útvar vznikl ve starších čtvrtohorách, kdy byly skalní bloky tvořené zbytky prokřemeněných původních třetihorních pískovcových vrstev
následně uvolněny a přemístěny půdotokem do dnešní podoby. V křemenci
jsou zachovány otisky a jádra sladkovodních třetihorních mlžů rodu unio.
Takzvaný osecký pískovec z této
lokality je znám a těžen od 17. století
a používal se k výrobě velmi širokého
sortimentu kamenických a sochařských prací. Zmínka o dvou kamenolomech v lese mezi Loučnou a Osekem je v urbářích oseckého klášterního
panství z roku 1603. V jednom z nich
se vysekávaly kusy pro stavební účely,
ve druhém pak mlýnské kameny. Nejstarší doklady k použití pro sochařské
práce jsou z počátku 18. století. Podle

Salesiova výšina – květen 1966
zachované smlouvy mezi hrabětem
Valdštejnem a Matyášem B. Braunem
z roku 1737 jsou zhotoveny z oseckého pískovce sochy v parku Duchcovského zámku, z nichž se některé
dostaly také do Litvínova. Z kamenolomu byl také odebírán materiál na
stavbu nové kaple v Jezeří, tzv. „hraběcí kaple“, kterou je dodnes dochovaná nedokončená kruhová stavba pod
jezeřským zámkem. Během 18. století byly pískovce hojně využívány na
výrobu mlýnských kamenů. Koncem

19. a počátkem 20. století se oseckého
pískovce používalo na hrubé kamenické práce, např. na dlažební kostky,
obrubníky, schody a stavební kámen.
Tato výroba z kamenolomů na Salesiově výšině probíhala až do roku 1960,
kdy byl kámen nahrazován i jinými
materiály, což uchránilo lokalitu před
devastací a mohla být prohlášena za
chráněnou přírodní památku.
Salesiova výšina byla v minulosti
a dosud je cílem oblíbených výletů.
Na nejvyšším vrcholu byla zřízena
jednoduchá vyhlídka, která byla doplněna glorietem, odkud býval nádherný
rozhled do okolí. Dnes už na vrcholu
nalezneme pouze torzo. V podzemí
se rozkládá důlní pole bývalého hnědouhelného revíru dolu Nelson VIII.,
zvané Salesiův revír. V okolí skalního
města je velmi zajímavý i lesní porost, tvořený převážně letitými buky,
které díky stanovištím na kamenných
blocích mnohdy rostou do bizarních
tvarů. Na přelomu 70. a 80. let minulého století byla do těchto míst převezena četná hnízda lesních mravenců
ze zrušené rezervace Vršíček u Bíliny.
která musela ustoupit skrývce hnědouhelné sloje. Ochráncům přírody se podařilo zachránit na 50 hnízdních kup
přísně chráněných mravenců rodu Formica a založit z nich nové mateční kolonie, umístěné mimo jiné i v okolí Salesiovy výšiny.

Co možná nevíte

Mezinárodní den mateřského jazyka
Dne 21. února si připomínáme mezinárodní den mateřského jazyka. Tento
svátek vyhlásilo v roce 1999 UNESCO
na oslavu zhruba 6 000 jazyků, jimiž se
ve světě mluví.
Jazyk slouží jednak ke komunikaci, ale také je důležitým prostředkem
k vyjádření kultury a identity. Jazyky
jsou však také křehkými poklady lidstva. Tisícům malých jazyků hrozí zánik a během několika generací může
až 50 % jazyků zcela vymizet. Necelá
jedna čtvrtina jazyků se učí na školách,
je používána na internetu nebo ve sdě-

lovacích prostředcích. Mluvčí malých
jazyků postupně přebírají cizí jazyk silnější populace, který jim umožňuje jednat s úřady, studovat, či sledovat média.
Mezinárodní den mateřského jazyka by
měl přispět ke zvýšení povědomí mezi
lidmi o významu jazyků jako součásti
společného dědictví lidstva. Cílem je
chránit jazykovou různorodost světa
a snažit se zamezit zániku malých jazyků. Mnohojazyčnosti se také intenzivně věnuje Evropská unie. Jazyková
politkia EU nemá ve světě obdoby.
V poslední době také dochází i k re-

