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Slovo starostky

Vážení a milí Lomáci, srdečně vás
zdravím v novém roce 2015.
Dovolte mi vám popřát jen vše
nejlepší a nejkrásnější, pevné zdraví a nekonečno štěstí. Je mi ctí vám
všem opět přinést a i nadále přinášet
náš měsíčník Lomská radnice. Opět,
tak jako v předchozích letech doufám,
že vám náš měsíčník přinese spoustu
informací a mnoho pěkného čtení doplněného fotograﬁemi ze života našeho města. I nadále vám nabízím možnost předávání podnětů, námětů, ale
i stížností, za něž vám mnohokrát děkuji, nebo, jak jsem již v minulosti psala, ukazují mi, že vám není naše
město a život v něm lhostejné.
Těší mne, že se opět budeme po
celé čtyři roky setkávat a to nejen na

stránkách našeho městského periodika. Jsem hrdá na to, že jste mi opět
umožnili pracovat pro naše město
a jeho občany. Děkuji za přízeň.
Ráda bych vám na tomto místě představila své kolegy ve vedení
města Lom – členy Rady města Lom
pro volební období 2014–2018. Jsou
jimi: pan Pavel Barák, který je opětovně místostarostou našeho města,
paní Martina Šípová, jenž je uvolněnou radní pro oblast sociálních věcí
a školství a současně pracuje jako
předsedkyně kontrolního výboru,
radní paní Ivana Mašková, jenž pracuje jako předsedkyně v komisi pro
majetek, výstavbu, investice, životní prostředí a je členkou kontrolního
výboru, dalšími radními jsou pánové
Vladimír Eminger, jenž je současně
předsedou ﬁnančního výboru, a Bronislav Schwarz, jenž má v kompetenci Městské technické služby Lom
a pan Martin Láter je uvolněným radním pro oblast kultury a sportu, ale
stejně tak jako paní Šípová je schopen pracovat v dalších oblastech…
Dovolím si za všechny mé kolegy
říci, že jsme připraveni pracovat pro
naše město a jeho občany! Níže na
této straně najdete celé složení Zastupitelstva města Lom.
Závěrem mi, prosím, dovolte vyslovit přání – bume k sobě milí,
vstřícní, ochotní, hodní, plni lásky
a pochopení, nezištní a laskaví, vzájemně si pomáhejme, naslouchejme si a podporujme se, a to nejen ve
dnech svátečních. Děkuji.
Kateřina Schwarzová
starostka

Také Lom slavil Silvestra ohňostrojem
S posledním dnem v roce 2014 jsme se rozloučili na náměstí Republiky, kde město Lom pro děti i jejich rodiče uspořádalo odpolední zábavný program plný scének, soutěží a písniček s hudebním divadlem „Hnedle Vedle“. Dětský Silvestr zakončil velkolepý ohňostroj. Přejeme všem šťastný a pohodový rok 2015.
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Bc. Kateřina Schwarzová, Severočeši Lom
Pavel Barák, ODS
Vladimír Eminger, ODS
Martin Láter, sdružení Lomáci
Ing. Bronislav Schwarz, Severočeši Lom
Bc. Martina Šípová, DiS., Severočeši Lom
Bc. Ivana Mašková DiS., Severočeši Lom
Ing. Tomáš Mařík, Severočeši Lom
Ing. Michal Mašek, Severočeši Lom
Jaroslava Čarnogurská, Severočeši Lom
Monika Sobotková, Severočeši Lom
MUDr. Václav Čejka, ČSSD
Marian Dancso, OMMO
Zdeněk Hába, ČSSD
Zdeněk Hadrava, Neslibujeme! (...) *
Martin Hejsek, ČSSD
Ing. Roman Lafek, ČSSD
Ing. Josef Nétek, KSČM
Přemysl Škarka, sdružení Lomáci
Ing. Pavel Veselý, MBA, Neslibujeme! (...) *

Z důvodu rezignujících dalších členů KSČM, kteří by se měli stát zastupiteli za
předchozí odstoupené za tutéž volební stranu, je počet členů ZM Lom zatím 20.
* (…NESLIBUJEME! NELŽEME! PRACUJME PRO MĚSTO, KDE ŽIJEME)

http://www.mesto-lom.cz

Cena vody pro rok 2015 v regionu působnosti SVS a. s.
Vážení občané města Lom, Severočeská vodárenská
společnost a. s. stanovila ceny vody pro rok 2015 v regionu své působnosti. Cena vody bude ve výši 83,50 Kč/m3,
z toho vodné činí 42,78 Kč/m3 a stočné 40,72 Kč/m3. Ceny
jsou uváděné bez daně z přidané hodnoty (DPH).
Cena vody na rok 2015 v regionu působnosti SVS reaguje na výsledky jednání s akcionáři. Jedná se o představitele měst a obcí Ústeckého kraje a převážné části
Libereckého kraje, kteří dlouhodobě v zájmu obyvatel,
diskutují o problematice ceny vody. Vedení SVS během
podzimních měsíců zorganizovalo řadu diskusních se-

tkání, kterých se účastnili i představitelé našeho města.
Po zohlednění požadavků, připomínek a reálných možností se společnosti podařilo stanovit cenu vody na rok
2015 tak, že navýšení její ceny představuje pouze 3,9 %
oproti možným 7,5 %.
Nárůst ceny vody v regionu SVS letos stagnuje – je
stejný jako v roce 2014. Nárůst 3,9 % v absolutním vyjádření znamená navýšení ceny vody pouze o 3,57 Kč za
1 000 litrů vody ve srovnání s rokem 2014. Běžnou vanu si
tak v příštím roce napustíme za 5,30 Kč a jedno spláchnutí
toalety vyjde na 0,30 až 0,60 Kč.

