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Místní poplatek za odpad se pro rok 2014 nezměnil
Místní poplatek za odpad na rok 2014 činí 505 Kč na jednu osobu za
kalendářní rok. Termín splatnosti místního poplatku za odpad je do
30. září 2014.
Poplatek lze uhradit na účet č.1041418379/0800, variabilní symbol 1337,
speciﬁcký symbol – poslední dvojčíslí roku, číslo domu, číslo ulice. Dále můžete
uhradit poplatek přímo v pokladně MěÚ. Místní poplatek lze po dohodě hradit
i ve splátkách. Skutečnosti vedoucí ke vzniku, zániku nebo změně poplatkové povinnosti je občan povinen oznámit do 15 dnů na MěÚ, v kanceláři č. 5, Sýkorová
Jana, tel. 476 769 870, e-mail: sykorova@mesto-lom.cz. Na uvedených kontaktech můžete rovněž požádat o zaslání složenky k úhradě místního poplatku.
Děkujeme všem občanům, kteří již úhradu místního poplatku za provoz systému shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů provedli.

V roce 2013 projednala Komise k projednávání
přestupků města Lom 33 došlých případů

Počet obyvatel v Lomu
Město Lom mělo k 31. 12. 2013 přihlášeno k trvalému pobytu 3 747
obyvatel, z toho :
dospělí: 3 025 (muži 1548, ženy 1477)
děti 15–18 let: 126 (dívky 73, chlapci 53)
děti do 15 let: 596 (dívky 296, chlapci 300)
Mírný úbytek obyvatel je zapříčiněn především rozdílem mezi narozenými
a zemřelými – narodilo se 27 dětí, zemřelo 50 obyvatel.
Na úbytku obyvatel se také podepsalo stěhování z města: odstěhovalo se
181 obyvatel, k trvalému pobytu se přihlásilo 137 obyvatel.
Trend mírného úbytku obyvatelstva je patrný v celé České republice, což je
zapříčiněno právě menším počtem narozených, než zemřelých.
Věkový průměr obyvatel města je 39 let. V současné době zde žije 5 obyvatel starších 90 let.
Přehled o počtu obyvatel v uplynulých letech:
Rok
2012
2011
2010
2009
2008

Počet obyvatel
3 814
3 857
3 821
3 808
3 792

Tříděním odpadu chráníme životní prostředí
Využitelné složky
komunálního odpadu
Složky komunálního odpadu, které
jsou druhotně materiálově nebo energeticky znovu využitelné (papír, čiré nebo
barevné sklo, plasty, kovy, apod.).
Papír
Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský
papír, reklamní letáky, knihy, sešity,
krabice, lepenka, kartón, papírové
obaly (např. sáčky)
Prosím, nevhazujte: mokrý,
mastný nebo jinak znečištěný papír,
uhlový a voskovaný papír, použité
plenky a hygienické potřeby
Plasty
Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout), plastové nádoby,
kelímky, krabičky od pokrmových tuků,
sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů,
polystyrén (do nádob nepatří stavební
polystyrén).
Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných
látek (motorové oleje, chemikálie,
barvy apod.)

Sklo
Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby,
skleněné střepy – tabulové sklo
Prosím, nevhazujte: keramiku,
porcelán, autosklo, drátěné sklo
a zrcadla.
Kontejnery jsou umístěny po
městě nebo lze využít místní sběrný
dvůr.
Zásady správného třídění odpadů
 Odkládejte odpad jen do příslušných
kontejnerů a dodržujte na nich uvedené
pokyny.
 Nikdy neodhazujte odpad znečištěný
zbytky potravin nebo chemikáliemi.
 Zmenšujte objem odpadu.
 Neházejte do kontejnerů to, co tam
nepatří!
 Když vidíte, že popeláři vyklopili
kontejner s papírem do směsného odpadu, může to být tím, že do něj někdo
vysypal odpadkový koš z kuchyně!
 Čím lépe třídíte, tím lépe se vytříděné odpady dají využít!
 Když všechen odpad naházíte do
jednoho koše bez třídění nelze ho už
recyklovat.

Komise k projednávání přestupků
je zřízena jako zvláštní orgán města
k výkonu státní správy a jmenuje ji
starosta.
Při své činnosti se komise řídí zejména právními předpisy:
 zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění
 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
v platném znění
 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění
 vyhláška Ministerstva vnitra č. 231/
1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví paušální
částka nákladů řízení o přestupcích
V rámci tzv. přenesené působnosti
vykonávají obce státní správu v rozsahu a za podmínek, které stanoví
zvláštní zákony. Předseda komise musí
splňovat podmínku zvláštní odborné

způsobilosti podle zvláštního právního
předpisu.
Komise k projednávání přestupků města Lom projednává přestupky spáchané na území obce,
případně spáchané občany trvale hlášenými v naší obci, kteří se dopustili
přestupku na území ČR, ale projednání před zdejší komisí usnadní projednání věci.
Účelem řízení je zjistit, zda jsou
dány zákonné podmínky pro zavedení
přestupkového řízení. Toto stádium začíná jakmile se přestupkový orgán dozví o podezření ze spáchání přestupku.
Zásada oﬁciality ukládá přestupkovému orgánu povinnost zabývat se
každým podnětem, který odůvodňuje
podezření ze spáchání přestupku. Podněty mohou být různé. Může jít např.
o písemné oznámení státního orgánu,
policie, obce, městské police, právnické i fyzické osoby.
Správní orgán je povinen podněty
k zahájení řízení z moci úřední přijímat. Výjimkou je řízení o přestupcích
uvedených v ust. § 68 odst. 1 zákona
o přestupcích, kdy správní orgán přistupuje k řízení vždy až na základě
podaného návrhu. Jedná se o urážky
na cti, ublížení na zdraví z nedbalosti,
úmyslného narušení občanského soužití a přestupky proti majetku, k nimž
došlo mezi osobami blízkými. Návrh
lze podat příslušnému správnímu orgánu nejpozději do tří měsíců, kdy
se navrhovatel dozvěděl o přestupku.
Pokud je věc šetřena orgánem činným v trestním řízení a je postoupena
ke správnímu orgánu, se navrhovatel