nesanci regionálních jazyků, u kterých
hrozilo, že bychom se o nich za pár desetiletí dozvěděli pouze z učebnic dějepisu. Evropská unie podporuje rozvoj mnohojazyčné společnosti, v níž
si každý občan osvojí vedle svého mateřského jazyka i dva další cizí jazyky.
V tomto modelu by proto nemělo hrozit, že malé jazyky budou ustupovat na
úkor mezinárodních jazyků. Každý jazyk má totiž svou nevyčíslitelnou hodnotu, je zdrojem jedinečné kultury
a proto stojí za to, aby byl zachován
a dále stojí za to, začít ho studovat.

http://www.mesto-lom.cz
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Program Nová Zelená úsporám

Inzerce
PRODEJ DOMU
č. p. 140, Osecká, Lom
Jedná se o rodinný dům s 2 bytovými
jednotkami, které jsou v současné době
obsazeny. Dům se nachází na stavební
parcele č. 153/1.
Odhadní cena: 457 719 Kč

PRODEJ DOMU
č. p. 269, ul. Osecká, Lom
Jedná se o bytový dům s 5 bytovými jednotkami, kde v současné době je obsazeny všechny tyto bytové jednotky. Dům
se nachází na stavební parcele č. 297.
Odhadní cena: 1 873 778 Kč

PRODEJ DOMU
č. p. 475, Osecká, Lom
Jedná se o budovu bývalého kina, které
se v současné době neprovozuje. Dům
se nachází na stavební parcele č. 155.
Odhadní cena: 2 158 490 Kč
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PRODEJ DOMU
č. p. 167, nám. Republiky, Lom
Jedná se o bytový dům s 5 bytovými jednotkami, kde v současné době jsou obsazeny všechny tyto bytové jednotky. Dům
se nachází na stavební parcele č. 183.
Odhadní cena: 1 019 890 Kč

PRODEJ DOMU
č. p. 333, Osecká, Lom
Jedná se o bytový dům s 4 bytovými jednotkami, kde v současné době jsou obsazeny pouze 3 tyto bytové jednotky. Dům
se nachází na stavební parcele č. 309/1.
Odhadní cena: 1 034 150 Kč

Pro veškeré další informace kontaktuje vedoucí oddělení správy majetku, výstavby, investic, místního
hospodářství a ŽP pí. Annu Černou
na tel: 476 769 872.

Poznámka
Také Meziboří vzdalo snahy o promítání ﬁlmů v kině. A to z důvodů obrovských nákladů na pořízení nových
promítacích zařízení. Město Lom přistoupilo k tomuto kroku již dříve.

Komunální odpad
Poplatek za komunální odpad je stanoven dle obecně závazné vyhlášky OZV Č.5/
2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Výše poplatku je 505 Kč/rok
 pro fyzickou osobu,
– která má v obci trvalý pobyt
– které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů
– která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců
– které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců
 fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,
byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba,
a to do výše odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu
Splatnost poplatku:
 poplatek je splatný nejpozději do 30. 9. příslušného kalendářního roku
Poplatek je možno uhradit:
 v hotovosti do pokladny města na městském úřadě v Lomu v úřední dny,
nebo
 bezhotovostní platbou na: účet města 1041418379/0800 – VS= 1337
SS= …….. (poslední dvojčíslí roku, číslo domu, číslo ulice)
Při bezhotovostní platbě dbejte prosím na správné vyplnění variabilního symbolu a speciﬁckého symbolu, aby mohla být platba správně přiřazena!
Termíny svozů směsného komunálního odpadu:
týdenní svoz:
 v horní části města (horní Lom a Loučná) je pravidelný svoz každé úterý
 v dolní části města (dolní Lom) je pravidelný svoz každou středu
Kontaktní osoba:
Jana Sýkorová – úřednice MěÚ, kancelář č. 5
Tel.: 476 769 870
E-mail: sykorova@mesto-lom.cz