Nabídka pro lomské občany – SMS INFO
Nenechte se zaskočit a buďte informováni o případném přerušení dodávky pitné vody. Severočeské vodovody
a kanalizace, a. s. (SčVK) zasílají zdarma prostřednictvím
SMS služby tyto informace svým zákazníkům. Stačí se zaregistrovat a tím si aktivovat službu SMS Info.
Registrovaným zákazníkům přijde přímo do jejich
mobilu informace o přerušení dodávky vody, haváriích,
některých větších provozních událostech, týkajících se
výhradně adresy uvedené v registraci. Uživatele služby

SMS info tak nemůže nikdy překvapit, že u nich doma
nepoteče voda. Vždy to budou vědět včas a mohou se
připravit.
Službu lze aktivovat kdykoliv. Možností je hned
několik. Poslat SMS ve tvaru VEOLIA na telefonní
číslo 720 001 112 nebo zavolat na zákaznickou linku
840 111 111. Příznivci internetové komunikace se mohou
zaregistrovat prostřednictvím webových stránek www.
voda-info.cz nebo přímo na www.scvk.cz
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Jak jsme se v prosinci bavili
30. 11. Rozsvěcení stromku
Na první adventní neděli se na náměstí v Lomu rozsvítil vánoční stromeček. O příjemnou předvánoční atmosféru se zasloužily děti ze ZŠ v Lomu svým zpěvem koled a vánočních písní. K zahřátí byl připraven teplý punč pro dospělé i děti.

Základní škola a Mateřská škola Lom

Mikuláš s čertem v Mateřské škole Lom
Pátek 5. prosince byl dlouho očekávaným dnem všech dětí v naší
školce. Někteří se, pravda, trochu obávali, ale zcela jistě převládalo těšení
a radost z tušené nadílky, kterou děti
tolik vítají.
Od rána byly děti celé nedočkavé,
pilně nacvičovaly písničky a básničky,
které Mikulášovi předvedou. Aby děti
věděly, proč vlastně Mikuláš tento den
obchází rodiny s dětmi, pověděli jsme
si také legendu o svatém Mikuláši,

jeho životě a skutcích v dávných dobách čtvrtého století, kdy tento biskup
z města Myry žil.
Krátce po dopolední svačině se děti
konečně dočkaly. Za dveřmi se ozval
cinkot, také trochu rámusu – to od
čertů nezbedů a děti strnuly s očima
dokořán. Několik slziček strachu děti
otřely, když paní učitelky vyhnaly čertiska na chodbu. Ty nejodvážnější se
za nimi šly ale podívat, i když jen za
ruku s paní učitelkou. Poté už slzy vy-

6. 12. Mikulášská nadílka
Doslova čertovský program si užily lomské děti na „Mikulášské“ v KD v Lomu. Za
doprovodu několika neposedných čertů si nejen zatančily a zasoutěžily, ale společnými silami si přivolaly Mikuláše, který jim za pomoci anděla rozdal spousty dárkových balíčků.

Žáci ze základní a mateřské
školy v Lomu přispěli
ozdobami na vánoční strom

16. 12. Štěkání na Ježíška – předání cen vítězům
výtvarné soutěže
V rámci potravinové sbírky pro litvínovský psí útulek, proběhla pro děti výtvarná
soutěž, v níž vítězové – Darinka Hrodková, Andrejka Havelková, Dominik Hrodek, Daniel Smrž, Vašek Gregor a Vašek Volf převzali z rukou starostky města Kateřiny Schwarzové a vedoucího útulku pana Štefana Horského věcné ceny a srdečné blahopřání k vítězství.
V potravinové vánoční sbírce 2014 jste darovali pro opuštěné pejsky a kočičky
z litvínovského útulku více jak 230 kg potravin. Děkujeme všem hodným lidem za
jejich příspěvky i za věcné dárky (obojky, vodítka, deky a misky).
Rovněž děkujeme za příspěvky dětem a učitelkám ze ZŠ Lom, seniorům z Klubu
důchodců Lom a Klubu důchodců Loučná.
Přejeme vám v novém roce hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Týden před rozsvícením vánočního
stromu na Náměstí Republiky v Lomu
žáci místní školy vyrobili krásné ozdoby a vánoční přání. Zapojila se i družina, kde děti tráví volný čas po škole.
Prvňáčci si svá přání ke stromu donesli
osobně a každý si své přání na strom
sám zavěsil s tím, že jsme všichni společně popřáli lomským spoluobčanům
veselé Vánoce.
Celá akce byla zakončena zpíváním
u vánočního stromku, koledy zněly naším městem a strom mohl být rozsvícen.

střídal úsměv na tvářích – to když se
objevili andělé a Mikuláš. A tak přišly na řadu písně a básně, které si
děti pilně nacvičovaly. Nejprve velmi
odvážně přednesly a zazpívaly děti
z obou „malých“ tříd – „Sluníček“
a „Čiperek“, nakonec pak děti z předškolní třídy „Dráčků“. A protože Mikuláše i anděly děti přesvědčily, že
„vůbec nezlobily“, dostaly každý
sladký adventní kalendář. Poté andělé, Mikuláš i čertiska odjeli na naší
základní školu, kam patří.
Po krásném a intenzivním zážitku
jsme se už těšili z adventní doby a vánočního očekávání, které jsme si ve
školce ještě zpříjemnili vyráběním,
zpíváním, zdobením, kreslením a všelijakým jiným vánočním tvořením.
Pevné zdraví v novém roce 2015
přejí všem děti i personál z mateřské
a základní školy v Lomu.

