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RADNICE
NOVINY MĚSTA LOM  ROČNÍK I.  ČÍSLO 4  ŘÍJEN 2011  ZDARMA

Slovo radního Bronislava Schwarze Obnova lipové aleje na náměstí Republiky v Lomu

Vážení spoluobčané, Lomáci. V poslední době jste si mohli v některých
mediích všimnout, že o naše město je
veliký až nevídaný zájem. Zájem je
především o naší kavárnu, o to jak vedení města hospodaří, a o to jak pracuje nové vedení města. Já bych chtěl
touto cestou „poděkovat“ jednomu ze
zastupitelů, který se ještě za bezmála
pět let, co se pohybuje v komunální
politice v Lomu, doposud nenaučil
a neseznámil se se zákonem o obcích
a s dalšími zákony, jako je zákon o ﬁnanční kontrole, zákon o veřejných zakázkách, stavební zákon, zákon o přezkoumávání hospodaření územních
samosprávních celků a dobrovolných
svazků obcí, správním řádem. Dále
se ještě zřejmě neseznámil se zákonem o územním plánování a dalšími
zákony, jenž souvisejí s ochranou veřejného zdraví a zákonem upravujícím
a zajišťujícím požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci. Je neznalý
Ústavy České republiky a Listina základních práv a svobod mu taktéž nic
neříká, zrovna tak jako zákon o rovném zacházení a antidiskriminační

zákon. Zákon o právu shromažďovacím mu, jak je zřejmé, neříká vůbec nic. Stejně tak by se mohl seznámit se zákonem o veřejném ochránci
práv. Znalosti nebo alespoň podvědomí o těchto zákonech by měl mít
každý zastupitel tak, aby se vyvaroval různých nedorozumění a nepodložeností a protizákonného jednání,
chování a vystupování.
Zmiňovaný zastupitel našeho
města zřejmě soudí nové vedení
města podle sebe, neboť ve všem, co
v Lomu tvoříme a snažíme se pro občany budovat, spatřuje porušení zákona, nekalost či dokonce lumpárnu.
Pan zastupitel si na pomoc zavolal
dokonce ministerstvo vnitra a Krajský úřad Ústeckého kraje. Jejich
kontroly ovšem, zřejmě k nemalému
zklamání pana zastupitele, ukázaly,
že vše je v naprostém pořádku. Naopak byl právě náš zastupitel upozorněn, taktně upozorněn, ať se seznámí
se zákony, které by jako městský zastupitel měl znát. Přesto mu děkuji za
reklamu, kterou našemu městu dělá
a tímto způsobem naše město zviditělňuje. Jediné co bych mu doporučil je to, aby už konečně začal plnit
společně s vedením města svůj volební program. Tak, aby jeho voliči
v Lomu, byť jich nebylo mnoho, se
za svého voleného zástupce nemuseli stydět. Pane zastupiteli nemusíte dělat nic fyzicky, stačí pouze pokud přednesete návrhy a požadavky
voličů a vše ostatní vedení našeho
města zvládne, ostatně proto tu je.
Přeji Lomákům vše dobré a současně
děkuji, že mohu touto cestou Lomákům sdělit své myšlenky a pocity.

Město Lom chce v letošním roce
2011 obnovit jednořadovou lipovou alej,
která má 28 ks stromů a je vysázená podél hlavní komunikace na nám. Republiky. Na tuto obnovu se podařilo získat
grant od Nadace ČEZ „Stromy 2011“.
Na základě dendrologického posudku, který nechalo zpracovat Město
Lom bylo zjištěno, že značná část
stromů je silně poškozena, objevují se
výrazné mykózy a dále bylo zjištěno,
že lípy byly v minulosti nevhodně
ořezány.
Obnova lipové aleje začne v době
vegetačního období, tj. listopad 2011
a staré stromy budou nahrazeny hybridními lípami s kořenovým balem
a vzrůstem cca 160 cm. Tyto lípy nedosahují v dospělosti vysokého vzrůstu
jako nynější lípa srdčitá. Celá alej bude
posunuta za cyklostezku, z důvodu větší
bezpečnosti Lomských občanů a v neposlední řadě osobních a nákladních
aut. Alej bude doplněna okrasnými dřevinami a živým plotem.
Jsme přesvědčeni, že se nově vysazené lípy budou líbit všem občanům

a že napomůžou k pěknému vzhledu
středu našeho města.
„Velmi se na novou lipovou alej těším a doufám, že i Vy milí Lomáci bu-

dete potěšeni zbrusu novým a doufám i pěkným vzhledem středu našeho
města.“, vyslovila své přání starostka
města Kateřina Schwarzová.

Bronislav Schwarz

Velmi děkuji členům Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Lom panu Petru Mikovičovi, panu Václavu Mikovičovi, slečně
Michaele Mikovičové, panu Miroslavu Třetinovi, panu Františku Hájkovi, panu Vladimíru Urbanovi, panu Janu Zemčíkovi, panu
Bronislavu Schwarzovi a v neposlední řadě veliteli panu Petru Koutskému, kteří pod jeho vedením velice profesionálně, perfektně a rychle ovládli, zvládli a zneškodnili ve spolupráci s profesionálními hasiči „červeného kohouta“, jenž zachvátil zahradní domky v ulici Hornická v Lomu v noci 6. října 2011. Děkuji za jejich profesionální přístup a velkou lidskost, kterou při zásahu projevili.
Zejména děkuji staronovým dobrovolným hasičům pánům Petru a Václavu Mikovičovi a panu Miroslavu Třetinovi, kteří nejenže
bojovali s požárem, ale také dokázali vést své kolegy – nováčky. Zvládli vše na výbornou. Jsem na ně hrdá.
Starostka města Lom Kateřina Schwarzová

Upozornění občanům města Lom

Město Lom nabízí možnost civilních svatebních obřadů v atraktivním, nevšedním a neobvyklém prostředí Kostela Nejsvětější Srdce Páně v Lomu.
„Všem těm, kteří mají zájem o uzavření manželství v romanitckém prostředí
našeho kostela jsme připarveni jejich přání vyplnit,“ sděluje k nové službě pro
občany starostka města Lom Kateřina Schwarzová.