Ministerstvo životního prostředí
představilo koncem minulého roku návrh programu Nová zelená úsporám. Cílem programu je přispět ke snížení energetické náročnosti rodinných a bytových
domů a budov veřejné služby, jako jsou
například školy, školky, domovy pro seniory, kulturní zařízení apod.
Oprávněnými příjemci dotace budou fyzické a právnické osoby – vlastníci rodinných a bytových domů,
a vlastníci objektů veřejných služeb.
Podporována budou pouze komplexní opatření vedoucí ke snížení
energetické náročnosti budov, spočívající v realizaci opatření ke zlepšení
tepelných vlastností budovy (izolace
stěn, střech, výměny oken), řízené větrání s rekuperací tepla, instalace nového efektivního zdroje vytápění a regulace otopné soustavy.

Hladina 1 – snížení potřeby alespoň
o 40 % – navrhovaná podpora 25 %
z uznatelných nákladů na opatření
Hladina 2 – snížení potřeby alespoň
o 50 % – navrhovaná podpora 35 %
z uznatelných nákladů na opatření
Hladina 3 – snížení potřeby alespoň
o 40 % – navrhovaná podpora 50 %
z uznatelných nákladů na opatření.

Blahopřejeme
jubilantům

Sledované parametry budou průměrný součinitel prostupu tepla budovy a měrná roční potřeba tepla na
vytápění. Dosažení parametrů bude
doloženo odborným posudkem, jehož součástí bude Průkaz energetické náročnosti budovy pro výchozí
a nový stav.
Předpokládané hladiny podpory pro
první výzvu programu budou vycházet
ze snížení měrné roční potřeby tepla na
vytápění následovně:

V měsíci únoru oslaví svá životní
jubilea tito občané města Lom:
Karel Lukeš
Jiří Záleský
Miloslav Průcha
Ema Sojková
Svatoplik Tomiczek
Danuše Vacková.
Hodně pohody, zdraví a životního
optimismu přeje vedení města.

Severočeské vodovody a kanalizace a. s. informují
Neplýtvejte vodou!
 chráníte tak zásoby sladké vody
nezbytnost zachování přírodních zdrojů budoucím pokolením znamená rozumné čerpání přírodních zdrojů, které nepřesahují možnosti jejich přirozené
obnovy a náhrady
 šetříte svoje peníze
Šetřete vodou!
Opravte místa, kudy uniká voda, jako jsou kapající kohoutky, záchody nebo vodovodní potrubí. Po čase se i drobné kapání promění ve velké množství vody.
Nechte si nainstalovat šetřiče vody.
Co Vás mohou stát úniky vody ve Vaší domácnosti:
litrů za den

m3 za rok

Kč za rok

kapající kohoutek

slabě

24

8,76

464

kapající kohoutek

silně

54

19,71

1 045

protékající splachovač
slabě
na WC

150 – 1 000

54,75 – 365

2 900 – 19 350

protékající splachovač
silně
na WC

1 000 – 2 000

365 – 730

19 350 – 38 700

Do programu budou akceptovány pouze realizace započaté od
1. ledna 2013!
Předpokládaný časový harmonogram programu:
leden – únor 2013 – vyhlášení podmínek programu Nová Zelená úsporám
březen 2013 – vypsání první výzvy pro
příjem žádostí s alokací 1,4 miliardy
Kč (je navrženo v první výzvě podpořit pouze rekonstrukci rodinných domů)
srpen 2013 – zahájení příjmu žádostí
v rámci první výzvy
podzim 2013 – administrace žádostí
a první vyplacené prostředky v rámci
první výzvy
rok 2014 – vyhlášení výzvy pro objekty veřejné služby
Požádat o dotaci bude možné elektronicky a na krajských pracovištích
Státního fondu životního prostředí.
Žadatelům o dotace z programu Nová
zelená úsporám je k dispozici bezplatná informační linka 800 260 500
(PO – PÁ od 7:30 do 16:00) a oﬁciální
stránky www.nova-zelenausporam.cz.
JUDr. Milan Boháček
dotační management
Zdroj: Ministerstvo životního
prostředí ČR