Rozsvěcování stromečku
První adventní neděle nastávajících Vánoc připadla na poslední listopadový den. Doma se zapalovaly první
svíčky a na náměstích se rozsvěcely
stromečky po celé zemi. U nás v Lomu
také dodržujeme tradici. Obyvatelé se
sešli odpoledne v neděli na náměstí.
Paní starostka popřála lidem hezké Vánoce, požárníci nabídli teplé občerstvení a žáci naší základní školy pod vedením pana učitele Ozaňáka zazpívali
několik vánočních písní. Po společném
odpočítávání se rozsvítil krásný strom
modrými světly.
Naši zpěváčkové byli také pozváni
na rozsvícení stromečku do Nové Vsi
v Horách. Pan radní Láter z Loučné zajistil autobus, tak si žáci se svými rodiči
udělali dobrodružný výlet do hor. O pře-

kvapení nebyla nouze. Přivítaly nás mlhavé bílé hory s pořádnou fujavicí.
Písně našich dětí na pódiu nebyly skoro
slyšet, přesto jim lidé zatleskali. Pan
starosta Kádner nás pak pozval do hostince, kde na děti čekal horký čaj. Poté
jsme v pořádku jsme dojeli ke škole.
Marie Panošková

Lomští senioři
Předvánoční posezení se seniory
Stalo se již tradicí, že město pro
své seniory žijící v penzionech pro seniory připravuje předvánoční setkání
s představiteli města, posezení a zastavení se na malou chvilku v tom
předvánočním shonu.
První setkání se uskutečnilo dne
3. 12. 2014 se seniory z Loučné. Děti
z MŠ Loučná si připravily krátké
pásmo písní a básniček, jak jinak než
s tématem vánoc. Nejen to, děti seniorům přinesly malý dárek ve formě přáníčka. Senioři dostali malé pohoštění
a dárek od představitelů města v podobě dárkové poukázky.
Druhé setkání se uskutečnilo
10. 12. 2014 tentokrát se seniory
z Lomu. Učitelky z MŠ Lom nacvičily s dětmi pásmo písní, básniček,
tance opět s vánoční tématikou a děti
pro seniory vytvořily dárek v podobě
malovaného svícnu. Nechybělo ani

malé občerstvení a dárek představitelů
města v podobě dárkové poukázky.
Dovolujeme si touto cestou za vedení města, ale i zúčastněné seniory
poděkovat učitelkám z MŠ a dětem za
jejich krásné a dojemné vystoupení.
Představitelé města byli pozváni na
předvánoční setkání s členy KS Lom
a Loučná. Na obou setkání vládla příjemná předvánoční atmosféra. Je vidět, že se senioři umějí krásně bavit za
každé situace. Od představitelů města
obdrželi malý dárek.
Setkání za vedení města se zúčastnili
Kateřina Schwarzová, starostka města,
uvolněný člen RM Martina Šípová
a Bronislav Schwarz, člen RM.
Více o atmosféře vám napoví pár
fotograﬁí, a jestli máte zájem, tak
všechny fotograﬁe naleznete na webových stránkách města http://www.
mesto-lom.cz/fotograﬁe-z-akci/

Poslední adventní neděli se, jako již tradičně, sešli lomští občané spolu s vedením města, aby si společně při vánočním punči, svařáčku, klobáskách a vánočním pečivu poslechli zpívání dětí základní školy v kostele Nejsvětější Srdce Páně, vyzkoušeli si vánoční zvyky jako odlévání
olova, zdobení perníčků, pouštění skořápkových lodiček a zkoušení
štěstíčka z rozkrájených jablíček, společně se setkali a prožili tak příjemné odpoledne v nastávajícím předvánočním čase.
Poděkování za hezký zážitek patří sponzorům – Krušnohorským uzeninám, zaměstnancům školní jídelny, dále dětem zpěváčkům za pěvecké
vystoupení a jejich pedagogům a v neposlední řadě také zaměstnancům
městského úřadu, městských technických služeb a lomským dobrovolným hasičům a samozřejmě také radním města Lom za organizaci a pomoc. Přejeme všem šastné vykročení do nového roku 2015.
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Téma