Roční výkaz o projednávaných přestupcích:
Počet přestupků došlých během roku 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Počet nevyřízených přestupků z roku 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Počet přestupků postoupených jinému správnímu orgánu . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Počet odložených přestupků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Počet přestupků ke zpracování v roce 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Počet nezpracovaných přestupků, které přecházejí do roku 2014 . . . . . . . . . . 3
V běžném roce bylo uloženo na pokutách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 700 Kč
Počet odvolání proti rozhodnutí komise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Přestupky proti veřejnému pořádku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Přestupky proti občanskému soužití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Přestupky proti majetku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

dozví z usnesení vyšetřovatele nebo
státního zástupce. Správní orgán poté
zašle postiženému výzvu k vyjádření
návrhového přestupku.
Pokud chce občan oznámit přestupek, činí tak nejčastěji oznámením na
Policii ČR, kde s ním sepíší oznámení,
provedou vyslechnutí svědků a je-li ve
věci shledáno spáchání přestupku, je
tento postoupen k projednání příslušnému městskému úřadu. Občan může
takové oznámení o přestupku učinit
osobně (záznamem do protokolu) či písemně na městském úřadě.
Po oznámení následuje předvolání
na příslušný termín zasedání komise,
přestupek se projednává za osobní
účasti obviněného a svědků, popř. jejich zmocněných zástupců. Spáchání
přestupku musí být při jednání spolehlivě prokázáno, je proto žádoucí zajistit
co nejvíce osob, které mohou uvedené
jednání spolehlivě dosvědčit. V případě, že se předvolaný občan nemůže
v uvedený termín dostavit, je nutné,
aby se řádně omluvil a to buď telefonicky nebo písemně a dohodl další
podmínky.
Přestupková komise postoupila
na Státní zastupitelství v Mostě k posouzení došlé oznámení o přestupku
proti majetku, a to vzhledem k tomu,
že v průběhu řízení bylo zjištěno, že
způsobená škoda dosahovala částky
více jak 10 000 Kč. Věc byla vyřešena
v trestním řízení a obviněný byl uznán
vinným z přečinu poškození cizí věci.
Obviněnému byla trestním příkazem
uložena povinnost způsobenou škodu
poškozenému uhradit.
Vyzýváme tímto všechny občany našeho města, aby nenechali bez povšimnutí jakékoli protiprávní jednání a toto
oznámili na Policii ČR nebo městskému
úřadu. Jedině všímavostí a netolerancí
k takovýmto činům můžeme jejich počet do budoucna ovlivnit.
Komise k projednávání přestupků města Lom děkuje touto cestou za příkladnou spolupráci vedení
Městské policie Most. Je velice znát,
že veřejný pořádek v našem městě je
monitorován a hlídky MP každé protiprávní jednání, byť se může zdát
malicherné, komisi oznamují k dalšímu projednání.

Pečovatelská služba města Lom
Město Lom má s pomocí především
pro seniory dlouhé zkušenosti. Slova
jako péče, pečovat, pečovatelka nebo
spíše nově pracovnice v sociálních službách slýcháme kolem sebe velmi často.
Nejvíce jsou spojována s péčí o děti,
blízké, ale také o seniory. Bohužel lze
konstatovat, že se slovo pečovatelka samozřejmě, že ve smyslu péče – pečovatelské služby o seniory, stává tak trochu
„zneužívaným“ pojmem. Zneužívaným

zejména v tom smyslu, že je často použito tam, kdy nejde o skutečnou pečovatelskou službu tak, jak ji deﬁnuje zákon.
Pečovatelská služba je dle zákona
č.108/2006 Sb., o sociálních službách,
v platném znění, jednou z terénních sociálních služeb. Terénní znamená, že jsme
to my, kdo vás navštíví v místě vašeho
bydliště. Město zabírá rozlehlé území
a proto, aby bylo možné lépe poskytovat služby, zřídilo Penziony pro seniory.

Jedná se o domy, kde získáte svůj domov
a co víc, mohou se o vás postarat kvaliﬁkované pracovnice, a to např. v případě,
že potřebujete přivézt oběd, vyprat prádlo, umýt okna, pomoci s úklidem, nákupem či jinými činnostmi, ať už je to
pouze v době, kdy jste nemocní, nebo
již tuto pomoc potřebujete pravidelně,
protože ji vzhledem ke svému věku nePokračování na str. 3
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Předškoláci na návštěvě v ZŠ Lom Bílý den v MŠ – Loučná
„Budeme školáci!“ hlásí na potkání
hrdě děti z třídy nejstarších předškoláků v MŠ Lom. Není divu, již několik
měsíců se pilně připravují na školní docházku intenzivním plněním nejrůznějších úkolů, které je na přestup do ZŠ mají
řádně připravit. Zvláště v několika posledních týdnech si „hrajeme na školu“
– jak vypovídá i tematický celek našeho
Školního vzdělávacího programu – pracujeme se školními pracovními listy, zaměřujeme se na matematické představy,
jazykovou výchovu, procvičujeme geometrické tvary a všechny ostatní důležité oblasti výchovy, jež jsou pro budoucího školáka nezbytné.