Policie České republiky a Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, společně s vedením
města Lom seznamuje občany
města Lomu s dočasným vypnutím přejezdového zabezpečovacího zařízení, které bude vypnuto na
přejezdu tratě Louka u Litvínova
– Osek město, přejezd ze silnice
I/27 ve městě Lomu na ulici Litví-

novské. Přejezdové zabezpečovací zařízení bude vypnuto z činnosti a bude doplněno dopravními
značkami „POZOR, přejezdové
zabezpečovací zařízení není v činnosti“ a „Stůj, dej přednost v jízdě“. Pro vlaky bude po dobu vypnutí přejezdového zabezpečení,
umístěna návěst „otevřený přejezd“. Termín realizace akce je od

1. 11. 2011 od 8.00 hod. do 4. 11.
2011 do 18.00 hod.
„Touto cestou prosím občany o zvýšenou pozornost a obezřetnost v této lokalitě. Za vedení města Lom děkuji všem za
pochopení. Doufám, že situaci
společně a bez úhony zvládneme,“ sděluje starostka města Kateřina Schwarzová.
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Úkony terénní pečovatelské služby
města Lomu a její úhrady

Dne 8. 9. 2011, ačkoli počasí příliš grilování nepřálo, přijala starostka města Lom
Kateřina Schwarzová, společně s panem místostarostou Pavlem Barákem, milé
pozvání seniorů z Penzionu pro seniory v ulici Novostavby č.p. 123 a přišla společně posedět a popovídat si v milé společnosti.
„Velmi děkuji všem za krásnou a milou atmosféru, a přestože pršelo a počasí bylo
vcelku nevlídné, mě hřála moudrost a bezprostřednost našich seniorů. Moc všem
děkuji,“ sdělila k povedené akci starostka města.

Město Lom může svým občanům
nabídnout registrované pečovatelské
služby. Poskytovány jsou v následujícím rozsahu jednotlivých úkonů a cen:
1. Pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu. Jedná se o pomoc
a podporu při podávání jídla a pití, při
oblékání a svlékání, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve
vnitřním prostoru a pomoc při přesunu
na lůžku nebo vozík. Tyto úkony jsou
poskytovány za cenu 40 Kč/hod.
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Jedná se o například pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při
použití WC (40 Kč/hod.).
Úkony uvedené pod body 1 a 2 se provádějí pouze v domácnostech penzionů pro seniory.
3. Pomoc při zajištění stravy. Jedná se
o dovoz nebo donášku jídla po celém
území města Lom za cenu 17 Kč/úkon.
Dále je možné zajistit pomoc při přípravě jídla a pití, podání jídla a pití.
Tato služba se provádí pouze v domácnostech penzionů pro seniory za cenu
40 Kč/hod.

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti. Lze nabídnout běžný úklid
a údržbu domácnosti, údržbu domácích spotřebičů za cenu 60 Kč/hod.
Nabízíme také pomoc při zajištění
velkého úklidu domácnosti za cenu
80 Kč/hod., běžné nákupy a pochůzky
v rámci města Lom za cenu 30 Kč/hod.,
mimo Lom za cenu 50 Kč/hod.; Velký
nákup v rámci Lomu za cenu 50 Kč/
hod. – mimo Lom za cenu 70 Kč/hod.
V neposlední řadě jsme schopni zajistit i práce jako praní, žehlení a drobné
opravy ložního a osobního prádla za
cenu 45 Kč/kg.
5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Tato služba zahrnuje doprovod k lékaři, na úřady, na
orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby například městský úřad, Policie ČR atd. a doprovod
zpět v rámci Lomu za cenu 40 Kč/hod.
a mimo Lom za cenu 60 Kč/hod.
Úkony uvedené pod body 4 a 5 se poskytují po celém území města Lomu.
6. Pomoc při zvládání péče o vlastní
osobu, je to služba fakultativní.
V rámci této služby nabízíme dohled

nad léky, aplikace mastí, kapek, měření tlaku, tělesné teploty, váhy, odběry biologického materiálu, převazy
apod., vše podle ordinace lékaře za
cenu 40 Kč/hod.
7. Pomoc při péči o hygienu, opět jedná
se o službu fakultativní. Zde občanům
nabízíme služby spočívající ve výměně
plenkových kalhotek, jednorázových
pomůcek, nasazení protetických pomůcek, bandáže, kompresivních punčoch,
promazání těla po koupeli, masáže zad,
perličková koupel horních a dolních
končetin … za cenu 40 Kč/hod.
Úkony uvedené pod body 6 a 7 se poskytují pouze v domácnostech penzionů pro seniory.
Závěrem uvádíme, že pokud poskytování výše uvedených úkonů netrvá včetně času nezbytného k jejich
zajištění (doba přípravy, délka úkonu
+ administrativa) celou hodinu, výše
úhrady se poměrně krátí. Všechny pečovatelské úkony provádějí pracovnice v sociálních službách, které jsou
způsobilé k právním úkonům a splňují zdravotní i odbornou způsobilost
a bezúhonnost.

Kriminalisté hledají svědky loupeže
Starostka města Lom Kateřina Schwarzová přijala dne 13. 9. 2011 milé pozvání
od seniorů z Penzionu pro seniory v ul. ČSA a s chutí s nimi poseděla u grilu pod
zbrusu novou pergolou, kterou svým seniorům věnovalo město Lom. „Velmi děkuji seniorům, vedoucí domu pro seniory paní Marii Banárové a zaměstnankyni penzionu paní Jitce Buraltové za milé pozvání a příjemnou atmosféru, jenž společně
vytvořily. Ačkoli se na nás nejprve nebe mračilo, nakonec se přece jenom sluníčko
slitovalo a ukázalo nám svou tvář,“ řekla k pěkně strávenému odpoledni starostka
města Kateřina Schwarzová.

Došlo k ní v neděli 18. září. Tehdy
šla kolem 18.20 hodiny ulicí Vrchlického v obci Lom mladá dívka směrem
do centra obce k zastávce autobusu.
Když šla kolem parčíku, tak v místech, kde je odbočka do lesíku, vyšel
asi třicetiletý muž, který se ptal na čas.
Následně dívce vytrhl z ruky tašku
a šel směrem k lesu. Dívka ho následovala a chtěla tašku zpět. Všimla si,
že z lesíka vyšel druhý, asi 40letý muž
a s mladším hovořil. Muži prohlédli
obsah tašky, a protože nebyli zřejmě
spokojeni s nálezem, tak dívce za použití násilí prošacovali kapsy oděvů.
Odcizili jí sto korun. Lupiči poté
z místa rychle odešli, neboť na cestě se
objevil neznámý muž, který tam venčil svého psa. Ke zranění poškozené

nedošlo. Policie hledá svědky události
a zejména neznámého muže, který
byl v tu dobu v lese se svým psem
a mohl by podat důležité informace.

