LOMSKÁ

RADNICE
NOVINY MĚSTA LOM  ROČNÍK III.  ČÍSLO 5  KVĚTEN 2013  MĚSÍČNÍK  ZDARMA

Slovo starostky

Zdravím vás, vážení a milí občané
našeho města. Chtělo by se mi říci
„konečně snad už tady máme jaro,“
tedy teploučko a slunečno, ale bojím
se abych to nezakřikla. Necháme se
tedy počasím překvapit.
Jak již jste jistě zjistili, v našem
městě probíhají pilně jarní práce –
sekání, hrabání staré trávy, úprava
a úklid zeleně, sběr štěrku po zimní
údržbě, příprava na sázení kytiček...
Už se na květinovou výzdobu velmi
těším. Probíhají, ale už také intenzivně
práce na rekonstrukci chodníků.
Chystáme velkou investiční akci
– rekonstrukce komunikace, chodníků a veřejného osvětlení na Havlíčkově náměstí v Lomu část Loučná.
Zde chceme tamním obyvatelům
maximálně vyjít vstříc, proto jsme
se s nimi osobně setkali a vyslechli
si jejich názory, návrhy a připomínky
tak, abychom skloubili jejich nápady a požadavky s objemem ﬁnančních prostředků, jenž byly zastupiteli
města na tuto akci uvolněny. Oslovili jsme také SVS a. s. a požádali
je, neboť je nám známo, že jak vodovodní tak kanalizační řady nejsou
v tomto místě zrovna v nejlepší kondici, aby provedli jejich rekonstrukci
v součinnosti s městem Lom. Předejdeme tak rozkopávání nových povrchů, jež zde instalujeme. SVS a. s.
na toto kývla.
Není tomu tak se společností
ČEZ, jenž byla požádána o rekonstrukci vedení napětí v předmětném
místě. Nicméně sdělili, že povrchy
při případné rekonstrukci, jíž plánují
v letech 2015 až 2017, nenaruší.

V Lomu - Loučné už brzo přibydou nová parkovací místa. Projekt
včetně „inženýrinku“ je již hotov.
K dalším důležitým sdělením pro
vás, občany našeho města, patří informace o tom, že dům č. p. 73 v ul.
PKH, tzv. bývalá Sokolovna v Lomu
- Loučné, je již v majetku města. Po
nezbytných záležitostech, jakými jsou
revize elektro, plynu, atd. a samozřejmě také provedení nutných oprav,
a co je nejdůležitější, po domluvě se
současnými obyvateli domu, je záměrem města zde provozovat veřejnou tělocvičnu či chcete-li posilovnu
či „Sokolovnu“, prostě veřejné místo
k provozování sportu občanů našeho
města. Mimochodem, město Lom koupilo nemovitost bez jakýchkoli nájemníků, v kupní smlouvě není uvedeno,
že by kdokoli dům obýval. Ze strany
města jde pouze o vstřícný krok směrem k tamním obyvatelům, tím mám
na mysli gentlemanskou dohodu.
Začátkem dubna byla policejní
stanice PČR přestěhována do objektu požární zbrojnice v Lomu. A to
z důvodů čistě ekonomických. Policie České republiky slouží v našem městě dál, pouze je dislokována
v jiné základně.
Další velkou akcí, jíž už dlouho
avizuji, je vybudování nového chodníku od MŠ v Lomu - Loučné směrem
k ul. Libkovické. Zde čekáme jen vyřízení územního řízení Stavebním úřadem Litvínov. Pak můžeme budovat.
K mezinárodnímu dni rodiny najdete více informací uvnitř listu.
Naším nejmešním, našim dětem
přeji k jejich svátku – Mezinárodnímu
dni dětí jen to nejlepší a nejkrásnější.
Srdečně vás, milé děti, i s rodiči zvu
dne 9. 6. 2013 od 15.00 hodin do areálu
Bomba, kde pro vás město Lom připravilo odpoledne plné zábavy. Těším se
moc na vás, přijďte prosím všichni!
Děkuji vám, milí Lomáci, za přízeň. Za vaše podněty, náměty, připomínky, ale i výtky... Ukazují mi, že
vám naše město a život v něm nejsou
lhostejné.
Přeji vám jen pěkné dny plné
slunce a pohody a milých setkání
s dobrými lidmi.
Kateřina Schwarzová

Očkování psů
Vážení občané,
upozorňujeme Vás, že ve dne 15. 5. 2013 od
17 do 18 hodin před budovou MěÚ Lom a ve
dne 16. 5. 2013 od 17 do 18 hodin naproti bývalé Jednotě v Horním Lomu se uskuteční očkování psů.
Poplatek za povinné očkování je ve výši 100 Kč
a za nepovinné očkování tzv. kombinace je ve
výši 300 Kč.
Aplikace provede paní MVDr. Emílie Klečková.
Dále upozorňujeme majitele, aby své psy vybavili košíkem (náhubkem) a měli je na vodítku!
Děkujeme.

Den matek se slaví vždy druhou květnovou neděli, tentokrát tedy 12. 5. 2013. Dovolte i mně
za vedení města Lom popřát všem maminkám, matkám, matičkám, mamčám, maminečkám...
k jejich svátku a poděkovat jim za to, že tady jsme, za jejich lásku, péči, za jejich vždy otevřenou
náruč, laskavé slovo, pohlazení, podporu, pofoukání bolístky, za jejich rady, jejich skvělou svíčkovou,
prostě za vše… Maminky vše nejlepší a nejkrásnější k vašemu svátku. Děkujeme, že vás máme!
Kateřina Schwarzová – starostka města