Abychom dětem lépe dokázali přiblížit, co je na základní škole opravdu
čeká, navštívili jsme v pondělí
20. ledna základní školu v Lomu.
Paní učitelky Z. Kurková a L. Hok-

rová nás mile přivítaly a provedly po
celé škole. Děti měly možnost nahlédnout do tříd prvního i druhého
vzdělávacího stupně, prohlédly si
školní jídelnu i tělocvičnu, kde si se
svými učitelkami ze školky dokonce
vyzkoušely i některé jednoduché tělocvičné prvky. Ve třídě přípravného
ročníku byla pro všechny děti připravena svačina a společný program
s tamějšími dětmi – zpívání, recitace
básniček k zápisu a výtvarné tvoření.
Dětem se ve škole moc líbilo, děkujeme za vstřícnost a příjemně strávené dopoledne!
Jitka Strýhalová

Projekt RO-KA-PO
Na naší škole úspěšně pokračuje projekt ,,Rozvoj kariérového poradenství“,
do něhož jsou zapojeni žáci osmých a devátých tříd. Smyslem kariérového poradenství je pomáhat žákům při rozhodování o jejich budoucí profesi či dalším
vzdělávání. V rámci projektu navštívili
naši žáci Vyšší odbornou školu zdravotnickou a Obchodní akademii v Mostě.

Letošní zima nám dělá starosti. Měsíc leden má vládnout sněhem a ledem,
ale při pohledu z okna to tak vůbec nevypadá. Nevadí, učitelky a děti z MŠ
Loučná se i přesto rozhodly uspořádat
akci „Bílý den“ a zimu si přivolat.
A povedlo se. Počasí se nad námi slitovalo a přes noc obarvilo dvůr i školní
zahradu na bílo. Děti, učitelky i paní
školnice také přišly oblečeny v bílém
a zimní slavení mohlo začít.
Děti o zimě zpívaly a učily se básničky, soutěžily v hodu na sněhuláka
a chůzí po provaze se sněhovou koulí
a každá třída měla za úkol namalovat
a pojmenovat svého sněhuláka. Hry
i soutěže si děti užily a za snahu si odnášely domů diplom. Doufáme, že jsme
si zimu opravdu přivolaly a že nám sníh

ještě nějakou chvíli vydrží. Alespoň do
té doby, než budeme slavit další den.
Tentokrát bude jarní – zelený.
Kateřina Zpěváčková
Fotograﬁe ze všech akcí
si lze prohlédnout na stránkách
www.zsmslom.cz

Na obou školách se seznámili s nabízenými obory a za pomoci pedagogů a studentů škol si mohli v praxi vyzkoušet,
co který obor obnáší a jaké má uplatnění
v praxi. Exkurze pro ně byla velkým přínosem, některým žákům pomohla ujasnit, v jakém oboru se po ukončení základní školy chtějí dále vzdělávat.
Hana Chumchalová

Odměny za účast v soutěži „O nejhezčí
vánoční výzdobu okna“

Poděkování

Ve středu 15. ledna 2014 se uskutečnilo v lomské knihovně vyhodnocení prosincové soutěže „O nejhezčí vánoční výzdobu okna“. Věcné
ceny společně se srdečným blahopřá-

ním z rukou starostky města Kateřiny
Schwarczové převzali: Adélka Kubů,
Adam Schubada, Eliška a Šimon Kůstovi, Maruška a Josef Gažiovi, a Kristýnka Samcová.

Poděkování radnímu za zvelebení MŠ
Krátce před vánočními prázdninami zvelebil třídu 2. A tatínek
Marušky Hruškové, která navštěvuje naší Mateřskou školu v Husově ulici, pan Rudolf Hruška. Rády
bychom mu poděkovaly za to, že
zdarma vyrobil do dvou výklenků,
které vznikly po rekonstrukci
školky a byly zcela nevyužité, dře-

Velmi děkujeme městu Lom, paní
starostce a paní Brzákové za to, že
jsme mohli obnovit svatební slib po
25 letech oﬁciálně na Městském
úřadě v Lomu. Ve městě Osek,
kde žijeme již 24 let nám toto nebylo umožněno. Velmi si vás vážíme a děkujeme za krásný obřad.
Jindřich a Alena Miksovi.

Lomští senioři

Kultura, relaxace, vzdělání…

Představitelé města starostka Kateřina Schwarzová a člen rady
města Bronislav Schwarz se dne
4. ledna zúčastnili, spolu s občany města Osek, jejich partnerského města Lengefeldu a potomky
obětí, uctění památky 144 horníků, kteří zahynuli při jedné z nejtragičtějších událostí meziválečného období – důlním neštěstí na
Dole Nelson III dne 3. ledna roku
1934. 80 let od katastrofy připomněla také výstava historických
dokumentů „Historie Dolu Nelson“ v Informačním a turistickém
centru Osek.

Jak všichni víte, na území města
Lomu působí dva kluby seniorů. Jedná
se o KS Lom a KS Loučná. Oba kluby
mají své vedení a samozřejmě pro své
členy pořádají různé akce, různé výlety… V lednu se členové obou klubů
spojili a zúčastnili se společně dvou
akcí, které pro ně zajistilo město Lom.
První z nich patří do oblasti kultury
a jednalo se o návštěvu Městského divadla v Mostě na představení Docela
velkého divadla Litvínov o ženě, která
přežila věznění v koncentračním táboře Osvětim „KLÁRA 3847 – PŘÍLIŠ MNOHO HVĚZD“. Jedná se o výpravný příběh dívky, která jako jediná
z patnáctičlenné rodiny přežila útrapy
holocaustu. Představení v Mostě pořádal týdeník Homér při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu
a městu Lom nabídl volné vstupenky.
Jak uvedla předsedkyně KS Loučná
pí. Langhammerová: „Představení bylo
tak emotivní, že nám při něm tekly slzy,
jedním slovem úžasný zážitek“.

