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Co nového ve městě v roce 2015
Město Lom za poslední roky
zkrásnělo. Podařilo se zde vybudovat
spoustu staveb, jako například chodník v ulici Podkrušnohorské, který pomohl vyřešit bezpečný pohyb
chodců v ulici.
Z důvodu značného nárůstu počtu aut v našem městě byla vystavěna parkovací plocha v ulici Novostavby, došlo k zateplení kulturního
domu, požární zbrojnice a bočních
zdí penzionů. Tyto stavby získaly
rovněž krásnou novou fasádu jako
i další domy ve městě. Dále byla
provedena rekonstrukce Havlíčkova náměstí a mnoha chodníků a ulic.
Jde pouze o některé s realizovaných
staveb minulých let.
Rovněž pro letošní rok město
Lom připravuje mnoho změn v podobě nových staveb. Budou vybudovány přechody pro chodce v ulici
Vrchlického, které zajistí bezpečné
přecházení chodců v této ulici. Občanům, kteří navštěvují lomský hřbi-

tov, stavba autobusového obratiště
ulehčí dopravu na toto pietní místo,
kde rovněž v letošním roce plánujeme zahájit stavbu kolumbárií.
Další z připravovaných staveb,
které město Lom provede, je rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu v ulici Březová. Tato stavba zajistí klid obyvatelům dané ulice,
kteří se v posledních letech obávali
o řádnou dodávku pitné vody do jejich nově postavených domů. Budeme pokračovat ve výstavbě parkoviš
v našem městě. Budou dále rekonstruovány chodníky pro pěší a komunikace a také veřejné osvětlení.
Z ﬁnančních prostředků získaných
z dotačních titulů opravíme další budovy v majetku města a ty stavebně
a staticky nevyhovující zdemolujeme.
Věříme, že rovněž občané našeho
města se zapojí a pomohou s opravami fasád svých domů, úklidem svých
pozemků k následnému zlepšení tváře našeho města.

Černé skládky na území našeho města
– stávají se snad samozřejmostí?

Protože nechceme dopustit to, aby se zakládání černých skládek u nás ve
městě stalo samozřejmostí, upozorňujeme tímto způsobem opět na neskutečnou bezohlednost některých občanů, kteří žijí mezi námi.
V našem městě se snažíme, alespoň
většina z nás, udržovat čistotu a pořádek, zabezpečovat pravidelný svoz
odpadů. Provoz na sběrném dvoře je
6 dní v týdnu nebo po telefonické dohodě jsme schopni občanům zajistit
otevření sběrného dvora i mimo provozní dobu a přijmout bezplatně odpady, aby nevznikaly černé skládky na

odlehlých místech v okolí města, a přesto se černé skládky na území našeho
města neustále objevují!
V pondělí 26. 1. 2015 v odpoledních hodinách směrem na bývalou
obec Libkovice a na konci ul. Komenského osady, vysypal bezohledný a sobecký člověk vybouraná okna, zřejmě
z opravy svého rodinného domu i pře-

sto, že mohl odvézt zdarma vše na otevřený místní sběrný dvůr.
Je přeci na nás na lidech, abychom
se zamysleli sami nad sebou a konečně
si už uvědomili, že zakládáním černých skládek škodíme jen a jen sami
sobě a našemu prostředí pro život.
Velmi děkujeme všem všímavým
občanům, kteří nás na tuto neskutečnou sobeckost a obrovskou drzost upozornili a černou skládku nahlásili pracovnicím MÚ Lom.
Kolektiv zaměstnanců MÚ Lom

Nechcete se soudit? Vyzkoušejte VašeStížnosti.cz

Požární zbrojnice a kulturní dům si nový pláš již zasloužily...

