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Přivítali jsme 34 nových školáků

Slovo starostky

Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou za námi. Ale
i v dvouměsíční přestávce, kterou si náš
měsíčník Lomská radnice naordinoval,
se děly věci, o nichž si zasloužíte být informováni.
V letních měsících probíhaly opravy
základní školy a škol mateřských. Do
prostor školního klubu byl zakoupen
nový koberec. Opětovně byla vytopena budova základní školy. Tato havárie byla ze strany města okamžitě řešena a důsledkem je to, že mají školáci
zbrusu novou podlahu v šatnách. Pokračují práce na rekonstrukci chodníků v ul.
PKH a Vrchlického v Lomu, nezaháleli
jsme ani se svozem zeleného odpadu,
který, jak je vidět na místech svozu,
je čím dál tím oblíbenější a vyhledávanější. Nezapomněli jsme na úpravu
zeleně ani na úklid města. I nadále
pokračujeme v písemných výzvách nájemcům a majitelům neposekaných, neupravených a nevzhledných pozemků,
aby si své plochy upravili a tyto přestaly
hyzdit vzhled našeho města. Započali
jsme zkušební provoz týkající se úspor
elektrické energie pro veřejné osvětlení.
Tímto vás chci, milí Lomáci, poprosit
o trpělivost, neboť v době tohoto zkušebního provozu bude veřejné osvětlení
svítit trošičku odlišně než dříve. Co se
týče sloupů veřejného osvětlení, které je
velmi zastaralé a opotřebované, probíhá
v současné době jeho zevrubná kontrola a případná výměna. Generální rekonsturkce lomského veřejného osvětlení bude zahrnuta do rozpočtu našeho
města pro příští rok. Vyčistili jsme koryto Lomského potoka v části Komenského osady, tak aby plnilo svou sběrnou funci a voda při přívalových deštích
nezaplavovala zahrady a domy tamních
obyvatel. Zkrášlujeme chodníky a obrubníky na náměstí Republiky, kde vysadíme novou lipovou alej a opravujeme kanalizaci v ulici Hornická. Jen
co skončíme s těmito pracemi opravíme
propadlou kanalizaci v ulici K. H. Máchy. Seniorům jak v horní tak i v dolní
části našeho města jsme instalovali lavičky, oddychová posezení a pergolu.
S výrobou pergol budeme pokračovat
tak, aby ve všech domech pro seniory
v Lomu měli naši senioři svá venkovní
posezení. Velmi se těším na společné
posezení, opékání a grilování buřtíků,
které se uskuteční dne 6. 9. 2011, 8. 9.

2011 a 13. 9. 2011 v penzionech pro seniory v Lomu. Tímto děkuji za milé pozvání. Seniorům v Loučné jsme zrealizovali domovní zvonky, tak aby již měli
přehled o tom kdo je navštíví a kdo je
hostem nezvaným. V současné době
opatřujeme vnitřní prostory penzionů
pro seniory novou malbou. Maminkám z ulice Libkovická jsme pomohli
s hřišťátkem pro jejich ratolesti. Nadále pracujeme a doplňujeme naše webové stránky tak, aby byly aktuální a co
možná nejvíce splňovaly představy vás,
občanů. Pokračují místní šetření v domácnostech dlužníků a tato osobní setkání přinesla své ovoce – někteří
z dlužníků se dostavili na MÚ Lom
a dluh uhradili a další se dostavili k sepsání uznání dluhu.
Ani v této době jsme nezapomněli
na naše kluby seniorů, jimž jsme umožnili čtyři prázdninové výlety, s nimiž
byli, doufám, spokojeni. A další výlety
a zájezdy je čekají ještě v září a říjnu.
Jubilanty z řad seniorů jsme navšívili
v jejich domácnostech a předali jim malou pozornost. Mimochodem pro mě
jsou tato osobní setkání velkým balzámem na duši. Mysleli jsme také na naše
děti a mládež pro něž jsme připravili zájezd do ZOO v Praze a příměstský tábor s bohatým programem, v němž nechyběly výlety do Oseka a jeho okolí,
na Klíny, kde děti navštívily rodinnou
farmu. Dalším cílovým místem bylo
město Teplice a jeho botanická zahrada,
dále Bouřňák. Třešničkou na dortu našeho příměstského tábora byla naučná
cesta za pokladem. Podle odezvy od
dětí se akce povedly, a co je nejdůležitější, tak i líbily.
Pro zpestření konce září jsou nachystány dva zájezdy, jeden do Prahy
na muzikál Kat Mydlář a druhý na litoměřickou Zahradu Čech.
Ani lomští radní a zastupitelé
o prázdninách nezaháleli. Radní se sešli
čtyřikrát a zastupitelé dvakrát, a jednou
ještě v době před prázdninami. Předmětem jednání byly především záměry
prodejů nemovitostí, prodeje a privatizace nemovitostí a dále pronájmy. Mezi
nejdůležitější body, jenž byly schváleny
patří privatizace domů v ulici K. H.
Máchy a prodeje domů v ulici Osecké,
Vrchlického a nám. Republiky. Velmi
mě těší schválení záměru privatizace
domu č.p. 383 na Osecké ulici. Prodej
budovy kina byl při projednávání obestřen velikým zájmem avšak k platnému
usnesení se zastupitelé během bouřlivé
diskuze nedobrali. Ani přes tento zájem nebyl zastupiteli, kteří nesouhlasili
s prodejem budovy kina, předložen návrh na využití a hlavně ﬁnancování budovy kina. Z tohoto důvodu byli osloveni všichni představitelé stran a hnutí,
jenž jsou zastoupeny v Zastupitelstvu
města Lom a požádáni o předložení návrhů na využití a především ﬁnancování
budovy kina. Na polovinu září svolávám pracovní poradu se všemi předsedy
Pokračování na str. 2

V lomské základní škole bylo letos přivítáno 34 prvňáčků. Slavnostního aktu se zúčastnili též zástupci z vedení města – starostka Kateřina Schwarzová společně s místostarostou Pavlem Barákem, kteří prvňáčkům popřáli hodně
štěstí a třídním učitelkám pevné nervy. Současně předali prvňáčkům drobné dárky, které věnovalo město Lom.

Povinnosti chovatelů psů v Lomu
Obecně závaznou vyhláškou města
Lom č. 2/2010 o místních poplatcích je
stanovena s účinností od 1. 1. 2011 roční
sazba poplatku za jednoho psa 250 Kč
a 375 Kč za každého dalšího psa. V případě, že držitelem je příjemce důchodu
jako jediného zdroje příjmu je tato sazba
75 Kč za jednoho a 110 Kč za každého
dalšího psa.
Osvobozeni od poplatku jsou první
měsíc držení psa všichni držitelé psů,
dále po dobu jednoho roku držitelé psů
převzatých z útulku v Litvínově. A rovněž také ty osoby, které jsou uvedeny
v zákoně o místních poplatcích.
Dne 31. března 2011 uplynula lhůta
pro uhrazení místního poplatku ze psa,
většina poplatníků má již poplatek řádně
uhrazen, přesto je zde ovšem stále několik desítek lidí, kteří jsou s úhradou
v prodlení, ač jim bylo doručeno upomenutí tohoto poplatku.
Je třeba si uvědomit, že při jakékoliv
změně je povinností držitele psa ji ihned
nahlásit. Pokud psa již nevlastní, je nutné
ho odhlásit. Jen tak se lze vyhnout nepříjemnostem – pokud v evidenci pes zůstane, úřad bude platbu urgovat a dále
vymáhat v exekučním řízení.
Poplatek se platí ze psů starších
3 měsíců a držitel je povinen přihlásit nového psa podáním přiznání k poplatku ze psa, do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. Tuto povinnost má
i držitel, který je od placení poplatku ze
zákona osvobozen.
Při přihlášení psa dostane jeho držitel
identiﬁkační známku, která je platná po
celou dobu držení tohoto psa a při jeho