Vzpomínáme

Při delším opuštění bytu či rodinného domu (dovolená, služební cesta apod.) doporučujeme uzavřít hlavní uzávěr vody pro byt či dům.
Tipy do kuchyně
 Dávejte nádobu s pitnou vodou do ledničky. Nemusíte tak pokaždé, když máte
žízeň nechat dlouho téct kohoutek, než bude voda studená.
 Při mytí nádobí nenechávejte téct vodu.
 Myčku na nádobí pouštějte jen plnou.
 Jestliže umýváte nádobí ručně dvakrát denně, spotřebujete asi 70 litrů. Naplníte-li myčku na její plnou kapacitu jedenkrát denně, spotřebujete přibližně 20 litrů vody.
Tipy do koupelny
 Nechte si nainstalovat úsporný splachovací systém.
 Nechte opravit protékající kohoutky.
 Nainstalujte si úsporné zařízení na sprchu, při čištění zubů nenechávejte téct
kohoutek.
 Sprcha spotřebuje mnohem méně vody než koupel ve vaně.
 Odpad z koupelny nesplachujte, ale vyhazujte do odpadkového koše.
 Perte pouze tehdy, když je pračka plná.
 Nenechávejte volně téct vodovodní kohoutky.
Tipy do zahrady
 Pokud musíte zalévat trávník, zalévejte ho vždy po ránu nebo večer, ať zabráníte vypařování vody. Jedna větší dávka vody týdně je prospěšnější než několik
krátkých postřiků.

Dne 5. 1. 2013 to byly 3 smutné roky kdy nás navždy opustil náš dědeček a pradědeček
pan Josef Novotný a 26. 6. 2013
to budou též 3 smutné roky kdy
nás opustila naše babička a prababička paní Anna Novotná.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou vnučka Petra s manželem a dětmi Vojtíkem a Petruškou. Nikdy nezapomeneme.
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Litvínovská školní ﬂorbalová liga v plném proudu
Jak jsme již informovali, Florbalový
klub SK Bivoj připravil projekt Litvínovské školní ﬂorbalové ligy (LŠFL), který
je zaměřen na popularizaci sportovních
aktivit školní mládeže pod nosnou myšlenkou „ﬂorbalem proti lenosti a sezení
u počítače“. Cílem je dostat mládež ze
škol k aktivnímu trávení volného času
formou organizované sportovní činnosti,
v tomto případě ﬂorbalu. O tom, že tento
cíl je úspěšně naplňován, svědčí zapojení
velkého počtu hráčů a hráček, kteří zatím
za jednotlivá školní družstva ve třech kategorií nastoupili.
První turnaj LŠFL odehráli dne
28. listopadu 2012 chlapci 4. a 5. tříd v kategorii B1. V této kategorii jsou přihlášeny týmy: ZŠ s rozšířenou výukou jazyků
a MŠ Litvínov; ZŠ Litvínov-Hamr; ZŠ
a MŠ Litvínov – Janov; ZŠ Meziboří; ZŠ
a MŠ Horní Jiřetín; ZŠ a MŠ Lom. Nejúspěšnějším celkem prvního turnaje byli
chlapci ZŠ Meziboří, kteří nepoznali hořkost porážky a usadili se v čele tabulky.
Druhý turnaj LŠFL odehráli dne
6. prosince 2012 chlapci 6. a 7. tříd v kategorii B2 a dívky 6.–8. tříd v kategorii
G2. V kategorii B2 jsou přihlášeny čtyři
týmy: ZŠ Litvínov-Hamr; ZŠ a MŠ Litvínov – Janov; ZŠ Meziboří a Gymnázium
T. G. Masaryka Litvínov. V kategorii G2