Ovzduší v Lomu aneb Co vlastně dýcháme?
Co vlastně dýcháme? To ví přece
každý, že dýcháme vzduch. Ve škole
jsme se učili, že vzduch v zemské atmosféře je tvořen dusíkem, kyslíkem,
oxidem uhličitým a vzácnými plyny.
A tak to samozřejmě platí stále. Dusíku je stále cca 78 % z celého objemu, kyslík tvoří zhruba 21 % , zbývající 1 % pak zahrnuje argon, oxid
uhličitý a stopová množství vzácných
plynů, vodíku i dalších látek, z nichž
některé řadíme mezi látky znečišťující ovzduší. A právě množství těchto
znečišťujících látek se mění. Proč
tomu tak je a jak zjistit, kolik škodlivin se aktuálně nachází v ovzduší lokality, ve které pobýváte?
Důvody, proč je množství škodlivin v ovzduší proměnlivé, jsou různé:
momentální produkce emisí ze stacionárních znečišťujících zdrojů, doprava,
a také fyzikální podmínky, z nichž je
velmi významné proudění vzduchu
spolu s teplotou. Některé oblasti jsou
také vystaveny vyššímu znečištění
ovzduší vzhledem ke své poloze a rozložení. Mezi ně náleží rovněž Mostecko uzavřené v údolí mezi Krušnými
horami, Doupovskými horami a Českým středohořím. Pro takto umístěné
lokality je charakteristický četnější výskyt teplotních inverzí, bohatá ložiska
hnědého uhlí, rozvoj povrchové těžby
a následně i přítomnost nejrůznějších
průmyslových podniků jsou faktory,
jež se také podílejí na stavu ovzduší.
I město Lom je součástí této mozaiky.
Ačkoliv po roce 1997 se čistota
ovzduší v regionu výrazně zlepšila
v důsledku instalací odsiřovacích zařízení, přesto dochází ke kolísání čistoty
ovzduší a jsou období, kdy je třeba dbát
zvýšené opatrnosti při pobytu venku ze-

Blahopřejeme
V měsíci lednu slaví svá významná
životní jubilea tito občané našeho
města:
Krejzová Miluše
Papulová Věra
Hokrová Zdeňka
Švamberková Jiřina
Stryalová Miluše
Křivánková Marie
Hakszerová Libuše
Novotný Jaroslav
Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví, štěstí
a životního optimismu.

jména citlivým osobám, mezi něž patří
zvláště malé děti, senioři, či lidé se sníženou odolností organizmu vlivem nejrozmanitějších zdravotních problémů.
Jak zjistit, jestli je vhodné pobývat dlouhodobě ve venkovním prostředí nebo
raději ne? Je to jednoduché.
Orientujte se podle barev
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří sleduje a monitoruje aktuální
stav ovzduší v regionu a poskytuje informace všem, kteří potřebují znát
jeho aktuální stav. Na svých webových stránkách máme přehledně zpra-

může blíže seznámit s aktuálními hodnotami jednoduchým zobrazením graﬁckých výstupů u jednotlivých škodlivin na každé z měřicích stanic.
Úplně nejčerstvější informace
však každý zájemce získá, pokud zavolá na naši bezplatnou Zelenou linku
800 195 342, kde se přímo od dispečerů dozví, jaký je aktuální stav
ovzduší a jaký je výhled do dalších hodin. Někdy je stav znečištění ovzduší
setrvalý, jindy se rychle mění a kolísá
od lepšího k horšímu a naopak. Proto
není vůbec divné či nevhodné zavolat
si do ekocentra pro informaci i několikrát během dne.
Kdo k nám volá nejčastěji?
Nejvíce naši Zelenou linku využívají paní učitelky z mateřských škol,
také základní školy, sportovci, kteří trénují venku, maminky s malými dětmi
i senioři, kteří se chtějí ujistit, zdali je
vhodná doba pro pobyt venku a pro
venkovní aktivity, případně se rozhodnout, jestli tyto své „outdoorové“ plány
uskutečnit hned nebo později.

jež zasíláme, jakmile dojde k překročení informativních, regulačních či varovných hodnot a následně při jejich
poklesu.
Ekologické centrum Most je tu prostě pro vás. Můžete nám volat na naši
Zelenou linku, navštívit naše webové
stránky, kontaktovat nás elektronicky
nebo přijít přímo k nám do ekocentra
vždy, když budete potřebovat poradit
v otázkách týkajících se ovzduší, ale
také se na nás můžete obrátit, kdykoliv
budete řešit nejrozmanitější ekologické
problémy. Budeme se na vás těšit.
Dana Kovaříková
Ekologické centrum Most
pro Krušnohoří
Výzkumný ústav
pro hnědé uhlí a. s., Most

Vzpomínáme

Co vám ještě
můžeme nabídnout?

Kvalita ovzduší:  velmi dobrá,  dobrá,  uspokojivá,
 špatná,  velmi špatná,  data nejsou k dispozici

 vyhovující,

Pokud chcete být včas informováni v případě vyhlášení či odvolání
smogových situací, můžete využít
naší bezplatné služby, určené obyvatelům celého Ústeckého kraje, a zaregistrovat se na našich webových stránkách http://www.ecmost.cz/ovzdusi.
php?page=sms k odebírání informací,

Jaké škodliviny pocházejí z domácích
topeniš a jak správně topit?
Jak můžeme ovlivnit emise z našeho topeniště a tím i kvalitu ovzduší
přímo v místě bydliště?
 spalujte v kotli předepsané palivo
 provozujte kotel pouze na projektovaný výkon
 používejte kotel s vysokou účinností spalování
 nechte si kotel pravidelně seřídit –
je to důležité pro jeho úsporný provoz
 nespalujte odpad!!
 zajišťujte pravidelné revize kouřových cest
Vytápění dřevem nebo dřevěným
odpadem (štěpky, piliny atp.) – dřevo
lépe hoří i při nižších teplotách a při
jeho spalování vzniká méně oxidu
uhelnatého, oxidů síry a oxidů dusíku
(na rozdíl od uhlí). Pozor dřevo musí
být dobře proschlé, aby dobře hořelo.
Vytápění uhlím volí opět mnoho
lidí z ﬁnančních důvodů. Problémem