Co nás v Lomu také trápí? Černé skládky
a zase černé skládky

Černé skládky nebo také divoké
skládky odpadu nejčastěji nacházíme v okolí cest, na okraji, ale také
uprostřed našeho města. Nejen, že
kazí vzhled prostředí, ale na skládkách se také mohou vyskytovat nebezpečné odpady, které ohrožují a zatěžují životní prostředí, což je velký
problém současnosti. Je nepochopitelné kolik lidí odpad, který má již na-

ložený v autě nebo na přívěsném vozidle nezaveze na SBĚRNÝ DVŮR,
ale vyhodí ho někde v přírodě. Divoké
skládky obsahují především odpad ze
zahrádek, z rekonstrukcí domů, starý
nábytek, nefungující elektronické přístroje a také zdraví a přírodě nebezpečné odpady, jako jsou baterie nebo
zbytky barev a laků. Zarážející je, že
skládky se také nacházejí v blízkosti

pečlivě obdělaných zahrádkářských
kolonií a zahrádek kolem rodinných
domků, ale také na hlavní komunikaci
a chodnících.
Během měsíce dubna byly uklizeny
divoké skládky směrem na Duchcov
a bylo odvezeno 16,42 t odpadu, což
město stálo cca 27 681 Kč. Velký úklid
Pokračování na str. 4

Novinky v placení daně z nemovitostí
S posledním květnovým dnem
končí i lhůta pro zaplacení daně z nemovitostí. Finanční správa ČR proto
již tradičně rozesílá všem majitelům
nemovitostí poštovní složenky s informacemi k placení této daně. Lhůta pro
placení daně z nemovitostí končí 31. 5.
2013. Nepřesáhne-li výše daně z nemovitostí částku 5 000 Kč, je celá daň
splatná najednou. Složenky s potřebnými informacemi jsou Finanční správou ČR expedovány tak, aby byly občanům doručeny postupně v průběhu
dubna a května, nejpozději však týden
před koncem lhůty pro placení daně.
Finanční správa ČR upozorňuje, že
proti roku 2012 došlo ve správě nemovitostí k řadě změn, především ke
změně čísel bankovních účtů pro placení daně. Daň z nemovitostí je sloučena do jedné částky za všechny nemo-

vitosti poplatníka, které se nachází na
území příslušného kraje. Novým údajem na alonži složenky je také název
a adresa spravujícího územního pracoviště ﬁnančního úřadu, kde má poplatník od roku 2013 uložen svůj daňový
spis k dani z nemovitostí, a jehož prostřednictvím komunikuje s ﬁnančním
úřadem. Má-li poplatník nemovitosti,
které se nachází v ČR na území dvou
nebo více krajů (tj. v obvodech místní
působnosti dvou nebo více ﬁnančních
úřadů), obdrží od ﬁnanční správy jednu
obálku a v ní budou vloženy složenky
pro placení daně za všechny příslušné
ﬁnanční úřady.
Poplatníkům daně z nemovitostí,
u nichž na zdaňovací období roku 2013
došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce
vypočtené v daňovém přiznání, sdě-

luje místně příslušný ﬁnanční úřad novou výši daně nejčastěji hromadným
předpisným seznamem, který je k nahlédnutí na všech územních pracovištích příslušného ﬁnančního úřadu. Hromadné předpisné seznamy zpřístupní
všechny ﬁnanční úřady k nahlédnutí
v průběhu měsíce května 2013. Informace o době, kdy lze do hromadného
předpisného seznamu nahlédnout, zveřejní jednotlivé ﬁnanční úřady veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu
nejméně 30 dnů na své úřední desce
a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vyhlášky ﬁnančních úřadů o zpřístupnění hromadného předpisného
seznamu budou zveřejněny také na
úřední desce obce.
Čísla bankovních účtů pro placení
daně z nemovitostí: Finanční úřad pro
Ústecký kraj 7755-77621411/0710

Odběr novinek z našich webových stránek
Pro všechny, které zajímá dění v Lomu, a jsou to informace zveřejňované na úřední desce, nejrůznější kulturní akce, nové
fotogalerie nebo jiná oznámení a varování, je možnost nechat si tyto novinky zasílat přímo do Vašeho emailu.
Na našich webových stránkách v pravém sloupci stačí zadat a odeslat Váš e-mail, poté odsouhlasit potvrzení ve Vaší
e-mailové schránce a již Vám neunikne žádná aktualita z našich stránek.
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Projekt zdravý životní styl Exkurze pro žáky osmých ročníků
Ve školní družině a školním klubu
při ZŠ a MŠ Lom ve dnech 20. – 22.
března 2013 probíhal projekt „Zdravý
životní styl“. Žáci se dozvěděli poutavou formou informace o zdraví, zdravé
výživě, o významu pohybu a sportu,
o otužování a oblékání, o ochraně svého
zdraví a odpočinku. Ti nejmenší zkoušeli třídit a pojmenovávat ovoce a zeleninu formou testu. Nechyběly ani zábavné hry. Hrálo se třeba o pexesového
krále s ovocným pexesem. Dále jsme si
všichni ve skupinkách zkoušeli sestavit zdravý jídelníček. Na poslední den

projektu si všichni donesli různé druhy
ovoce. Děti měly možnost si ovoce
ochutnávat po slepu a hádat, co právě
mají v pusince. Z ostatního ovoce jsme
si společně připravili lahodný, ovocný
salát, plný vitamínů, na kterém jsme si
moc pochutnali. A jelikož salátu byly
dvě plné, vrchovaté mísy, donesly děti
domů svým rodičům na ochutnávku.
Tím to chceme poděkovat rodičům dětí
za dobrovolný, ovocný příspěvek, za jejich ochotu s námi spolupracovat.
Za školní družinu a klub
Julie Bartovská a Zdenka Hokrová

V rámci výběru povolání byli žáci
osmých ročníků pozváni na exkurzi do
SOŠ v Hamru.
Zaměstnanci školy pro nás připravili
zajímavé dopoledne. Navštívili jsme
truhlářské dílny, kde si žáci vyzkoušeli,

pod dohledem odborných mistrů, práci
se dřevem. Prohlédli jsme si rozlehlé
ateliéry a zavítali jsme i do dalších částí
školy, kde se vyučují jednotlivé obory.
Exkurzi jsme zakončili seznámením
se s učebnami a jejich vybavením.

