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Slovo radního
Bronislava Schwarze

Vážení čtenáři, zdravím vás prostřednictvím říjnového vydání Lomské radnice. Chtěl bych se vrátit
a trošičku se s vámi zamyslet nad
prezentací vedení a. s. Severní energetická (bývalá Litvínovská uhelná a.
s.), jenž se uskutečnila 23. září 2013
v rámci programu jednání Zastupitelstva města Lom. Z úst generálního
ředitele společnosti Ing. Petra Kol-

mana, předsedy dozorčí rady společnosti Ing. Jana Dienstla a také šéfa
strategických vztahů pana Zbyňka
Olmera zaznělo mnoho konkrétních
a zajímavých informací, vizí a faktů.
Především šlo o prolomení či neprolomení limitů těžby uhlí.
Názory na tento velmi ožehavý
problém se různí a mnozí se mu záměrně vyhýbají, ale já osobně mám
v této věci jasno. Proto jsem vedení
Severní energetické a. s. sdělil přímo
na jednání našeho zastupitelstva, že
pokud bude již jasně stanovena energetická koncepce naší země, budou
v předmětné ﬁrmě zaměstnáni občané Lomu a nejen oni a zisky ﬁrmy
se projeví na kvalitě žití a spokojenosti Lomáků, tak vždy budu podporovat jejich ﬁrmu. Lepší nápad jak
vybudovat a udržet pracovní místa
pro Lomáky, ale i celý náš region zde
doposud nepadl.
Děkuji za pozornost a chvíli vašeho času. S přáním jen všeho dobrého, pro nás, pro všechny.
Bronislav Schwarz

Město pořídilo nový stroj
na čištění komunikací
Město Lom pořídilo za ﬁnanční pomoci evropských fondů a státního rozpočtu České republiky stroj na čištění
komunikací a zpevněných cest v rámci
dotačního programu Operační program
životní prostředí ČR, prioritní osa 2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí.
V rámci realizované veřejné zakázky
byl vybrán mezi podanými nabídkami
kvalitní stroj japonské výroby, na kterém
jsou namontovány zametací nástavby
a další přídavná zařízení rakouské a ně-

mecké výroby. Jedná se o zařízení představující špičku ve své kategorii. Obsluhu
stroje budou zajišťovat zaměstnanci
Městských technických služeb Lom.
Čištění frekventovaných páteřních
komunikací ve městě přispěje výrazným způsobem ke snížení prašnosti
a k celkovému zlepšení kvality života
v městě Lom.
JUDr. Milan Boháček
dotační management
Další informace na straně 3.

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Vážení občané,
ve dnech 25. a 26. října 2013 proběhnou v našem státě předčasné volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Při využití svého občanského práva volit se nezapomeňte prokázat ve volební
místnosti příslušným dokladem totožnosti, což je občanský průkaz nebo platný
cestovní doklad. Pokud se v době konání
voleb nebudete zdržovat v místě svého
trvalého bydliště, můžete ode dne vyhlášení voleb požádat o vydání voličského
průkazu a to osobně do 23. 10. 2013 do
16 hodin na Městském úřadě v Lomu,
kancelář č. 15, nebo písemným podáním doručeným rovněž MěÚ Lom, nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do
18. 10. 2013 a to v listinné podobě
opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče, v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové
schránky a rovněž podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče.
Městský úřad Lom voličský průkaz
předá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 10. 10. 2013 osobně voliči,
nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu.
Voličský průkaz může také vydat
zastupitelský úřad za stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče,
který je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.
Co se týká hlasovacích lístků, tyto
vám budou doručeny nejpozději 3 dny
přede dnem konání voleb. Obálky s hlasovacími lístky budou opatřeny štítky
s uvedením volebního okrsku a adresy
volební místnosti.
Vážení občané, věřím, že využijete svého občanského práva a těmito
volbami vyjádříte svůj názor na současnou politickou situaci v naší zemi.
Přeji vám i nám všem šťastnou volbu.
Kateřina Schwarzová
starostka