Druhou akcí byl zájezd za poznáním, relaxací, odpočinkem, a to do malebného údolí Mšenského potoka, pouhých 45 km od Prahy, kde se nachází
historický areál Lázní Mšené. Již od
roku 1796 se jedná o rodinné lázně,
které byly navštěvovány náročnými
klienty vyhledávajícími vedle léčby
pohybového aparátu především pohodu, odpočinek a klid.
Jednalo se o výlet za poznáním tradičního českého lázeňství, kde účastníci měli možnost poznat lázeňskou
atmosféru, seznámit se s lázeňskými
procedurami i historií Lázní Mšené,
a. s., stavebním skvostem od významného architekta J. Letzefa. Předsedkyně
KS Lom pí Laghammerová v prvé řadě
vyslovila poděkování vedení města za
uspořádání zájezdu za své členy a také
za svou osobu, kdy uvedla: „Děkuji za
to, že jsem mohla v mých sedmdesáti
letech poznat a vychutnat si poprvé
v životě lázeňskou atmosféru včetně
lázeňské procedury“.

věný policový systém. Nové poličky
nyní slouží pro potřeby výtvarné výchovy. Děti tak mají možnost samy
si vybrat pomůcky, se kterými si
budou malovat nebo kreslit. Děkujeme za ochotu zútulnit interiér naší
„nové“ školky!
Za kolektiv MŠ Lom, Husova
Jitka Strýhalová
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Ze života Policie ČR a Městské policie Most v Lomu
Poškozený vyčíslil hmotnou škodu na
částku 4 000 korun a krádež ohlásil
lomským policistům.

Lapka kradl o vánoční svátky
Lomští policisté šetří případ krádeže
vloupáním a poškození cizí věci. Zatím neznámý pachatel koncem prosince
vnikl v nočních hodinách na pozemek
jedné ﬁrmy v obci Lom na Litvínovsku.
Venku odcizil z odstaveného vozidla
autobaterii a elektroinstalaci. Odnesl
i volně odložená čtyři kola se zimními
pneumatikami. Poškozený majitel odhadl, že mu zloděj způsobil předběžnou
škodu ve výši 20 000 korun.
Motoristovi zmizela z auta nafta
O pohonné látky přišel jeden motorista z obce Lom na Litvínovsku. O ně
ho připravil zatím neznámý lapka. Ten
vnikl na parkovišti v obci koncem prosince do zaparkovaného osobního vozidla tovární značky Ford a z nádrže
odčerpal přes 25 litrů motorové nafty.

Poctivci nevymřeli
O opravdovém štěstí může hovořit
mladý muž z jedné obce na Mostecku.
Koncem roku byl v jedné lomské prodejně a venku na ulici ztratil svoji koženou tašku. V ní měl různé osobní
doklady, kreditní karty a také peníze.
Nebylo jich málo, v peněžence se nacházely bankovky v hodnotě vyšší než
10 000 korun. Muž měl velikou kliku.
Odložené pánské tašky si všimla jedna
paní z Litvínova a ta ji okamžitě odnesla na služebnu policejní stanice
Lom. Na policii se záhy dostavil i sám
poškozený, který si své věci převzal.
Poctivé nálezkyni z Litvínova poděkoval a odměnil ji.
Kdosi rozbil skleněnou výplň
městského autobusu
Neznámý pachatel v přesně nezjištěné
době koncem roku v obci Lom poškodil autobus městské hromadné přepravy. V zastávce Lom – Loučná po
rozjezdu autobusu nezjištěným předmětem rozbil zadní skleněnou výplň.
Poškozená ﬁrma odhadla, že poberta
způsobil škodu ve výši 15 000 korun.
Případ poškození cizí věci šetří lomští
policisté.

Vandal uřezal 28 mladých stromků
Počin neznámého vandala šetří policisté
z policejní stanice Lom. Neznámý pachatel na odlehlém neobydleném místě
zvaném Na Kutmaně u obce Lom zničil
mladé stromky, které byly na místě vysázeny na podzim loňského roku. U 28
kusů téměř metrových jeřábů a hrušní
uřezal vršky. Poškozená obec vyčíslila
předběžně hmotnou škodu na částku 10
tisíc korun.
nprap. Ludmila Světláková

Události řešené strážníky městské
policie:
 Strážníci Městské policie Most prováděli měření rychlosti v úseku ulice
PKH, kde je zákonem stanovaná rychlost 30 km/ hod. Přestože zde strážníci
MP Most provádějí měření rychlosti
pravidelně, řidiči stále zákon porušují.
 Operační důstojník Policie České
republiky požádal strážníky MP Most

Pečovatelská služba města Lom
Dokončení ze str. 1
zvládnete a vaši blízcí jsou plně zaměstnáni nebo žijí v jiném městě. Město Lom
vám tuto službu může za daných podmínek poskytnout. Pečovatelská služba je
v tomto slovním spojení službou registrovanou, což znamená, že dle výše zmíněného zákona podléhá kontrole. Jsme
poskytovatelem, který musí dodržovat
přísná pravidla a zároveň vy jako klient
máte jistotu, že službu poskytuje organizace, která musí dodržovat předpisy, zákony a garantovat tak kvalitu poskytované služby. Registrovanou službou dle
zmíněného zákona poskytujeme již od
1. ledna 2007.
Další důležitou součástí pro ty, kdo
pomoc opravdu potřebují, je možnost
získání příspěvku na péči a mnozí klienti také tento příspěvek od státu dostávají. Na co je určen, komu náleží
a za jakých podmínek: příspěvek na
péči náleží těm lidem, kteří jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby
a splňují podmínku nepříznivého zdravotního stavu, který trvá nebo má trvat

déle než jeden rok, a který omezuje jejich funkční schopnosti nutné pro zvládání základních životních potřeb. Příspěvek na péči náleží osobě, o kterou
má být pečováno, nikoliv osobě, která
péči zajišťuje. Zákon rozeznává čtyři
stupně závislosti na pomoci jiné osoby,
a to od mírné závislosti až po závislost
úplnou. O příspěvek na péči je možné
požádat na kontaktní pracoviště Úřadu
práce ČR, Litvínov, U Zámeckého
parku 2000. Z toho vyplývá, že příspěvek rozhodně není přilepšením k dávce
důchodového pojištění, ale je určen na
„nákup“ služeb, které potřebujete.
Pro město Lom, aby mohlo tuto
sociální službu poskytovat v souladu
z výše uvedeným zákonem, znamená,
že musí vynaložit nemalé ﬁnanční prostředky – ať už jsou to mzdové náklady,
prací, mycí či čisticí prostředky, spotřeba energií (voda, elektrická energie)
nebo náklady za vzdělávání pracovnic,
které vám tuto službu poskytují apod.,
aby služby byly opravdu kvalitní. Přesto často slýcháme, že „úhrada je zbytečně drahá“. Není tomu tak, a posouzení ponecháme na vás.