odhlášení musí být vrácena, aby nemohlo
dojít k jejímu zneužití. Často se setkáváme s tím, že držitelé psů jim tuto identiﬁkační známku na obojek nezavěsí s tím,
že by ji pes mohl ztratit. Neuvědomují si,
že při možném zaběhnutí pejska se tato
známka stává často jediným identiﬁkačním prvkem, na jehož základě se může
pes ihned vrátit svému držiteli. Pokud
pes zároveň není ani očipován, je v případě odchytu odvezen do útulku v Litvínově a jeho držitel následně uhradí nemalou částku za výjezd městské policie
i pobyt psa v útulku.
Co se týče volného pohybu psů na veřejném prostranství, jsou stanoveny pravidla Obecně závaznou vyhláškou města

Lomu č. 1/2008. Na veřejném prostranství ve městě je zakázán výcvik psů a tito
se mohou pohybovat pouze na vodítku!
Pro volný pohyb psů jsou pak určeny
prostory vymezené v této vyhlášce (naleznete ji na našich stránkách, na úřední
desce). I v těchto určených prostorech je
samozřejmě nutno mít psa pod neustálým
dohledem a přímým vlivem. Samozřejmá
je povinnost úklidu po svém pejskovi.
Veškeré dotazy ohledně poplatkové
povinnosti můžete směřovat na pí Baxovou, tel. 476 769 870, email: baxova@
mesto-lom.cz. V případě volného pobíhání psů bez majitele se obracejte na sl. Brnovou, tel. 476 769 872, email: brnova@
mesto-lom.cz

Upozorňujeme občany města Lom, že dle Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je
termín splatnosti místního poplatku za odpad do 30. září 2011.
Nebudou-li poplatky zaplaceny do tohoto termínu a ve správné výši,
vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem, následně bude vymáhán exekucí.
Poplatky lze uhradit na účet č. 1041418379/0800 u ČS a.s., variabilní symbol 1337, speciﬁcký symbol – poslední dvojčíslí roku, číslo domu, číslo ulice, dále můžete uhradit poplatek přímo v pokladně
městského úřadu.
Od 1. 1. 2011 došlo ke změně účtu, pokud jste hradili převodem na
účet jiný, než je výše uvedený, platba se vám vrátila zpět!
Skutečnosti vedoucí ke vzniku, zániku nebo změně poplatkové povinnosti jste povinni oznámit do 15 dnů na městském úřadě, kancelář č. 5,
Jana Sýkorová, tel. 476 769 870, email: sykorova@mesto-lom.cz
Na uvedených kontaktech můžete rovněž požádat o zaslání složenky
k úhradě místního poplatku.
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Slovo starostky
Dokončení ze str. 1

Prezident ČR, profesor Václav Klaus a starostka města Lom Kateřina Schwarzová
při slavnostním zahájení provozu velkorypadla KK 1300, společnsoti SD a. s. Chomutov na pracovišti v Duchcově dne 6. června 2011.

politických stran a hnutí působícími v Zastupitelstvu města Lom, abychom se společně pobavili a prodiskutovali několik
závažných věcí – budovu kina, novou mateřskou školku, zřízení městské policie
v Lomu a změnu doby konání ZM. Do
konce jsme „dotáhli“ projekt „Lom – západ“, v němž se jedná o tolik potřebnou
spojovací komunikaci z ulice Vrchlického
do části Lomu – Spojeneckých letců a dalších ulic v této lokalitě. Potřebná dokumenatce již v současné době leží na ministerstvu a čeká na schválení.
Ze strany města bylo podáno trestní
oznámení orgánům činným v trestním řízení na podnikatele „podnikajícího“ bez
vědomí města na Oprámu.
V rámci prevence kriminality se nám
podařilo získat uzamykatelné stojany na
kola, jenž budou rozmístěny v Lomu a pro
seniory bezpečnostní přívěsky.
Velmi milým a předvším poučným
pro mě bylo červnové osobní setkání
s panem prezidentem profesorem Václavem Klausem.
A dále jsem oslovila paní hejtmanku
Ústeckého kraje s žádosti o generální rekonstrukci komunikace v ulici Vrchlického, která je nyní tzv. tankodromem a je
v majetku Ústeckého kraje. Ještě předtím
jsem však požádala představitele Czech
Coal a. s. o jejich vyjádření k realizaci inženýrských sítí pro připravovanou lokalitu
výstavby rodiných domků – „Za Kotvou“

a „Kamenným mlýnem“, jenž by mohly
vést právě touto komunikací. Již v minulosti totiž vlastník této komunikace nechtěl realizovat rekonstruci právě z tohoto
důvodu. Vedení společnosti Czech Coal a.
s. se vyjádřilo v tom smyslu, že je navržen
takový způsob řešení, který nenaruší nově
realizovaný živičný kryt silniční komunikace v ul. Vrchlického s tím, že realizace
inženýrských sítí nebude zahájena dříve
než v roce 2014.
Na začátku září jsem spolu s panem
místostarostou přivítala 34 prvňáčků, kteří
poprvé usedli do lavic naší ZŠ. V přípravce
ZŠ máme 15 dětí a bezmála 100 dětí nastoupilo nově do mateřských školek.
S vedením dopravců, konkrétně s panem Kavkou a panem Dlaskem – ředitelem
DpmMaL a. s. mám naplánováno jednání
ohledně školního busu a ohledně navyšení
a posílení intervalů MHD v našem městě
tak, aby plně vyhovovaly potřebám občanů
(např. při cestách k lékaři apod.).
Společně s radní Zděnkou Šteﬂíkovou
jsem za vedení města Lom komorně uctila
na městském hřbitově v Lomu památku
zesnulých horníků a připoměla si tak položením kytic tragédii na dole Pluto II, od
niž 3. 9. 2011 uplynulo již 30 let.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
města Lom je akceschopná a již absolvovala první zkoušku ohněm. Dopadla
na jedničku. Tímto vyslovuji velkou pochvalu pro velitele pana Koutského ale též
pro všechny členy JSDH města Lom, jsem
na ně hrdá!

Rovněž vyslovuji velké poděkování
všem zaměstnancům MÚ Lom za jejich práci a zápal, s nímž pracují pro naše
město a jeho občany. Děkuji
Ještě než se s vámi, milí Lomáci, rozloučím, bych vás chtěla upozornit na započetí geologických prací v oblasti nad
Stavební geologií v Lomu v ulici Vrchlického. Jde o to, že zadavatel prací, jímž
je Česká republika – Česká geologická
služba – Geofond, objednal u společnosti
GET s. r. o. geologické práce za účelem
hodnocení stávajícího úložiště těžebních
odpadů. Není třeba mít z těchto průzkumných prací, které budou zahrnovat hloubení vrtů do hloubky 2–7 metrů a odběr
vzorků, strach. Ba naopak, pokud z Lomu
zmizí další deponie těžebních odpadů,
bude to jenom dobře.
Úplně před samým závěrem bych vás,
vážení občané našeho města, chtěla poprosit o spolupráci při realizaci oslav ke 670.
výročí první zmínky o našem městě. Noste
prosím na MÚ Lom fotograﬁe, tiskoviny
a dobové předměty týkající se historie našeho města. O tyto věci nepříjdete, budou
okopírovány či zapůjčeny pouze s vaším
svolením a pouze pro potřeby města. Dále
vás chci požádat o vaše popřemýšlení nad
tím, jakým způsobem by jsme mohli v našem městě obnovit tradice, ať už hornické
či sokolské a podobně.
Přeji vám všem krásný, poklidný a pohodový zbytek babího léta.
Kateřina Schwarzová – starostka

Nad dopisy ze schránek důvěry
Dne 26. čevence 2011 starostka města Lom Kateřina Schwarzová přijala z rukou
generálního jednatele společnosti Unipetrol RPA Artura Pazdziora darovací smlouvu na dar pro město Lom ve výši 65 000 Kč. Tyto ﬁnanční prostředky budou využity na vybavení a znovuzrození Jednotky sboru dobrovolných hhasičů města Lom.