Kriminalisté získali i popis obou pachatelů. Mladší ve věku kolem 30 let
byl asi 180 cm vysoký, štíhlý. Měl
krátké černé vlasy, ostříhané na ježka.
Snědou pleť měl značně zjizvenou,
zřejmě po akné. Oblečen byl do tmavých volných tepláků a tmavé mikiny
s kapucí. Na mikině byl na prsou výrazný nápis. Hovořil česky. Druhý, asi
40letý muž, též snědé pleti, asi 165 cm
vysoký, měl silnější postavu. Krátké
černé vlasy měl po stranách hlavy, na
temeni byl plešatý a trochu mu odstávaly uši. Jeden prst mu zdobil výrazný
prstýnek ze žlutého kovu. Na sobě měl
tepláky tmavé barvy, delší, hnědou koženkovou bundu a špičaté lakýrky na
nohou.
Ludmila Světláková

Inzerce
Dne 24. 9. 2011 přivítala starostka města Lomu Kateřina Schwarzová společně
s radní Zdeňkou Šteﬂíkovou nové občánky našeho města, kterým přišly zarecitovat také děti z mateřské školy. Novými občánky města se stali: Kateřina Získalová,
Kristýna Korelusová, Lucie Janíčková, Radek Gizman, Jakub Kozel, Šimon Kůst, Pavel Štorkán a Daniel Jaroš.
„Za vedení města přeji novým občánkům šastné vykročení do života a jejich rodičům mnoho radosti a úspěchů s výchovou jejich dětí,“ sdělila k této slavnostní
události starostka města.

Kavárna U Radnice otevřena
Vážení spoluobčané, konečně přišel čas, na který jsme netrpělivě čekali. Po všech problémech, peripetyjích a nepříjemnostech spojených
s naší kavárnou, o kterých sami moc
dobře víte, vám můžeme s radostí sdělit, že dne 30. září 2011 byla otevřena
kavárna U Radnice. Jedná se o podnikání, které nám tady všem moc dlouho
scházelo. Už je konec dlouhým cestám do Mostu nebo Litvínova za dobrým posezením u kávy a zákusku,
protože všechno máte nyní k dispozici ve svém městě. Jsme přesvědčeni, že zavítáte na popovídání s rodinou nebo přáteli do krásného prostředí
lomské kavárny a zejména naši senioři rádi ochutnají kvalitní kávu, dortík nebo zmrzlinu nedaleko od jejich
domova. Svojí příjemnou obsluhou
a kvalitními výrobky za rozumnou
cenu uspokojí vaše představy o pohodově stráveném volném čase. Samozřejmostí kavárny je také možnost vy-

užití moderních prostor k rodinným
oslavám, večírkům a dalším akcím.
Součástí kavárny je také kulečníkový
prostor pro trávení odpočinku při příjemné zábavě.
Pro případ, že by někteří občané do
dnešního dne nevěděli o místě kde se
zmiňovaná kavárna nachází, uvádíme
adresu: kavárna U Radnice, Osecká
53, Lom (naproti Městskému úřadu).
Na závěr nám dovolte popřát vám
mnoho krásně prožitých okamžiků
v naší společné kavárně spolu s přáním dobré chuti.
Za provozovatele spol. Nitex
Nikola Srbová.

 Prodám byt o velikosti 0:2, 42 m2, v katastrálním území
Lom-Loučná, ulice Libkovická.
Byt se nachází ve 3. patře, je situován na jih s výhledem na České
středohoří.
Cena dohodou. Informace na tel. č. 728 096 139.
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Kalendárium
 MĚSTO LOM
18. 10. aerobic – 18.00 – 19.00 hod., sál kulturního domu
25. 10. aerobic – 18.00 – 19.00 hod., sál kulturního domu
27. 10. aerobic – 18.00 – 19.00 hod., sál kulturního domu
1. 11. – 21. 12. – v rámci akce Štěkání na Ježíška sbírka potravin pro psí útulek Litvínov,
ve spolupráci se základní školou a kluby seniorů
14. 11. – 16.00 hod. – vzpomínková akce u příležitosti 65 let výročí důlní katastrofy na
dole Kohinoor I u pomníku obětí na městském hřbitově
17.00 hod. – vernisáž výstavy historických fotograﬁí a dokumentů u příležitosti 670 let
od první písemné zmínky o obci Lom, sál kulturního domu
Základní škola a Mateřská škola Lom
říjen – vyhlášení soutěže „O nejhezčího bramboráčka“(výrobky z brambor), zahradní
slavnost „Zamykání přírody“ – MŠ Lom
listopad – výlet do obory Mstišov, „Rozsvěcování podzimu“ – dlabání dýní, lampionový
průvod
Klub seniorů
19. 10. slavnostní schůze ke Dni seniorů a 40. výročí založení klubu seniorů.
14.30 hod., sál restaurace Nový výčep

Dne 1. 10. 2011 se uskutečnilo terénní cvičení dálkové dopravy vody pomocí pomocných nádrží členů Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Lom. Pod vedením velitele Petra Koutského se cvičení zúčastnilo 9 členů (Koutský, Třetina, Urban, Hájek, Mikovič P., Mikovič V., Mašek, Mikovičová, Černý). Použity byly 3 ks hadic B 75, 1x PS 12, 1x CAS 25/3500/200 – M 2 R,
1x CAS 25/2500/400 S 2 Z.

Fotosloupek

SK Viktoria Lom
15. 10. fotbalové utkání žáci – SK Viktoria Lom, Sokol Bečov, od 9.00 hod.
16. 10. fotbalové utkání muži – SK Viktoria Lom, SK Kopisty, od 15.30 hod
22. 10. fotbalový turnaj přípravka – SK Viktoria Lom, FK Litvínov, SK Kopisty,
Sokol Ornice – od 9.00 hod.
29. 10. fotbalové utkání žáci – SK Viktoria Lom, Sokol H. Jiřetín – od 9.00 hod.
5. 11. fotbalový turnaj přípravka – SK Viktoria Lom, FK Litvínov, SK Kopisty,
Sokol Ornice – od 9.00 hod.
6. 11. fotbalový turnaj muži – SK Viktoria Lom, Sokol Bečov – od 15.00 hod.
 MĚSTO LITVÍNOV
do 10. 11. 2011
výstava Adolf Born – Galerie Radniční sklípek
Citadela Litvínov
5.10. – 23.11. – taneční kurz pro dospělé – středa od 20.00 hod.
15. 10. taneční zábava s manželi Hvozdovými – od 18.00 hod.
16. 10. dětské ﬁlmové představení Pásmo pohádek – od 16.00 hod.
17. 10. ﬁlmové představení Captain America – od 19.00 hod.
18. 10. Irská taneční show – Fantasy of Dance – od 19.00 hod.
19. 10. ﬁlmové představení Captain America – od 19.00 hod.
20. 10. dětské ﬁlmové představení Na vlásku – od 13.30 hod.
20. 10. ﬁlmové představení Kovbojové a vetřelci – od 19.00 hod.
23. 10. dětská činohra Udatný Matyáš – od 16.00 hod.
24. 10. divadlo Můj báječný rozvod – od 19.00 hod.
27. 10. taneční večer Staročeská dechovka J. Zástavy – od 17.00 hod.
27. 10. ﬁlmové představení Auta 2 – od 19.00 hod.
30. 10. dětské ﬁlmové představení Pásmo pohádek – od 16.00 hod.
31. 10. ﬁlmové představení Zkažená úča – od 19.00 hod.
3. 11. ﬁlmové představení Šéfové na zabití – od 19.00 hod.
6. 11. dětské ﬁlmové představení Pásmo pohádek – od 16.00 hod.
7. 11. ﬁlmové představení Viditelný svět – od 19.00 hod.

