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Z jednání Rady města Lom
Dovolte mi, vážení čtenáři, informovat na tomto místě o záležitostech projednávaných radními
města Lom.
Tématem diskuze radních byly,
mimo jiné, smluvní podmínky týkající se zřízení bankomatu v našem městě. Jediná společnost, jenž
byla ochotna s městem Lom jednat
byla Fio banka a. s. Ovšem vedení
banky předložilo městu Lom takové
smluvní podmínky, které nejsou z ﬁnančního hlediska pro naše město
únosné a akceptovatelné. I přes naše
protinávrhy, nebyli ochotni smluvní
podmínky zmírnit. Z tohoto důvodu
radní města konstatovali, že z ekonomického hlediska a za takto nepřijatelných a nevýhodných podmínek není možno bankomat v našem
městě realizovat. Nicméně ještě se
pokusíme opětovně kontaktovat již
oslovené bankovní ústavy a jednat
s nimi o bankomatu v našem městě.
Radní schválili využití daru ve
výši 60 000 Kč od společnosti Unipetrol RPA s. r. o. s tím, že tyto peníze budou využity na výměnu
vstupních dveří v budově mateřské školky v ulici Husova a dále
na výměnu vodovodních baterií
v umývárně tamtéž.
Schválena byla také instalace
bezdrátového připojení k internetu
wi-ﬁ v prostorách kavárny U radnice v Lomu.
Projednán a schválen byl program na akci Dětský silvestr 2012.
Radní reagovali na požadavek
rodičů dětiček z MŠ Loučná a zaﬁnancovali z vlastních kapes nákup
karimatek.
V rámci projektu „Mateřská
škola Lom“, jehož zpracováním
byl pověřen radní pan Vladimir
Eminger a paní ředitelka Marcela
Černá, byly předloženy ze strany
radního pana Emingera varianty
dvě – možné přemístění MŠ Lom,
ul. Husova do budovy Městského
úřadu Lom a variantu rekonstrukce
a rozšíření a zkapacitnění budovy
MŠ, ul. Husova. Ředitelka příspěv-

kové organizace města ZŠ a MŠ
Lom předložila variantu jedinou,
a to přemístění Mateřské školky
Lom, ul. Husova do budovy Základní školy Lom, ul. Vrchlického.
Tuto variantu, jako zcela nevhodnou a nevýhodnou zejména pro rodiče dětí, radní města okamžitě zavrhli.
Schválena byla varianta týkající se rekonstrukce, modernizace, rozšíření a zkapacitnění
Mateřské školky v ulici Husova,
a to na základě především požadavků rodičů.
S ohledem na rekonstrukci komunikace v ulici Vrchlického,
známou spíše jako „Lomský tankodrom“, jejíž rekonstrukci se
nám podařilo se správcem komunikace – společností SÚS Ústí nad Labem po dvou letech konečně vybojovat, byli vyrozuměni všichni
vlastníci pozemků a nemovitostí
a byla jim nabídnuta možnost spolupráce na vybudování kanalizačních přípojek.
V rámci této rekonstrukce město
Lom reagovalo na požadavky tamních obyvatel a započalo s budováním parkovacích stání tím, že byl
zúžen zbytečně široký chodník.
Radní pružně reagovali na petici občanů z ulice Komenského.
V současné době městské technické služby instalují obrubníky
tak, aby bylo zamezeno přívalové
vodě, jenž ničila majetek tamních
obyvatel.
V Lomu bude umístěna, na základě schválení Rady města Lom,
informační tabule „Spojení Saska
a Mariánských Radčic“. Jde o informaci o historické poutní stezce,
jen vedla též naším městem.
Radní Jaroslav Henzl předloží radním do konce října informaci ohledně územního řízení,
jenž je v kompetenci Stavebního
úřadu Litvínov, ve věci vybudování nového chodníku v ulici PKH
v Lomu část Loučná.
Kateřina Schwarzová