Děkujeme za příjemně strávené dopoledne, které našim žákům přispělo
ke zvyšování motivace vyučování
v oborech, které jsou pro ně velmi zajímavé a lákavé.
Hana Chumchalová

Veselá vajíčka
Dne 27. března si předvelikonoční
atmosféru zpříjemnili žáčci z 1.A projektovým dnem ,,Veselá vajíčka“.
Jako malá kuřátka usazená ve svých
hnízdečkách se nejprve dozvěděli o velikonočních tradicích a zvycích. Seznámili se se symboly Velikonoc a poznali názvy předvelikonočního týdne
jako třeba škaredá středa, zelený čtvrtek, bílá sobota…
Za velikonoční matematické a čtenářské úkoly sbírali do svých hnízdeček veselá vajíčka.
Celý den příjemně utekl a domů
odcházely děti se zajíčkovou koledou
a úsměvem na tváři.
Hana Rambousková

Pestrý program v městské knihovně
Projektový den v přípravné třídě
Ve středu 17. 4. byl pro děti z přípravné třídy ZŠ připraven projekt –
Zvířátka na dvorku. Nejprve se děti
seznámily s domácími zvířaty pomocí
obrázků a naučily se je pojmenovat.
Dozvěděly se, jaký máme z různých
zvířat užitek a na pracovním listě poznávaly mláďátka a jejich maminky.
Z CD si děti poslechly různé zvuky
a musely určit, ke kterému zvířátku

patří. Společně jsme si vyrobili svou
farmu z papíru a moc se nám povedla.
Na závěr celého dopoledne jsme vyrazili ven a přáli si, ať uvidíme nějaká domácí zvířata. Povedlo se, potkali jsme kočičky, pejsky, slepičky,
ale nám se nejvíce líbila koza. Některé
děti ji viděly poprvé a měly z toho
velkou radost.
Tamara Hubková

V úterý 26. 3. 2013 se děti ze
školní družiny a školního klubu ZŠ
a MŠ Lom vydaly do zdejší městské
knihovny, kde prožily příjemné chvíle.
Knihovnice si pro nás připravili pestrý program. Děti luštily rébusy, doplňovačky i hádanky. S velkou chutí
se zapojovaly do připraveného programu, kde každá správná odpověď
byla odměněna sladkostmi. Návštěva
se nám moc libila, některé děti si odnášely domů i přihlášku do knihovny.
Chceme tím to poděkovat vedoucí
knihovny J. Riegrové a knihovnici
V. Krupičkové za jejich ochotu
a snahu, kterou vynaložili. Těšíme se
na další společné akce.
Z. Hokrová, J. Bartovská
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Osmáci na Úřadu práce v Litvínově Kouzelná hodinka
V úterý 9. 4. na naší školu zavítal
kouzelník se svojí asistentkou. Představení, které se konalo v tělocvičně se zúčastnily všechny třídy z 1. stupně. Kouzelník vytvořil nespočet úsměvů na

Žáci osmých tříd naší školy navštívili v rámci volby povolání Úřad
práce v Litvínově. Přednáška byla
velmi poučná, jelikož nezaměstnanost
a málo pracovních příležitostí je závažným problémem Ústeckého kraje.
Žáci shlédli dokument, ve kterém vystoupily známé osobnosti a vyprávěly
o svých učebních i pracovních začátcích. V očích žáků bylo vidět, zamyšlení se nad tím, že snaha a píle
je velmi důležitá. Po shlédnutí dokumentu měli možnost si vyplnit test,
ze kterého se dozvěděli, jaké povolání by pro ně bylo vhodné. Tato návštěva byla velice poučná a žáci z ní
byli nadšeni a mile překvapeni.
Hana Chumchalová

dětských tvářích a svými triky, do kterých zapojil dětičky, potěšil i dospělé.
Představení bylo plné překvapení a zúčastněné děti byly očarovány snad až do
příštího rána.
Tamara Hubková

Dobrodružné dopoledne – cesta za pokladem
Ve středu 24. 4. prožily děti z přípravné třídy ZŠ dobrodružné dopoledne.
V naší třídě jsme si vyrobili pirátské čepice zdobené lebkami a pak začalo dobrodružství. První úkol byl najít ukrytou
mapu pokladu, prohledali jsme celou třídu
a s velkou radostí jí objevili. Počasí nám

přálo, tak jsme se vydali ven na výpravu.
Cestou k pokladu děti musely plnit různé
úkoly – poznávat stromy, pojmenovat
kartičky se zvířaty, ovocem a pohádkovými bytostmi, zdolat přetahování lanem,
dřepy a házení kroužků na cíl, správně
spočítat květiny a listy. Po splnění všech

náročných úkolů jsme se podle naší mapy
dostali k cíli, ale nejtěžší pro nás bylo najít poklad. Po dlouhém hledání se nám to
povedlo a našli jsme truhlu se zlatými čokoládovými mincemi, na kterých si děti
společně pochutnaly.
Tamara Hubková

Pohádková akce Noc s Andersenem
Noc z pátku 5. 4. na sobotu 6. 4. 2013
trávilo 15 čtenářů v knihovně a zapojilo
se tak do dalšího ročníku knižní a pohádkové akce Noc s Andersenem, jenž
pořádalo pro své čtenáře město Lom.
Byli vybráni nejpilnější čtenáři, aby zde
zažili noc plnou pohádkového čtení, zábavy a soutěží. Sešli jsme se vybaveni
spacáky, karimatkami a dobrou náladou
v šest hodin večer.
V letošním spaní jsme měli zajímavou návštěvu – sokolníka pana Wolejníka, který nám přinesl ukázat tři
dravce káně Harrisovo, výra velkého
a kalouse ušatého. Dozvěděli jsme se
o nich plno zajímavostí a zážitkem pro
nás všechny bylo, když jsme si je mohli
vzít na ruku a pohladit po bříšku.
Po milé návštěvě jsme si připomněli,
kdo vlastně H. Ch. Andersen byl. Letošním tématem byly kromě pohádek

již zmíněného autora obrázky ilustrátorky mnoha dětských knížek Heleny
Zmatlíkové. Děti poslouchaly příběhy
z knížek a vyplnili malý kontrolní testík týkající se právě této ilustrátorky.
Mezi nejznámějšími to byly např. tyto

knihy: Příběhy kocoura Modroočka,
Honzíkova cesta, Děti z Bullerbynu aj.
Poté následovaly různé soutěže,
jak vědomostní, tak i sportovní, kvízy
a doplňovačky. Před večerkou se děti
vystřídaly v četbě knihy Honzíkova
cesta. Dávno po půlnoci jsme uléhali
do spacáků příjemně unaveni. Vůbec
jsme se netěšili na ráno. Čekala nás už
jen snídaně a návrat domů.
Ráno děti odcházely s troškou nových vědomostí, drobnostmi na památku,
jenž věnovalo město Lom a úsměvem na
rtech. Pohádkové nocování v knihovně
bylo fajn, alespoň podle reakce dětí.
Děkujeme dětem za pěkné chování
a rodičům za důvěru, že nám svěřili
své děti. Těšíme se na další nocování
v městské knihovně.
Knihovnice Lom,
Jitka Riegrová a Venuše Krupičková