Cena max.
od 1. 1. 2014

Dne 4. 1. jsme vzpoměli 3 smutné
roky od úmrtí paní Heleny Tyšerové a 10. 1. nedožitých 62 let pana
Vlastimila Tyšera. Všem, kteří jste
je znali za tichou vzpomínku děkuje
rodina, přátelé a známí.

Kalendárium Lom
15. 2. – 15. 3. 2014
17. 2.

jednání Zastupitelstva
města Lom
20. 2. jednání Rady města Lom
23. 2. Dětský maškarní karneval
6. 3. jednání Rady města lom
měsíc březen Měsíc knihy
v lomské knihovně

16. 2.
18. 2.

dětská činohra Čertovské pohádky – Citadela Litvínov
Universita volného času – klub milovníků historie – Městská
knihovna Litvínov
20. 2. činohra Poslední ze žhavých milenců – Citadela Litvínov
22. 2. dětská činohra Pohádky pro uplakánka – Docela velké divadlo
Litvínov
22. 2. 13. docela velký divadelní ples – Docela velké divadlo Litvínov
23. 2. Dětský maškarní karneval – sál kulturního domu Lom
do 30. 3. výstava obrazů Společná řeč – ITC Osek
měsíc březen Měsíc knihy v lomské knihovně (soutěže, kvízy, besedy)
od 13. 3. do 26. 6. 5. ročník fotosoutěže „Litvínov a okolí ve fotograﬁi“
s tématy – Krušné hory (příroda, krajina, památky) a vodní dílo Janov
(k výročí 100 let od zahájení provozu)

Vzácné výročí
na radnici

Návrh

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: (pomoc a podpora při
podávání jídla a pití, pomoc při oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci,
samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík)

130 Kč/hod.

50 Kč/hod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: (pomoc
při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)

130 Kč/hod.

50 Kč/hod.

Pomoc při zajištění stravy:
a) dovoz nebo donáška jídla,
b) pomoc při přípravě jídla a pití, podání jídla a pití

30 Kč/úkon
130 Kč/hod.

zdarma
50 Kč/hod.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
a) běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů,
b) pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
c) běžné nákupy a pochůzky v rámci Lomu
d) běžné nákupy a pochůzky mimo Lom
e) velký nákup v rámci Lomu
f) velký nákup mimo Lom
g) praní, žehlení a drobné opravy ložního a osobního prádla

130 Kč/hod.
130 Kč/hod.
130 Kč/hod.
130 Kč/hod.
115 Kč/úkon
115 Kč/úkon
70 Kč/kg

70 Kč/hod.
90 Kč/hod.
40 Kč/hod.
60 Kč/hod.
60 Kč/úkon
80 Kč/úkon
54 Kč/kg

130 Kč/hod.

50 Kč/hod.

130 Kč/hod.

70 Kč/hod.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
a) doprovod k lékaři, na úřady, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné
služby a doprovázení zpět v rámci Lomu
b) doprovod k lékaři, na úřady, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné
služby a doprovázení zpět mimo Lom

o odchycení psa rasy jorkšírský teriér,
který se pohyboval v katastru města
Lom. Strážníci Městské policie Most
psíka předali k umístění pracovníkům
psího útulku v Rudolicích.
 Na základě upozornění všímavých
občanů města Lom byl hlídkou městské policie v ulici Františka Veselého
zkontrolován přívěs za osobní vozidlo.
Vzhledem k tomu, že nesplňoval podmínky provozu na pozemních komunikacích a značně znečišťoval své okolí,
byl odtažen na parkoviště Městské policie Most v ulici Pionýrů v Mostě. Pokud si majitel uvedenou věc v zákonem
dané lhůtě nevyzvedne, bude na náklady
města Most zlikvidována a následně
bude částka za likvidaci vymáhána na
majiteli.
 V rámci působení městské policie
ve městě Lom jsou strážníky prováděny
pravidelné kontroly budovy hájovny
Lesů ČR v Lomu část Loučná z důvodu
možného výskytu závadových osob.
Existuje důvodné podezření, že by tento
opuštěný objekt mohl být těmito osobami využíván.
 Hlídky městské policie se zaměřují
mimo jiné na zloděje dřeva v katastru
obcí, s nimiž má statutární město Most
uzavřenou veřejnoprávní smlouvu. Řešení událostí týkající se neoprávněného
kácení dřeva je v tomto ročním období
více než obvyklé.

Tipy na volný čas od 15. 2. do 15. 3. 2014

S účinností od 1. 1. 2014 byla vyhláškou č. 389/2013 Sb., změněna
vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. V této vyhlášce
§ 6, odst. 2 jsou stanoveny maximální
úhrady za poskytování pečovatelské
služby. Na základě této vyhlášky Rada
města Lomu na svém jednání dne
23. 1. 2014, usnesením č. 2244/2014
projednala a s účinností od 1. 2. 2014
schválila nový sazebník úhrad pro poskytování pečovatelské služby.
Níže naleznete porovnání mezi
úhradou za poskytování pečovatelské
služby v Lomu a úhradou, kterou stanoví uvedený právní předpis. Je důležité podotknout, že i přes zvýšení,
které se týká pouze úhrady za praní
prádla, má město Lom i nadále velmi
nízké ceny za poskytované služby
ve srovnání s vyhláškou MPSV. Je
třeba si uvědomit, že díky těmto nízkým cenám jde rozdíl mezi skutečnou
úhradou za služby a maximálními cenami, které stanoví vyhláška k tíži
města Lomu.