Starostka města Lom Kateřina Schwarzová se dne 22. 9. 2011 zúčastnila tradičního setkání seniorů z Klubu seniorů Lom, které se
konalo v sále kulturního domu v Lomu. „Děkuji velmi za pozvání, za krásnou, pohodovou a příjemnou atmosféru. Máme se, milí
senioři, od vás co učit. Vy totiž umíte dělat perfektní zábavu. Děkuji.“ komentuje velmi vydařenou akci starostka města.

Senioři oslavili 1. října svůj svátek
U příležitosti Svátku seniorů popřála starostka města Kateřina Schwarzová jménem vedení města Lom seniorům z lomských penzionů pro seniory

a předala jim k jejich svátku malou pozornost v podobě květiny. „Přeji všem
seniorům pevné zdraví, štěstí a mnoho
spokojenosti. A připojuji soukromě –

je mi mezi vámi velmi dobře, čerpám
u vás zkušenosti o velké moudro, děkuji.“, řekla starostka města Kateřina
Schwarzová.

Docela velké divadlo Litvínov
15. 10. dětské divadlo Princezny jsou na draka – od 15.00 hod.
18. 10. činohra Když kočky nejsou doma – od 19.00 hod.
19. 10. činohra Něžné dámy – 19.30 hod.
22. 10. dětské divadlo Jak se čerti báli – od 15.00 hod.
23. 10. činohra Ubohý Cyrano – od 19.00 hod.
29. 10. dětské divadlo Velká policejní pohádka – od 15.00 hod.
 MĚSTO MEZIBOŘÍ
24. – 26. 10. – humanitární sbírka pro potřebné – kino Meziboří
 MĚSTO OSEK
16. 10. – koncert Osecký klášter – Krušnohorský pěvecký sbor Teplice, Pěvecké
sdružení učitelů Most – od 16.00 hod.
5. – 30. 11 – výstava obrazů a fotograﬁí Krajina domova – Informační a turistické
centrum Oseka v areálu kláštera
10. 11. – výstava Vánoční tradice – Informační a turistické centrum Oseka v areálu
kláštera
 MĚSTO MOST
Městské divadlo Most
15. 10. varieté Na poříčí dítě křičí – od 19.00 hod.
16. 10. posezení s Jiřinou Bohdalovou – od 19.00 hod.
17. 10. koncert Slavní jubilanti W. A. Mozart, F. Liszt, G. Verdi a ti druzí – od 19.30 hod.
18. 10. činohra Obchodník s deštěm – od 19.00 hod.
19. 10. koncert Dalibor Janda – od 19.00 hod.
20. 10. činohra Elling a Kjell aneb Chvála bláznovství – od 19.00 hod.
22. 10. činohra Čtyři dohody – od 19.00 hod.
24. 10. koncert Gratulace z Holandska – od 19.00 hod.
27. 10. činohra Noc na Karlštejně – od 19.00 hod.
31. 10. činohra Donaha! – od 19.00 hod.
1. 11. činohra Sluha dvou pánů – od 19-00 hod.
2. 11. činohra Bavič – od 19.00 hod.
3. 11. činohra Poslední šance – od 19.00 hod.
9. 11. činohra Noc na Karlštejně – od 19.00 hod.
10. 11. činohra Tenor na roztrhání – od 19.00 hod.
14. 11. koncert Barevný podzim v hudbě – od 19.00 hod.
15. 11. činohra Chlap na zabití – od 19.00 hod.
Divadlo Rozmanitostí Most
17. 10. činohra Commedia dell´ponte – od 19.00 hod.
22. 10. dětské divadlo Slůně aneb Proč mají sloni dlouhé choboty – od 10.00 hod.
23. 10. činohra Saxana – dívka na koštěti – od 15.00 hod.
24. 10. činohra Saxana – dívka na koštěti – od 15.00 hod.
29. 10. dětské divadlo Tři čuníci nezbedníci – od 10.00 hod.
3. 11. činohra Kapustnica – od 19.00 hod.
5. 11. dětské divadlo Povídání o pejskovi a kočičce – od 10.00 hod.
12. 11. činohra Saxana – dívka na koštěti – od 10.00 hod.

Upozornění pro občany opozdilce
Upozorňujeme občany města Lom, že dle OZV byl termín splatnosti místního poplatku za odpad do 30. září 2011. Poplatky lze urychleně uhradit na účet č. 1041418379/0800, variabilní symbol 1337,
speciﬁcký symbol – poslední dvojčíslí roku, číslo domu, číslo ulice, dále
můžete uradit poplatek přímo v pokladně MěÚ.
Skutečnosti vedoucí ke vzniku, zániku nebo změně poplatkové povinnosti je občan povinnen oznámit do 15 dnů na MěÚ, kancelář č. 5,
Sýkorová Jana, tel. 476 769 870, email: sykorova@mesto-lom.cz.
Na uvedených kontaktech můžete rovněž požádat o zaslání složenky
k úhradě místního poplatku.
„Děkujeme všem občanům, kteří reagovali na upozornění v Lomské radnici č. 3 o úhradě místního poplatku za provoz systému shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a uhradili poplatky včas. Jak vidno měsíčník Lomská radnice
je skutečně čten a dokonce i svými příspěvky pomáhá a upozorňuje zapomětlivé občany, tedy je také přínosem. Jsem tomu velice ráda, protože Lomská radnice je tvořena vedením města společně se zaměstnanci MÚ Lom právě pro vás Lomáky k tomu, aby vám pomáhala, přinášela
informace, zajímavosti a podněty z našeho města, je jakousi službou pro
vás občany“ raduje se starostka města Kateřina Schwarzová.