Oznámení
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
Starostka města Lomu podle § 15, odst.1 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční
dne 25. 10. 2013 v době od 14:00 do 22:00 hodin a dne 26. 10. 2013 v době
od 8:00 do 14:00 hodin.
2. Místem konání voleb
v okrsku č. 1 je hlasovací místnost – ul. Novostavby 123 (klub v penzionu
pro seniory) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v Lomu, část Loučná ul. – Dlouhá Louka, Hájovna, Tyršova stezka, Libkovická, PKH 1, S. K. Neumanna, Lesní, Hrnčířská, Školní, Wolkerova,
Novostavby
v okrsku č. 2 je hlasovací místnost – ul. PKH 113 (klub v restauraci Nový
výčep), pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Lomu
– Lom sever, ul. – K. H. Máchy, Novákova, Úzká, Příční, Havlíčkovo nám.,
K hájovně, PKH 2, Uhelná, Vrchlického 1, Spojeneckých letců, Luční, Seifertova, Březová
v okrsku č. 3 je hlasovací místnost – ul. Vrchlického 372 (ZŠ Lom), pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Lomu – Lom jih, ul.
– Vrchlického 2, Nerudova, Hornická, Litvínovská, nám. Republiky (mimo
čp.7, 9, 10, 56, 58, 60, 136), Šrámkova, Alšova, Dr. Milady Horákové
v okrsku č. 4 je hlasovací místnost – ul. Osecká 479 (přísálí kulturního
domu), pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Lomu
– Lom jih, ul. – Osecká, Sadová, F. Veselého, B. Němcové, K. Čapka, Husova, Nádražní, ČSA, Na lukách, Palackého, Komenského, Větrná jáma,
Kohinoor, nám. Republiky (čp.7, 9, 10, 56, 58, 59, 60, 136)
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní
občanství České republiky a trvalý pobyt v obci. Hlasování bude též umožněno voliči, který nemá v obci trvalý pobyt a předloží voličský průkaz.
4. Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny před konáním voleb.
V Lomu, dne 18. 9. 2013

Bc. Kateřina Schwarzová
starostka města Lom
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Základní škola a Mateřská škola Lom

Nevšední zahájení školního roku
V naší škole začal školní rok velmi
netradičně. Slavnostní přivítání žáků
a učitelů se konalo venku a teplé počasí přispělo k dobré náladě.
Rodiče zvědavě pokukovali po nových učitelích a prvňáčkové drželi křečovitě své naplněné kornouty.
Tyto slavnostní okamžiky umocnila svými milými slovy paní ředitelka
školy Ivana Šabková a paní starostka
Kateřina Schwarzová.

Poté se děti rozešly do svých tříd,
které se během prázdnin proměnily
k nepoznání. Prostory školy se rozzářily pastelovými barvami, zdi zdobí
barevné obrázky a i jídelna se změnila
k nepoznání.
Věříme, že se žáci i všichni zaměstnanci školy budou v nově vymalované
škole cítit příjemně a budou chodit do
školy rádi a vždy s dobrou náladou.
Ivana Šabková

Anglický jazyk i pro nejmenší
Ve školním roce 2013/2014 byla na
Základní a Mateřské škole v Lomu zahájena výuka anglického jazyka i pro
nejmenší děti.
Formou her se učí angličtině v obou
mateřských školách, kde si děti povídají s maňásky a panenkami. Třikrát
týdně jsou rozděleny do skupin, ve kterých se pomocí obrázků učí pozdravy,
barvy, zvířátka a jednoduché povely.
Jako odměnu mohou děti zmáčknout
bříško mluvící panenky. Někteří opakují
i slovní spojení Áji, která je všem dobře
známá z večerníčku Maxipes Fík.

Dětičky anglický jazyk baví a každý
den se mne nedočkavě ptají, kdy už budou mít angličtinu.
Další změnou v tomto školním roce
je výuka anglického jazyka již od prvních tříd. Žáci z 1.A a 2.A dostávají do
notýsků obrázky, které si mohou vybarvit a jsou šťastné, že dostaly jedničku. Také se seznámily s výše zmiňovanou kamarádkou Ájou a maňáskem
Doggym a výuka probíhá formou her
a kreslení.
Od třetího ročníku se již žáci učí
anglický jazyk nejen slovem, ale i pís-

Poberta poničil garážová vrata
Případ pokusu krádeže vloupáním a poškození cizí věci šetří litvínovská policie
od konce srpna. Neznámý pachatel v obci
Lom se pokusil u rodinného domu vniknout do uzamčené garáže. Ke krádeži věcí
nedošlo. Pachatel poškodil zámek a poškozenému majiteli zanechal hmotnou
škodu ve výši tři sta korun.
Kradl v domech, tělocvičně
a na zahradě
Pět krádeží má mít dle policie ČR na
svědomí 22letý muž z jedné obce na Litvínovsku. Policie ho obvinila z přečinů
krádeže a porušování domovní svobody
a stíhá ho na svobodě. Obviněný měl ve
druhé polovině července vniknout přes
otevřené okno do domu v obci Lom
na Litvínovsku v době, kdy jeho majitelka spala. Uvnitř odcizil ﬁnanční hotovost, tablet a další věci, vše za osm tisíc korun. Začátkem srpna v Loučné se
v odpoledních hodinách vloupal do tělocvičny, ze které odnesl několik činek
na cvičení a hodily se mu i kovové přídavné kotouče na činky. V srpnu v Lomu
přelezl plot u domu a ukradl volně odložené horské jízdní kolo v hodnotě deseti tisíc korun. Kolo bylo zajištěno
a vráceno původnímu majiteli. Jiný den
o prázdninách opět překonal v dopoledních hodinách oplocení u rodinného
domu v Lomu a vstoupil dovnitř, když
využil otevřených dveří do domu. Majitelka byla sice doma, ale v době krádeže
pracovala na zahradě. Z cizí domácnosti nezvaný host odcizil ﬁnanční hotovost, kterou objevil ve skříni, šperky
a hodinky. Poškozená vyčíslila hmotnou
škodu na 15 tisíc korun. Ve druhé polo-