Změna telefonních čísel
Upozorňujeme občany města na změnu telefonních čísel v budovách Penzionů
pro seniory Lom.
Adresa PPS
Lom, ČSA čp. 487
Lom-Loučná, Novostavby čp. 124

Tel. číslo platné od 1. 2. 2015
704 070 842
704 070 836

Možnost vyřešit spotřebitelský
spor bez soudu s pomocí nestranného
prostředníka využívá stále více spotřebitelů.
Máte spotřebitelský problém, například zamítnutou reklamaci? Prodejce
nekomunikuje, nebo vás jeho reakce
neuspokojuje? Domníváte se, že jste
v právu, hledáte způsob, jak řešit nastalou situaci, ale nechce se vám hnát
věc k soudu? Nemusíte. Nejjednodušší
cestou k nápravě může být služba mimosoudního řešení sporů. Jak to probíhá? Na webové stránce www.vasestiznosti.cz vloží spotřebitel stížnost,
kde identiﬁkuje obchodníka a popíše
svůj případ. Naši poradci pak vypracují ke stížnosti stanovisko a kontaktují obchodníka s výzvou, aby případ
řešil. Může se jednat o stížnosti na
zboží, služby nebo jednání konkrétního prodejce. Službu provozuje dTest
za podpory Ministerstva průmyslu
a obchodu a její využití je zdarma.
K unikátním vlastnostem služby
VašeStížnosti.cz patří, že celý proces
řešení stížnosti je veřejně dostupný na
webové stránce www.vasestiznosti.cz.
Vedle bezprostředního řešení konkrétních stížností tak slouží i jako zdroj

informací o přístupu jednotlivých obchodníků k zákazníkům. Spotřebitelé
tak mají možnost zjistit, jak ten který
obchodník reaguje při řešení případných problémů.

Se svými problémy se také můžete svěřit právním poradcům na poradenské lince 299 149 009, která je
k dispozici každý všední den od 9 do
17 hodin.

Výzva rodičům
Vážení rodiče, pokud máte zájem účastnit se slavnostní akce „Vítání občánků do svazku města“, které město Lom plánuje na měsíc březen 2015, kontaktujte,
v souladu s příslušným ustanovením zákona o ochraně osobních údajů, do konce měsíce února 2015 příslušné úřednice MěÚ pro potvrzení své účasti, a to na
tel. 476 769 863 nebo 476 769 864.
Děkujeme za pochopení

Informace o pohybu obyvatel ve městě Lom
V roce 2014 se do našeho města nově přihlásilo k trvalému pobytu 156 obyvatel, narodilo se 26 dětí, odhlásilo se z našeho města 173 obyvatel a zemřelo 33 obyvatel.
Město Lom má k 1. 1. 2015 celkem 3 733 obyvatel, z toho:
dospělí: 3 035 (1 556 žen / 1 479 mužů)
děti od 15 do 18 let: 120 (71 dívek / 49 chlapců)
děti do 15 let: 578 (287 dívek / 291 chlapců)
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Základní škola a Mateřská škola Lom  Základní škola a Mateřská škola Lom

Všeználci v ZŠ Lom
Blíží se doba zápisu předškoláčků do 1. třídy ZŠ a tak jsme se
13. ledna vypravili na návštěvu 1. třídy
ZŠ v Lomu a moc jsme se těšili.
Cestu nám zpříjemnilo sluníčko
a než jsme se nadáli, stáli jsme před
budovou školy. Uvnitř děti překvapila
výzdoba a barevné malby, které celkově zdobí prostory školy a vytváří tak
velmi příjemné prostředí.
Ve třídě nás mile přivítala paní učitelka Petra Šamunová s paní ředitelkou
Ivanou Šabkovou, žáčci 1.A a sovička,
která je maskotem třídy. Prvňáčci nám
předvedli, co se už všechno naučili, jak
dokáží pracovat s interaktivní tabulí,
jak pěkně čtou a píší.