Přivítali jsme nové občánky našeho města
Dne 29. září se sešli zástupci
města, starostka Kateřina Schwarzová
a členové rady města Zdeňka Šteﬂíková a Bronislav Schwarz v obřadní
síni MěÚ, aby spolu s dětmi mateřské
školy přivítali nové občánky našeho
města, kterými se stali:
Julie Šnajderová, Kateřina Rainová, Josef Bachura, Agáta Harantová, Boris Koky, Adam Dvořák, Denisa Rendlová, Soﬁe Bauerová, Filip
Strapko a Adéla Kubů.
Přejeme našim novým občánkům
mnoho pohody a šťastné vykročení do
života.

Setkání s jubilanty Klubu seniorů Lom-Loučná
Dne 24. 10. se starostka města Kateřina Schwarzová spolu s místostarostou Pavlem Barákem sešli v sále restaurace Nový výčep s členy Klubu seniorů
Lom-Loučná, aby společně popřáli letošním jubilantům klubu. Pro jubilanty

byla připravena kytička, blahopřání
a malé občerstvení.
Letošními jubilanty se stali Rudolf
Grill, Jiří Svoboda, Gejza Vaňo, Eva
Jablonská, Karla Krausová, Jana Lašová,
Zdena Štýberová, Zdena Štillerová, An-

tonín Černý, Hana Boušová, Zdena Hadravová, Emilie Lednová, Zdena Novotná,
Pavla Šmídová a Jarmila Barešová.
Srdečně blahopřejeme a přejeme
pevné zdraví, mnoho pohody, optimismu a spokojenosti.

pelnicím a kontejnerům! Pro tento druh
odpadu slouží sběrný dvůr!
Pokud vám není lhostejný stav prostředí, ve kterém všichni žijeme, můžete telefonicky nebo do schránky
důvěry sdělit poznatky o osobách,
které nepořádek tvoří, zejména pokud
tak činí pravidelně. Taktéž nám můžete zasílat svoje digitální fotograﬁe s popisem – zejména datem a místem pořízení, případně vaším jménem
– na e-mailovou adresu: podatelna@
mesto-lom.cz
Níže přinášíme několik fotograﬁí pořízených v našem městě. Úvodní
foto znázorňuje, jak úhledné a pro

užívání příjemné může být upravené
stání separačních kontejnerů. Na další
fotograﬁí, je zveřejněn jeden z mnoha
případů odstrašujících. Smutné je, že
„svinčík“ netvoří zpravidla nikdo cizí,
ale jde většinou o ty, kteří žijí v těsné
blízkosti stání separačních kontejnerů,
kontejnerů na komunální odpad a veřejných prostranství v okolí odpadových nádob.
V případě zjištění skutečné nehoráznosti kdy je páchána tato činnost můžete volat neprodleně v pracovní době úředníka MÚ Lom – tel.
476 769 870 mimo pracovní dobu
Městskou policii, tel. 156.

Takto by to mělo vypadat...

...a takto v žádném případě.

Téma
Vážení čtenáři,
tento článek je věnován nepořádku
v našem městě. Záměrně nepoužíváme
slovo „svinčík“, protože přesto, že je
výstižné, není slušné ani spisovné.
Tento fenomén má i v našem městě
mnoho variací. Černé skládky jsou
spíše na ústupu, ale vzniká nový sport
– zohyzdit nejrůznějším odpadem
úhledné stání separačních kontejnerů,
kontejnerů na komunální odpad nebo
veřejné prostranství v okolí odpadových nádob.
Přitom v našem městě existuje široká paleta možností, jak se takového
odpadu legálně zbavit: na sběrném
dvoře, který je otevřený od pondělí do
soboty, provozní doba sběrného dvora
je zveřejněna na internetových stránkách města Lom nebo se lze telefonicky
domluvit na odvozu odpadu městskými
technickými službami – detailní informace též získáte na internetových stránkách města. Chceme však zdůraznit a je
třeba si uvědomit, že odvoz objemného
odpadu např. matrací, nábytku apod.
není samozřejmostí. Proto vás žádáme
neodkládejte tento druh odpadu k po-
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Co možná nevíte
Světový den dětí
Světový den dětí se slaví téměř ve
všech státech světa dne 20. listopadu
od roku 1959, kdy byla schválena Deklarace práv dítěte OSN. Této deklaraci předcházela v roce 1952 Světová
konference o blahu dětí, které se zúčastnilo 54 států a většina z nich se již
tehdy přimlouvala za zavedení celosvětového dne dětí. Zakladatelé měli
3 cíle – kromě zasazování se za práva
dětí a podpory přátelství mezi mladými
lidmi celého světa, se měli jednou za