je přihlášeno pět týmů: ZŠ s rozšířenou
výukou jazyků a MŠ Litvínov; ZŠ a MŠ
Litvínov; Gymnázium T. G. Masaryka
Litvínov; 7. ZŠ Most a 15. ZŠ Most. Kategorii B2 po zásluze ovládli chlapci z litvínovského gymnázia. V kategorii dívek
G2 jsou zatím dva týmy, které nepoznaly
hořkost porážky a bude jistě zajímavé jak
se situace bude vyvíjet v dalších kolech.
Třetí turnaj LŠFL odehráli dne
10. ledna 2013 chlapci 4. a 5. tříd v kategorii B1. Nejúspěšnějším celkem tohoto
turnaje byli opět chlapci ZŠ Meziboří,
kteří nepoznali hořkost porážky a upevnili si svou pozici v čele tabulky.
Druhé kolo kategorie B1 bylo daleko
vyrovnanější, a to zejména díky obětavým pedagogům, kteří si tuto soutěž
vzali za svou a s dětmi trénují i nad rámec vyučovacích hodin, za což si jistě
zaslouží uznání.
Dosavadní průběh tohoto ojedinělého
projektu lze hodnotit veskrze pozitivně.
Ve 46 zatím odehraných utkáních nastoupilo celkem 159 dětí z deseti škol. Do tabulky produktivity se zapsalo alespoň
jedním gólem nebo asistencí celkem 88
dětí. V každé kategorii lze vyzdvihnout
silné sportovní osobnosti. V kategorii B1
je to Jan Peška ze ZŠ Meziboří, který nastřílel soupeřům v 10 utkáních 48 branek

a připsal si 17 asistencí. Dalšími v tabulce
produktivity této kategorie je David Gorol ze ZŠ Janov, který mířil přesně 44x,
Dominik Hasenöhrl ze ZŠ Lom u Mostu
s 39 brankami, Tereza Lišková ze ZŠ
Hamr s 24 brankami a Štěpán Jansa s 21
brankou. Za svůj výkon si také zaslouží
uznání brankář ZŠ z RVJ Litvínov Dominik Picek, který ve druhém kole kryl neuvěřitelných 99 střel soupeřů.
V kategorii B2 se zatím nejlépe
ukázali Nick Sinu a Roman Holub ze
ZŠ Janov, Michal Frank a Jan Rusnák
ze ZŠ Meziboří, Josef Myšák, Lukáš
Vacín a Tomáš Ziegler z litvínovského
gymnázia, Jakub Jurkovič, Richard
Soukup a Filip Fišer ze ZŠ Hamr.
Z brankářů je nutné vyzdvihnout výkony Vojtěcha Kysely z Gymnázia
T. G. Masaryka Litvínov.
V kategorii G2 nejlepší individuální
výkony předvedla děvčata Denisa Šrámková a Lenka Svobodová z 15. ZŠ Most,
Nela Havlínová, Kristýna Otcovská a Kateřina Kundrtová ze ZŠ z RVJ Litvínov,
Veronika Shrbená ze 7. ZŠ Most a Vendula Bártová z 1. ZŠ Litvínov. Jako zatím
nejlepší brankářka se předvedla Karolína
Slavíková ze ZŠ z RVJ Litvínov.
LŠFL pokračovala 4. turnajem ve
středu 30. ledna 2013, kdy se v litvínov-

ské sportovní hale představila družstva
kategorií B2 a G2. Je nutné připomenout, že účast všech 15 školních týmů je
bezplatná. Tato možnost je díky ﬁnanční
podpoře města Litvínov a SK Bivoj Litví-

nov a podpoře společnosti Sportas s. r. o.,
která poskytuje využití sportovní haly
s výraznou slevou.
Zdeněk Picek, trenér mládeže
SK Bivoj Litvínov a sekretář LŠFL

Tabulka kategorie B2 po prvním odehraném kole:
Z

V

R

P

skóre

rozdíl branek

počet bodů

1.

Gymnázium Litvínov

13

3

0

0

23:4

19

6

2.

ZŠ Janov

3

1

1

1

18:18

0

3

3.

ZŠ Meziboří

3

1

1

1

13:16

-3

3

4.

ZŠ Hamr

3

0

0

3

7:23

-16

0

Tabulka kategorie G2 po prvním odehraném kole :
Z

V

R

P

skóre

rozdíl branek

počet bodů

1.

15. ZŠ Most

4

3

1

0

27:7

20

7

2.

3. ZŠ Litvínov

4

2

2

0

18:6

12

6

3.

7. ZŠ Most

4

2

0

2

10:9

1

4

4.