Dne 13. 12. 2014 jsme měli tu čest
oslavit vzácné jubileum 50 let společného soužití – zlaté svatby –
manželů Hany a Františka Maškových. Za vedení města přejeme
manželům Maškovým spoustu dalších let krásného společného soužití
plné lásky, porozumění a pohody.

covaný barevný přehled, který umožní
rychlou orientaci bez ztráty času a obtížného tápání v číselných přehledech.
Pouhým pohledem na hlavní webovou
stránku www.ecmost.cz lze získat informace o jednotlivých měřicích stanicích. Barevné puntíky vám okamžitě
napoví, jak to vypadá právě u vás. Zelená barva je ta nejpříznivější a nejlichotivější pro venkovní pobyt, sportování a výlety. Následuje světlá žlutá
a za ní tmavší žlutá, a čím více barvy
tmavnou, tím důrazněji nás upozorňují
na nepříznivé znečištění ovzduší.
Komu jsou barevné puntíky málo
a chtěl by znát podrobnosti, ten se

však bývá starý kotel se špatnými parametry spalování a nízkou účinností
s použitím málo kvalitního uhlí. Pokud
chcete tedy topit uhlím, je nutné si pořídit kvalitní kotel s vysokou účinností
spalování.
Zemní plyn patří mezi paliva s vysokou výhřevností. Zemní plyn je fosilní palivo s nejnižším obsahem uhlíku, a při jeho konečném využití, např.
při výrobě elektřiny nebo při vytápění.
dochází k minimálním emisím oxidu
uhličitého.
Čím rozhodně netopit?
 plasty – při jejich spálení vzniká
nejvíce jedovatých látek. např. při
spalování PVC unikají do ovzduší
dioxiny a sloučeniny chloru
 spalováním polystyrenu vzniká
mimo jiné jedovatý styren
 spalováním plastových fólií (PP,
PE) a PET lahví se do ovzduší do-









stávají polyaromatické uhlovodíky.
Plastové obaly a výrobky patří do
kontejneru na plasty.
staré palety, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna
– při spalování se uvolňují dioxiny
(až 500x více než při použití palivového dříví) a formaldehyd.
časopisy obsahují v tiskařských barvách často velké množství těžkých
kovů, které se uvolňují při spalování. Kousek novin použitý při rozdělávání ohně neškodí, pálení stohů
novin a časopisů však ano!
pálením pneumatik vznikají polyaromatické látky a další jedovaté
látky.
tráva a zbytky potravin mohou
být také zdrojem nebezpečných látek a dráždivých látek, pokud je pálíme na zahradě.

Dne 12. 12. 2014 uplynul rok, co nás
navždy opustil pan Josef Vaňo. S láskou a bolestí v srdci stále vzpomínají
manželka, syn s rodinou a otec.
Dne 26. října 2014 tomu byl rok, co
nás navždy opustila milovaná manželka, maminka, babička, paní Jiřina
Vondrová. S láskou vzpomíná manžel Valda s celou rodinou. Kdo jste ji
zali, vzpoměňte s námi. Děkujeme.

Dne 19. listopadu 2014 tomu bylo
pět smutných let. kdy nás opustila paní Marie Brabcová. S láskou
vzpomínají manžel Zdeněk, synové s manželkami, vnoučata a pravnoučata.

Můžeme osobně ovlivnit
stav ovzduší?
Určitě ano. To, co vychází z komínů
rodinných domů, je i v našem kraji příčinou značné části znečištění ovzduší.
Zvláště v době inverze to, co vyjde
z komínů, okamžitě dýcháme.
Důvodem jsou zastaralá spalovací
zařízení v domácnostech, ve kterých se
mnohdy spaluje nevhodné a nekvalitní
palivo, které nevyhovuje požadavkům
kotle. V řadě případů dochází ke spalování komunálního odpadu. Zdravotní
rizika plynoucí ze znečištění ovzduší
z těchto spalovacích zdrojů jsou vysoká.
A nejen pro toho, kdo takto topí, ale i pro
jeho okolí. DUSÍME SAMI SEBE!

Dne 5. 1. 2015 to bude 5 smutných
let kdy nás navždy opustil náš dědeček a pradědeček pan Josef Novotný a 26. 6. 2015 to bude též
5 smutných let kdy nás navždy
opustila naše babička a prababička paní Anna Novotná. S láskou
vzpomínají a nikdy nezapomenou
vnučka Petra s manželem a dětmi
Vojtěchem a Petrou a také dcera
Dagmar. Nikdy nezapomeneme.
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Vedení města Lom pomohlo občanům z ulice Březová (Na Vyklučeninách),
jimž hrozilo, že od ledna 2015 budou bez vody
Vyjádření SVS k vyřešení situace
v lokalitě Lom, Na Vyklučeninách:
Severočeská vodárenská společnost (SVS) se rozhodla poskytnout
vyjádření k vyřešení situace v Lomu,
v lokalitě Na Vyklučeninách (dnešní
Březová ulice), kde hrozilo od
1. ledna 2015 ukončení dodávek
pitné vody pro osm rodinných domů.
SVS je jedním ze subjektů, vtažených do této situace, aniž ji jakkoliv
zapříčinila – naopak, ve spolupráci
se svým akcionářem, Městem Lom,
trvale hledala schůdné řešení.
V Březové ulici je dnes osm trvale
obydlených rodinných domů. Hrozilo jim ukončení dodávek pitné vody
k 1. 1. 2015. Vodovod zde v rámci výstavby postavil developer. Řad byl
zkolaudován rozhodnutím Stavebního
úřadu MěÚ Litvínov 1. 3. 2010 s tím,