Úkony

Vzpomínáme

V sobotu 25. ledna jsme měli
tu čest přivítat v obřadní síni městského úřadu paní Miluši Krejzovou a pana Václava Krejzu
a spolu s nimi a s jejich nejbližšími
oslavit vzácné výročí jejich zlaté
svatby – 50 let společného soužití.
Ze srdce přejeme manželům
Krejzovým mnoho dalších spokojených let společného života v kruhu
jejich dětí, vnoučat a přátel a dovolujeme si doufat, že se s manžely
Krejzovými opět setkáme při dalším výročí jejich sňatku.
„Pro mě osobně bylo obrovskou ctí požádat manželé Krejzovi
o obnovení manželského slibu. Po
pravdě jsem s nimi zažila velmi
emotivní zážitek, neboť padesát let
společného manželského života je
vskutku úžasná záležitost. Děkuji
za tuto životní zkušenost,“ říká starostka města Kateřina Schwarzová.

Blahopřání
Dne 5. 2. 2014
se dožívá věku
75 let pan Jaroslav Průša. Hodně zdraví a pohody do dalších let
přeje Eva a Jarda
s rodinami a rodina Váchova.

Blahopřejeme
V měsíci lednu oslavili a v měsíci
únoru oslaví svá významná životní
jubilea tito občané našeho města:
Leden
Pešková Angela
Belingerová Libuše
Vyšínová Emilie,
Křesáková Alice
Lukschová Ilona
Novotná Jindřiška,
Kafková Božena
Hlůšek Miroslav
Brabec Zdeněk
Únor
Prokopová Marie
Petrlíková Milada
Průša Jaroslav
Čepek Jaroslav
Šturma Bohumil
Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví, štěstí
a životního optimismu.
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Mohlo by vás zajímat

Co možná nevíte

120 let lomského Sokola – 1.část
Jak již bylo zmíněno, město Lom se
v minulosti pyšnilo mnohými spolky
a organizacemi, které sdružovali lomské
obyvatele. Díky nim si byli lidé v minulých těžkých dobách blíž, dovedli se zabavit, ale si i pomáhat. V letošním roce
24. února uplyne již 120 let od založení
významného spolku s dlouholetou tradicí
– Tělovýchovné jednoty Sokol Lom. Díky
pamětníkům, kteří ještě žijí mezi námi si
můžeme dnes toto výročí i historii jednoty
podrobně připomenout.
Následující text je doslovně převzat
s laskavým svolením z materiálu br. Ing.
Čestmíra Žižky, lomského občana a dlouholetého člena jednoty:
„Každý z nás, zejména s přibývajícími
lety si vzpomene na svá školská léta, mezi
jinými na barevné skvrny školních map,
které charakterizovaly geologické předpoklady naší krásné vlasti. A tak úrodná
půda, lesní bohatství, rybníky, řeky jako
nejjednodušší dopravní tepny, ale i nerostné bohatství ovlivnilo rozhodující způsob obživy obyvatel. Není pochyb o tom, že
hlubinná těžba hnědého uhlí, která na přelomu 19. a 20. století dosáhla maxima v severočeské pánvi, znamenala strmý nárůst
pracovních příležitostí a tím i rozsáhlou
koncentraci obyvatel . Proto i Lom s přibývajícími počty obyvatel získal v roce 1904
statut městyse a následně i města. Je to
k nevíře, ale Lom v uvedené době měl více
než 10 000 obyvatel. Z hlediska národnostních vztahů byl konec 19. století u nás nabit národnostními konﬂikty. Asi 60 procentní převaha německého obyvatelstva
vedla k uplatňování ekonomických tlaků
při germanizaci nově příchozích, převážně
českých skupin obyvatelstva. Na podporu
českého národního hnutí byly zakládány
tkzv. obranné nebo ochranné spolky. Jejich úloha spočívala v ochraně české menšiny před germanizací, zejména prosazením českých škol v obcích s početnou
českou menšinou. České školy zřizovaly,
vydržovaly a podporovaly zejména tři nejdůležitější obranné spolky – Ústřední matice školská, Národní jednota severočeská
a Tělovýchovná jednota Sokol. Od založení
lomského Sokola uplynulo ji 120 let. 120
let bojů a strádání, ale také slavnostních
chvil pro jeho členy. Doba, která přesahuje
lidskou paměť a pro její historické zpracování chybí písemné záznamy se jmény a významnými událostmi. Jako nepatrný zlomek, dokumentující tuto dobu, připomíná

širší veřejnosti našeho města jméno ulice
a náhrobek na lomském hřbitově se jménem František Veselý, první český starosta
Lomu, k tomu dodejme učitel a zastánce
české menšiny. Také náhrobní nápis „Ni
zisk, ni slávu“ připomíná, že se jednalo také
o starostu Sokola Lom a významného funkcionáře župy Krušnohorské – Kukaňovy.
Další vzpomínkou jsou zažloutlé fotogra-

Klicpera, ředitele chlapecké měšťanské
školy a později br. Václava Malinovského,
ředitele dívčí měšťanské školy v Lomu, mající v tu dobu dle pamětníků cca 350 členů,
pocítil dostatek síly a odvahy pomýšlet na
vlastní stánek. Schůzová činnost a akademie na sálech „U Brožů“, „U Šebestů“
a zejména nácvik na dvoře „U Marečků“,
omezená aktivita v zimním období, to vše
vedlo k rozhodnutí, vybudovat si vlastní
stánek, odpovídající nadšení a velikosti
jednoty. A tak v roce 1923 došlo k zakou-