Vedení města
blahopřeje
jubilantům
V měsíci říjnu 2011 oslaví tito
lomští občané významné životní
jubileum:
Táborská Vlasta (85 let)
Jindrová Alexandra (75 let)
Romaňuková Alena (75 let)
Bergmann Václav (75 let)
Doubek Josef (75 let)
Eminger Vladimír (70 let)
Krejza Václav (70 let).
Vedení města Lomu jim
upřímně gratuluje a přeje do
dalších let pevné zdraví, štěstí
a mnoho spokojenosti.
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Je tu nový školní rok!
Prázdniny skončily a prvního září
naše školka v Husově ulici přivítala nové
děti, které prvně vkročily do školky. Po
rozloučení se s maminkou začala těmto
„nováčkům“ další etapa života, ve které
se začínají učit samostatnosti. Ve školce
je přivítaly paní učitelky a noví kamarádi, s kterými budou společně trávit
čas plný her, písniček, malování, cvičení a dalších činností zaměřených na
celkový rozvoj osobnosti dítěte. Ze začátku ukápla tu a tam malá slzička při
stýskání po mamince, ale nyní se z naší
školičky ozývá dětský smích a vládne
radostná atmosféra. Paní učitelky připravují na každý měsíc zábavné akce

nejen pro děti, ale i jejich rodiče. Dochází při nich k prohlubování a upevňování vztahu mezi školou a rodinou.
V měsíci září čekala na děti akce s názvem „Barevný den v MŠ“. Děti přišly
do školky v oblečení červené barvy, vypadalo to, jakoby naší školku navštívily
Červené Karkulky a „Karkuláci“. Všem
se líbila módní přehlídka oblečení, které
připravily hodné maminky a za kterou bylo každé dítě odměněno drobnou
sladkostí. A co čeká na děti příští měsíc?
Je to překvapení a vy, čtenáři, se to dozvíte v příštím vydání Lomské radnice.
Alena Růtová,
učitelka MŠ Lom

Zájmové útvary

Začátek nového školního roku v MŠ Loučná
Prázdniny utekly jako voda a 1. září
2011 přivítaly děti z MŠ v Loučné mezi
sebou další nové kamarády. Začátek
školního roku se jako každoročně sice
neobešel bez slziček některých nováčků,
ale i ti brzy překonali počáteční nejistotu
a školka se pro ně, stejně jako pro jejich
starší kamarády, stala místem nových
zážitků a nových kamarádství.
Veškeré společné činnosti a aktivity učitelek MŠ proto směřovaly ke

stejnému cíli – zprostředkovat dětem
pocit důvěry a bezpečí a zajistit jim
atmosféru přátelství v prostředí, kde
stráví několik následujících předškolních let.
Celé září bylo ve znamení seznamovacích her a akcí, které měly za úkol
sblížit děti navzájem, osvojit si nová
pravidla a získat osobní vztah ke své
třídě a paní učitelce. Kromě každodenních činností směřujících k tomuto cíli

Plán akcí Mateřské školy v Lomu
na školní rok 2011– 2012
Září:

Třídní schůzka s rodiči
Seznamovací den
Pedagogicko-provozní porada

Říjen:

Vyhlášení soutěže „O nejhezčího Bramboráčka“ – výrobek z brambor
Zahradní slavnost „Zamykání přírody“
Porada pedagogických pracovníků

Listopad:

Fotografování dětí
Školní výlet do Mstišova
Rozsvěcování podzimu
Porada pedagogických pracovníků

Prosinec:

Mikulášská nadílka
Vánoční dílna
Vánoční besídka
Posezení u vánočního stromečku
Pedagogicko-provozní porada

Leden:

Tři králové v MŠ
Bílý den v MŠ
Soutěž „O nejhezčího sněhuláka“
Porada pedagogických pracovníků

Únor:

Dětský karneval v MŠ
Valentýnská přáníčka
Porada pedagogických pracovníků

Březen:

Vycházka za prvním jarním dnem
Návštěva Městské knihovny v Lomu
Porada pedagogických pracovníků

Duben:

Velikonoční týden
Zahradní slavnost – „Vítání jara“
Vynášení Moreny

Květen:

Květinový měsíc (výzdoba školky)
Návštěva zahradnictví v Loučné
Provozní porada pedagogických pracovníků

Červen:

Cesta za pokladem – oslava MDD
Školní výlet za zvířátky do Mstišova
Zahradní slavnost – „Zamykání školky“ – rozloučení se školáky
Spaní ve školce
Pedagogicko-provozní porada

Do plánovaných akcí průběžně zařazujeme divadelní představení dle nabídky
Divadla rozmanitostí, Divadélka „Ondřej“, každý měsíc se konají „Barevné dny
v MŠ“, turistické vycházky vždy s jiným tematickým zaměřením a od října do
dubna probíhá v MŠ Lom, PKH saunování dětí.

prožily děti „seznamovací dopoledne
v MŠ“, které probíhalo formou rozmanitých „sbližovacích“ her a 29. září
s cílem „poznej své okolí“ vyrazily
společně se svými učitelkami na „turistickou vycházku“.
Přejeme nejen nováčkům, ale i všem
ostatním dětem, aby se jim školka stala
milým místem, na které budou rády
vzpomínat.
Jitka Ryšlavá

Začal nový školní rok a s ním i nabídka zájmových aktivit. V průběhu měsíce září
se děti rozhodují, do jakého zájmového útvaru se pro daný školní rok přihlásí.
Všechny uvedené kroužky vedou ve svém volném čase učitelé ZŠ+MŠ Lom.
Nabídka pro školní rok 2011/12
 Pěvecký kroužek – svou pravidelnou činnost zahájil již 26. 9. 2011
 Mažoretky – mladší i starší dívky zde mohou zdokonalit své pohybové
schopnosti. První secvičná proběhla 21. 9. 2011.
 Rybářský kroužek – děti se v průběhu roku naučí teorii rybaření, následně
mají možnost složit zkoušku a získat „rybářský lístek“
 Nápravy speciﬁckých poruch u dětí – velkým přínosem pro děti i rodiče se
SPU
Zájmové útvary svým obsahem přinášejí dětem nadšení pro věc, radost z úspěchu a především rozvíjejí i objevují jejich schopnosti.