Vandal rozbil zaparkovaný Citroen
Vozidlo značky Citroen poničil v Lomu
na ulici za bílého dne zatím neznámý poberta. Ten v 1. polovině měsíce září poškodil vůz, u kterého rozbil boční okénko.
Do auta pachatel nevnikl a nic neodcizil.
Poškozený majitel případ ohlásil policii,
která ho s ohledem na škodu ve výši tři tisíce korun šetří jako přestupek.
Jízdní kola jsou v hledáčku pachatelů,
zmizela v Mostě i Lomu
Jízdní kola jsou častým předmětem zájmu zlodějů. Policie vyšetřuje případy,
kdy kola většinou mizí ze sklepů, komor,
balkónů, ale i před různými objekty, jako
jsou restaurace nebo obchody. Dva poslední případy vyšetřuje mostecká a litvínovská policie. Neznámý pachatel vnikl
v panelovém domě do uzamčené kočárkárny a odcizil z ní jízdní kolo značky
Weber. Jiný pachatel minulý týden v obci
Lom na Mostecku vstoupil v nočních hodinách na soukromý pozemek rodinného
domu. Tam v přístavku objevil dvě horská
jízdní kola, která ukradl. Poškození majitelé vyčíslili způsobenou škodu na částku
22 tisíc korun.
nprap. Ludmila Světláková
Most 20.09 2013

Pro občany města Lomu je činnost městských strážníků zavedená, a v případě
potřeby se na ně v průběhu pravidelné

„Den seniorů“ v klubu seniorů Lom
Starostka Lomu Kateřina Schwarzová společně s radním města Bronislavem Schwarzem přijali milé pozvání z klubu seniorů Lom a dne
19. září se setkali s našimi seniory. Setkání se uskutečnilo u příležitosti Dne
seniorů, jenž se slaví 1. října. „Dárkem
k jejich svátku tentokrát pro naše seniory nebylo nic hmotného, protože letos jsme našim seniorů dovezli k nám
do města paní Halinu Pawlowskou s jejím pořadem Strašná nádhera aneb Co
vždycky zabere na muže – tedy dárek

mem, čímž si osvojují výslovnost anglických slov. Pro žáčky ze čtvrté a páté
třídy už není angličtina žádnou novinkou. Vyučuje ji paní učitelka Ivana
Sedláčková.
Velkým přínosem pro žáky druhého
stupně je jistě nová posila pedagogického sboru, a to pan učitel Ede Philips.
Náš nový pan učitel zdokonaluje žáky
v anglickém jazyce, který je v dnešní
době nepostradatelný a naše děti se tak
s nabytými znalostmi v budoucím životě neztratí.
Ivana Sedláčková

Ze života Policie ČR a Městské policie Most v Lomu
vině srpna se dostal na zahradu v Lomu,
kde našel měděný kabel. Odnesl ho, vypálil a zpeněžil ve sběrně. Celkem muž
napáchal škodu za více jak 30 tisíc korun. Odcizené věci obviněný prodal různým osobám. Trestné činnosti se dopustil i přesto, že byl již za majetkový delikt
odsouzen nepodmíněným trestem.

Lomští senioři

činnosti obracejí osobně nebo události
oznamují na linku 156.
V září strážníci prováděli běžnou kontrolní činnost, kontroly osob, zjišťovali
a podle zákona o přestupcích č. 200/
1990 Sb. řešili přestupky ve veřejném
pořádku a dopravě.
Řešené události strážníky
městské policie:
 Strážníci městské policie prováděli
ve městě Lom zhruba 15 odchytů zvířat
– na nemocnou kočku upozornil městskou policii prostřednictvím linky 156
obyvatel Lomu, strážníci provedli odchyt a převezli ji do psího útulku v Rudolicích, zaběhnutého kolouška v areálu
zahrady strážníci odchytili a vypustili
do volné přírody, dále pak strážníci odklízeli mrtvá zvířata z komunikací po
srážce s vozidlem (kočky, srna), která
následně odvezli do kaﬁlerního boxu ve
Velebudicích
 Na základě telefonického upozornění
oznamovatele byla vyslána hlídka strážníků před základní školu, kde trojice mladíků rušila noční klid. Strážníci provedli
nezbytné úkony a mladíkům udělili blokové pokuty, z nichž nejstarší (22 let) dostal maximální sazbu za přestupek, a to
1 000 Kč.
 Příslušníci řeší ve městě také přestupky, jichž se dopouští majitelé psů,
kteří venčí psy na volno nebo po nich
nesbírají výkaly. Za přestupek může
být uložena bloková pokuta až do výše
1 000 Kč.
 Strážníci městské policie v září prováděli měření rychlosti v ulici Osecká,
kde je zvýšený provoz a někteří řidiči nerespektují zákonem stanovenou rychlost
v obci, a to 50 km/hod.
 Strážníci kromě běžné kontrolní činnosti ve městě působí zároveň preventivně. Lomští senioři byli na místní
besedě informováni o zvýšení pocitu bezpečí a zajištění svého majetku,
což měli možnost slyšet z úst ředitele
Městské policie Most Ing. Bronislava
Schwarze, který je zároveň Radním
města Lomu. Z projektu z prevence kriminality byly zakoupeny a následně rozdány osobní kalendáře na rok 2014 s důležitými telefonními čísly.