rok vlády veřejně zavázat, že budou
podporovat práci dětské organizace
Spojených národů UNICEF. Cílem je
mobilizovat veřejné mínění k tomu, aby
děti byly chráněny před hrozbou války

a aby bylo všestranně pečováno o jejich zdraví a dodržována jejich práva.
Dnes se Světový den dětí slaví ve
více než 145 zemích. Spojené národy
jej slaví 20. listopadu, pro jednotlivé
státy však tento termín není závazný.
V lednu se slaví například v Egyptě
a Thajsku, v dubnu v Mexiku a Turecku, v květnu v Japonsku, v Číně
a v zemích východní Evropy a ve
Skandinávii a také v ČR – 1. června.
V africké Guinei oslavy trvají celý
měsíc. Jedním z mála států, kde oﬁciální Den dětí neexistuje, jsou Spojené
státy americké.

Mohlo by vás zajímat
Zúžením zbytečně širokého chodníku na ulici Vrchlického vzniknou nové
parkovací plochy. Tímto způsobem město Lom vyšlo vstříc požadavkům
tamních obyvatel.

Protože komunikaci na ul. Vrchlického čeká úplně nový povrch, město
Lom ﬁnišuje s přípravou kabeláže na nové veřejné osvětlení u zbrusu nových přechodů pro chodce.

Také plochy před budovou MÚ Lom se dočkaly nového povrchu.

Zkrášlené okolí městského hřbitova

Zajímavosti z historie i současnosti našeho města a jeho okolí

Počátky osídlení v lokalitě našeho města
a původ jména Lom

Počátky osídlení v naší lokalitě jsou
od prehistorických dob vázány na údolí
Lomského potoka, kde se v jeho povodí
vytvořil sídlištní areál, který dal základ
pozdějším vsím Libkovice a Mariánské Radčice. Rozšiřováním osídlení
do vyšších poloh, dostává se jižní část
Lomu rovněž do zájmové sféry zemědělského lidu. V údolí Lomského potoka byla též uplatněna aktivita hutnění železa, redukovaného z bahenních
rud, vyskytujících se v tomto prostoru.
Tato činnost byla spojena s vysokou
spotřebou paliva, což mimo jiné mělo
také vliv na další odlesnění okolních
ploch. Výklad lidového podání vypovídá o tom, že Lom má co děkovat
za svůj vznik, důvod k osídlení a pojmenování dřevorubcům. které vyslali
páni z Rýzmburka k odklizení polomu
(Windbruch) do této končiny. Po ukončení prací měli obdržet svolení trvale
bydlet v „lomu“ (Brucheu – v německém jazyce lom). Jazykovědci tvrdí, že
slovo „Bruch“ má význam jako Sumft
= Moorland, což značí bažinná nebo
rašelinová půda. Protože se Lom psal
v několika odchylkách, nelze zavrhnout ani názor, že pojmenování pochází od slova „Bruck“, což znamená
cestu vystuženou klacky a stromy. Při
znalosti podhorského terénu a potřeb
zemědělské kolonizace v raném středověku se nelze jednoznačně přiklonit k žádné verzi původu pojmenování našeho města, protože každá má
své opodstatnění. Hledáme-li konkrétní počátky založení Lomu, nehovoří prameny jednoznačně. Někteří
historikové se přiklánějí k roku 1207,
tedy k době, kdy se poprvé vyskytuje
německé jméno Bruch, jiní vycházejí z toho, že král Přemysl Otakar I.
(1197–1230) potvrzuje klášteru Osek
mezi jinými výhodami obilní desátek
v Lomu – decimas frumenti ex Brie-