Předškoláci navštívili lomskou základní školu

Paní učitelka do práce zapojila
i naše předškoláčky a tak se z nich
na chvíli stali školáci. Usedli do lavic a pod vedením paní učitelky a za
pomoci kamarádů školáků vypracovali list s jednoduchým matematickým
úkolem. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali a zatančili.
Ze školy děti odcházely s hezkými
dojmy, sladkou odměnou a dárečkem,
který pro ně prvňáčci vyrobili.
Děkujeme a těšíme se na další návštěvu.
Miluše Vondráčková
a Všeználci z MŠ Loučná

Ve středu 14. ledna 2015 navštívily
děti z MŠ Lom, které právě v těchto
dnech čeká zápis do školy, ZŠ v Lomu,
aby se blíže a podrobněji seznámily se
školním prostředím.
Předškoláci se do školy velmi těšili.
Vyrazili jsme brzy po svačině, abychom
s prvňáčky strávili společnou vyučovací
hodinu. Paní učitelka z první třídy pro
nás měla připravený velmi pěkný ukázkový program. Děti měly možnost aktivně se zapojit do všech činností, které
je v první třídě čekají. Vyzkoušely si
práci na interaktivní tabuli, hláskovaly
některá písmena abecedy, zazpívaly si
a dokonce také zatančily s polštářkem
a na závěr si společně s prvňáčky, kteří
jim velmi ochotně a aktivně pomáhali,
vypracovaly školní pracovní list. S sebou do školky si odnášely nejen milý
dárek – sovičku, ale také příjemné zážitky a radostné dojmy.

Děti převzaly odměny za svá vánoční okénka

„Zdravá 5“ v MŠ Loučná
Čtvrtek 15. 1. byl v naší MŠ dnem
zdravé výživy.
Navštívila nás kuchařka Berta s programem ,,Zpívánky zdravé 5“. Tento
program je zaměřený na zdravou výživu
a životní styl. Je provázen písničkami,
cvičením, tanečky a praktickými úkoly.
Děti se aktivně zapojily, třídily obrázky
zdravých a nezdravých potravin, připo-

mněly si pravidla stolování, ochutnávaly a hádaly druh ovoce nebo zeleniny,
připravily si a vyzdobily zdravý svačinkový talíř. Nakonec se s paní kuchařkou
Bertou rozloučily a jak jinak než zdravou písničkou a tanečkem. Děkujeme za
pěkně prožité dopoledne a dáreček v podobě zpěvníku a CD s tematickými písničkami.
Miluše Vondráčková

Ve středu 21. 1. 2015 proběhlo
v lomské knihovně vyhodnocení soutěže „O nejhezčí vánoční výzdobu
okna“. Do soutěže přihlásilo své vánoční okénko čtrnáct dětí. A také pro
všech čtrnáct dětí byly připraveny odměny a sladkosti, které jim předala
spolu se srdečnou gratulací starostka
města Kateřina Schwarzová.
Gratulujeme Elišce a Šimonovi
Kůstovým, Karlovi a Danielovi Gažiovým, Janě Sahulové, Štefanovi, Valentýně a Matyášovi Vaňovým, Adélce
Kubů, Erikovi Kocurovi, Terezce
Černé, Miroslavu Štírkovi, Týnce Mošovské a Aničce Demeterové.

Týden se sněhuláky
Konečně napadl první sníh a to byla
pro nás výzva k tradiční zimní zábavě.
Protože se ani práce ani sněhu nebojíme, pustili jsme se s vervou do toho.
Není nad takovou první jízdu na lopatě, vytvoření sněhové koule, stavění
kamaráda sněhuláka, který nás vítá při
příchodu do školky, nebo je libo sněhovou bábovku? Protože se dílo dařilo,

nezůstalo jen u zábavy v prostorách
naší zahrady, ta pokračovala v době nepříznivého počasí i uvnitř školky. Děti
se naučily básničky a písničky o sněhulácích, hrály si na sněhuláky prostřednictvím pohybových her, plnily
úkoly v pracovních listech a grafomotorické cviky, nakonec si také sněhuláky vyrobily i namalovaly.