Vystoupení pro seniory

Ve čtvrtek 21. 3. oslavovali naši senioři v kulturním domě MDŽ. K této
příležitosti si děti ze základní školy
a školek připravily malý dárek v podobě vystoupení. Program zahájili

prvňáčci písničkou, ve které v úvodu
pozdravili babičky a dědečky. Následovaly mažoretky se svým tanečním vystoupením. Nejvíce odvahy předvedly
děti ze školiček, které svým tanečním
a pěveckým vystoupením vtlačily dospělým divákům slzu do oka. Na závěr se blýskly již zkušené velké mažoretky s choreograﬁí na moderní hudbu.
Všechny děti sklidily za svou snahu
velký potlesk a odnesly si sladkou odměnu. Senioři obdrželi od nejmenších
dětiček pozornost v podobě růžičky,
kterou z láskou předávaly.
Tamara Hubková

Město Lom ﬁnancuje dopravu na
plavecké kursy pro ZŠ a MŠ Lom
Město Lom se rozhodlo pro děti ze základní
školy a obou mateřských školek v Lomu poskytnout ﬁnanční částku ve výši téměř 20 000 Kč.
Částka bude sloužit k ﬁnancování dopravy dětí
na jednotlivé plavecké kursy v plaveckém bazénu SPORTaS s. r. o. Litvínov.

Vítězové soutěže
„O nejhezčí lomskou kraslici“

V měsíci březnu vyhlásilo město Lom soutěž „O nejhezčí lomskou kraslici“.
Soutěž byla rozdělena na kategorii dětskou a kategorii pro dospělé. Zastoupení měla jen kategorie dětská, z dospělých se nezúčastnil nikdo. Takže gratulace
a věcné ceny si za svá vyzdobená vajíčka odnesli: Maruška Gažiová, Karel Gaži,
Daniel Gaži a Milan Gaži, dále Valentýnka Vaňová a Matyáš Vaňo.
Děkujeme všem dětem za účast a chválíme je za zručnost a fantazii, se kterou
vyzdobily svá vajíčka.
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Téma

Co nás v Lomu také trápí? Černé skládky a zase černé skládky
Dokončení ze str. 1
této skládky byl proveden Městskými
technickými službami města Lomu
s pomocí pracovníků přidělených úřadem. Skoro každý den pracovníci
Městských technických služeb uklízejí malé černé skládky na ulici Vrchlického, kde se, dalo by se říci denně,
objevuje na chodníku či silnici tu rozpadlá skříň či postel, tu stará lednice či
pračka... Ovšem nelze díky nevšímavosti občanů zjistit původce těchto černých skládek. Na druhou stranu někteří
občané jsou všímaví a nelhostejní, neboť dokáží takového původce označit
a dokonce jej upozornit na to, že existuje v Lomu sběrný dvůr.
Pro zajímavost: Průměrný Čech
vyprodukuje téměř 300 kg komunálního odpadu ročně, připočteme-li odpad z průmyslu a zemědělství, připadají na každého z nás zhruba 4 tuny
odpadu za rok.
„Je velmi smutné a politováníhodné,
že všichni ti, kteří černé skládky tvoří
ubližují svému okolí, ale také sami

Vážení spoluobčané města Lomu,
při procházce v okolí našeho města bohužel uvidíte spoustu nových černých
skládek, které se objevily po roztátí
sněhu. Skládky vznikají hlavně v odlehlejších místech v okolí cest. Jedná se
o starý nábytek, ojeté pneumatiky, části
automobilů, různé plastové přepravky,
láhve, lednice atd. Z výčtu těchto věcí
je jasné, že na tato místa bylo nutné odpad dopravit autem či jiným dopravním
prostředkem, který je viditelný a nelze
ho přehlédnout. Je ho možné rovněž
identiﬁkovat podle dopravní značky.

Prosíme vás všechny, kterým není
lhostejný vzhled našeho města o spolupráci a pomoc. V případě, že uvidíte nějakou osobu ukládat odpad
do naší přírody volejte na linku 158,
popřípadě volejte na telefonní číslo
156. Můžete rovněž pachatele vyfotografovat a snímek zaslat na MěÚ
v Lomu. Budeme se snažit, aby nikomu jeho nevhodné chování neprošlo bez trestu.
Rádi bychom občany našeho
města informovali, že město Lom má
sběrný dvůr, který je otevřený:

Provozní doba DUBEN až ŘÍJEN:
Pondělí
sobě. Ničí nám všem prostředí pro život. A ﬁnanční částka na sanaci takové
jedné černé skládky je velmi vysoká,
jak jste se dočetli výše a hlavně, a co je
na tom nejhorší, zaplatíme jí ze svých
kapes my všichni. Předmětné ﬁnance

bychom přitom mohli využít smysluplněji úplně někde jinde. Buďme prosím k sobě ohleduplní a pozorní. Používejme služeb Sběrného dvora. Neničme
si životní prostředí, děkuji,“ říká starostka města Kateřina Schwarzová

DOPOLEDNE

ODPOLEDNE

8:00 – 12:00 hod.

13:00 – 18:00 hod.

Úterý

zavřeno

13:00 – 18:00 hod.

Středa

8:00 – 12:00 hod.

13:00 – 18:00 hod.

Čtvrtek

zavřeno

13:00 – 18:00 hod.