Lomská Sokolovna krátce po dokončení v roce 1928
ﬁe které připomínají, že do Lomu se vrátilo
54 legionářů ze všech válčišť první světové
války. Není sporu o tom, že řada z nich díky
svému vztahu k domovu a vlastenectví pomáhala budovat Sokol. Jako výstižné shrnutí této kapitoly historie lomského Sokola
je možno citovat zápis z výborové schůze
Sokola, ze dne 3. března 1948, z pera zapisovatele br. Vlastimila Marka, lomského
učitele: ,Bratr Václav Hlas připomíná významné výročí naší jednoty, které spadá
do těchto dnů. Dne 24. února roku 1894
byla založena Tělovýchovná jednota Sokol Lom. Nastává chvíle vzpomínání starších členů, jejichž otcové byli vyhazováni
z práce, protože posílali své děti do české
školy a do Sokola. Z těchto vzpomínek se
rýsuje bod za bodem vývoje jednoty, její radosti i bolesti, její růst i osekání její koruny
až ke kořenům v těžkých dobách útlaku
za první světové války.‘ Rokem 1918, vyhlášením samostatného Československa
skončila významná etapa úsilí o obhájení ekonomické i národnostní existence
české menšiny v pánevní oblasti severních
Čech. Význam sokolského hnutí v tomto
boji je nezpochybnitelný. Nadšení ze samostatnosti a potřeba vytvářet nové hodnoty našla odpovídající odezvu i v Lomu.
Rodinné domky na katastrálním území
„V jílu“ rostly jak houby po dešti. Rovněž lomský Sokol pod vedení br. Václava

pení pozemků pro malé i velké hřiště a výstavbu Sokolovny. Období mezi lety 1924
až 1928, kdy byla Sokolovna dokončena,
bylo poznamenáno nezměrným pracovním
nadšením. Dne 11. května 1927 bylo vydáno stavební povolení. Byly zrealizovány
zemní práce při budování obou hřišť, postaveny šatny a tribuna na velkém hřišti,
domek pro správce a samotná budova Sokolovny. Vše bylo realizováno svépomocí,
většinou z materiálu získaného z bouraček
odepsaných důlních objektů. Finance byly
získány půjčkami nebo dary od členů jednoty a zajištěním hypoteční půjčky, kdy členové výboru jednoty ručili svým vlastním
majetkem. Kolaudace celé stavby a uvedení do provozu proběhlo dne 12. března
1928. Budování vlastního stánku skončilo,
aktivita lomského Sokola ve své historii dosáhla vrcholu. Dařilo se naplňovat poslání
Sokola, zvyšovat tělesnou zdatnost svých
členů a vychovávat zejména mládež k čestnému jednání v životě soukromém i veřejném, k národnostní, rasové i náboženské
snášenlivosti, k demokracii a humanismu,
k osobní skromnosti a ukázněnosti, k lásce
k rodné zemi a k úctě k duchovnímu dědictví našeho národa. Je jen škoda, že historie
poskytla lomskému Sokolu k uskutečňování
těchto cílů z odkazu Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera pouhých deset let….“
(pokračování příště).

Sport

Únor je podle gregoriánského kalendáře druhý měsíc v roce. Má 28
dní, v přestupném roce dní 29. Třikrát
v historii měl dokonce i 30 dní. Český
název měsíce vysvětlují jazykovědci
tím, že se v tu dobu při tání ledu ponořují ledové kry na řekách (únor – nořiti se). U východních národů byl také
nazýván měsíc hladu. V římském kalendáři byl únor posledním měsícem
v roce a právě proto má proměnlivý
počet dnů a právě k němu se přidával v přestupném roce jeden den. Při
přechodu z juliánského na gregoriánský kalendář se tento zavedený postup neměnil. Varianty původně latinského jména Februarius obsahuje
většina evropských jazyků. Únor začíná vždy stejným dnem v týdnu jako
březen a listopad, s výjimkou přestupného roku. Tehdy začíná ve stejný den
jako srpen. Také začíná vždy stejným
dnem v týdnu jako loňský červen.
V minulosti se spojovala s měsícem
únorem celá řada lidových zvyků a tradic. Toto období bylo vnímáno jako
období klidu před příchodem jarních
prací na poli, přelom mezi zimou a jarem mezi dvěma postními obdobími
– po svátku Tří králů do Velikonoc.
Masopust se vyznačoval pořádáním
tanečních zábav, svateb a tradičního
masopustního průvodu v maskách se
závěrečnou hostinou nebo zabíjačkou. Tyto zvyky se stále udržují v některých regionech, např. na Vysočině
a Chodsku. V poslední době se ale do
povědomí většiny lidí dostává svátek svatého Valentýna, který připadá
na 14. února a oslavuje se jako svátek lásky a náklonnosti mezi partnery.
Z historie se dozvídáme, že v době
panování římského vládce Claudia II.,
který se účastnil mnoha bitev, římští muži neradi vstupovali do vojska.
Claudius byl přesvědčen, že chtějí
zůstat u svých rodin a proto v celém
Římě zakázal zasnoubení i svatby.
V té době žil v Římě kněz Valentýn,
který nebral ohled na Claudiův zákaz
a dál tajně oddával zamilované páry.
Za tyto skutky byl uvězněn a odsouzen k trestu smrti. Popraven byl dne
14. února r. 296. Legenda ještě uvádí,
že před popravou stihl napsat milostný
dopis jedné ženě – a tak vzniklo první
valentýnské přání.