veskrze poetický,“ komentuje odpoledne strávené v dobré společnosti starostka města Lom.
Radní Bronislav Schwarz překvapil
seniory malým dárečkem v podobě kalendáříku s důležitými telefonními čísly.
„Já i můj manžel jsme byli na oplátku
velmi mile překvapeni legračním vystoupením našich seniorek a také překrásnou kloboukijádou – tedy přehlídkou úžasných kreací na téma klobouk.
Musím vám, milí čtenáři, říci, že jsme
oba strávili úžasné chvíle s úžasnými
lidmi – našimi seniory, kteří mě i mého
muže vždy a znovu a znovu překvapí
svým nadšením, živelností, pohodou,
hravostí, vstřícností, prostě svým skvělým přístupem k životu. Děkuji jim tímto
za inspiraci,“ říká starostka města.

Lomská Drakiáda se povedla
Město Lom připravilo pro děti a jejich rodiče na poslední zářiovou sobotu
soutěž v létání a výrobě podzimních
draků. Pro děti byly dále připraveny
soutěže, projížďky na ponících a ukázky
výcviku psů, mimo jiné také psí tancování. K povedené akci přispělo krásné
počasí a hojná účast dětí i jejich rodičů.
Poděkování patří všem zúčastněným
a také panu Radošovi, který na akci věnoval špekáčky k občerstvení všech.
Vyhodnocené kategorie – nejvýše létající drak: Michal Pošta, nejhezčí
draci: Kačenka Srbová, Barunka Coufalová, Dominik Worth, nejmenší drak:
Vilík Gvöger, největší drak: Jana Sahulová, nejhezčí doma vyrobený drak:

Kamila Břicháčková, nejmladší drakař: Štěpánka Švarcová, nejstarší drakař: Maruška Gažiová.

Cena Sdružení českých
spotřebitelů pro rok 2013
Rada města Lomu na svém jednání
dne 29. 8. 2013 schválila návrh podnikatelů: Petr Eminger – Prodej včelařských potřeb a produktů, Zahradnictví Jirásek, Řeznictví – uzenářství
Jaroslav Radoš, BUVASTAV s. r. o.,
TYGAS s. r. o. a ALTISPORT s. r. o.
na cenu Sdružení českých spotřebitelů pro rok 2013 „Spokojený zákazník Ústeckého kraje“.

Tato soutěž je vypsána pro všechny
obory podnikání a pro celý region
kraje. V Ústeckém kraji se tato akce
uskuteční potřinácté. Cena se uděluje
na dva roky a je prestižním oceněním
živnostníka, malé, střední či velké
ﬁrmy s právem užívat ocenění „Spokojený zákazník“. Záštitu této akci
udělil i v letošním roce hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
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Městské technické služby Lom Vzpomínáme
– příspěvková organizace města
Lomští pořídili nového pomocníka
Lom má nového ředitele
Téma

na snížení prachu i úklid sněhu
Nový čisticí vůz pořídilo město
Lom v rámci projektu STOP PRACHU. Kromě toho, že bude vůz uklízet a skrápět ulice, měl by v zimě
pomáhat s odstraňováním sněhu,
a to i v místech, kde je ztížený terén.
Čisticí multikára se totiž dá snadno
předělat i na zimní údržbu.

Multikára je japonské výroby.
„Proběhla veřejná zakázka a oslovili
jsme tři dodavatele. Nabídku si mohl
podat kdokoliv a přišlo jich celkem
pět a nakonec jsme vybrali tuto nabídku. Hlavními kritérii kromě technických podmínek a parametrů byla
i cena,“ uvedl referent dotačního ma-

Dne 12. 9. 2013 byl na základě
výsledků výběrového řízení jmenován usnesením Rady města Lom do
funkce ředitele příspěvkové organizace města Lom – městské technické
služby Lom, pan Ing. Lukáš Ryšavý.

Radní města zaujal především svým
zpracováním koncepce MTS Lom. Za
vedení města přeji novému panu řediteli mnoho nadšení a úspěchů a těším
se na spolupráci.
Kateřina Schwarzová – starostka

Technické služby pod novým
vedením a v novém kabátě

Dne 7. 10. 2013 uplynou již dva
roky, kdy nás navždy opustil pan
Jaroslav Novák. Stále vzpomínají manželka Milena a synové s rodinami.