Návštěva dětí v knihovně
V rámci celorepublikové akce „Týden knihoven“ proběhly v Městské knihovně Lom besedy pro děti ze ZŠ
v Lomu. Tématem těch letošních byl „Světový den zvířat“.
Děti byly seznámeny s tímto svátkem, který se slaví 4. října
na počest sv. Františka z Assisi, který celý svůj život zasvětil
péči o nemocná a opuštěná zvířata. Rovněž jsme dětem připomenuli, že zvířátka jsou součástí naší planety a měli bychom být k nim ohleduplní a uvědomit si, jak jsou pro náš život důležitá, co nám přinášejí, jak nám pomáhají a obohacují
náš život. Reakce dětí byla skvělá a jejich dotazy a povídání
nebraly konce. Poté si děti zasoutěžily v hádankách a kvízech o drobné sladkosti, které věnovalo město Lom a na rozloučenou zazpívaly písničku nebo přednesly básničku.
Besedy byly spojeny i s výtvarnou soutěží na téma „Nejoblíbenější zvířátko“. Celkem se sešlo na 52 výkresů a výtvarných prací od dětí z 0. ročníku a tříd 1.A, 1.B, 2.A, 4.A,
5.A, za které děkujeme. Po vyhodnocení čeká na vítěze odměna věnovaná městem Lom. Vítězná dílka budou vystavena v městské knihovně.
Kolektiv městské knihovny Lom
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V roce 2011 oslaví Lom 670 let od první písemné zmínky o obci
V letošním roce si město Lom připomene již 670 let od první písemné zmínky od vzniku obce. K tomu to výročí připravilo město spolu s městskou knihovnou vědomostní soutěž týkající se historie, do které se může zapojit široká veřejnost. Soutěž bude probíhat od měsíce února 2011 do měsíce října 2011. Každý měsíc bude v Radnici uveřejněna soutěžní otázka, v měsíci listopadu 2011 dojde k vyhodnocení celé soutěže a budou vybráni 3 výherci s nejvyšším počtem správných odpovědí. Odměněni budou hodnotnou knižní odměnou.
Správné odpovědi zasílejte písemně na adresu: Městská knihovna Lom, nám. Republiky 13, 435 11 Lom., nebo e-mailem: knihovna@mesto-lom.cz. Těšíme se na vaše odpovědi.
Na naší cestě dějinami města Lomu
se stále setkáváme s tím, jak významnou roli v jeho vývoji hrálo hornictví.
V našem posledním zastavení se o jeho
vlivu zmíníme ještě jednou. Nebudeme
se dívat jen do té vzdálené minulosti,
ale více tam, kam sahá i paměť současníků – tedy do období po roce 1945.
S rozvojem i útlumem těžby uhlí
úzce souvisel rozvoj Lomu po všech
stránkách, tedy i změny v počtu obyvatel. Víme, že v roce 1843–45 měl
Lom 650 obyvatel, bydlících asi ve 120
domovních číslech. Z toho asi stovka
byla české národnosti. Brzy však došlo
k velkým změnám. Po dostavění obou
železničních tratí začaly důlní společnosti otvírat nové doly. S hromadným
příchodem dělníků z vnitrozemí bylo
třeba stavět domky a Lom se rozrůstal.
V roce 1890 byl úřední počet obyvatel již 1 830, z nich pak asi 160 Čechů.
Po třiceti letech, 16. 2. 1921 má Lom
8 806 obyvatel. Významné však, zejména v kontextu s okolními obcemi,

emigrace“ z města dokořán. Důvodem
bylo nejen ukončení těžby na dole Kohinoor I., ale zejména stavební uzávěra, trvající až do roku 1995. Tento
krok souvisel s úvahou o vytěžení
uhlí, ležícího v katastrálním území
Lomu a na jih od něj. Kdo chtěl bydlet lépe než jeho dědeček, stěhoval se
do Mostu, Litvínova či Meziboří. Tam
bylo pro horníky a zaměstnance chemických závodů bytů dostatek. A tak
vytrvalců a patriotů ubývalo. V roce
1970 bylo obyvatel ve městě 4 861,
o deset let později v roce 1980 již
4 042 a v roce 1991 jen 3 214. Potom
se pád zastavil a lomských pomalu

bylo národnostní složení. 6 018 obyvatel bylo české národnosti. V roce 1930
stoupl počet obyvatel na 10 335. Po
tomto vrcholu pak přišly už jen pády.
První nastal v letech 1938–39. Ten nesouvisel s hornictvím, ale s Mnichov-

ským diktátem. Odchod Čechů nebyl
plně nahrazen německými přistěhovalci. V roce 1945 měl pak Lom již jen
5 812 obyvatel.
Šedesátá léta 20. století byla dobou, která otevřela bránu „dobrovolné

přibývá. K 31. 12. 2010 žilo ve městě
Lom 3 821 obyvatel a tento počet se
dále navyšuje. Díky nové rozsáhlé výstavbě a postupnému celkovému zlepšování podmínek pro bydlení je naděje,
že jeho dějiny budou pokračovat dál.

Soutěžní otázka
na měsíc říjen:
 Kolik domů bylo zaznamenáno
v polovině 19. století v Lomu?
 V jakém období měl Lom
nejvíce obyvatel?

Vážení přátelé,
tímto se s vámi soutěž o historii města Lom loučí. Doufáme, že vám
přinesla nejen zábavu, ale i poučení. S nejlepšími soutěžícími se setkáme na vernisáži výstavy o městě Lom, kterou pořádáme jako vyvrcholení letošních oslav založení obce. O termínu budete včas prostřednicVedení města Lom
tvím Radnice informováni.

Téma

Péče o čistotu našeho města
děpodobností nenajdete. Čím to asi
je? V průběhu týdne naše město uklízí
zaměstnanci MÚ Lom. Majitelé rodinných domků mají zřejmě ve svém
okolí rádi čisto proto i oni se zapojují
do úklidu. A co ostatní?
Nejvíce zarážející je to, že všichni
přemýšlíme, kdo tohle může dělat. Jak
se odpadky a nepořádek na ulici dostaly? Vždyť s kýmkoliv a kdykoliv
na toto téma mluvíme, každý se pohoršuje, jak jsou dnes „ti lidé hrozní a nepořádní“.
Nikdo neřekne: „to já chápu, já to
někdy také tak dělám.“ Lidé zřejmě jinak konají, když si myslí, že je nikdo
nevidí, a jinak, když jsou na očích nebo
doma. Ale jsou naopak někteří občané,

kterým nepořádek vadí do té míry, že
jdou a dobrovolně a nezištně jej uklízejí i na veřejném prostranství. Není
možná těchto lidí mnoho, ale není jich
ani málo. Nikde se svou prací nechlubí,
prostě jdou a udělají ji. Ty je třeba alespoň takto pochválit a poděkovat jim.
Děkujeme všem, kterým není vzhled
našeho města lhostejný. Prosíme,
pojďme se všichni společně podílet
na čistotě a krásném vzhledu našeho
města. Třeba jen tím, že namísto odhození nedopalku či obalu od žvýkačky
na chodník či trávu jej vyhodíme do
odpadkového koše. Tento prostý vzor
výborně působí též na naše ratolesti.
Starostka města
a kolektiv zaměstnanců MÚ Lom

Odpady a opět odpady

Vážení spoluobčané,
já a moji kolegové z Městského
úřadu Lom bychom vás chtěli touto
cestou upozornit na pohled, který
zřejmě nepotěší nikoho. Odpadky
všeho druhu po příkopech, cestách,
cestičkách, v křoví, na trávnících, na
autobusových zastávkách, na krajích
lesa – láhve od pití, pytlíky od svačin, plastové tašky, hadry, kola od aut,
suť. To všechno vidíme v ulicích našeho města a jeho okolí. Všimli jste si
také jako já toho, že největší nepořádek je vždy o a po víkendu a především na hlavních ulicích našeho města
a v okolí domů s nájemními byty? Pokud zajdete mezi rodinné domky, takový nepořádek zde s největší prav-

Za odpady a černé skládky založené na území obce zodpovídá obec. Jejich odstranění není snadné ani levné.
Vždycky na to nestačí práce obecních
zaměstnanců. Pokud je skládka větší
a musí se využít i technika, náklady neúměrně rostou. Nejlépe je černým skládkám předejít. Všímat si, co se v okolí
našeho města i ve městě děje. Nemusí to
být jen náš občan, který se chová tímto
nepochopitelným způsobem a hyzdí
a znečišťuje životní prostředí.
Odstraňování a likvidace odpadů
a černých skládek je čím dál více ﬁnančně náročnější.