chin, či že zakladatel nového kláštera
v Oseku, Slavek z Rýzmburka, přidělil také klášteru obilní desátek z Lomu.
Tyto údaje jsou považovány za potvrzení existence obce.
Za průkazný nejstarší písemný doklad o existenci Lomu lze považovat

až potvrzení privilegií oseckému klášteru Janem Lucemburským (1310–
1346) k roku 1341. V nich jmenoval
mimo vsí Háj, Křižanov, Hrob, Hrdlovka a dalších také „Bruch“, což
jednoznačně svědčí o tom, že Lom
patřil do majetku oseckého kláštera.

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Lom
rezignovala na svou funkci

Rada města vzala rezignaci Mgr. Černé na vědomí na mimořádném jednání Rady města Lom dne 30. 10. 2012. Na funkci ředitele příspěvkové organizace města Lom Základní škola a Mateřská škola bude neprodleně vyhlášeno konkurzní řízení.
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Dny otevřených dveří v lomské knihovně Fotosloupek

V rámci celostátní akce „Týden
knihoven 2012“ (1.–7. 10.) připravila lomská knihovna pro své čtenáře a širokou veřejnost ve dnech
od 1. do 5. října „Dny otevřených
dveří“. Návštěvníci si mohli prohlédnout prostory knihovny i její bo-

Blahopřejeme
jubilantům
V měsíci listopadu oslaví svá životní
jubilea tito občané města Lom:
Jiřina Ladzsonová
Jana Stejskalová
Jaroslav Pešata
Jan Böhm
Petr Kašpar
František Mašek
Jiří Plechatý
Margita Váňová

hatý knižní fond, využít mohli počítač s internetem, či si zakoupit na
burze knih vyřazené tituly za cenu
1 Kč. Po celý týden probíhala pro zapomnětlivé čtenáře knihovny amnestie, ta jim umožnila vrátit knihy, které
měli doma „přesčas“, bez poplatku
z upomínky. Nově přihlášeným čtenářům byl vystaven čtenářský průkaz
a registrace zdarma. Úterní a čtvrteční odpoledne patřilo dětem, pro
které byly připraveny soutěže o slad-
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kosti v zábavných kvízech a doplňovačkách. Ve středu proběhla besídka
s přípravným a prvním ročníkem ze
ZŠ Lom, kde si knihovnice s dětmi povídala o významu knihovny, dětských
knihách, jejich přáních a zájmech.
Na závěr besídky si děti zasoutěžily
ve znalostech pohádkových hrdinů
a ze sladké výhry měly upřímnou radost. Za pěkné chvilky v knihovně
poděkovaly děti knihovnicím pěknou
písničkou.
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Potraviny
„U
Medun�“
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Starostka města Lom Kateřina Schwarzová přebírá z rukou zástupce vedení společnosti Unipetrol RPA ﬁnanční dar ve výší 60 000 Kč . Tyto ﬁnance
byly využity na zhotovení nových vchodových dveří u budovy Mateřské školky v Lomu, ul. Husova a na nákup nových vodovodních baterií tamtéž.
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Hodně pohody, zdraví a životního
optimismu přeje vedení města.

Mateřská školka v Loučné v celé své kráse po rekonstrukci.