Schránky důvěry opět vydaly svá tajemství
Ačkoli upozornění, která jsem
v nich nalezla jsou anonymní, mám potřebu na ně tímto způsobem reagovat.
Jedno sdělení či dotaz se týkal opravy
komunikace v ulici Vrchlického a dále

dopravní obslužnosti v Lomu. O komunikaci jsem se již zmiňovala v rubrice „Slovo starostky“ – oslovila jsem
vlastníka komunikace – Ústecký kraj
a paní hejtmanku o a požádla je o rea-

lizaci generální rekonstrukci komunikace. Co se týče MHD, vstoupila jsem
v jednání s dopravcem KAVKA a dále
DPmMaL.
Pokračování na str. 3

Informační servis

Ceník služeb poskytovaných městem Lom

Kateřina Schwarzová, starostka města Lom a radní Zdeňka Šteﬂíková komorně uctily na městském hřbitově v Lomu památku zesnulých horníků a připomněly si tak položením kytic a zapálením svíček tragédii na dole Pluto II, od níž
3. září 2011 uplynulo již 30 let.

Město Lom si dovoluje nabídnout
možnost využití našich služeb, techniky a pracovníků pro vaše potřeby.
Jedná se o pronájem vozového parku,
např. fekálního vozu, vysokozdvižné
plošiny, traktoru, nákladních vozů
Avia, kolového nakladače Caterpillar C 246 (bobík) apod. V případě zájmu je k dispozici také VW Transportér
(dodávka). Dále je možno si zapůjčit

stavební kontejnery, valník, elektrocentrálu, vibrační desku, řezačku asfaltu a jiné nářadí. Je také možné si
objednat naše pracovníky na jednotlivé pracovní činnosti např. výkopové
práce (vykopání kanalizace, zaizolování domů atd.), výškové práce (oprava
střechy), zednické práce, elektrikářské
práce, truhlářské práce, malířské a natěračské práce atd..

Také si vám dovolujeme nabídnout
své služby při údržbě zahrad (sekání
trávníků, stříhání živých plotů atd. –
viz tabulka na straně 3). V neposlední
řadě vám zajistíme nákup různých materiálů. Jedná se především o štěrk
a různé druhy písků. K dispozici je
také možnost nákupu palivového dřeva
za nízkou cenu. Všechny ceny za naše
služby jsou k dispozici níže.

Ceník autodopravy
Vozový park

Starostka města Kateřina Schwarzová společně s panem místostarostou Pavlem Barákem a radním Bronislavem Schwarzem přijali dne 6. 9. 2011 milé pozvání od seniorů a přišli s nimi posedět u grilu. „Velmi děkuji seniorům, vedoucí domů pro seniory
paní Marii Banárové a zaměstnankyním penzionů paní Věře Veletové a paní Jitce Procházkové za pozvání a za to, že společně dokázaly vytvořit nádhernou atmosféru.
Alespoň na chvíli jsem se mohla zastavit a prožít kousek klidného babího léta v kruhu
příjemných a milých lidí,“ říká k pěkné akci starostka Kateřina Schwarzová.

SPZ

Jízda
Kč/km

Výkon
Kč/mth

AVIA 30N VALNÍK

4U53602

30

AVIA A30 PLOŠINA

4U53620

28

AVIA KONTEJNER

6U19625

33

IFA W 50 FEKÁL

MO 92-06

37

MULTICAR M 26

1U81036

23

50 Kč/15 min

35 Kč/15 min

MULTICAR M 25

1U81047

23

50 Kč/15 min

35 Kč/15 min

TRAKTOR Z 7211

MO 35-56

30

CATERPILLAR 246 C

U013194

VW TRANSPORTER

4U34179

400

Stání
prostoje

Obsluha
práce 1 závozník

50 Kč/15 min

35 Kč/15 min

50 Kč/15 min

50 Kč/15 min

50 Kč/15 min

35 Kč/15 min

600

35 Kč/15 min

400

35 Kč/15 min

700
18

KONTEJNER, VALNÍK

50 Kč/den

ELEKTROCENTRÁLA

250 Kč/hod. s obsluhou

VIBRAČNÍ DESKA

290 Kč/hod. s obsluhou

ŘEZAČKA ASFALTU

80 Kč/m řezu živičného povrchu

PALIVOVÉ DŘEVO

550 Kč/1 prm (rovnaného mixu dřeva)

K těmto cenám bude připočteno DPH dle platných předpisů.

50 Kč/15 min
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Nad dopisy ze schránek důvěry

Vedení města
blahopřeje
jubilantům

Dokončení ze str. 2
Další sdělení se týkalo upozornění
na jakési nekalé praktiky našich zaměstnaců, kteří mají údajně jezdit se
služebními vozidly – traktory, multikárami atd. a využívat je k soukromým
účelům. Zápůjčka těchto strojů a vozidel je ošetřena v kolektivní smlouvě
a slouží jako bonus či beneﬁty zaměstnancům města. Motohodiny jsou bedlivě sledovány mistry odboru rozvoje
majetku města a investic. V neposlední
řadě a s ohledem na nedávný personální audit, který by na MÚ v Lomu
realizován s cílem optimalizovat lidské zdroje a procesy v rámci MÚ Lom,
a jenž bude v brzké době vyhodnocen,

V červenci a srpnu 2011 oslavili
tito lomští občané významné
životní jubileum:
Fligrová Aloisie (97 let),
Vlčková Gizella (85 let),
Pitvorcová Maria (85 let),
Mühle Rudolf (80 let),
Vlčková Oldřiška (75 let),
Pátek Jan (75 let),
Malý Jiří (75 let),
Škramlík Ladislav (75 let)
Malá Miluše (70 let).

Roztančený Lom?

Vedení města Lomu jim
upřímně gratuluje a přeje do
dalších let pevné zdraví, štěstí
a mnoho spokojenosti.

Stanovisko předsedy poslaneckého
klubu KSČM v Lomu k žádosti starostky města a Rady města Lom, v níž byli
všichni předsedové poslaneckých klubů půspbících v Zastupitelstvu města
Lom požádání o vyjádření se k využití
budovy kina v Lomu.