„Služby pro vaše město, ulici i dům a zahradu…“

Lomáci budou mít ve městě méně
prašnosti a v zimě uklizeno i v místech, kam se stávající technika městských technických služeb špatně
dostává. Město totiž pořídilo nový
čisticí vůz za bezmála dva miliony
korun. „Nakoupili jsme vůz v rámci
projektu STOP PRACHU, s kterým
nám pomáhají Severočeské doly, a. s.
Chomutov. Nové vozidlo by mělo
především čistit ulice a hlavně nám
pomoci od velké prašnosti. Je i předělatelný na zimní údržbu,“ představila nového pomocníka starostka
Lomu Kateřina Schwarzová. Stroj
musí město používat k úklidu nejméně pět let vzhledem k udržitelnosti projektu. „Než poprvé vůz vyjede, budou proškoleni zaměstnanci
technických služeb, kteří ho budou
využívat. Jsme moc rádi za takového
pomocníka, vypadá velmi dobře, je
barevně dobře viditelný a hlavně má
speciální podvozek s náhonem na
všechna čtyři kola, to znamená, že se
dostane v zimě do míst, například na
Kravčáku a podobně, kam se ostatní
stroje jen špatně dostávají,“ vyjmenovala některé zásadní výhody čističe starostka.

Významné dny
15. 10. – 15. 11. 2013
16. 10.
17. 10.
20. 10.
31. 10.
11. 11.
11. 11.
13. 11.

Světový den výživy
Mezinárodní den boje
proti chudobě
Den stromů
Den UNICEF
Den válečných veteránů
Den proti drogám
Mezinárodní den
nevidomých

Kalendárium Lom
14. 10 – 15. 11. 2013
24. 10.
jednání Rady města Lom
25. – 26. 10.
volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
7. 11.
jednání Rady města Lom

nagementu Milan Boháček a k vybavení vozu doplnil: „Vozidlo je japonský výrobek, na něj jsou montovány
nádrže a další přídavná zařízení, což
se dělá v Rakousku. My jsme chtěli,
aby měl vůz i robustnější podvozek
a byl větší, protože potřebujeme, aby
nám vydržel a měl delší životnost.“
Čisticí vůz se v zimě bude upravovat pro odklízení sněhu. „Kartáče se
demontují a místo toho se nahradí
pluhem. Stejně tak i nádoba, která
slouží na vodu bude v zimě sloužit
na posypový materiál. Chceme začít letos používat solanku, která je
mnohem šetrnější než klasická sůl,
kterou jsme solili. Měla by být i ﬁnančně výhodnější,“ podotkl ještě
radní Bronislav Schwarz, který si
společně se starostkou vůz při předávání prohlédli a vyzkoušeli.
S novou technologií posypu přišel v loňském roce i Litvínov. Ten
ale bude solit jiným materiálem, než
je solanka. Město Lom chce jít také
ekologičtější cestou a na úklid mnohem snazší. „Občané si stěžovali, že
jim sůl, kterou jsme solili, rozežírala zídky a způsobovala skvrny, i to
je důvod, proč zvažujeme solanku,
která je mnohem šetrnější. Na posyp
solankou se bude nový vůz, který
jsme nakoupili, výtečně hodit a budeme ho využívat na sto procent,“
dodala ještě lomská starostka.
(sol)
Převzato z týdeníku Homér

Blahopřejeme
jubilantům
V měsíci říjnu oslaví svá významná životní jubilea tito občané našeho města:
Kulinová Lýdie
Černá Anna
Černá Věra
Hojdarová Marie,
Cibula Elemír
Franěk Heřman
Šimůnek Josef,
Groulík Josef
Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví,
štěstí a životního optimismu.

Dobrý den vážení spoluobčané –
Lomáci.
Dne 12. 9. 2013 rozhodla rada
města o mém jmenování do funkce
ředitele Městských technických služeb Lom. Tohoto rozhodnutí si velmi
vážím a radě města touto cestou děkuji za projevenou důvěru. Mým
hlavním cílem je přiblížit technické
služby vám, občanům. Mé heslo zní:
„Město nejsou veřejná prostranství
a městské nemovitosti, ale město
jsme my všichni – občané a bez nás
by nebylo města.“ I proto jsem jako
motto Technických služeb zvolil
podtitulek tohoto článku.
Dovolte mi, abych vás všechny
vyzval k aktivní komunikaci prostřednictvím našich internetových
stránek, emailu, telefonu či osobně,
a to jak v sídle technických služeb,
tak i při náhodném setkání v ulicích
města. Otevřeně čekám na každý
váš podnět pro zlepšení vzhledu,
funkčnosti a komfortu života v našem městě. Zároveň si vás dovolím
upozornit, že všichni naši zaměstnanci jsou připraveni zajistit pro
vás námi nabízené služby, jejichž
přehled najdete na našich internetových stránkách.
Rád bych vás seznámil s aktuálními projekty města Lom, na kterých se aktivně podílíme. Je to výstavba parkoviště u domu čp. 122
a oprava parkoviště u domu čp.
118, kterou dojde k jeho zkapacitnění o čtyři parkovací stání. Dále
pracujeme na základní opravě chod-