že provozovatel vodovodu musí být zajištěn do 31. 8. 2010. Protože developer neměl zájem předat hotovou stavbu
do majetku SVS, nebyli její zástupci
zváni ke kontrolám průběhu stavby.
Na stavbě se bez důkladných kontrol
jevily pouze drobné nedostatky, proto
dal zástupce Severočeských vodovodů
a kanalizaci (SčVK) souhlas s kolaudací a následně developer uzavřel se
SčVK odběratelskou smlouvu na dodávku pitné vody.
O předání stavby do majetku SVS
začal developer jednat až v roce 2012.
Město Lom tehdy při realizaci přeložky části vodovodu provedlo sondy
v trase vybudovaného řadu, při nichž
byly zjištěny závažné nedostatky, bránící převzetí vodovodu do majetku
SVS. Jednalo se především o uložení
vodovodu v nedostatečné, tzv. zámrzné

Co možná nevíte
Milí čtenáři, setkáváme se opět na stránkách Lomské radnice, abychom si přiblížili
různé zajímavosti z naší doby a historie. Pojme si letošní rok přiblížit život a zvyky
našich předků, které určoval rytmus přírody a charakter jejich dnů všedních i svátečních se odvíjel od jednotlivých ročních období. Závislost na přírodě se odrazila v jejich vztahu k zemi, vodě a slunci a projevila se v celém komplexu výročních obřadů
a zvyků. A vám Český rok od jara do zimy přinese mnoho zábavy a poučení.
Lednová zima s dlouhými večery
a odpočinkem

Kominíček pro štěstí
zaly zplenit město, byli povýšeni do symbolů štěstí. Poznat kominíka bylo snadné
– chodil v černém oděvu s bílou čepičkou na hlavě. Dodnes jsou známé pověry,
že potkat kominíka znamená pro člověka
štěstí, zvlášť když si prstem z něj setře
saze, a kdo se při setkání s ním chytí za
knoﬂík, tomu by se mělo splnit to, co si
právě přeje.
Další svátek Tří králů, který stojí na
konci křesťanského cyklu Vánoc, se slaví
jako připomenutí králů (mudrců, mágů),
kteří přišli do Betléma poklonit se malému Ježíškovi, a jejich prostřednictvím
se pak do světa šířila zvěst o jeho narození. Mezi tříkrálové zvyky pak přibylo odstrojování stromečku a ukládání
betléma. Největší pozornost však byla
o Třech králích soustředěna na tříkrálové
obchůzky a hry. Tříkrálová obchůzka byla
posledním vánočním koledováním a na
závěr koledníci napsali tříkrálovou křídou na dveře domu nebo na vrata stodoly
iniciály jmen královské trojice, K + M +
B a k tomu náležitý letopočet. Tříkrálový
zvyk se ostatně udržel dodnes – pořádají
se charitativní Tříkrálové sbírky a nejedny
vchodové dveře zdobí iniciály Tří králů.
Největší atrakcí se stávají tříkrálové průvody, které se vydávají na pouť ulicemi
nejednoho města.
A po Třech králích, dne 7. ledna začíná Masopust, tradice bujarého veselí
s jídlem, pitím a skotačením, který má původ již v antice a je spojený se svátkem
Dionýsa, boha vína a plodnosti. Masopust
trvá do Velikonoc, kdy nastává další období půstu a je to vlastně období uvolnění
po Vánocích a oslava dohledného konce
zimy. Ale o Masopustu zase příště….
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nuto, že problémový vodovod bude
předán do majetku města Lom, které
uzavře Dohodu vlastníků se SVS,
SčVK a odběrateli, aby nedošlo k přerušení dodávek vody. Návrh této Dohody byl v SVS odsouhlasen 11. 9.
2014. Ještě před převodem vodovodu
na město však developer vypověděl
odběratelskou smlouvu se SčVK, takže
hrozilo ukončení dodávky pitné vody
k 31. 12. 2014.
Aktuálně je převod vodovodu na
město připraven, stejně jako Dohoda
vlastníků, takže vodu bude možné
obyvatelům uvedené lokality nadále
dodávat. Situace se vyřešila díky spolupráci mezi SVS a městem Lom. Pro
SVS z toho plyne poučení, že do kolaudačního procesu je nezbytné zavedení povinnosti předložit Dohodu
vlastníků, bez níž příště nebude moci

dojít ke kolaudaci vodárenské infrastruktury, vybudované jiným stavebníkem. Nový vlastník řadu – Město
Lom – vyšlo svým obyvatelům maximálně vstříc a pro nabytý řad má již
i provozovatele, ačkoliv si je vědomo
rizik provozování chybně vybudovaného vodovodu. Takový postup by se
však neměl stát standardem. Na Vyklučeninách jde sice o nevyhovující
vodárenskou infrastrukturu, za kterou nese odpovědnost v první řadě
developer, svého dílu odpovědnosti se
však nezřeknou ani obyvatelé, kteří
měli od developera důsledně požadovat to, za co zaplatili – splnění technických norem a standardů a průběžné kontroly kvality stavby.
Jiří Hladík
tiskový mluvčí, Severočeská
vodárenská společnost a. s.