Pálení odpadu v domácnostech
Domácnosti jsou ve znečišťování
ovzduší hned za automobily. Domácí kotelny přispívají stále více k riziku vzniku
rakoviny a srdečních či dýchacích onemocnění. Leckde na venkově je čistota
ovzduší v zimním období stejná, mnohdy
i horší, než v průmyslových oblastech.
Domácí kamna, krby a kotle nelze vybavit drahou technologií pro dokonalé
hoření a čištění spalin, a tak záleží na
každém z nás, kolik jedů vypustíme do
vzduchu.
Podle zákonů je pálení odpadu v domácnostech zakázáno. Podle zákona
o odpadech (č. 185/2001 Sb.) jsou fyzické
osoby povinny nakládat s odpadem podle
systému stanoveného obcí. Obce naopak musí zajistit pro své obyvatele systém sběru nebezpečných odpadů a podle
svých možností i třídění komunálního odpadu. Zákon o ovzduší (č. 86/2002 Sb.)
zase stanoví, že fyzické osoby jsou povinné jako palivo pro ohniště, grily a krby
používat pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo,
suché rostlinné materiály nebo plynné palivo, předepsané výrobcem.
Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek. Dioxiny a furany jsou nejen rakovinotvorné, ale poškozují také
hormonální a imunitní systém a ovlivňují
nervovou soustavu. V důsledku nedokonalého spalování vznikají polycyklické
aromatické uhlovodíky (PAH), jejichž
vliv lze nejlépe přirovnat ke kouření cigaret. Formaldehyd je rakovinotvorný
a spolu s ostatními aldehydy a kyselinou
chlorovodíkovou dráždí oči a plíce. Benzen je rovněž rakovinotvorná látka. Také
styren je karcinogenní, při vysokých hladinách jeho vlivem dochází k poškození očí a sliznice, dlouhodobé působení
ovlivňuje nervový systém a je příčinou
bolestí hlavy, únavy, slabosti a deprese.
Množství škodlivých látek se odvíjí od
toho, co spalujete. Spalování odpadů doprovází často také zápach, který obtěžuje
vás i vaše sousedy. Na jedy ve vzduchu
jsou citlivější děti, těhotné ženy, starší
osoby a lidé trpící astmatickým či jiným respiračním onemocněním. Mějme
k nim ohled.
Věcí, které do vašeho kotle nepatří, je mnoho. Zaměřme se na ty,

se osobně domnívám, že si zaměstnaci
nedovolí cokoli a čehokoli zneužívat
a využívat ve svůj prospěch. Přesto děkuji pisateli za upozornění.
Současně děkuji všem občanům,
kteří využívají schránek důvery, aby
vedení města sdělili vše, o čemž se domnívají, že je důležité abychom věděli
a zabývali se tím.
Schránka důvěry umístěná na zastávce MHD v ulici Libkovická byla
mnohokrát poničena a poslední „nájezd“
vandala či vandalů již nevydržela.
Děkuji tímto občanům za důvěru,
s níž se na vedení města obracejí, vynasnažím se a udělám vše pro to, abych
vás, milí Lomáci, nikdy nezklamala.
Děkuji Kateřina Schwarzová

které se tam ocitají nejčastěji, ač by
vůbec neměly:
 Plasty – pálením PVC vzniká velké
množství dioxinů. Tím více, čím je obsah PVC v odpadu vyšší. Použití PVC je
nutno omezovat, výrobky z PVC je nejlépe nekupovat. I když ho nespalujete,
během jeho použití se z něho mohou
uvolňovat škodlivé ftaláty. K naprosté
většině výrobků z PVC existují alternativní náhrady. Pálením polystyrenu (PS)
vzniká mimo jiné jedovatý styren. Spalováním polypropylenu (PP), polyetylenu
(PE) či PET lahví vznikají polyaromatické uhlovodíky. Tohoto druhu plastů se
můžete zbavit uložením do žlutých plastových kontejnerů, které jsou rozmístěny na několika místech ve městě – ulice
Osecká, Spojeneckých letců, PKH, Libkovická, nám. Republiky, Vrchlického
a u městského hřbitova.
 Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek nebo natřená prkna či
chemicky ošetřené dřevo – jeho pálením vyprodukujete asi 50–500 krát více
dioxinů než při topení čistým palivovým dřívím (starý nábytek je vhodnější
dát či prodat do bazaru). Tento materiál
je možno ukládat bezplatně na sběrném
dvoře.
 Trávu ze zahrady, listí – tento materiál lze kompostovat v podobě zeleného odpadu, který máte možnost i v našem městě odkládat na označená svozová
místa.
 Celobarevné letáky a časopisy – při
jejich spalování se do ovzduší mohou
uvolnit těžké kovy z barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky
a časopisy patří do tříděného sběru – do
(modrých) kontejnerů na papír. Nálepkou
na schránce se můžete bránit proti vhazování reklamních letáků.
 Tetrapak (například krabice na mléko
nebo džusy) – jde o šestivrstvý obal z papíru, hliníku a plastu. Jeho spalováním se
mohou uvolňovat chlororganické látky
a těžké kovy – lze vhazovat do zvláštních
kontejnerů, které bohužel ještě v Lomu
nemáme, ovšem tento druh odpadu lze
ukládat do žlutých kontejnerů
 Nebezpečné odpady (jako jsou baterie, barvy, léky) – spálením je nezni-

číte, ale jedovaté látky, které obsahují,
se dostanou do vzduchu a následně do
půdy. Sběr nebezpečného odpadu lze
v našem městě uložit bezplatně ve sběrném dvoře.
 Pneumatiky – jejich spalováním vznikají polyaromatické uhlovodíky a další
jedovaté látky. Lze je rovněž bezplatně
uložit v prostorách sběrného dvora.
Protože ani vedení našeho města
není prostředí, v němž žijeme lhostejné, vyzývá starostka Kateřina
Schwarzová Lomáky: chcete-li pomoci
a přispět ke zlepšování kvality našeho
prostředí pro život, můžete se inspirovat následujícími radami
1. Nejlépe je odpad nevytvářet, myslete
na to již při nákupu. Omezte spotřebu
zboží na jedno použití a ujistěte se, že to,
co kupujete, lze opravit, znovu naplnit či
jinak využít.
2. Snižujte množství odpadu. Darujte nepotřebné ošacení, hračky či nábytek příbuzným, přátelům či charitativním organizacím. Knihy a časopisy dejte do
antikvariátu, ale můžete je zkusit nabídnout i domovům důchodců, knihovnám
a dalším institucím. Je lepší věci spravit
než vyhodit.
3. Máte-li zahradu, kompostujte biologické odpady. Získáte tak živiny pro
půdu, snížíte množství odpadu a s ním
spojené poplatky za jeho likvidaci. Ušetříte i tím, že si nebudete muset kupovat
zeminu v zahradnictví pro svou zahradu.
Do kompostu dávejte i rostlinný odpad
z kuchyně. Doplní ho o výživné látky.
4. Snažte se odpad třídit – základem je
třídění papíru, skla a plastů, a to již přímo
u vás doma. Třídit můžete i kovy, hliník
a textil.
5. Používejte do kamen pouze schválené
palivo. Pálíte-li dřevo, dbejte na to, aby
bylo pořádně vyschlé. S jeho vlhkostí
klesá výhřevnost a rostou emise škodlivin. Určitě jste již slyšeli o dehtování kamen. Dřevo dostatečně vyschne přes 2
zimy. Nespalujte chemicky ošetřené ani
průmyslové dřevo.
6. Popel z kamen, pokud jste pálili něco
jiného než čisté suché dřevo, může obsahovat poměrně hodně toxických látek.
Proto ho nepoužívejte na zahradě.