Naše ak�ní nabídka:
� od pond�lí do �tvrtka:
Ke koupi 2 kus� vybraných druh� ko�ení Avokádo
ZÍSKEJTE 1 KUS ZDARMA
� od pátku do ned�le:
Dne 17. listopadu vzpomeneme na
nedožitých 70. let naší milované maminky, babičky paní Evy Průšové.
Stále vzpomínají manžel Jaroslav,
děti Eva, Jana a Jaroslav a vnoučata.
Dne 1. 11. 2012 jsme vzpomněli
nedožitých 75. narozenin paní Ilji
Mrvové, roz. Kahabkové.
Za tichou vzpomínku děkuje jménem celé rodiny dcera Zita.

K nákupu drogistického zboží v hodnot� nad 89,ZÍSKEJTE DÁREK ZDARMA
Ak�ní nabídka je platná od 15. 11. do vy�erpání zásob / dárk�.
Kompletní informace k ak�ním nabídkám jsou k dispozici na prodejn�.

Adresa: Osecká 334, 435 11 Lom

tel.: 476 744 266

P�ijímáme platební karty, stravenky.
Reakce vedení města Lom na požadavky občanů našeho města, jimž voda
ničila majetek.

Inzerce
 Prodám byt 2+1 předělaný na 3+1
v podílovém vlastnictví v Litvínově,
ul. Ukrajinská. Byt ve 4. podlaží, nová
kuchyňská linka. K bytu dále náleží
sklep, balkon, společná prádelna a kočárkárna. Telefon 734 796 302.
 Prodám patrovou chatu v Panské
dolině v obci Loučná u Lomu. Objekt se nachází uprostřed lesa v malé
chatové osadě. V 1. podlaží se nachází obývací pokoj, kuchyně, jídelna a koupelna. Ve 2. podlaží se
nachází ložnice se 7 lůžky a terasou. Možno zavést elektřinu, v současné době u paty pozemku. Telefon
734 796 302.
 Prodám byt 1+1 (33 m2), 14. patro,
osobní vlastnictví v ulici PKH naproti
Hvězdě v Litvínově. Byt je částečně

zrekonstruovaný, nová plastová okna,
nová lodžie. Telefon 734 796 302.
 Prodám zařízený byt 3+1 (93 m2)
v podílovém vlastnictví v obci Lom.
Byt v 2. podlaží cihlové zástavby. Byt
je po kompletní rekonstrukci, nové
podlahy, obklady, nová kuchyňská
linka. Možnost převedení do osobního vlastnictví. K bytu možno používat zahradu přes ulici. Telefon
734 796 302.
 Prodám byt 1+KK (34 m2) v osobním vlastnictví v Mostě Pod Lajsníkem. Byt se nachází v sedmém
podlaží nově zateplovaného osmipatrového panelového domu. Byt je
po částečné rekonstrukci, nová koupelna, nová plastová okna. Telefon
734 796 302.

 Prodám RD s restaurací v horské
obci Brandov na hranicích se SRN. Dům
je rozdělen do dvou částí (nebytové prostory v přízemí a byt v prvním patře).
V přízemí domu se nachází kompletně
vybavená restaurace s výčepem, kulečníkem a posezením cca pro 40 lidí, dále
kuchyně, kancelář a toalety. V 1. patře se
nachází byt o velikosti 4+1. Dům je podsklepený, k domu dále náleží zpevněný
povrch za domem, garáž, kůlna a velká
zahrada o velikosti cca 1 500 m2. Telefon 734 796 302.
 Prodám část. podsklepený RD
5+1 v Lomu u Mostu. K domu náleží dílna, garáž a letní kuchyň na pozemku 641 m2. Vytápění je zajištěno
kotlem na tuhá paliva, plastová okna.
Telefon 734 796 303.