Pátek

8:00 – 12:00 hod.

zavřeno

Sobota

9:00 – 12:00 hod.

13:00 – 18:00 hod.

Neděle

zavřeno

zavřeno

Provozní doba LISTOPAD až BŘEZEN:
Pondělí

DOPOLEDNE

ODPOLEDNE

7:00 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

Úterý

zavřeno

13:00 – 17:00 hod.

Středa

7:00 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

Čtvrtek

zavřeno

13:00 – 17:00 hod.

Pátek

7:00 – 12:00 hod.

zavřeno

Sobota

9:00 – 12:00 hod.

13:00 – 17:00 hod.

Neděle

zavřeno

zavřeno

V případě dotazů, připomínek a námětů kontaktujte pracovníky Městského úřadu v Lomu. Pouze společně se nám může podařit zachovat
naše město čisté.

Ze života Policie ČR
Policisté šli po horké stopě,
byli úspěšní
Horká stopa dovedla lomské policisty k dopadení dvou mladíků, kteří
mají mít na svědomí vloupání na zahradu. Vše nasvědčuje tomu, že si začátkem března z cizího pozemku na
Litvínovsku odvezli kovové předměty,
které si poškozená vyčíslila na téměř
sedm tisíc korun. Jednalo se o zahradní
nábytek, zahradní kolečko, vanu, sud
a železný šrot. Nepohrdli ani popelnicí, kterou před naložením vysypali.
Lup měli zpeněžit a o získané ﬁnance
se údajně podělili. Jejich počínání ale
nezůstalo bez povšimnutí. A to právě

Kdosi neznámý vlezl
do zahradního domku
Do zahradního domku v Lomu
vnikl kdosi neznámý. Po jeho návštěvě
tam chyběla travní sekačka, čerpadlo
a motorová pila. Jedná se o věci v hodnotě sedm tisíc korun. Poničení objektu škodu navýšilo o další dva tisíce.
Po pachateli policisté pátrají. V případě dopadení mu hrozí postih za přečin krádeže vloupáním.
Ten v těchto dnech z policejní služebny
odcházel se sdělením podezření z přečinu krádež vloupáním. Jeho komlic,

Policejní stanice Lom
se přestěhovala
Od 8. dubna 2013 došlo k přestěhování policejní stanice v Lomu. Útvar je
v nových prostorách na adrese Lom,
náměstí Republiky 764 (v objektu hasičské zbrojnice). Telefonní kontakt
zůstává nezměněn: 974 438 520.

Město Lom pro své občany v letošním
roce připravilo představení – pořad Haliny
Pawlowské s názvem „Strašná nádhera
aneb Co vždycky zabere na muže“.
Představení se uskuteční 1. října 2013
od 17:00 hod. v sále Kulturního domu
Lom. Doprava z Loučné a zpět je zajištěna označeným autobusem, který bude
odjíždět v 16:30 hod. od ul. Libkovická
(otočka autobusu MHD).
Pozor počet lístků je z důvodu kapacity sálu omezen a představení není
určeno dětem.
Zájemci si mohou lístky vyzvednout na
MěÚ Lom, I. patro, sekretariát starostky,
tel. 476 769 860 pí Helmerová.

por. Bc. Alena Bartošová,
tisková mluvčí
Krajského ředitelství policie
Ústeckého kraje

Kalendárium Lom

15. 5. – 15. 6. 2013
pomohlo policistům. Strážci zákona
využili místní a osobní znalosti a dali
se do pátrání. V jejich rukou nakonec
skončili dva podezřelí. Jedním z nich
má být 20letý mladík z Litvínovska.

který je mladistvý, si vyslechl sdělení
podezření ze spáchání provinění krádeže vloupáním. Policistům se podařilo
zajistit všechny ukradené věci a už je
i vrátili majitelce.

23. 5. jednání Rady města Lom
6. 6. jednání Rady města Lom
9. 6. oslava Dne dětí
15.– 16. 6. Lomská pou
17. 6. jednání Zastupitelstva
města Lom

Také město Lom je zapojeno do projektu STOP PRACH – společné aktivity obcí a měst a Severočeských dolů, jejímž cílem je informovat obyvatele o problematice znečištění ovzduší v našem kraji. Letos se konference
konala v Mostě. „Bohužel mě mrzí, že i přestože bylo písemně pozváno všech 21 zastupitelů našeho města, byla jsem na konferenci pouze já
a můj manžel radní a zastupitel Bronislav Schwarz,“ komentuje starostka
města Kateřina Schwarzová.
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Setkání s jubilanty Klubu seniorů Lom V polovině května se slaví Mezinárodní den rodiny
Jednou za rok se sejde Klub seniorů
Lom v sále kulturního domu, aby popřál a společně oslavil významná jubilea členů, kteří v daném roce mají kulatá či půlkulatá výročí. V letošním
roce se tato oslava konala v úterý 23. 4.
2013. Tuto, dá se říci, tradici klub seniorů udržuje již řadu let a v letošním roce
má 20 jubilantů. Všechny jubilanty obdarovat kytičkou přišla za vedení města

Kateřina Schwarzová, starostka města.
Později se k oslavě jubilantů připojil Bronislav Schwarz, člen RM. S malým vystoupením všechny přítomné přijel potěšit taneční soubor ZUŠ Litvínov.
A jako každá oslava, tak i zde nechybělo pohoštění, hudba, tanec a samozřejmě dobrá nálada.
Závěrem dovolte ještě jednou popřát
všem letošním jubilantům vše nejlepší!