Mohlo by vás zajímat

Český rok od jara do zimy – 1.

Měsíc leden byl pro naše předky hlavně
obdobím odpočinku, kdy příroda ještě odpočívá a úroda je v sýpkách. Přesto to nebyl čas zahálky. Vyráběly se různé věci
pro domácnost, pletly se košíky a košťata,
začala doba přástek a draček.
Na Nový rok vyráželi hlavně děti na
novoroční koledy a domácnosti obcházely
báby ometačky. Byly zahalené do šátků,
nosily s sebou hrnek se sazemi nebo kolomazí na mazání klik, přede dveřmi strašidelným hlasem povykovaly „Dejte holky,
nebo vdolky“ a pak čekaly na výslužku.
Dalším novoročním zvykem bylo pořádání koláčových slavností, které byly
určeny pro služebné dívky, které odcházely ze služby s výslužkou – velkým koláčem, vrkočem, buchtou nebo pecnem
chleba. V některých krajích na Nový rok
venkovské děti obcházely domy s ozdobeným koledním proutkem „štěstíčkem“.
Přáli dobrou úrodu, štěstí, zdraví a požehnání. Hospodář si od koledníků proutek
koupil za sladkosti a na jaře proutek zapíchl do pole se zasetým lnem. Blahopřání k Novému roku stále ještě zdobí
symboly štěstí, představované hlavně
podkovami, prasátky, čtyřlístky a kominíčky. Odkud se asi vzalo jejich spojení se
štěstím? Nalezení podkovy a jetelového
čtyřlístku vždy platilo za štěstí. Na určení
podkovy za šťastný symbol měla zřejmě
vliv stará víra v magickou moc železa
a jetel, ten patřil už mezi posvátné rostliny Keltů. Prase bylo pro Slovany symbolem bohatství, plodnosti a šťastného života. Dokonce platila pověra, že potkat se
s prasetem i v běžném dni mělo člověku
přinést štěstí. Tak se má jíst k obědu na
Nový rok vepřové maso, aby se drželo
doma štěstí.
A vysvětlení najdeme i pro novoroční
kominíčky. Kominíci, kteří od středověku
pečovali o komíny ve městech a později
i na venkově, zabezpečovali svou činností bezpečí domácností před ohněm
a původně měli i úlohu hasičů. Pro svou
roli ochránců před požáry, které doká-

hloubce. Developer o tom byl opakovaně informován s tím, že po odstranění nedostatků nebude nic bránit předání vodovodu do majetku SVS. Na to
developer nereﬂektoval.
Starostka Města Lom proto svolala 14. 2. 2014 jednání za účasti města
Lom, SVS, SčVK a developera. Developer vyjádřil rozhodnutí, že nebude
vodovod uvádět do požadovaného
stavu. Řešením mohlo být uzavření
Dohody vlastníků souvisejících vodohospodářských infrastruktur podle
§ 8 zákona č. 274/2001 Sb. O připraveném a v SVS odsouhlaseném návrhu
Dohody však odmítl developer jednat,
a tak nemohla být uzavřena.
Další jednání za účasti zástupců
města Lom, SVS, SčVK, občanů dané
lokality a zástupce developera se uskutečnilo 27. 8. 2014. Tehdy bylo dohod-

Krušnohorské rozhledny
Naše Krušné hory – hory, pod kterými žijeme, které vídáme každé ráno při
odchodu do zaměstnání nebo do školy,
v minulosti neprávem opomíjené a těžce
zkoušené, které si konečně získávají své
zasloužené místo mezi ostatními horskými masivy. Svým návštěvníkům mají
rozhodně co nabízet a oproti dalším českým a moravským obrům mají jednu nespornou výhodu – potkáte tu nesrovnatelně méně turistů. Už dávno neplatí, že
by krušnohorské lesy byly více znečištěné a poničené než v ostatních oblastech. Právě naopak, zdejší příroda okouzlí
a dlouhé roky osidlování zanechaly ve
zdejší krajině své nesmazatelné stopy.
O magické kráse Krušných hor se nejlépe
přesvědčíte sami při procházkách a výletech a mohou vám k tomu přispět i některé krušnohorské rozhledny, které se
v blízkém okolí našeho města nacházejí.
Pojďme se s nimi seznámit.

Rozhledna Stropník – původní stav
Nejblíže k nám je kopec Stropník
(856 m n. m.), na kterém se v minulosti
nacházela stejnojmenná dřevěná, 18 m vysoká rozhledna, postavená v roce 1910 iniciativou teplického horského spolku. Rozhledna byla v roce 1929 zcela smetena
sněhovou vichřicí a poté již k velké škodě
nebyla nikdy obnovena. Vzhledem k tomu,
že dodnes je z vrcholu Stropníku krásný
výhled na krušnohorskou pánev a České
středohoří, vážně se uvažuje o výstavbě
nové rozhledny.