1. ZŠ Litvínov

4

1

1

2

7:11

-4

3

5.

Gymnázium Litvínov

4

0

0

4

1:30

-29

0

počet bodů

Tabulka kategorie B1 po druhém odehraném kole :
Z

V

R

P

skóre

rozdíl branek

1.

ZŠ Meziboří

10

10

0

0

101:14

87

20

2.

ZŠ Horní Jiřetín

10

6

2

2

50:45

5

14

3.

ZŠ Lom

10

5

1

4

50:65

-15

11

4.

ZŠ Janov

10

4

1

5

54:58

-4

9

5.

ZŠ Hamr

10

1

2

7

37:73

-36

4

6.

ZŠ z RVJ Litvínov

10

0

2

8

23:60

-37

2

Lomská šipkařská liga 2012 Městská policie v našem městě
Dne 4. 1. 2013 šipkaři uzavřeli Lomskou ligu 2012 a předali poháry vítězům.
Místní ligy se v roce 2012 zúčastnilo
14 hráčů z Lomu a blízkého okolí. Tato
liga se hraje po celý rok, každý pátek
a hrají ji hráči jak registrovaní tak neregistrovaní. Tuto soutěž bereme jako
tréninkovou pro registrované hráče,
také v ní hledámé možné nové talenty
pro naše družstvo DC Lom, které hraje
v krajské soutěži družstev.
Vítězi se stali sice hráči, kteří již šipky
hrají mnoho let soutěžně, ale o to víc motivuje nové hráče se jim vyrovnat.
Každý, kdo má zájem se může do této
místní ligy přihlásit. Hraje se každý pátek

od 8. 2. 2013 v 17 hod. v salonku restaurace Sokolovna Lom. Startovné je 10 Kč.
Václav Šteﬂík
Lomská liga 2012
konečné pořadí: Top 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Martin Šeﬂ
Václav Šteﬂík
Luboš Sálus
Jaroslav Hošek
Václav Sálus
Josef Hakszer
Michal Muhle
Karel Žižka
David Kohoutek
Vlastimil Tyšer

338 bodů
298 bodů
267 bodů
266 bodů
243 bodů
239 bodů
128 bodů
166 bodů
107 bodů
68 bodů

Městská policie Most ve městě Lomu
vykonává činnost od 1. 9. 2012 na základě
uzavřené veřejnoprávní smlouvy se statutárním městem Most. Strážníci zde vykonávají běžnou kontrolní činnost zaměřenou především na zajištění veřejného
pořádku ve městě, dopravní situaci, zamezení vzniku černých skládek, volně pobíhajících psů apod. Zjištěné události strážníci postupují příslušnému oddělení úřadu
k následnému řešení.
Strážníci provádějí:
 odchyty zatoulaných psů a následné
umístění do rudolického útulku pro opuštěná zvířata.
 kontrolu výběžku směrem k Libkovicím (informace získané od pracovnic
městského úřadu), kde se nezodpovědní
občané rádi zbavují nepotřebných věcí.
 kontrolu nepovoleného kácení dřevin.
 kontrolu neobydlených domů v majetku města.
 řešení majitelů, kteří po svém psu ne-

uklidí exkrementy nebo psa venčí na
volno. Senioři z Loučné strážníky upozorňují na volně pobíhající psy velkých plemen, ze kterých mají strach.
 řešení řidičů za špatné parkování.
 zajištění preventivních akcí na požádání vedení města nebo základní školy.
Při zjištění úniku provozních tekutin z nabouraného vozidla jsme zde odtahovým vozem městské policie prováděli
bezpečnostní odtah. Vozidlo bylo následně umístěno v Autocentru MP v ulici