Na stránkách města Lom jsme měli
umístěnou anketu ohledně třídění odpadů a výsledky ankety nám udělaly
velkou radost. Z výsledků ankety je
patrné, že narůstá počet lidí kterým
není lhostejná ochrana životního prostředí. Z ankety je zřejmé, že ¾ občanů, kteří se jí zůčastnili odpad třídí.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem spoluobčanům, kteří
vzorně třídí jednotlivé komodity
a snaží se i zmenšením (sešlápnutím)
obsahu maximálně využít prostoru
sběrných nádob. Zároveň bychom
chtěli poprosit ty spoluobčany, kteří

tak dosud nečiní a netřídí, aby tak co
nejdříve učinili.
Opatřeními, jakým je napříkald třídění odpadů, se dá ušetřit za rok značná
ﬁnanční částka, která může být použita
v rámci obce ke zlepšení vzhledu a vybavení veřejných prostranství, nebo na
jiném vhodném místě, třeba k sanaci
černých skládek.
Bohužel nemají však všichni bohulibé záměry a škodí městu tím, že
přehazují kontejnery na tříděný odpad některým občanům do jejich zahrad, nebo je dokonce i podpalují,
čímž způsobují městu nemalé ﬁnanční
ztráty. Prosíme, všímejme si více
svého okolí a buďme ohleduplní k našemu prostředí pro život.
Kolektiv zaměstnaců MÚ Lom

Psí exkrementy

plochy, chodníky a veřejná prostranství jsou toho důkazem. Není milé vidět a ještě horší je našlápnout psí hovínko. Naši pejsánci za to nemohou,
to my, jejich páníčkové, musíme po
nich uklidit. „Proto prosím vás milovníci pejsků přijďte na Městský
úřad Lom, kde při placení poplatků
za své pejsky dostanete na požádání

papírové sáčky na psí exkrementy.
Mohou se vyhazovat do běžných odpadkových košů. Ať je naše město
čisté a pěkné. To záleží především
na nás samotných,“ apeluje na občany starostka města Lom Kateřina
Schwarzová společně se zaměstnanci
MÚ Lom.
Kolektiv zaměstnaců MÚ Lom

Na co si milí Lomáci hodně stěžujete, jsou psí exkrementy. Neřízené
venčení psích miláčků má za následek… to všichni ostatně víme. Mezi
držiteli psů jich není mnoho, kteří
po svých pejscích uklízejí. Travnaté

Starosti – nejsou zbytečné?!
Vážení spoluobčané, denně se
všichni pohybujeme po jednotlivých
částech našeho města, vnímáme, vidíme a máme radost z toho, že se
vzhled obce neustále vylepšuje. Slyšíme od lidí slova chvály, kterou
opravdu nešetří a která nás vždy znovu
potěší. Na druhé straně jsou věci, které
nás doslova dráždí, a proto bychom
chtěli upozornit občany, kterých se to
týká. Máme pro ně takový svůj výraz
„kopičkáři“. „Kopičkáři“ mají své zahrady krásně upravené, ale na přilehlých obecních pozemcích je složeno
jejich dřevo, kopičky kamení a hlíny,
kůry nebo písku apod. Tzv. – co je za
jejich vrátky je až tolik netíží a nebolí.
Lze toto pochopit v případě toho,
když si někdo nechá dovézt dřevo nebo
materiál na stavbu a nemůže zpravidla
s tímto nákladem až na svůj pozemek.
Pokud ale tento materiál – ona „kopička“ – byla na obecním pozemku po
celý rok, někdy i déle, to je od těchto
občanů nezodpovědné a sobecké

i s ohledem na jejich sousedy. Vzhled
obce je obrazem lidí, kteří v ní žijí.
Je pravda, že v ní žijí lidé různí, tedy
i ti, kteří mají svou zahradu vyšperkovanou, a to, co by ji hyzdilo, odsunou
na obecní pozemek Před domem mají
i nadále nepořádek, ale ten už jim nevadí, neboť není na jejich zahradě.
Tímto chceme občany požádat o nápravu, ti kteří neuklidí své tzv. kopičky,
se dopouští přestupku nebo správního
deliktu podle zákona č.200/1990 Sb.
o přestupcích a zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích. Ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství (záboru) je třeba povolení a dle Obecně závazné vyhlášky
č. 2/2010 je zábor veřejného prostranství zpoplatněn.
Omlouváme se všem těm, kterých
se tento problém netýká, tedy těch, co
mají uklizeno a tzv. zameteno i před
vlastním prahem a vlastními vrátky.
Vedení města Lom a zaměstnanci MÚ
Lom děkují všem za pochopení.
Kolektiv zaměstnanců MÚ Lom/
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Pilotní projekt dálkového odečtu spotřeby plynu v Lomu
Lom spouští pilotní projekt automatického dálkového měření spotřeby
plynu. Díky tomuto způsobu odečítání
měřičů bude mít každý možnost později
sledovat spotřebu plynu stejným způsobem, jakým si prohlížíme svůj e-mail!