níku z Lomu navazujícího na Oseckou ulici. Pokračujeme v údržbě
travnatých ploch před nadcházející
zimou. Počátkem listopadu nás také
čeká údržba stromů a dokončovací
práce při rekonstrukci Havlíčkova
náměstí. Toto jsou ty nejdůležitější
akce a dále bych mohl pokračovat
dlouhým seznamem, ale myslím si,
že bude lepší, když další naší činnost najdete na vlastní oči při vaší
procházce naším městem.
Na závěr pár slov k blížícímu
se zimnímu období. Pro některé je
to ještě daleko, pro nás je zima za
dveřmi, a proto se již nyní na toto
pro nás nejnáročnější období intenzivně připravujeme. Především se
nám ve spolupráci s vedením města
podařilo rozšířit vozový park pro
zimní údržbu. A již dnes máme zajištěné dostatečné množství posypového materiálu pro zimní údržbu.
Máme také zpracovaný nový plán
a systém zimní údržby.
Věřím, že s naší prací budete
spokojeni.
Lukáš Ryšavý
ředitel Městských
technických služeb Lom
Městské technické služby
Lom
příspěvková organizace
Kohinoor 172, 435 11 Lom
Internet: www.tslom.cz
E-mail: info@tslom.cz
Telefon: 810 88 77 88

Vážení občané,
chtěli bychom vás upozornit na Vyhlášku o ochraně dřevin a povolování jejich
kácení č. 189/2013 Sb.
Pokud vám na zahradě roste strom, který je již starý, nakloněný ze své osy
nebo vám překáží v další možné výstavbě, je možné ho pokácet bez správního
řízení. Vaše zahrada ale musí splňovat určité podmínky. Zahrada je deﬁnována
jako veřejnosti nepřístupný, stavebně oplocený pozemek u bytových a rodinných domů v zastavěném území obce.
Za zahrady podle vyhlášky nejsou považovány např. pozemky v zahrádkářských osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob není vyloučen, a také zahrady ohraničené pouze živým plotem.
Památné a jinak významné stromy na vlastním pozemku stále kácet bez povolení nelze.
Podle vyhlášky č. 189/2013 § 3 povolení nevyžaduje:
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených
porostů dřevin nepřesahuje 40 m2
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve
způsobu využití jako plantáž dřevin
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách
Stromy se kácejí v době vegetačního klidu, tj. od 1. 11. – 31. 3. Kácet v této
době je i praktičtější, protože stromy jsou bez listů a tedy lehčí. Také nejsou už
plné mízy, čili vlastní práce je čistší. Především však nesmíte poničit hnízda ptáků a nesmíte je vyrušit při hnízdění nebo při péči a mladé, což je trestné.
Další informace vám rádi podáme na telefonním čísle 476 769 872, nebo
v kanceláři č. 4 na MěÚ Lom.

http://www.mesto-lom.cz

Dne 11. 10. 2013 uplynou 4 smutné roky, kdy nás navždy opustila paní Věra Tyšerová. S láskou
v srdci stále vzpomínáme.
Z ohlasů nad odchodem paní
učitelky Marie Tomáškové.
Slavná lomská rodačka PhDr.
Jiřina Fikejzová, Praha:
… zapálila jsem za Mařenku světýlko a myslím na ni. Mařenka byla
vzácný, laskavý člověk. Dožila se
požehnaného věku a já ji zachovám
světlou památku …
Ing. Jaroslav Novák, Pardubice
(dávné rodinné epistorální přátelství):
… uvědomil jsem si, jak jsou naše
osudy podobné. U nás dvou byly
naše ženy jedinými partnerkami,
s nimiž jsme šli společně ve dvou
životem. Ve dvou jsme se těšili z radostných událostí, ve dvou
jsme překonali životní trable …
Milada Píšová, emeritní paní
učitelka, Velký Šenov:
… je těžké zůstat sám a nemoci se
podílet s někým nejbližším na radostech i starostech každodenního života …
Přítel:
… když odejde dobrý člověk, těžko, přetěžko ztrátu nahradíš …
S. V. Šumava:
… paní Tomášková byla vzácný člověk …
J. D. Poděbrady:
… myslím, že takových milých lidí
jako byla paní učitelka Tomášková,
není mnoho …
J. B. Lom:
… paní učitelka pro mě znamenala krásnou školní docházku, měla
jsem ji moc ráda, učila i moji sestru
a maminku …
L. P. Most:
… paní učitelce jsem vděčná za
to, že mě naučila číst, psát a počítat. Navíc mi dala do života chu
poznávat, učit se a být zodpovědná za své úspěchy i neúspěchy. Její
pochvala a úsměv byly pro mě vždy
zavazující a směrodatné, Přirozenou autoritou a respektem dokázala, abych ze sebe vydala vždy ten
nejlepší výkon …
R. B. Lom:
… za celý svůj život udělala hodně dobrých skutků, dobrou prací uvedla do života hodně dětí…
Čest její památce …
Žáci:
… tak mnohému nás naučila, měla
s námi trpělivost, byla spravedlivá
a její krásný rukopis ji mohl každý
závidět, budeme na ni vděčně vzpomínat, měli jsme ji rádi, měla nás
ráda … a taky se nám moc líbila …
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Co možná nevíte