V úbočí vrchu Stropník se nachází
menší skalní útvar, nazvaný Dušanova vyhlídka. Z vyhlídky je rovněž krásný výhled na teplickou pánev, Milešovku, Bořeň a Ranou a koneckonců i na fascinující
jámu dolů Bílina. V zimě po vydatné chumelenici je z vršku pěkný sjezd na běžkách, či sáňkách a v létě kopec nenechá
nečinným nikoho z cyklistů.
Na nedaleké Dlouhé Louce se od roku
2005 tyčí nová multifunkčíní věž Vlčí
hora (890 m n. m.). Jedná se o kombinaci
veřejného ochozu a monitorovacího stožáru Českého komunikačního úřadu, pro
dálkové automatické sledování frekvencí.
Jeho vybudování si podmínila Evropská
unie. Podobných staveb vyrostlo na našem území cca 10 a pouze na Vlčí hoře se
podařilo prosadit požadavek spojit stožár
s rozhlednou. Vyhlídková plošina, která je
volně přístupná, se nachází 15 metrů nad
zemí. Z ochozu rozhledny jsou vyhlídky na
hřebeny Krušných hor, České středohoří,
okolní města Litvínov, Most a Bílinu. Za
dobé viditelnosti je možno spatřit Lužické
hory, horu Klínovec, německý Fichtelberg,
či nejvyšší vrch této části Krušných hor,
vrch Loučná (956 m n.m.).
Jeřabina je rozhledna na menší stejnojmenné vyvýšenině u obce Mníšek nad
Litvínovem. Rozhledna byla zde poprvé
vystavěna německým mosteckým turistickým spolkem v roce 1884. Jednalo se
o 3 m vysokou kamennou podezdívku, na
které stála 11 m vysoká dřevěná nástavba
s krytým vyhlídkovým ochozem. Když
věž v roce 1908 poničila větrná bouře, nebyla již opravena a během první světové
války byla z velké části rozebrána na stavební materiál. Po válce byla opět zahájena
její obnova a nová stavba byla vybudována
v roce 1929. Během druhé světové války
sloužilo místo jako stanoviště německé armády pro protileteckou obranu chemických závodů v Záluží. Po válce rozhledna
opět zanikla a zůstaly pouze kamenné základy. Na jaře 2009 byla za ﬁnančního
přispění sponzorů zahájena obnova rozhledny. Rekonstrukce respektuje podobu
vyhlídkové věže z roku 1929. Slavnostně
byla otevřena v červnu 2009 a veřejnosti je
přístupná celý rok.
Nápad na postavení rozhledny na Růžovém vrchu nad obcí Hora Svaté Kateřiny se
zrodil již v roce 1898 v hlavách členů místního okrašlovacího spolku. Byla zvolena
16 m vysoká válcová kamenná věž s ote-

vřenou vyhlídkovou plošinou a kovovým
zábradlím. Pojmenována byla po císaři
Františku Josefu I. k výročí jeho 50 narozenin a slavnostně otevřena v srpnu 1902.
Postupně byla opatřena dřevěnou prosklenou vyhlídkou a pro neutěšený stav posléze celkově rekonstruována. K slavnostnímu znovuotevření došlo v červnu 2002,
kdy dostala název Hláska.
Horskou restauraci s rozhlednou na
Komáří vížce (809 m n. m.) nechal postavit majitel zdejšího panství v roce 1857. Na
místě rozhledny kdysi stávala zvonice, která
svolávala horníky na práci do dolů a oznamovala také konec práce. Na rozhlednu byl
upevněn zvon z původní zvonice. V roce
1952 byla dokončena v té době nejdelší
sedačková lanovka ve střední Evropě.
2 348 m dlouhá lanovka vede z Krupky
až na vrchol Komáří vížky. V 90. letech
20. století byl celý objekt včetně rozhledny
rekonstruován a u rozhledny byla zazděna
vyhlídková okna. Přestože rozhledna přestala sloužit svému účelu, z vyhlídkové terasy je rozhled na okolní vrcholy Krušných
hor, Děčínský Sněžník a při dobré viditelnosti jsou vidět i Doupovské a Lužické
hory, Ještěd, Jizerské hory a Krkonoše.
Poslední nám blízkou rozhlednou je
rozhledna Klínovec. Je po rozhledně na
Pradědu a na šumavském Poledníku třetí
nejvýše položenou rozhlednou v České republice. Nachází se v nadmořské výšce
1 244 m. Jedná se o zděnou rozhlednu,
která prošla od roku 2010 kompletní rekonstrukcí, kdy byla rozebrána kámen
po kameni a znovu slavnostně otevřena
28. října 2013. Původně zde stála primitivní
dřevěná stavba již v roce 1817, který byla
v roce 1838 nahrazena otevřenou besídkou.
Ta byla zničena při požáru v roce 1868. Se
stavbou „dnešní“ rozhledny bylo započato
v roce 1884 a v témže roce byla také dokončena. Pojmenována byla Vyhlídková
věž císaře Františka Josefa. Postupně byly
k rozhledně přistavovány další objekty, až
získala dnešní podobu. Rozhledna Klínovec má podobu osmiboké věže, vysoké
17 metrů. Vyhlídková plošina se nachází ve
výšce 14 metrů. Za pěkného počasí nabízí
fantastické výhledy na českou i německou
stranu Krušných hor, Děčínský Sněžník,
Lužické hory, Doupovské hory, Šumavu,
Český les, Slavkovský les i Smrčiny.
Při poznávání Krušných hor i prostřednictvím našich nejbližších rozhleden vám
přejeme krásné zážitky.
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