Máte nějaké to kilíčko navíc nebo
přebytek energie a nevíte co s tím? Jistě
časopisy a ﬁtcentra nabízejí spoustu
skvělých řešení. Všechny tyto možnosti mají svá „ale“. První „ale“ – kdo
se mnou pojede až do Mostu? Nebo
další „ ale“ – je to hodně peněz. A snad
to nejhorší „ale“ – co si obléknu.
Na tahle „ale“ vám mohu dát
snadné odpovědi. Proč byste měli jezdit až Mostu, když stačí dojít do Kulturního domu tady v Lomu. Zbytečně
drahé? Investovat do lepšího pocitu
sama ze sebe 30 korun se mi nezdá
zase tak hrozné. A oblečení neřešte.
Tady vás přece každý zná, můžete
jít prostě v tom, v čem se vám dobře
cvičí, zde si nehrajeme na žádné značkové kraťásky.

Vzbudila jsem ve vás zájem? Doufám, že ano, neboť jedna mladičká lomačka se rozhodla s těmi vašimi kily
a přebytkem energie pořádně zatočit
a každé úterý a čtvrtek vám dát do těla
přímo tady v Lomu.
Nebojte, není to žádné tvrdé cvičení. Vlastně si půjdete s kamarádkami
zatancovat buď klasiku v podobě aerobiku anebo zkusíte novinku, která vás
zaručeně rozhýbe, zumbu.
Hodiny probíhají v příjemném duchu, že si možná ani neuvědomíte, že
právě cvičíte.
Jak se říká, kdo nic nezkusil nic nezkazíí a za zkoušku skoro nic nedáte.
Tak už neváhejte zavolejte kamarádce
sbalte věci a hurá na parket.
Tereza Kramlová

KDE?
KDY?

Kulturní dům v Lomu
úterý od 17:45 do 18:45 hodin
čtvrtek od 18:00 do 19:00 hodin
S SEBOU: podložka/ ručník, nápoj, pohodlné oblečení, dobrou náladu
Vstupné 30 Kč
Moc se na vás těší sl. Petra Doleželová

Ceník služeb poskytovaných
městem Lom
Sekání trávy včetně sběru a likvidace

cena za 1m2

výška trávy do 15 cm

2,10 Kč

výška trávy nad 15 cm

4,00 Kč

Sekání s křovinořezem

cena za 1m2

neudržované stráně a louky, práce ve svahu

8,00 Kč

pomocné a úklidové práce, hrabání listí

150,00 Kč

Kácení stromů

cena/kus

výška stromů do 4 m

1 900,00 Kč

výška stromů 4–6 m

2 400,00 Kč

Práce s motorovou pilou

cena/hod.

okrasný, zdravotní, udržovací řez

350,00 Kč

odstraňování náletových dřevin

350,00 Kč

Práce s plotostřihem
řez živých plotů

cena/hod.
250,00 Kč

K těmto cenám bude připočteno DPH dle platných předpisů.
Pro obyvatele města Lomu je cena za dopravu na místo určení a odvoz zahradního odpadu, větví a kmenů stromů v ceně služby ZDARMA.
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Ukončení školního roku – MŠ Loučná

Dne 29. června oslavily děti z MŠ
v Loučné ukončení školního roku a začátek očekávaných prázdnin. Tak jako
každoročně, byl tento den ve znamení
příjemného setkání s dětmi a jejich rodiči na zahradě MŠ, a obzvlášť význam-

ným byl pro děti, které po prázdninách
nastupují do základní školy. „Jsme školáci“ – znělo hrdě z dětských úst a leckdo z dospělých se neubránil dojetí.
Učitelky se společně s dětmi i jejich
rodiči rozloučily připraveným krátkým

programem a vystoupením, po kterém následovalo „pasování“ na školáka – každé z dětí dostalo vědomostní
otázku, zodpovězením potvrdilo svoji
připravenost na „školáctví“. Vše završila slavnostní šerpa. Děti také dostaly
malý dárek na rozloučenou, pamětní
list a kornoutek sladkostí.
Následovala volná zábava – odpolednem všechny provázela diskotéková
hudba, k dispozici bylo malé občerstvení, opékaly se buřty. ..
Rozloučení završila zvlášť očekávaná událost, kterou byla dnes již tradiční „Noc v mateřské školce“. Ta se
už ovšem týkala pouze „školáků“. Děti
ve večerních hodinách plnily úkoly,
které pro ně připravil „školkový skřítek“ a hledaly na zahradě MŠ ukrytý
poklad. Zavrtané ve spacácích se pak
prospaly do posledního školního dne,
kdy daly nejen školce, ale také bezstarostným předškolním dnům své poslední „ahoj“.
Jitka Ryšlavá

Rozloučení se školním rokem – MŠ Husova
Rozloučení dětí se školním rokem proběhlo již radičně jako „Zahradní slavnost“. Zahrada školky
byla vyzdobena dětskými pracemi
a barevnými fáborky, paní učitelky
předvedly s dětmi krátké pásmo písniček, říkanek a krátkých scének,
plných slovních hříček a dětského
humoru. Poté byly slavnostně ošerpovány děti, které se s mateřinkou
loučily natrvalo, protože po prázdninách nastupují již do základních
škol... a tohle „poslední“ loučení se
ani letos neobešlo bez slziček jak
dětí, tak rodičů (a také paní učitelek…) Pro všechny děti byly připraveny drobné dárečky, pro předškoláky navíc kornout sladkostí.
Paní kuchařky připravily pro malé
i velké rozmanité pohoštění včetně

Milá návštěva knihovny
Ještě před začátkem prázdnin navštívily děti z přípravného ročníku
ZŠ Lom pod vedením paní učitelky
M. Šebkové lomskou knihovnu. Na
přivítanou zazpívaly děti knihovnicím několik písniček. Následně byly
děti provedeny knihovnou a v krátkosti seznámeny s tím, k jakému
účelu knihovna slouží, jaké má vybavení a kolik knih má ve svém knihovním fondu. Poté si děti prohlédly
v dětském oddělení připravené knihy,
o kterých si společně s knihovnicemi

popovídaly. Milým překvapením pro
děti bylo pohádkové vědomostní soutěžení o drobné sladkosti, jenž dětem
věnovalo město Lom. Po soutěžním
klání přišla na řadu výtvarná činnost,
děti měly možnost nakreslit svého oblíbeného pohádkového hrdinu a získat
tak další sladkou odměnu.
Na rozloučenou poděkovaly děti
přednesem několika básniček. Na
oplátku knihovnice přislíbily, že děti
pozvou do knihovny ke společnému
čtení pohádek.

Informační servis
I v Lomu mohou nově občané
bezplatně ukládat elektroodpad
zmrzliny, laskomin, buřtíků k opékání i malého táboráčku, na slzičky
se rychle zapomělo. Všem moc chut-

nalo a v podvečer se v dobré náladě
rozběhli domů...vstříc létu a prázdninám....