Mohlo by vás zajímat

Den válečných veteránů Marybyla – dobrý duch Krušných hor
Den válečných veteránů,
11 listopad, je
den věnovaný
památce válečných veteránů.
Slaví se celosvětově a od listopadu 2001 je tento významný den připomínán i v České republice.
11. listopad byl přitom vybrán symbolicky, neboť toho dne roku 1918 bylo
ve vlakovém voze v Le Francport u severofrancouzského města Compiègne
podepsáno příměří mezi Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě
ukončeny boje 1. světové války. Hlavními
signatáři příměří byli vrchní velitel spojeneckých sil maršál Ferdinand Foch a německý zástupce Matthias Erzberger.
Symbolem Dne válečných veteránů se
stal květ vlčího máku. Vlčí mák jako symbol vojáků zabitých ve válce se objevil již
ve 110 let starých záznamech válečného
korespondenta, který popisuje hroby vojáků z oblasti Flander, hustě porostlých
vlčími máky a nejvíce se rozšířil díky
básni „Ve ﬂanderských polích“. Báseň napsal v roce 1915 kanadský chirurg John
McCrae, který sloužil na západní frontě,
nedaleko belgického města Ypres. Na polním obvazišti ošetřoval stovky raněných
z řad Britů, Kanaďanů, Indů, Francouzů
i Němců a zároveň sledoval ze svého
úkrytu, jak se naproti obvazišti na polním hřbitově rychle rozrůstají řady křížů.
Silně ho ovlivnila též smrt jeho přítele
z Otawy, který byl zabit výbuchem granátu
2. května 1915. Dalšího večera McCrae
během svého odpočinku poslouchal zpěv
skřivanů a viděl vlčí máky, které vyrazily
ze zákopů a hrobů před ním. John McCrae,
naučený psát pouze lékařské recepty, ventiloval svá muka 13 linkami textu, načmá-

ranými na cáru papíru. Jeho báseň byla
v roce 1915 uveřejněna v časopise Punch
pod názvem „My nebudeme spát“. Odpověď na otázku, proč hroby vojáků zdobili
často právě vlčí máky, lze nalézt i z čistě
botanického hlediska. Po celou dobu válčení se říká, že právě na bojištích a na hrobech jako symbol krve vždy vyraší rudé
vlčí máky. Vysvětlení je jednoduché. Vlčí
máky kvetou v době, kdy se jiné rostliny
v okolí teprve probouzejí k životu. Semena vlčích máků odpočívají v půdě řadu
let, rostlina je nenáročná a roste i na rumištích. A právě půda na bojištích, rozbrázděných a přerytých bombami a granáty, se
silnou koncentrací vápence ze zdevastovaných budov působila jako katalyzátor pro
vyrašení vlčích máků. V květnu 1915, kdy
McCrae psal svou báseň, rozkvetlo takové
množství vlčích máků, jaké zde nikdo dosud neviděl.
Den válečných veteránů si každoročně připomínají také představitelé
města Lom položením kytic u památníků
válečných obětí.

Ani Krušné hory nezůstávají bez
svých ochránců, kteří pomáhají zbloudilým pocestným a bdí nad spravedlností.
Většinou se jedná o dobré domácí skřítky
nebo šotky a hornické permoníčky, jako
jsou např. Schrackagel, který se v lidské

Snímek z compiègneského lesa po
dosažení dohody o příměří. Maršál
Foch je druhý zprava.
Zdroj: Wikimedia Commons

M�STO LOM
* M� knihovna Lom * Psí útulek Litvínov *

ve dnech

prob�hne

Zábavné okénko pro děti
Učitel říká žákovi: „Ty se věnuj běhu na dlouhé tratě.“ „Proč myslíte, že
bych měl?“ „Říká se, že co není v hlavě, musí (tajenka).“

sbírka potravin ve prosp�ch psího útulku v Litvínov�

Značka boru

Prosíme každého, kdo by cht�l podat pomocnou ruku a p�ilepšit
pejsk�m pod váno�ní strome�ek granulemi, konzervou, vitamíny, �i
jinými pot�ebami pro pejsky, které vám leží doma ladem (deka, miska,
obojek, hra�ka atd.), m�že sv�j p�ísp�vek p�inést do M� knihovny :
v Lomu: Po

Út
�t
Pá

9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00
9:00–12:00

13:00–16:00
13:00–17:00
13:00–17:00
13:00–15:00

podobě zjevuje dětem sám jako dítě oblečené do košilky, obývá poklidné a zbožné
domácnosti, kde se o děti stará a ochraňuje je. Jeho obdoba se také někdy nazývá
Jüdel – pro dospělé neviditelný dobrý
skřítek, který ochraňuje děti. Nad obyvateli v Krušných horách bdí také tajemná
dívka Marybyla (také Marzebilla, Mařebyla nebo Pupilla), která se pozná podle
stříbrné turnajové rukavice na levé ruce
a závoje nevěsty. Vládne i na německé
straně hor.
Stejně jako mají Krkonoše svého Krakonoše a Šumava svého Huckaufa, mají
Krušné hory svou dobrou vílu Marybylu,
o které jako první psal již v roce 1863 historik Josef Virgil Grohmann ve svých Po-