Lomští senioři

I ve vyšším věku můžete být aktivní
Školní bus města Lom funguje nadále
Od 1. 1. 2015 funguje nadále školní autobusová linka města Lom. Tento autobus mohou nadále ZDARMA využívat děti a senioři, kteří jsou držiteli speciálních
karet, vydávaných na sekretariátu MěÚ Lom. Školní autobusová linka je označena
viditelnou cedulí „Město Lom – školní bus“.
Jízdní řád školního autobusu města Lom – platný od 1. 1. 2015
Pracovní dny
Trasa
Lom, rozcestí M. Radčice
Lom, náměstí
Lom, Červený kříž
Lom, škola
Lom, Geologický průzkum
Loučná
Loučná, konečná
Loučná
Horní Lom

Čas
7:19
7:23
7:24
7:25
7:26
7:29
7:32
7:33
7:34

Pracovní dny
Trasa
Litvínov, Koldům
Litvínov, 3. ZŠ
Litvínov, Citadela
Litvínov, sportovní hala
Litvínov, mototechna
Litvínov, Máj
Litvínov, 1. ZŠ
Litvínov, nádraží

Čas
7:36
7:37
7:38
7:40
7:41
7:42
7:44
7:47

Nejedná se o pouhou frázi, kterou
slýcháte v reklamních spotech např. na
léky, ale v Lomu se jedná o skutečnost.
O této skutečnosti jsme se přesvědčili
dne 22. 1. 2015, kdy se na sále Kulturního domu Lom konala výroční schůze
Klubu seniorů Lom. Po přivítání hostů,
tj. starostky města Lomu a zástupce
Regionálního svazu důchodců Most
(dále jen RSD Most) vystoupily mažoretky ze Základní školy a Mateřské
školy Lom. Poté paní Voříšková seznámila přítomné se zprávou o činnosti
za rok 2014, tedy s tím jak hospodařili a co pěkného je v loňském roce potkalo a hlavně jak byli aktivní.
Ze zprávy vybíráme to nejdůležitější:
KS Lom má 91 členů, klub vede 5 členů
výboru a 3 desítkářky. Konalo se 12 výborových schůzi a 12 členských.
Leden – divadlo Most představení Holokaust, výlet do Lázní Mšené s léčebnou procedurou a vyprávěním o historii a současnosti lázní

Únor – beseda se spisovatelem panem Švejdou
Březen – oslava MDŽ na sále KD
Lom, účast na promítání ﬁlmu Babovřesky a Lize zábavy v Citadele
Litvínov, zakoupili 21 ks známek
k 9. sjezdu seniorů
Duben – oslava jubilantů v sále KD
Lom, vedení KS Lom se zúčastnilo
konference v Ústí nad Labem a výjezdového zasedání v Krupce, které pořádal RSD Most. Zaslána byla také přihláška o nejaktivnější klub kraje.
Květen – účast na stavění májky, byl
proveden generální úklid klubovny,
proběhlo vystoupení k svátku matek
v Citadele Litvínov a členové se zúčastnili Her seniorů
Červen – zájezd směr Jičín – Humprecht, Sobotka a hrad Kost a rekreace
do Šikova pro 5 členů
Červenec – výlet ve směru Jáchymov,
Klínovec, Boží Dar, Kadaň a rekreace
pro 12 členů na chatu Trnávka
Srpen – zájezd Písek, Albrechtice

a k tanci a poslechu v sále KD Lom
hráli manželé Hvozdovi
Září – zájezd směr Okoř, Veltrusy, Nelahozeves, Libochovice, Chrámce, konal se zájezd do Itálie, Den seniorů slavili v sále KD Lom. Členky v počtu 4
byly u hejtmana Ústeckého kraje pana
Bubeníčka, kde byly předány ceny
3 nejaktivnějším klubům v Ústeckém
kraji. KS Lom mezi nimi nebyl
Říjen – představení Dokonalá svatba
v divadle Most od RSD Most, beseda
s Halinou Pawlowskou v Citadele
Litvínov
Listopad – účast na celorepublikovém sjezdu seniorů v Praze, členové
se účastnili akce na městském hřbitově
v Lomu u příležitosti výročí důlního
neštěstí v roce 1947. Členové vybrali
ﬁnanční příspěvek ve výši 1 580 Kč na
akci pořádanou městem Lom „Štěkání
na Ježíška“, účastnili se rozsvícení vánočního stromu
Pokračování na str. 3
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Lomští senioři