K nové komunikaci patří nová závora.
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Sbírej a vyhraj!
…nový tablet
a mnoho
dalších cen
Společnost ASEKOL vyhlašuje
soutěž pro občany, která bude trvat do
28. 2. 2013. Do soutěže se může zapojit každý, kdo má doma nějaký
starý elektrospotřebič k vyřazení a donese jej spolu s informačním letákem
na lomský sběrný dvůr. Za jeden kus
drobného elektra má soutěžící nárok
na jedno potvrzení do letáčku. Jakmile
nasbíráte pět potvrzení do letáčku odešlete leták společnosti ASEKOL, která
za dozoru notáře po skončení soutěže
vylosuje vítěze v jednotlivých krajích.
První cenou pro spotřebitele je tablet od společnosti SAMSUNG. Přesná
pravidla soutěže a další informace soutěže najdete na internetových stránkách
www.asekol.cz v sekci Sbírej a vyhraj!
Letáky si můžete vystřihnout z novin
Lomská radnice (viz vlevo), nebo ho
stáhnout a vytisknout z webových stránek, nebo si ho můžete vyzvednout na
MěÚ v kanceláři č. 5 v pokladně. Jejich počet není omezen.

M � sto Lom
vás zve

M�STO LOM

�

na slavnostní
Pro zlepšení a zkvalitnění péče o naše seniory budujeme nájezdovou rampu u Penzionu pro seniory v ulici ČSA č.p. 487.

Zábavné okénko

v 17:00 hodin
na nám�stí Republiky
�
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A
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A
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A

K
A
K

13
14
15

Ú�inkuje: HUDEBNÍ DIVADLO „HNEDLE VEDLE“

Za�átek: 17:00 hodin

Vstupné: 30 K�/osoba

NA VAŠI Ú�AST SE T�ŠÍ MIKULÁŠ, AND�L A �ERT.
(balí�ky pro d�ti si vezm�te, prosím, s sebou)





Anketní lístek  Anketní lístek  Anketní lístek
Školní jídelna při Základní škole Lom (ZŠ Lom)

1) Využíváte stravování ze školní jídelny při ZŠ Lom? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ano

A

11
12

* Zahájení akce starostkou m�sta*
*Rozsvícení stromku*
*Vystoupení d�tí ze ZŠ Lom*

K

9
10

Jeden vědec z Istanbulu napsal křídou na stůl nulu. Co tvrdili strejci?
Podobá se vejci! Co tvrdili učitelé?
Hm... Hm... to je podezřelé. Co tvrdili nevzdělanci? Je to půlnoc v bílém
ranci! Když učenci s neučenci pořádali konferenci, přišel na ni – naštěstí
– i žák Ali z předměstí. Bez velkého
mudrování řekl: „To je nula, páni!“ Po
tom, co jim sdělil Ali, učenci se objímali, neučenci tancovali, ostatní se týden smáli. A když se dost nasmáli, ...
(tajenka)

A
K

2) Jste spokojení s obědy ze školní jídelny při ZŠ Lom? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ano

1. Hudební značka – 2. Hoši –
3. Kreslíř, autor Mikeše – 4. Veliká
kulička – 5. Roční období – 6. Mořští korýši – 7. Noční pták – 8. Silné části stromů – 9. Osamělá –
10. Kousek skály – 11. Mořský pták –
12. Samec kozy – 13. Dívčí jméno
(26. 7.) – 14. Kulaté, sladké pečivo –
15. Obyvatelka Irska.
(Nápověda: alka)

3) Jste spokojeni s úrovní služeb poskytovaných školní jídelnou? . . . . . . . . . . . . .  Ano

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

A

Tajenku zasílejte na email městské knihovny: knihovna@mesto-lom.cz,
nejrychlejší luštitel získá malou odměnu.

LOMSKÁ RADNICE

 Ne
 Ne
 Ne

4) Uvítáme vaše názory, návrhy na změnu, či postřehy a nápady!



2

A

MĚSTO LOM SRDEČNĚ ZVE

VŠECHNY D�TI A RODI�E DO KULTURNÍHO DOMU V LOMU
NA VÁNO�NÍ PO�AD PLNÝ LEGRACE A POHODY.

Děkujeme velmi za vaší spolupráci a těšíme se na vaše příspěvky. Odtrhněte či odstřihněte anketní lístek
a vhote jej do schránek důvěry či jiným způsobem doručte na podatelnu MÚ Lom.
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