Citoslovce troubení
Čistit vodou

v Lou�né: Po a �t 14:00–17:00

D�KUJEME VÁM ZA JAKÝKOLIV P�ÍSP�VEK

Příkaz k plavání
Prostor pro květiny
Primát jinak
Velký kopec
Alena domácky
Citoslovce zvonění
Značka vodíku

D�KUJEME, že na nás myslíte

/Informace na tel. 476 769 874/

LOMSKÁ RADNICE

Pomůcka: b, h, opice
Správnou odpově zasílejte na e-mailovou adresu knihovna@mesto-lom.cz s uvedením svého jména, příjmení a věku. Tajenka z minulého čísla: „Prázdniny“. Pro
nejrychlejšího luštitele Kateřinu Šmídovou (11 let) z Horního Lomu je v pobočce
městské knihovny v Loučné připravena sladká odměna.

věstech Čech. Podle legendy byla Marybyla dcerou hradního pána z Vlčího vrchu
poblíž Přísečnice. Protože byla velmi
krásná, ucházelo se o ni mnoho mladých
rytířů z okolí i z dalekých krajů, avšak
bez úspěchu, neboť ona svou lásku přislíbila rytíři z hradu Suniperku (dnes městečko Výsluní nad Chomutovem). Otec
jim vystrojil velkolepou svatbu. Na ni se
dostavil také rytíř z Hausberku (dnes zřícenina hrádku Alberk nad Černicemi), jeden z odmítnutých ctitelů, který ale myslel
jen na pomstu. Příležitost mu dal rytířský
turnaj, pořádaný na počest novomanželů.
Rytířská hra se tak proměnila v krvavý
boj a skončila smrtí rytíře z Výsluní. Nešťastná nevěsta pak svolala na vraha svého
ženicha hroznou kletbu, svému milému sejmula z levé ruky turnajovou rytířskou rukavici a zmizela v hlubokých lesích a již
nikdy se do rodného hradu nevrátila. Od
té doby se zjevuje jako dobrý duch Krušných hor v podobě dívky ze šlechtického
rodu. Oblečena bývá v bledě zelených
šatech s rostlinnými motivy, které splývají s okolím. Protože je nevěsta, má stále
bílý průhledný závoj, do kterého halí sebe
nebo něco, co chce skrýt. Vždy nosí na
levé ruce stříbrnou turnajovou rukavici na
památku svého mrtvého ženicha, stříbrný
pancíř, ve vlasech stříbrnou čelenku a stříbrnou sponu na opasku. Někdy se zjevuje
jako prosté děvče z lidu nebo jako stařena,
ale vždy s rukavicí a závojem. Dobrým
lidem pomáhá, zlým zlo oplácí. Když se
někdo k lesu nebo k lidem špatně chová,
vystoupí z mlhy a nechá ho zbloudit do
močálů a bažin. Slušné a hodné lidi zase
ráda zavede na místa plná borůvek, ostružin, malin a hub, nebo jim dokonce ukáže
místo, kde se skrývá starý poklad. Tak
milí poutníci, až budete putovat po horách
krušných ať už za sběrem lesních plodů
nebo jen tak za poznáním a potkáte dívku
nebo stařenku, která se jakoby z mlhy najednou vynoří, slušně pozdravte a chovejte
se v lese jak se patří. Možná vám dobrá
víla Marybyla svou přízeň prokáže….

Sport
Šipkaři zahájili vítězně
Obě lomská šipkařská družstva zahájila hlavní ligovou sezónu 2013/14 ve
svých skupinách a svá utkaní vyhrála.
Družstvo DC Lom hrající letos poprvé 1. ligu UŠO zajížděli do Mostu
a tým Tipařů porazili 11:7. V utkání
jsme samozřejmě nebyli favority, ale
povedlo se a každý vyhraný zápas pro
nás letos bude velmi důležitý. Cílem
družstva je udržet si ligovou příslušnost a nespadnout zpět do 2. ligy.
Naše druhé dtužstvo Satani Lom
v domácím utkání pozazili tým Rýchavky Krupka 12:6. Cílem Satanů je
pro letošní rok postup do 2. ligy.
DC Lom
Předseda klubu a vedoucí družstva:
Šteﬂík Václav
Soupiska družstva: Hošek Jaroslav,
Sálus Václav, Šeﬂ Martin, Sálus Luboš, Šabouk Jindřich, Šteﬂík Václav
Satani Lom
Předseda klubu: Szitai František
Vedoucí družstva: Kilárský Petr
Soupiska družstva: Kilárská Táňa,
Kohoutek David, Szitai František, Kilárský Petr, Stechmüller Jiří
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