Konec školního roku v lomské základní škole
Jako každý rok, tak i letos se na závěr školního roku konala v základní
škole Školní akademie. Ta letošní se
nesla v duchu staročeského jarmarku
Akademii zahájila naše paní ředitelka Dagmar Coubalová, která přivítala všechny přítomné – žáky, rodiče,
bývalé žáky, hosty i zástupce vedení našeho města včetně paní starostky Kateřiny Schwarzové , která si pro přítomné
připravila také několik milých vět.
Pořadem nás dále provázeli žáci
9. třídy Jára Hrubý a Káťa Šabatová.
Na pódiu se vystřídalo mnoho šikovných dětí. Nechyběli ani ti nejmenší
– šikulkové a šikulky z naší mateřské
školky. V pestrém pořadu se střídal tanec, zpěv, módní přehlídka, přednes,
mažoretky, jazykolamy i roztleskávačky. K dobré náladě a pohodě přispěli svým dílem postupně všichni vystupující.
Součástí akademie byla i výstavka
žákovských prací. Každý návštěvník se
mohl na vlastní oči přesvědčit, jak šikovné ruce mají naši spolužáci.
Závěr pak patřil nám, kteří jsme
se po devíti letech se základní školou
loučili. Šerpování se chopila paní ředitelka s paní starostkou (pomáhal ale
i náš pan učitel Radek Vorel), součástí
byly i květiny, zápis do kroniky města
Lom, pohoštění a blahopřání na cestu
do našeho dalšího života – vše bylo příjemné, ale i zavazující. Věříme, že důvěru, do nás vloženou, nezklameme.
Děkujeme všem, kteří nám tak
hezké rozloučení se základní školou
připravili.
Za všechny spokojené deváťáky
Terezka + Máša

Město Lom získalo v rámci zefektivnění odpadového hospodářství bezplatně od ﬁrmy Asekol s. r. o., zajišťující zpětný odběr elektroodpadu, nový
„E-domek“, který je umístěn v areálu
sběrného dvora a slouží ke zpětnému
odběru elektrozařízení.
Společnost Asekol s. r. o., která organizuje zpětný odběr vysloužilé elektroniky a elektrických spotřebičů, připravila projekt na přidělení E-domků.
E-domek je uzamykatelný přístřešek, který by měl pomoci sběrným
dvorům ochránit odložené spotřebiče
před nepříznivým počasím i nenechavýma rukama.
Vznik E-domku je jako nejlepší varianta. Plechový domek s dvojdílnými
dveřmi, je uzamykatelný ocelový přístřešek, který vypadá jako skromnější
dvojgaráž, je opatřený dozadu zkosenou střechou a posuvnými vraty. E-domek je vyroben z ocelového rámu a je
zakryt pozinkovaným proﬁlovaným

plechem. Jsou dva typy E-domků, větší
varianta a menší varianta. Naše město
požádalo o instalaci menší varianty
E-domku, která má rozměry 4 x 2,6
metru a výšku 2,5 metru. Instalace
E-domku na našem sběrném dvoře byla
realizována 11. 6. 2011.
Důvody, proč se E-domky pro vyřazené spotřebiče objevily na sběrných
dvorech, jsou dva. Jednak ochrana před
větrem, deštěm, mrazem a horkem, a pak
také před krádežemi. Vyřazené přístroje
obsahují řadu drahých kovů (zlato, stříbro, platinu, měď), které se dají docela
dobře prodat. Poškození vyřazených
spotřebičů však nevyhovuje ani recyklačním ﬁrmám, ani není dobré pro životní prostředí. Kvůli špatnému skladování za nepříznivého počasí může dojít
k úniku nebezpečných látek do půdy či
ovzduší. Elektroodpad ztrácí na hodnotě
a ohrožuje životní prostředí. Poškozená
či nekompletní elektrozařízení se v podstatě nedají recyklovat.

Pracovní příležitost
Školním rokem 2010/2011 ukončili základní školní docházku žáci:
Brunnerová Štěpánka, Eichelman Jan, Gizman Karel, Holub Jiří, Hrubý Jaroslav, Jiráková Martina, Knytl Dominik, Kocur Tomáš, Kováčová Lucie, Kováčová Tereza,
Nevoral Dominik, Novák Pavel, Šabatová Kateřina, Urbánková Tereza, Volfová
Veronika, Voltr Jaromír, Voltr Vladimír, Melichar David, Maryšková Romana, Kirko
Dominik, Kulhavá Milena, Petýrek Martin, Vurm Patrik, Patová Šárka

 Hlavní i vedlejší činnost, přivýdělek k mateřské či důchodu
 Práce řízená z domova s využitím PC, internetu a telefonu
 Kompletní zaškolení

Více informací na: www.moderniprace.cz
Tel.: 728 521 640
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V roce 2011 oslaví Lom 670 let od první písemné zmínky o obci
V letošním roce si město Lom připomene již 670 let od první písemné zmínky od vzniku obce. K tomu to výročí připravilo město spolu s městskou knihovnou vědomostní soutěž týkající se historie, do které se může zapojit široká veřejnost. Soutěž bude probíhat od měsíce února 2011 do měsíce října 2011. Každý měsíc bude v Radnici uveřejněna soutěžní otázka, v měsíci listopadu 2011 dojde k vyhodnocení celé soutěže a budou vybráni 3 výherci s nejvyšším počtem správných odpovědí. Odměněni budou hodnotnou knižní odměnou.
Správné odpovědi zasílejte písemně na adresu: Městská knihovna Lom, nám. Republiky 13, 435 11 Lom., nebo e-mailem: knihovna@mesto-lom.cz. Těšíme se na vaše odpovědi.
Na naší cestě dějinami města Lomu
jsme se již setkali s tím, jak významnou roli v jeho vývoji hrálo hornictví.
Nebyl to však vždy jen vliv pozitivní,
který přinášel místním obyvatelům jistoty a obživu, ale hornictví také znamenalo díky nedokonalosti tehdejších
technologií a těžebních postupů velké
nebezpečí, kterým byly důlní havárie
a katastrofy.
Dolová pole závodu Kohinoor I.
se nacházela v nejhlubší části Severočeské hnědouhelné pánve a proto i báňské a geologické podmínky byly vždy
horší, než na ostatních dolech v revíru.
Bylo to dáno jednak největší hloubkou
uložení hnědouhelné sloje pod povrchem, ale také tektonickými podmínkami nebo výskytem plynů a vysokým
tlakem nadloží v místech, kde byla narušena rovnováha rubáním uhlí. Uhelná
sloj byla značně náchylná k samovznícení a vzniku ohně a dále zde byla vysoká prašnost. Tyto faktory byly od
počátku těžby na dole a přilehlých dolových polí příčinou častých výbuchů.
Důl Kohinoor I. měl i díky tomu vyšší
stav pracovníků o jednu třetinu až polovinu, pro horší klimatické poměry,
velké přítoky důlní vody a vysoký tlak
v nadloží, které se projevovaly hlavně
růstem spodku chodeb a častou převýdřevou důlních děl.
Již v prvním roce těžby v roce
1891 došlo na dole k výbuchu, který
si vyžádal lidské životy. V průběhu
dalších let až do roku 1964, kdy byl
důl uzavřen, došlo na dole a přilehlých polích k více než deseti důlním
haváriím, které si vyžádaly celkem
71 mrtvých a 18 zraněných.

K nejtragičtějším událostem došlo
v roce 1932 a v roce 1946.
Dne 15. března 1932, okolo dvaadvacáté hodiny, se na Dole Kohinoor I.
v revíru Východ II. vzňal oheň na úpatí
32. svážné a 67. chodbě, který se rychle
rozšířil následkem neodborného zásahu
do systému větrání. Kouř z požáru, který
vznikl zřejmě samovznícením, se rozšířil tak rychle a v takovém rozsahu, že pro
osm havířů nebylo už úniku a za drama-

tických okolností zahynuli otravou oxidem uhelnatým. Pozdějším vyšetřováním byla zjištěna příčina havárie, která
nespočívala v nadměrném šetření potřebného materiálu v době hluboké hospodářské krize, ale v selhání lidského
činitele, kdy došlo k opomenutí závažných povinností požární službou, která
neprováděla dostatečně požární hlídku.
Největší a nejtragičtější katastrofou
v historii Dolu Kohinoor I., byl výbuch důlních plynů, který se odehrál

časně ráno dne 14. 11. 1946 a vyžádal si 52 lidských obětí. Ve 03.45 hodin po půlnoci, dne 14. 11. 1946, došlo na Dole Kohinoor I. ve východním
poli Moritz, v hloubce 430 m, k rozsáhlému výbuchu důlních plynů, jenž
údajně vyrazil z několika komor současně po pruzích na 2. základnu a okamžitě se rozšířil přilehlými chodbami
na všechna pracoviště celého východního pole Moritz. Revír Moritz byl
proti přenosu výbuchu již tehdy chrá-

něn dostatečným počtem vodních přehrad. Právě tato okolnost se příznivě
projevila v tom, že výbuch se skutečně
omezil jen na tento revír a k obětem
na životech došlo pouze v tomto omezeném prostoru. Výbuch byl tak silný
a náhlý, že se nikomu z osob, nacházejících se v ohroženém prostoru, nepodařilo uniknout. První zachránci se na
místo neštěstí dostavili již za 15 minut
po výbuchu, přesto se jim nepodařilo
nikoho zachránit.