Lomská Odyssea
byla odcizena

I ve vyšším věku můžete být aktivní
Dokončení ze str. 2
Prosinec – 2 členky se účastnily Ligy
zábavy v Citadele Litvínov a umístily
se na třetím místě, konala se vánoční
besídka a zájezd na adventní trhy do
Drážďan, rozloučení s rokem 2014 se
konalo v sále KD Lom, členové se také
zúčastnili akce pořádané městem Lom
„Adventní setkání“.
Dále členové sestavili skupinu tanečnic „Holek seniorek“, které zpestřují
svým vystoupením akce pořádané KS
Lom. Aktivně také působí klub turistek,
který chodí na vycházky, některé členky
navštěvovaly Univerzitu třetího věku
v Mostě. Mají perfektně vedenou kroniku, pár fotograﬁí naleznete i na webo-

vých stránkách města Lomu v odkazu
http://www.mesto-lom.cz/spolky-sdruzeni/klub-senioru-lom/kronika-klubu-1/
V závěru této zprávy vyslovila
předsedkyně poděkování vedení města
Lomu, neboť bez této ﬁnanční podpory by nemohli členové absolvovat
tolik zájezdů. Poděkování také patří
za to, že mají krásné zázemí ať již je
to klubovna nebo sál v KD Lom, který
využívají na akce a poděkování bylo
vysloveno také Regionálnímu svazu
důchodců Most za týdenní rekreace
a divadelní představení.
Závěrem nám dovolte vyslovit poděkování vedení KS Lom za perfektní
spolupráci a účast na všech akcích,
které pořádá město Lom.

Socha Odyssea, jíž zdarma věnoval městu Lom pan Plechatý, byla
odcizena. Zřejmě se natolik zalíbila
nějakému drzému nenechavci, že
jí prachsprostě ukradl. Škoda. Domnívám se, že sloužila pro potěchu
oka i duše občanům našeho města.
Takto bude asi zdobit zahradu nějakého nenechavého individua. Orgánům činným v trestním řízení byla
věc krádeže oznámena a možná, že
se ve zloději hne svědomí a než aby
měl z ostudy kabát, protože v našem
městě se neutají, kdo Odysseu ukradl,
tak ji raději vrátí na její místo...
Kateřina Schwarzová – starostka

Termíny jednání
Rady města Lom
a Zastupitelstva města
Lom na rok 2015

Poděkování Klubu seniorů Lom
Členové klubu seniorů Lom si
touto cestou dovolují poděkovat Vedení Městského úřadu Lom a Městským technickým službám za vymalování, úklid a celkovou úpravu naší
klubovny, kterou využíváme v nově rekonstruovaném Kulturním domě. Děkujeme jmenovitě paní starostce, že
i nadále můžeme tyto prostory včetně
velkého sálu využívat pro naše setkání.
Všechny členy klubu také potěšil dáre-

ček, který jsme obdrželi na našem vánočním setkání od představitelů města.
Dále bychom chtěli poděkovat manželům Hejskovým, kteří přispěli dárky
do naší vánoční tomboly a zajistili nám
občerstvení včetně obsluhy na našem
rozloučení s rokem 2014.
Přejeme všem v nastávajícím roce
hlavně zdraví a pohodu.
Za Klub Seniorů č.1 Lom
Marie Pauchlá

5. 1.
19. 1.
2. 2.
16. 2.
23. 2.
2. 3.
16. 3.
30. 3.
13. 4.
20. 4.
27. 4.
11. 5.
25. 5.
8. 6.
15. 6.
22. 6.
29. 6.
13. 7.
27. 7.
10. 8.
24. 8.
7. 9.
14. 9.
21. 9.
5. 10.
19. 10.
2. 11.
16. 11.
30. 11.
7. 12.
14. 12.
28. 12.