Mezinárodní den rodiny se po celém
světě slaví dne 15. května a poprvé jej vyhlásila v roce 1994 Organizace spojených
národů, aby zdůraznila význam, který
mezinárodní komunita přikládá rodině
jako základu společnosti. Den má sloužit k podnícení zájmu o celosvětové problémy a témata týkající se rodin. Rodina
je bezesporu základní jednotkou společnosti, klíčovou pro blaho všech jejich
členů. Její podoba a funkce se v průběhu
staletí měnila a mění dodnes. Mnoho změn
přineslo rodině hlavně 20. století. Změny
se týkají postavení žen v rodině, jejich zapojování do veřejného života, plánování
založení rodiny díky antikoncepci apod.
Transformující se ekonomické, politické

i společenské procesy dostávají rodiny
v novém tisíciletí pod stále větší tlak, kdy
stoupá počet neúplných rodin a rozvodů,

mnozí mladí lidé žijí zcela samostatně
nebo z vlastního rozhodnutí nevstupují
do manželství. Tyto skutečnosti mají samozřejmě vliv na vztahy mezi členy ro-

diny a na vývoj dětí. Letošním tématem
tohoto dne je heslo „Rodina spojuje generace“. Je to výzva pro všechny členy
malých i velkých rodin k uvědomění, že
každá rodina nejsou jen rodiče a jejich
děti, ale také prarodiče a ostatní příbuzní,
kteří tvoří širokou rodinu se všemi příbuzenskými vazbami, na kterou se v současné hektické době bohužel trochu zapomíná. Den rodiny samozřejmě není jen
o vyhlášeném tématu toho kterého roku,
ale o podpoře rodiny jako takové. Je ideální příležitostí pro rodinné aktivity všeho
druhu, ale také o prostém připomenutí, že
třeba žijí naši příbuzní, se kterými jsme se
již dlouho neviděli a že jim udělá radost
jen zavolání a projevení trocha zájmu.

Město přivítalo
nové občánky

Blahopřejeme
jubilantům
V měsíci květnu oslaví svá významná životní jubilea tito občané našeho města:
Zdenka Kožíšková
Jindřiška Veselá
Josef Kadlec
Rudolf Hammerlindl
Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví a životního optimismu.

Inzerce
 Prodám družstevní byt 3+1 v Mostě.
Tel: 733 789 789.
 Prodám rodinný dům ve Slavětíně.
Tel: 734 796 303.
 Prodám víceúčelový komerční objekt v Litvínově Chudeříně. Tel. 777
339 291.
 Prodám rodinný dům ve Vtelně.
Tel: 734 796 302.
 Prodám krásnou chatu v Loučné
u Lomu. Tel: 734 796 302.
 Prodám byt 1+1 v osobním vlastnictví. Tel: 734 796 302.

Starostka města Kateřina Schwarzová
spolu s členkou rady města Zdeňkou Šteflíkovou přivítali dne 30. 3. 2013 spolu
s dětmi z mateřské školy v obřadní síni
MěÚ nové občánky – Lauru Pausovou,
Šarlotu Zoe Škarkovou, Filipa Vestfála,
Šimona Štolbu, Josefa Krajňáka, Štefana
Kožleje, Emu Břicháčovou, Sabinu Dostálovou a Josefa Heřmana.
Přejeme našim novým občánkům
mnoho pohody a šťastné vykročení do
života.
Čerpání dotací hraje významnou roli
při rozvoji a zvelebování měst a obcí
v celé České republice. Výjimku netvoří
ani město Lom, což dokládají některé
realizované a připravované projekty, při
kterých se čerpají prostředky jak z veřejných, tak i soukromých zdrojů. Rok
2013 je posledním rokem programového období 2007 – 2013 a v praxi to
může znamenat, že ČR „musí vyčerpat
vše, co má k dispozici pro uvedené programové období, aby o uvedené prostředky nepřišla.“ A na tuto situaci musíme být připraveni!
Z realizovaných akcí, kde byly
v uplynulém období čerpány dotace, si
určitě zaslouží připomenutí prosincová
výměna oken v ZŠ, na kterou byl poskytnut příspěvek z Fondu Ústeckého
kraje ve výši 700 tis. Kč.
Město Lom bylo rovněž úspěšné při
získání dotací na zametací vůz v rámci
Operačního programu životní prostředí.

Dotace pro Lom v roce 2013
Používání zametacího stroje výrazně
sníží prašnost v okolí páteřních komunikací ve městě a přispěje ke zlepšení
kvality ovzduší a celkovému snížení
imisí. V současné době se realizuje veřejná zakázka, při které bude vybrán dodavatel stroje. V průběhu měsíce června
by pak obyvatelé měli stroj vidět v provozu na komunikacích ve městě. Výše
dotace bude 90 % uznatelných nákladů.
V rámci Programu prevence kriminality 2013 vyhlášeného Ministerstvem
vnitra ČR jsme byli rovněž úspěšní v žádosti na vybudování městského kamerového dohlížecího systému, který bude
realizován v průběhu 2. pololetí t.r. Jako
členovi Hospodářské a sociální rady
Mostecka nám byla rovněž schválena
dotace na projektovou dokumentaci na
obratiště autobusů v Osecké ulici.

Z nově podaných žádostí, které se
nachází ve stadiu schvalovacího procesu, bych chtěla zmínit zejména dvě
žádosti o dotaci od soukromých subjektů, které by měly směřovat do naší
základní školy. Jedná se o projekt
Oranžová učebna 2013 na vybavení
fyzikální učebny od Nadace ČEZ a pořízení dotykové tabule SMART Board
od společnosti AV Media. V případě
získání prostředků na tyto projekty by
se podstatně zatraktivnila školní výuka prostřednictvím moderní audiovizuální techniky.
Na období roku 2013 a 2014 s ohledem na podíl poskytnuté dotace na celkových nákladech a vývoj legislativy
v oblasti využívání energie, budou probíhat přípravné práce na čerpání dotací
na zateplení veřejných budov v rámci

Město Lom si dovoluje nabídnout volnou kapacitu
ubytování v Penzionech pro seniory
Ubytování je určeno seniorům,
kteří žijí osaměle, jsou orientováni
osobou, časem, místem a prostorem
a jsou schopni chůze, příjemců pečovatelské služby, seniorům, kteří jsou
v základních životních úkonech so-

běstační, ale pro zajištění některých
potřeb potřebují z důvodu věku nebo
zdravotního stavu pomoc nebo péči
jiné osoby. V případě zájmu lze domluvit i osobní prohlídku volných pokojů či bytů.

Bližší informace a žádosti na tel.
č. 476 769 864 nebo osobně na MěÚ
Lom, kancelář č. 14 (pí Čevonová).
Žádosti a informace také na www.
mesto-lom.cz v sekci sociální služby.