Přehled důlních havárií a katastrof na Dole Kohinoor I.
Místo

Den

Obětí

Jižní pole

3. 10. 1891

3

výbuch třaskavých plynů, otevřené světlo

Jižní pole

7. 9. 1893

6

výbuch třaskavých plynů, poškození olejové lampy

4/1929

-

důlní požár, poškozené důlní zařízení

Revír Gutmann

25. 12. 1929

-

důlní požár, samovznícení

Východní pole II.

Revír Moritz

Havárie a její příčina

15. 3. 1932

8

důlní požár, důlní zápora

Revír Moritz

1933

2

průval vody v komíně, poškození betonové desky

Stěna č. XVII

03. 11. 1941

-

důlní požár, samovznícení

Stěna č. XVII

23. 12. 1941

-

důlní požár, samovznícení

Revír Moritz

24. 12. 1941

-

důlní požár, samovznícení

Revír Gutmann

20. 7. 1943

-

důlní požár, samovznícení

Jižní pole

6. 9. 1943

-

důlní požár, samovznícení

Severní pole

19. 11. 1943

-

důlní požár, pád stropní klenby výstroje

Severní pole

19. 6. 1944

-

důlní požár, samovznícení

Revír Moritz 2. základna

14. 11. 1946

52

7. 9. 1955

-

Revír Moritz

výbuch třaskavých plynů, odstřel trhaviny ve 4. komoře
důlní požár, samovznícení

V den neštěstí pracovalo v revíru
Moritz 56 havířů, z nichž se zachránili
jen 4 a to díky tomu, že se v okamžiku
výbuchu nacházeli ve značné vzdálenosti od jeho centra. Z 52 usmrcených
havířů bylo 38 stálých zaměstnanců
Dolu Kohinoor I., 7 německých válečných zajatců a 7 trestanců nápravného
zařízení v Libkovicích. Vyšetřováním
bylo prokázáno, že příčinou výbuchu
byl odstřel v komoře č. 4 a to proto, že
nebyla použita důlně bezpečnostní trhavina, u které je zajištěno tlumení plamenu, ale trhavina průmyslová.
Tato událost byla pro místní obyvatele tak tragická, že bylo rozhodnuto tehdejšími vládními představiteli,
uspořádat obětem neštěstí 19. 11. 2011
na lomském náměstí státní pohřeb, kterého se někteří i zúčastnili.
Důlní neštěstí z roku 1932 připomínají na městském hřbitově – 4 náhrobky a neštěstí z roku 1946 – 28 náhrobků spolu s pomníkem obětem této
katastrofy. Náhrobky i pomník jsou
v péči města Lom.

Soutěžní otázka
na měsíc září:
 Jmenujte 2 největší důlní
katastrofy na Dole Kohinoor I.
a počet jejích obětí

Zpět k prázdninovým kulturním akcím pro lomské občany...
Město Lom připravilo pro lomské občany na prázdninovou sobotu
23. 7. zájezd do zoologické zahrady
v Praze. Zájezd byl zaměřen zejména
na rodiny s dětmi a byl zcela obsazen. Obava byla jen z počasí, které
několik dní před samotným zájezdem
bylo velmi nepříznivé. Obavy byly
naštěstí plané, počasí se vydařilo
a všem účastníkům se zájezd líbil.
Další prázdninovou akcí, tentokrát pro děti, byl příměstský tábor,
který proběhl od 25.–29. července.
Město Lom připravilo pro děti, které
trávily prázdniny doma, program ve
kterém nechyběly výlety, pochoďák
naučnou stezkou a branná hra „Cesta
za pokladem“.
Na první den, pondělí 25. 7., byl
naplánován výlet vlakem na Nové
Město a odtud dále pěšky na Bouřňák. V úterý se šlo na pochoďák
s poznáváním přírodních a historických zajímavostí Oseka a jeho
okolí. Středa patřila opět výletu a to
se zaměřením na ekologii. Navštívili

jsme rodinnou ekofarmu na Klínech.
Zde jsme byli vřele přivítáni panem Kloučkem a jeho rodinou, která
farmu provozuje. Dozvěděli jsme se
plno zajímavých věcí o farmě, po-

hladili a nakrmili tvrdým pečivem
a mrkví spoustu domácích zvířat,
seznámili jsme se i s jejich dvěma
psími hlídači Áronem a Arturem,
krotkou srnkou Lucinkou a malým

stádem koní, z nichž nás nejvíce zaujala krásná fríská klisna Gabi. Malým bonusem pro nás byla návštěva
oploceného lesního prostoru hájovny, kde jsme měli možnost spatřit

zblízka laň a obhlídka nedaleko stojící větrné elektrárny.
Ve čtvrtek se jelo opět na výlet,
cílem bylo město Teplice a návštěva
botanické zahrady. Zahrada není moc
velká, ale velmi pěkná a zajímavá.
Nejdříve jsme si prohlédli skleníky,
které nabízejí širokou škálu vzácných a neobvyklých druhů rostlin.
Moc se nám líbila i akvária s roz-

ličnými rybkami, bazének se želvami, nebo vodopád či dlouhý můstek ze kterého jsme mohli shlédnout
říši rostlin z několikametrové výšky.
Poté jsme zamířili do venkovních
prostor zahrady, které nabízí navíc
klidné a příjemné prostředí poskytující momenty relaxace. Neopomněli
jsme se ani občerstvit v malé cukrárně, která nabízela plno sladkých
dobrot. Zbývající čas jsme vyplnili
procházkou historickou částí města
a příjemně jsme si odpočinuli v zámeckém parku .
V pátek vyrazily děti po značené
trase plnit vědomostní úkoly, které je
zavedly do Lomského údolí k ukrytému pokladu. Ten jim byl vydán
strašidelnými bytostmi poté, co splnily tři úkoly. O získaný poklad se
všichni spravedlivě rozdělili.
Město Lom pořádá prázdninové
aktivity pro děti již řadu let a těší ho
i zájem dětí, které se každoročně přihlašují. Do toho letošního se přihlásilo 15 dětí ve věku od 6 do 15 let.
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Čištění Oprámu