Tipy na volný čas od 15. 2. do 15. 3. 2015
14. 2.

dětské divadlo Za branou je drak – Docela velké divadlo Litvínov od
16 00 hod.
od 14. 2. výstava SRDCERÁJ – Zámek Valdštejnů Litvínov
koncert Circus Ponorka – Honza Ponocný – Citadela Litvínov od 19.00 hod.
18. 2.
20. 2.
„Kýble“ aneb šest ran do kýblíku – Citadela Litvínov od 21.00 hod.
22. 2.
dětské divadlo Princezna Konvalinka – Citadela Litvínov od 16.00 hod.
25. 2.
MUDr. Radim Uzel a Pepa Štross: „O sexu převážně nevážně“ –
Citadela Litvínov od 19.00 hod.
26. 2.
divadlo Válka Roseových – Citadela Litvínov od 19.00 hod.
28. 2.
dětský muzikál Popelka – Docela velké divadlo Litvínov od 16.00 hod.
od 1. 3. soutěž O nejhezčí lomskou kraslici – Městská knihovna Lom
do 7. 3. výstava Loutky – Galerie radniční sklípek Litvínov
7. 3.
Dětský maškarní karneval – Kulturní dům Lom od 16.00 hod.
8. 3.
dětské divadlo Pohádky z klubíčka – Citadela Litvínov od 16.00 hod.
12. 3.
ﬁlmový záznam opery Puritáni – Citadela Litvínov od 18.00 hod.
V měsíci březnu proběhne v Městské knihovně Lom měsíc čtenářů s řadou besed
a povídání nad knihou s dětmi ze ZŠ a lomskými seniory. Jednotlivé termíny budou
upřesněny samostatnými plakátky.

Blahopřejeme
V měsíci únoru slaví svá významná životní jubilea tito občané našeho města:
Adlerová Jana
Beranová Alena
Břicháčková Janina
Kašparová Jaroslava
Meierlová Marie
Šastná Eva,
Kapoun František
Vlček Jindřich
Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví, štěstí
a životního optimismu.

Kalendárium Lom
15. 2. – 15. 3. 2015
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

Na Městském hřbitově v Lomu v poli LA, číslo hrobu 30 má
Kamenictví Šelbický, Bohosudov – Krupka vystaveno k prodeji
výše zobrazené zařízení hrobu – urnový hrob. Bližší informace jsou zveřejněny na uvedeném místě, popř. je možno volat
na tel. č. 607 516 520.

Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Zastupitelstvo města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Zastupitelstvo města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Zastupitelstvo města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Zastupitelstvo města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Zastupitelstvo města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu

Vzpomínáme

Knižní nabídka pro lomské čtenáře
Läckberg, Camilla – Kazatel
V pobřežních skalách poblíž švédského
městečka je objevena mrtvola ženy. Pod
tělem oběti jsou však nalezeny kostry
dvou dalších žen, které zmizely před
dvaceti lety. Pitva potvrdí, že všechny tři
zemřely stejným způsobem. Jde o jednoho vraha. Situace se ještě zhorší, když
z blízkého kempu beze stopy zmizí sedmnáctiletá dívka.

Závacká, Irena – Šaty pro Bohyni
Historický román z období starověkého
Egypta zachycuje dramatické události
několika postav a věrně zobrazuje atmosféru tehdejší civilizace. Setkáváme
se s krásnou Injet, která po smrti manžela vede dílnu na výrobu šatů, jež si
u ní kupují nejvlivnější obyvatelé Vesetu. Souhrou nešťastných okolností
však přichází o všechny zakázky.