Pionýrů v Mostě. Odtahové vozidlo MP
bylo také využito k nákladu usmrcených
zvířat po dopravních nehodách (srny, jelen, divoké prase).
Strážníci při výkonu služby upozornili obyvatele domu v ulici Vrchlického
na poškození zámkové dlažby způsobené
při rekonstrukci domu. Případ jsme postoupili příslušnému oddělení městského
úřadu k dalšímu řešení, obyvatelé domu
dali chodník z části do pořádku. Hrozilo
zde nebezpečí kolemjdoucím občanům
a především školákům.
Městští strážníci se zaměřují na pohyb
podezřelých osob v okolí základní školy,
případně je kontrolují.
Do hlídkové služby strážníků patří
zároveň obchůzková činnost a kontrola
městského hřbitova, a to především v dušičkovém období, kdy je návštěvnost areálu značná. Příslušníci zde dohlížejí na
veřejný pořádek, v případě zjištění protiprávního jednání, okamžitě zakročí.
Ilona Kozlová

Zpráva o činnosti Klubu seniorů Lom č. 1 za rok 2012

Dne 5. ledna 2013 se uskutečnil pietní akt u pomníku Nelsonské katastrofy v Oseku. Také starostka města Lom Kateřina Schwarzová společně s místrostarostou
Pavlem Barákem položením kytice a uctěním památky vzdali čest 142 horníkům,
Čechům i Němcům, kteří 3. ledna 1934 zemřeli při nebezpečné hornické práci.
Pietní akt se uskutečnil u příležitosti 79. výročí tragédie na Dole Nelson.

LOMSKÁ RADNICE

Klub seniorů má celkem 90 členů
a vede je 5členný výbor a 3 desítkářky.
V Mostě klub zastupuje pí Majerová,
která nás informuje o všech akcích,
které jsou pořádány a rádi se jich zúčastňujeme.
V loňském roce se konalo celkem
5 zájezdů a to: 1. Plzeň – pivovar, zámek Nebílovy, 2. Poděbrady – zámek
Brandýs nad Labem, 3. Doubice – dřevěné sochy + zámek v Benešově nad
Ploučnicí, 4. Beroun – Koněpruské
jeskyně a Hořovický zámek a 5. zájezdem byly Drážďany, adventní trhy.
Všechny zájezdy se zúčastněným líbily. Z Ústeckého kraje jsme obdrželi dotaci ve výši 2 500 Kč na kulturní akce.
Díky naší člence pí Švarcové máme
velmi pečlivě vedenou kroniku, kde
jsou podchyceny všechny akce.
V průběhu roku jsme pořádaly
akce jako např. oslava MDŽ s hudbou
a tancem, oslava jubilantů, Hry seni-

orů, oslava Dne seniorů opět s hudbou
a tancem, mladší členky chodí pravidelně na celodenní výlety, atd. Závěr
roku jsme oslavili v Sokolovně, kde
jsme si připili na štěstí a zdraví do roku
2013. Naši členové se v hojném počtu
zúčastnili i Dne seniorů, které pořádalo
město Lom. Regionální klub Most pro
náš klub zajistil vstupenky do divadla
na hru Noc na Karlštejně.
Pravidelně se zúčastňujeme akcí,
které jsou pořádány městem Lom jako
např. rozsvěcení vánočního stromu,
Adventní setkání pořádané v kostele.
Naši členové také přispěli ﬁnanční
částkou ve výši 1 520 Kč na akci „Ště-

kání na ježíška“, která byla určena pro
Psí útulek v Litvínově.
Závěrem děkuji Regionálnímu svazu
Most za pěkné týdenní výlety, kterých
se naši členové zúčastnili (Jetřichovice,
Libverda, Chlum u Třeboně a Nízké Tatry), za vstupenky do divadla, které byly
zajištěny včetně dopravy.
A na úplný závěr velké díky patří
našemu největšímu a hlavnímu patronovi a to městu Lom, hlavně jeho vedení za veškerou ﬁnanční pomoc, bez
které bychom nemohli pořádat tolik
akcí a hlavně výletů za poznáním.
Za Klub seniorů Lom č. 1
Helena Voříšková, předsedkyně

Poděkování
Klub seniorů Lom si dovoluje touto cestou poděkovat manželům Hejskovým
za přispění dárky do tomboly na vánoční setkání v měsíci prosinci 2012. Dále
děkují za vždy perfektně zajištěné, objednané občerstvení pro naše velké akce
v průběhu roku 2012.
Za Klub seniorů č. 1 Lom, Marie Pauchlá
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