Přes všechny hody, lidové zvyky
a svátek zamilovaných je měsíc
únor stále drsným zimním měsícem. I když jeho koncem mohou začít kvést sněženky jako první poslové
jara, dny se prodlužují a havrani –
typičtí zimní ptáci – z našich krajin
odlétají zpět na sever, je to stále období klidu, ale i nedostatku, kdy jsou
ptáci i zvěř vděčni za naši pomoc.
Zima je pro většinu zvířat nejtěžším obdobím a je to zkouška přežití.
V dnešní době, kdy ubývá přirozené
prostředí pro zvěř a ptactvo vzhledem k tomu, že člověk jej přeměňuje
v kulturní krajinu, tak dochází k výrazným změnám podmínek v přežívání zvířat v přírodě. S přikrmováním je potřeba začít ve chvíli, kdy
napadne vysoká vrstva sněhu a zvěř
a ptáci se nedostanou k rostlinám,
stromkům a keřům. Do krmítek pro
lesní zvěř můžeme přinášet kaštany,
žaludy, jablka nebo mrkev. Ptáci v krmítkách zase ocení lůj a různé druhy
semen a bobulí, jako třeba slunečnice, ovesné vločky, jeřabiny nebo
také jablka. I když se letošní zima
může zdát mírná, ještě neřekla své
poslední slovo. Tak nezapomínejme
na naše zvířectvo a drobné opeřence
a pomožme jim tu letošní – i když zatím mírnou zimu přežít.

Únorové pranostiky:
■ Únor bílý – pole sílí ■ Když v únoru
mráz ostro drží, to dlouho již nepodrží ■ Leží-li kočka v únoru na slunci,
jistě v březnu poleze za kamna ■ Když
skřivan v únoru zpívá, velká zima potom bývá ■ Teplý únor – studené jaro,
teplé léto ■ Můžeš-li se v lednu svléci
do košile, připravuj si na únor kožich
■ Jestli únor honí mraky, staví březen sněhuláky ■ V únoru sníh a led –
v létě nanesou včely med ■ Co si únor
zazelená – březen si hájí, co si duben
zazelená – květen mu to spálí ■

Zábavné okénko pro děti
Kdyby byla zeměkoule placatá, tak by se jí říkalo... (tajenka)

V Lomu nám roste možná budoucí šampion
S radostí můžeme říci, že lomské děti se umí věnovat svým zájmům a koníčkům a jsou za nimi vidět i mnohdy velice úspěšné výsledky.
Můžeme jmenovat třeba malé fotbalisty, plavce a atlety. Pro děti to znamená účelné trávení volného času
a pro ně i jejich rodiče pak velkou pýchu a uznání z úspěchů.
Jedním z takových nadějných lomských dětí je i třináctiletý student Gymnázia v Litvínově Ondřej Nigrin, který
se věnuje závodům motokár dětské kategorie Easykart 60. Projekt pochází
z Itálie a malí závodníci startují prakticky po celém světě. V České republice se závodů účastní v této kategorii přes 30 jezdců. Ondřej startuje pod
hlavičkou mostecké stáje HKC racing,
která zajišťuje závodníkům technickou

Měsíc únor

a odbornou pomoc. Závody ﬁnancuje
rodina z vlastních zdrojů. Ondřej Nigrin je závodníkem, který se po třech
letech začíná prodírat na přední místa
startovního pole. Mezi úspěchy je
možné počítat 6. místo v Evropském ﬁnále v Polsku v kategorii IAME v roce

2009, celkově 7. místo v Mistrovství
ČR v roce 2012, 2. místo v Českém
poháru Easy60 v roce 2013 a hlavně
1. místo ve Světovém ﬁnále skupiny B
v Itálii – Castelleto.
Přejeme Ondřejovi mnoho dalších
úspěchů v jeho sportovní kariéře.

Šipkaři dohráli základní skupiny
Dne 26. 1. 2014 byly dohrány
všechny zápasy šipkařů v základních
skupinách. Dle našich prognóz na začátku letošní sezóny, obě lomská družstva dopadla vcelku úspěšně.
Družstvo Satani Lom vyhrálo spoji
skupinu a po přeskupení mostecké
a teplické oblasti má velkou šanci postoupit pro příští sezónu do 2. ligy.

LOMSKÁ RADNICE

Družstvo DC Lom hrající letos
poprvé 1. ligu skončilo na slušném
7. místě a boje o postup do extraligy
mu unikly o jediný jeden bod. V nadstavbě bude sice hrát Play-Out, avšak
body, které si přináší mu naprosto stačí
k uhájení ligové příslušnosti
Václav Šteﬂík

Druh zeleniny
P

Pouzdro na tužky
Opak mnoho

P

Sevřené ruce
Mzda

P

Potřeby k orání
Jméno Komenského

O

Ohony
60 kusů

P

Mužské jméno (29. 6.)

Nápověda: kopa
Správnou odpově zasílejte na e-mailovou adresu knihovna@mesto-lom.cz s uvedením svého jména, příjmení a věku. Tajenka z předminulého čísla: „...ruky si
dám řízek“. Výherce: Terezka Vránová (9 let). Sladká odměna je pro vítěze připravená na pobočce Mě knihovny v Loučné.

Lomská radnice, měsíčník města Lomu. Vydavatel: město Lom, IČ: 00266035 – Adresa: nám. Republiky č.p.13/5, Lom, č. tel.: 476 769 860, fax: 476 745 126, e-mail: podatelna@mesto-lom.cz,
www.mesto-lom.cz – Redakce: šéfredaktor Bc. Kateřina Schwarzová, starostka města, redaktor Pavel Barák, místostarosta města – Uzávěrka pro příjem materiálů a inzerce: 25. den v měsíci
před měsícem vydání – Toto číslo vyšlo 14. 2. 2014 – Náklad: 1 700 výtisků – Nevyžádané materiály nevracíme – Redakce si vymezuje právo na neuveřejnění materiálů a právo na změnu materiálů,
pokud by byly nevhodné – Evidence periodického tisku MK ČR E 20234. – Výroba a příjem inzerce: Kateřina Helmerová, tel.: 476 769 860, e-mail: helmerova@mesto-lom.cz