Operačního programu životní prostředí. Pevně věříme, že se nám podaří
získat pro naše město dostatek ﬁnancí
tak, abychom i nadále mohli pokračovat v jeho zvelebování. Dále bojujeme
o ekomiliardy, z nichž plánujeme vybudovat komunikaci a propustek v dolní
části ulice Spojeneckých letců. A úplná
novinka na závěr – tzv. „ kotlíková dotace“ – Ústecký kraj zřídil fond za účelem ﬁnancování podpory opatření vedoucích ke snižování znečištění ovzduší
z lokálních topenišť. Zde bude město
Lom žádat o nové kotle na vytápění bytových domů.
Kateřina Schwarzová

Vzpomínáme

Jen větřík nad Tvým hrobem tiše
šumí, jen kdo Tě miloval, porozumí. Žádná slova nevypoví, jak ta
ztráta stále bolí.
Dne 11. května uplyne již 16 let od
tragické smrti naší milované dcery
a sestry Ivety Mackovičové.
Za tichou vzpomínku děkují stále
zarmoucení rodiče a bratr se sestrou s rodinami.

PSÍ�KADE�NÍK��
–�IVANA�HRUBÁ�
ULICE�PODKRUŠNOHORSKÁ�
(200�m�POD�HASI�SKOU�
ZBROJNICÍ�LITVÍNOV�–�SM�R�
HAMR).�PARKOVÁNÍ�P�ÍMO��
U�PROVOZOVNY�NA�HLAVNÍ�
ULICI.)�

Tel.:�723�613�345�

50% sleva v měsíci květnu 2013 na údržbu zeleně
Městské technické služby Lom si Vám dovolují nabídnout během celého měsíce května 2013 výhodnou nabídku – 50%
slevu na údržbu zeleně. Jedná se především o sekání trávy, stříhání stromků a živých plotů, hrabání trávy a listí, pletí záhonů, sázení ozdobných květin a keřů, likvidace plevelů postřikem a dalších prací. Odvoz posekané trávy, listí a větví včetně likvidace je samozřejmostí. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle naší modré linky 810 887 788
nebo také prostřednictvím elektronické objednávky na www.tslom.cz.

Odešels tak náhle, že ústa Tvoje
milá nám říci sbohem nestačila.
Dne 4. května uplynou dva smutné
roky, co nás náhle opustil můj syn
Zbyněk Jonáš.
Stále vzpomíná matka a sourozenci. Kdo jste ho znal, vzpomeňte
s námi. Děkuje a vzpomíná matka
Marie Jonášová.
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Co možná nevíte
Mezinárodní den dětí
V roce 1924 přijala Liga národů
první tzv. ženevskou Deklaraci práv
dětí, která poprvé zakotvila skutečnost,
že dítě pro svou tělesnou a duševní nezralost potřebuje zvláštní záruky, péči
a zvláštní právní ochranu před narozením i po něm. Rok poté se v Ženevě konala první světová konference o blahu
dětí, která vyhlásila 1. červen Mezinárodním dnem dětí. Dvacátému století
se také přezdívá století dítěte, a to zcela
oprávněně. Je to století přijetí řady významných právních dokumentů pro
blaho dítěte, století světových dětských
summitů konaných s cílem identiﬁkovat problémy současného světa, které
berou dětství řadě dětí v různých regionech světa. V současné době se stává

Sport

aktuální zejména ochrana dětí před násilím, které může mít různou podobu –
organizované násilí (válečné konﬂikty),
domácí násilí (tělesné, psychické a sexuální násilí, zanedbávání dětí), ale
také před vykořisťováním dětskou
prací, komerčním zneužíváním apod.
Podle Dětského fondu OSN UNICEF
jsou takto ohroženy miliony dětí na celém světě. Smutné je, že Mezinárodní
den dětí má také připomenout, že největší tragédií na světě je přetrvávající
nedostatek potravin, zdravotně nezávadné vody, lékařské péče a školního
vzdělání. Může se zdát, že české děti
tyto problémy nepociťují, že jsou na
tom dobře a proto oslavy Mezinárodního dne dětí jsou spíše radostnou přehlídkou her a zábavy. Nicméně je třeba
si uvědomit, že zejména všechny formy

násilí, nedostatek času rodičů, nedostatek úcty a respektu vůči dětem, naplňování jejich práv jsou problémy, se
kterými se české děti potýkají. Ač se
to může v porovnání s problémy dětí
v jiných zemí jevit jako zcela banální
a zanedbatelné, není tomu tak. Naše
děti žijí zde, v těchto podmínkách a to,
jak jim budou naplňovány všechny základní potřeby a práva bude rozhodovat o jejich blahu, kvalitě jejich života
a kvalitě naší budoucnosti. Ani v Lomu
na „své“ dětičky nezapomněli a k jejich
svátku připravili dárek.
„Přijďte se svými dětmi oslavit jejich svátek 9. června do přírodního areálu Bomba, město Lom pro vás a vaše
děti připravilo zábavné odpoledne plné
her a soutěží,“ zve srdečně starostka
města Kateřina Schwarzová.

Mohlo by vás zajímat

Dne 20. 4. 2013 od 10:.30 hodin jsem fandila a sledovala na fotbalovém hřišti v Lomu fotbalový zápas mezi fotbalisty – žáky FK Viktoria Lom a TJ Sokol Obrnice. Ačkoli naši fotbaloví mladíci prohráli 5:3, podívaná byla náramná. Jako laik mohu říci,
že se mladí lomští fotbalisté hodně zlepšili. To ostatně ukázali již 28. 4. 2013 v Bečově, kde tamnímu fotbalovému klubu dali „na frak“ a vyhráli 7:2. Trenér pan Hrubý a samozřejmě také fotbalisté zaslouží velký dík a pochvalu.
Kateřina Schwarzová, starostka města