Jak to funguje? Pravidelné odečty
plynoměrů budou probíhat radiově,
tedy bezdrátově. Znamená to, že se informace přenášejí pomocí radiových
modulů umístěných na každém plynoměru. Tato data z měřidel modul ihned

Lomský fotbal

Měsíc září v podání fotbalistů
SK Viktoria Lom

Po nadějném začátku podzimní části
okresního přeboru naši fotbalisté dvakrát klopýtli a ztratili čelní pozici v tabulce. Prohry na hřišti Obrnic a především v domácím nešťastném utkání
se Sokolem Horní Jiřetín „B“ všechny
velice mrzí a jsou komplikací při cestě
za vysněným postupem do vyšší soutěže. Po těžkém boji podlehli i v pohárovém utkání s účastníkem vyšší sou-

těže. Hráči však vzkazují, že do konce
soutěže zbývá ještě mnoho utkání a zapracují na nápravě!
K dalšímu utkání okresního přeboru
nastoupili 8. října v Bečově, kde však
opět podlehli domácímu týmu 2:4.
Již nyní vás zveme na domácí
utkání s týmem Kopisty „B“. V neděli
16. října v 15.30 hodin vás čekáme na
našem útulném stadionu.

odesílá přes síť dodavatele do centrálního serveru. Zde se data automaticky
vyhodnocují, zaznamenávají, vizualizují a zálohují. Proto je možné vidět
jednotlivé odečty okamžitě v reálném
čase, přehledně v grafech a v číselných
tabulkách.
Proč měření on-line? Je to nejjednodušší způsob, jak najít úspory a zároveň eliminovat ztráty a podvodné
jednání (odpojení plynoměru, neautorizovaná manipulace s měřidlem, nefunčknost měřidla, úniky plynu). Abychom my všichni měli přehled o své
spotřebě, nutně musíme sledovat údaje
z měřidel průběžně. Ne pouze jednou
za rok. Získáním přehledu si vytvoříme představu o maximální a minimální spotřebě a změníme tak své chování směrem k šetření dané energie.
Okamžitě zjistíme závady, abnormální
stavy, vady měřidla, úniky plynu.
Takovéto případy se při odečtech
jednou za půl roku či za rok špatně
dokazují a velmi obtížně se řeší. Tam,
kde jsou měřiče přístupné zvenku,
máme možnost připojit funkci hlášení otevření a zavření skříně. Pokud

by někdo manipuloval s odečítacím
modulem, ihned se vyšle alarm a chybová zpráva. Pokud by modul byl neoprávněně odpojen, zjistíme při nejbližším odečtu, že modul nic nevyslal.
Vždy zkrátka máme přehled o tom, co
se děje s měřičem.
Obyvatel domu či bytu má své přihlašovací jméno a heslo. Každý, kdo
vlastní internetové připojení (doma
nebo v práci či na mobilu), může se
podívat na momentální spotřebu plynu
ve svém domě nebo bytě přes webový
portál, kde najde podobné přihlašovací
okénko, jako když se přihlašuje na svůj
e-mail.
Odečítací moduly lze nakonﬁgurovat na libovolný odečítací interval.
V bytových domech se běžně používá
interval 20 minut. Baterie odečítacího
modulu má při takovéto frekvenci odečtů životnost přibližně 10 let.
Instalace radiových modulů je
rychlá a snadná. Nikde se nemusí vysekávat kabely. I proto je snadné takovéto měření zavést.
Všeobecný trend v EU směřuje
k soustavnému odečítání měřidel ener-

gií. Poskytuje to všeobecně mnohem
lepší a snadnější kontrolu pro obě
strany – klienty i poskytovatele.
Automatické radiové měření on-line instaluje ﬁrma Nowire, s. r. o. pro
RWE GasNet, s. r. o., která tento pilot
investuje a organizačně zastřešuje.

Sport
Lomský šipkový klub „Darts club Sokolovna Lom“
Představujeme členy Lomského klubu šipkařů „Darts Club Sokolovna Lom“, kteří reprezentují naše město a vůbec se nemusejí za své vynikající výsledky stydět.
Aktuální soupiska družstva: Václav Šteﬂík – Lom, Jaroslav Hošek – Lom, Luboš Sálus – Lom, David Kohoutek – Lom,
Jindřich Šabouk – Lom, Martin Šeﬂ – Litvínov, Josef Hakszer – Trnovany. Členové klubu: Vladimír Eminger, Josef Hakszer, Jaroslav Hošek, Petra Kasalová, David Kohoutek, František Krepčík, Luboš Sálus, Aleš Stehlík, Jindřich Šabouk, Martin
Šeﬂ, Václav Steﬂík, Iveta Šteﬂíková, Michal Vlček, Karel Žižka.

VÝSLEDKY:
1. kolo Severočeského poháru: SK Viktoria Lom – Viktoria Ledvice 2:4

Okresní přebor:
2. kolo: Brandov – SK Viktoria Lom 0:1
3. kolo: SK Viktoria Lom – Nová Ves v Horách 5:0
4. kolo: SK Viktoria Lom – Polerady „B“ 4:2
5. kolo: Sokol Obrnice – SK Viktoria Lom 2:0
6. kolo: SK Viktoria Lom – Sokol Horní Jiřetín „B“ 0:2
7. kolo: Sokol Bečov – SK Viktoria Lom 4:2

Mužstvo starší přípravky SK Viktorie Lom
se ujalo vedení v tabulce okresního přeboru
Při vítězstvích nad H. Jiřetínem 2:1,
v Bečově 6:1 a v Kopistech 5:0 se do
listiny střelců zapsali M. Hrubý čtyřmi
brankami, D. Rošnicka třemi, J. Hrubý

a J. Šimůnek dvěma brankami a Š. Vaňo
a J. Mitka po jedné brance. Našim nadějím držíme palce do dalších bojů.
Text a foto: Pavel Barák

Trenér J. Hrubý s nejmladšími svěřenci o přestávce utkání dospělých v rámci náboru nových fotbalistů.
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Ligové klání v šipkách dne 2. 10. 2011 v Bílině, kterého se zúčastnili také lomští šipkaři a vítězný tým po návratu do domovského klubu.

Svaz lomských chovatelů poštovních holubů
hodnotil závodní sezonu 2011
Dne 3. 9. 2011 se uskutečnilo v klubovně chovatelů poštovních holubů
v Lomu vyhodnocení závodní sezony
2011. Milé pozvání přijala starostka
města Lom Kateřina Schwarzová,
která se zhostila nesnadného úkolu –
předávala vítězům (první místo obsadil Kahoun Jan, na druhém místě se
umístil Studnička Ivo a třetí místo získal Valenta Bedřich) hodnotné ceny,
jenž věnovali sponzoři – členové klubu
a město Lom. Tímto sponzorům velmi
děkujeme za jejich vstřícnost.
Svaz lomských chovatelů poštovních holubů čítá dvacet členů. Lomští
holubi létají např. z Belgie, Holandska,

Starostka Kateřina Schwarzová s držitelem putovního poháru Janem Kahounem.

Německa, ale rovněž z Čech. Nejdelší
trať, kterou holubi absolvují je cca
1 000 km dlouhá. Nejrychlejší holubi
dosahují rychlosti až 90 km/hod.
Členové svazu se scházejí každý poslední pátek v měsíci, kde si vyměňují
zkušenosti, klábosí o závodech, opravují
a desinﬁkují závodní koše, ve kterých se
holubi přepravují na startovní místa, dělají různé brigády, např. úklid klubovny
a drobné opravy. Při závodní sezóně se
však členové svazu setkávají každý týden při nasazování holubů na závody.
S pozdravem letu zdar. Členové
svazu chovatelů poštovních holubů
v Lomu.
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