Téma

„Zapomenutý“ spolek chovatelů holubů
Na nápad poukázat na téměř zapomenutou tradici chovatelství a s tím
úzce spojenou existenci spolku chovatelů poštovních holubů v Lomu mě
přivedl můj strýček, jehož záliba v holubaření mi přijde leckdy až dojemná.
Na mé přání mě tedy vzal mezi své kolegy – ostatní holubáře, kteří mě zasvětili do všech tajů chovu těchto zajímavých opeřenců.
Historie lomského spolku se váže již
k roku 1926, kdy se děd jednoho ze současných členů spolku František Vodička
zasloužil o jeho založení.
Od počátku 90. let minulého století
existují v Lomu dva úzce propojené
spolky – Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů a Český svaz
chovatelů drobného zvířectva. Předsedou obou těchto spolků je pan František
Kubač. V současné době se holubáři
scházejí vždy poslední pátek v měsíci.
V době závodů od dubna do září každé
pondělí a pátek v klubovně u kostela
pod sběrným dvorem. Lomští chovatelé holubů se také účastní mnoha závodů. Nejčastěji své „vrkáče“ posílají
až do Bruselu, Bambergu, Hannoveru
či Bourges (Národní závod, délka trasy
je cca 1 000 km).
Dnes je bohužel spolek téměř před
koncem svého působení. Přestože se
holubáři, páni, kteří jsou dnes již v důchodovém věku, snaží tuto tradici zachránit. Před pěti lety čítal okres Most
ještě asi 13 organizací, nyní existuje jediná základní organizace Lom, která je
schopná pořádat výstavy a disponuje
chovným zvířectvem.

Ačkoliv mají podporu města, která
činí několik tisíc korun ročně, hlavní
problém vidí holubáři v nedostatku nových členů. Proto by mezi sebe rádi
přivítali každého, koho by tato záliba
mohla zajímat a kdo by se o tomto koníčku chtěl dozvědět více.
Za pomoc při realizaci svých akcí by
chovatelé rádi poděkovali sponzorům:
MěÚ Lom, Uzeniny Radoš, Včelařství
Táborský, Vinařství Váňa, MVDr. Juta
Kočková.
Chtěla bych poděkovat svému strýčkovi Františku Hruškovi a pánům holubářům za to, že jsem měla ještě možnost
poznat, co znamená vlastnit poštovního
holuba a dokonce ho vypustit na dalekou cestu z vlastních dlaní.
Eva Emingerová

Dne 24. 6. 2011 se uskutečnila
velmi potřebná a velmi vítaná společná
akce Klubu potápěčů Litvínov a třinácti studentů Scholy Humanitas Litvínov. Jendalo se o úklid a sběr odpadků
v okolí rybníka Oprám v Lomu. Úklid
se týkal nejenom okolní klidové zóny
ale také úklidu vodní plochy a dna Oprámu. Svoz odpadu počínaje pneumatikami přes různé druhy plastů a konče

například hrnci, byl zajištěn člunem
HZS Unipetrol RPA. Velkoobjemový
kontejner na místo akce dopravila fa.
Celio. Velký úklid byl zakončen opékáním buřtů, jako odměna za perfektně
vykonanou práci. „Tímto, jménem
města Lom, velmi děkuji všem zúčastněným za pomoc a spolupráci,“ říká
k vydařené akci starostka města Kateřina Schwarzová.

Sport

Nebude to jen o fotbale, říká nové vedení SK Viktorie Lom
Na několik desetiletí historie sportovního klubu Baník Lom navázalo
svým založením v roce 1993 občanské sdružení SK Viktorie Lom. Stěžejní náplní klubu byla vždy kopaná,
provozovaná během uplynulých let na
různých soutěžních úrovních. V současné době je „A“ mužstvo účastníkem okresního přeboru.
Město Lom bylo vždy přispěvatelem na činnost klubu. Nové vedení
města se rozhodlo ve ﬁnanční podpoře pokračovat a to s účastí zástupců
města ve výboru klubu tak, aby mělo
kontrolu a vliv na využití ﬁnančních
prostředků do klubu vložených. Taktéž chce vedení města přispět k rozvoji činnosti klubu do dalších oblastí dobrovolného sdružování občanů
v rámci sportovní činnosti a organizování sportovního vyžití široké veřejnosti s prioritou zapojení co nejvyššího počtů dětí a mládeže dorostového
věku. Hodláme pořádat i sportovní

akce, jež poskytnou aktivní sportovní
vyžití i pasivní zábavu široké Lomské
veřejnosti.
Na přelomu května a června proběhla valná hromada SK Viktorie Lom,
na které byl zvolen nový výbor s účastí
zástupců města Lom. Staronovým
předsedou byl zvolen Josef Lochner,
za město Lom byly zvoleni za místopředsedy Antonín Hruška a Pavel Barák (členové Rady města Lomu).
Následně byla Zastupitelstvem
města Lomu uvolněna částka 250 000
Kč na chod klubu, která bude prioritně
využívána na správu a údržbu areálu,
jež je městem Lom vlastněn a klubem
užíván ke sportovní činnosti.
Nové vedení klubu se shoduje ve
strategii:
 u oddílu fotbalu postoupit do vyšší
soutěže, marketingově dosáhnout vyšší
účasti diváků s vytvořením zázemí pro
fanoušky, aktivní nábor dětí a přivedení mládeže ke sportu, to se týká i níže

uvedených aktivit. V současnosti fungují dvě mládežnická družstva a jedno
mužstvo dospělých. Kapacita sportovního areálu je několikanásobná.
Součástí klubu budou i následující
oddíly:
 tenis: bude jmenován předseda oddílu a dojde k aktivaci činnosti (turnaje pro veřejnost)
 kulturistika
 cyklistika
 sportovní šipky
 sportovní tanec a kalanetika
SK Viktorie Lom a město Lom jsou
vzájemně majetkově propojeni a přímá
spolupráce je nezbytná. SK Viktorie
Lom nabízí využití zkušeností svých
členů ze sportovní činnosti, město Lom
poskytuje ﬁnanční podporu a podporu
v oblasti lidských zdrojů. Nechceme
lomské děti na ulicích!
Pavel Barák,
místopředseda SK Viktorie Lom

Prales v Lomu? To tedy ne!
- říká nový trenér fotbalového „A“ mužstva a člen výboru SK Viktorie Lom Anton Stehlík.
Vzpomeňte si na úspěšný televizní
seriál a na mužstvo slavných Houslic.
Tak přesně stejnou „pralesní ligu“ dnes
kopou hráči Lomské SK Viktorie.
„Se změnou vedení klubu i města
přišla vlna euforie a nadšení. Přijďte
se podívat na stadion. Vše se opra-

vuje, natírá, hráči cítí zájem a sami
přišli s tím, že chtějí postoupit, přitáhnout diváky na dobrý fotbálek, na
pivko a klobásu“
A stejným nadšením „trpí“ i Anton
Stehlík… Strčí do kapsy i seriálového
hrdinu Ondru Vetchého!
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A podařilo se mu sestavit nadějný
tým. „Soutěžní sezona naplno vypukne
28. srpna ostrým derby s Mariánskými
Radčicemi a tam se ukáže, zda je náš cíl
reálný. Každopádně vás zveme na další
utkání, doma hrajeme vždy v neděli od
17 hodin.“
Pavel Barák

Okresní pohár patří Lomákům
Jsou z Lomu, kopou „pralesní
ligu“ a přesto zvítězili ve ﬁnále
okresního poháru OBEX CUP.
Hráči SK Viktorie Lom porazili
v rozhodujícím ﬁnálovém utkání vítěze okresního přeboru FK Polerady
výsledkem 3:1.

Ziskem Okresního poháru si zajistili právo startu v novém ročníku Severočeského poháru. V prvním kole
se utkají s účastníkem 1.A. třídy SK
Viktorií Ledvice. Přijďte nás povzbudit 14. září od 17 hodin na stadion SK
Viktorie Lom.
Pavel Barák
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