SK Viktoria Lom šipkový klub
sezóna 2013 – 2014

Zajímavosti z historie i současnosti našeho města a jeho okolí

Naučná stezka
V jednom z minulých čísel jsme se
zmínili o přírodním skalní památce Salesiově výšině, která se nachází v bezprostředním sousedství Loučné. Salesiova
výšina je součástí naučné stezky „Přírodou a dějinami Oseka“, která je z Loučné
snadno dostupná a obsahuje spoustu zajímavých míst, která stojí za to blíže poznat. Naučná stezka je také zajímavá tím,
že spojuje poznávání přírodních a krajinářských hodnot s kulturními a historickými zajímavostmi.
Naučná stezka vede od významné
kulturní a historické památky, kterou
je Osecký klášter řádu cisterciáků, založený kolem roku 1206. Tento klášter
byl v dávné minulosti také prvním ma-

MĚSTO LOM pořádá

jitelem tehdy dřevorubecké osady Lom.
Dále cesta pokračuje po žlutém turistickém značení kolem nejstarší manufaktury
v Čechách, založené již roku 1697 a okolo

Hrad Rýzmburk
Oseckého rybníka převážně listnatým lesem, kde se nachází celá řada chráněných
druhů rostlin a také přemístěná mraveniště z rezervace Vršíček u Bíliny.

od 29.7. do 2.8. 2013

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI
Informace a přihlášky v Mě knihovně v Lomu,
tel. 476 769 874

LOMSKÁ RADNICE

Dále se stezka stáčí na sever a vede
bukovým lesem k nám již známému
skalnímu městu Salesiově výšině. Po
žluté dále dojdeme k příkrému svahu
s rulovou stěnou, která je součástí krušnohorského zlomu, který vznikl v dávných geologických dobách jako důsledek vzájemného pohybu ker zemské
kůry. V této oblasti se mezi Hrobem,
Mikulovem, Moldavou a Osekem těžilo
stříbro a dodnes se zde dochovalo několik štol. Naučná stezka vede kolem jedné
z nich – Černé nebo také Čertové jeskyni, opředené mnoha pověstmi, která
nám je již také známá, neboť se k ní
váže pověst o sedláku Kravatovi, který
se svými pacholky házel do této jeskyně
švédské vojáky.
Pokračujeme dále po žlutém značení
a poté, co vyjdeme z lesa, ocitneme se
na Krásné vyhlídce, z níž je vidět daleko
do kraje. V okolních skalních dutinách
a štolách přezimuje celá řada chráněných
druhů netopýrů, jako je netopýr velký,
vodní a ušatý i dlouhouchý. Dále stezka
prudce stoupá a zavede nás do své nejsevernější části, do prostoru přírodní rezervace Vlčí důl, která je určena především
k ochraně staré bučiny. Zde se nachází
různě velké kamenné vrásy, způsobené
geologickými procesy v prvohorách.
Jedna z nich je vyhlášena chráněným
přírodním výtvorem. Při sestupu Vlčím
dolem mineme zříceniny rozsáhlého gotického hradu Rýzmburk neboli Riesenburk (obří hrad), pocházejícího z let
okolo roku 1250. Hrad byl založen jedním z nejstarších českých panských rodů
Hrabišovců. Z původního hradu zbyly
relativně zachovalé zbytky hradeb, dvou
okrouhlých věží, čtvercové věže a hradního paláce. Hrad je považován za jeden
z nejrozsáhlejších hradů v Čechách. Býval asi 250 m dlouhý a až 95 m široký.
Jeden čas byl z důvodu bezpečnosti hrad
nepřístupný veřejnosti, v současné době
vzniklo díky skupině nadšenců občanské
sdružení, které ve spolupráci s památkáři, lesníky, archeology a především
dobrovolníky celý areál cíleně zachraňují a prostory hradu znovu ožívají.
Další část stezky vede kolem barokní kaple z roku 1721 a dále po úzké
silničce, lemované loukami a zajímavou zástavbou. Posledním zastavením
naučné stezky je památník katastrofy na
Dole Nelson III, při které v roce 1934
tragicky zahynulo 144 horníků. Autorem pomníku, odhaleného o rok později,
je akademický sochař Karel Pokorný.
V těchto místech naučná stezka končí.

Předseda klubu
Táňa Kilárská
Družstvo: DC Lom
2. liga SČOŠS
Hrající vedoucí + kapitán:
Václav Šteﬂík
Hrající zástupce kapitána:
Martin Šeﬂ
Hráči:
Jaroslav Hošek
Jindřich Šabouk
Luboš Sálus
Václav Sálus

Družstvo: Satani Lom
3. liga SČOŠS
Hrající vedoucí + kapitán:
Petr Kilárský
Hrající zástupce kapitána:
František Szitai
Hráči:
Táňa Kilárská
Petr Kobian
David Kohoutek

Informační servis – okolí našeho města
Tipy na volný čas 15. 5. – 15. 6. 2013
15. 5.
16. 5.
18. 5.
18. 5.
25. 5.
26. 5.

Citadela Litvínov, divadelní představení „Pátá dohoda“
Citadela Litvínov, koncert Laco Déczi a CELULA NEX YORK
Hipodrom Most, dostihy – Cena JCČR
Aeroklub Most, Den otevřeného letiště
Citadela Litvínov, divadelní představení „Paní plukovníková“
kostel Nanebevzetí Panny Marie Osek, Hudební festival Ludwiga
van Beethovena
1. 6. Hipodrom Most, dostihy – Cena jezdectví
9. 6. kostel Nanebevzetí Panny Marie Osek, Hudební festival Ludwiga
van Beethovena

Zábavné okénko pro děti
Doplňovačka
Tajenka skrývá pohádku od H. CH. Andrsena
1.
2.
3.
4.
5.

1

Prodejna
Kytice
Církevní stavba
Vyrobená z kovu
Okolo

2

K
K

3

4

K

K

6.
7.
8.
9.
10.

5

Biograf
Dým
Část obilí
Pronikavý hlas
Nerovná

6

7

8

11. Polské město
12. Člověk šijící obleky
13. Samec kozy
14. Osvěžující nápoj
Pomůcka: Krakov

9

K

10

K
K

K

K

K

11

12

K

K

13

14

K
K

Vyluštěnou tajenku zašlete na e-mail knihovna@mesto-lom.cz. Pro nejrychlejšího dětského luštitele bude připravena sladká odměna.
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