Děkujeme všem, kteří si vzpomněli na paní Jaroslavu Hudecovou,
která předčasně odešla ve věku nedožitých 59 let. Dne 21. ledna to
bylo již dlouhých 13 let. Stále s láskou a smutkem vzpomínají manžel
a dcery s rodinami.
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Co možná nevíte

Mohlo by vás zajímat

Český rok od jara do zimy – 2.
Milí čtenáři, setkáváme se opět na stránkách Lomské radnice, abychom si přiblížili
různé zajímavosti z naší doby a historie. Pojme si letošní rok přiblížit život a zvyky
našich předků, které určoval rytmus přírody a charakter jejich dnů všedních i svátečních se odvíjel od jednotlivých ročních období. Závislost na přírodě se odrazila v jejich vztahu k zemi, vodě a slunci a projevila se v celém komplexu výročních obřadů
a zvyků. A vám Český rok od jara do zimy přinese mnoho zábavy a poučení.
Únorové Hromnice, čas masopustu
a začátek předjaří
Nastává únor, zima vstupuje do své
druhé části a všichni se už těšíme na předjaří. V mnohých domácnostech bývalo
dobrým zvykem na Hromnice (2. února)
dělat velký úklid po vánocích. Ukládal
se Betlém, pálil vánoční stromek. Den
už se začíná zřetelně prodlužovat, ubývá
tmy a jak napovídá i řada pranostik vztahujících se k Hromnicím, zimní čas vstupuje do své druhé půle. Název Hromnice
vznikl podle voskových svíček „hromniček“, které se světily 40 dnů po narození Krista, na svátek Uvedení Páně
do chrámu. Na památku této události se
v kostelech žehná světlo a s rozžatými
svícemi se koná obřadní průvod. Hořící
svíce tu má význam symbolu Krista jako
„světla národů“. Posvěcené svíčky „hromničky“ si lidé odnášeli domů a užívali je
jako ochranného prostředku proti bleskům, běžně spojovaných s hromem. Svíce
byla už před křesťanstvím vnímaná jako
symbol plamene, světla a života. Zapalovala se při bohoslužbách, stavěla se k rakvím zemřelých. I dnes uctíváme památku
zesnulých o Dušičkách rozžatou svící. Na
adventním věnci zastupují svíčky čtyři
adventní neděle, s malými hořícími svíčkami se setkáváme jako se symboly života
při vánočním zvyku pouštění ořechových
skořápek po vodě, z plamínků a kouře
se věštil osud. Plamen svíčky se ozývá
i v metafoře smrti – život dohořel a v pohádkách se kmotřička Smrt stará o svíce
života. Dnes si svíčky zapalujeme často
jen k potěše a dotváření slavnostní nálady
a mnohdy je to jediný otevřený živý oheň
v našich domácnostech.
Hlavní událostí tohoto období pro
naše předky byl Masopust, který začíná
po svátku Tří králů a končí 40 dní před
velikonocemi. České pojmenování „masopust“ je poněkud záludné a zavádějící.
Na první dojem se zdá, že vzniklo jednoduše spojením slov „maso“ a „půst“.
V češtině však znamená pravý opak,
označuje hodování a veselí. V pojmenování masopustu zřejmě staří Čechové
spojili „maso“ s významem slova pustit, tj. dovolit. A v masopustním období
maso, zejména vepřové, vskutku nechybělo, neboť je to čas zabíjaček. První záznamy o masopustu pocházejí ze středověku, jeho původ však sahá mnohem dále.
Již z antiky jsou známé bakchanálie, konané k poctě boha vína a plodností Bakcha (Dionýsa), u Keltů to byl obdobný
svátek Imbolc, který se slavil na počest
obnovující se Brigit, bohyně plodivých
sil, posvátného ohně, ale také smrti. Brigit, která byla vnímaná jako Matka země,
měla přes zimu podobu stařeny a s jarem se proměňovala v mladou panenskou bohyni. Tyto projevy starověkých
kultur měly zřejmě vliv na podobu i čas
masopustu. S masopustem přicházelo po
důstojných oslavách křesťanských Vánoc období uvolnění. Konec zimy byl
již v dohledu a s prvním táním přicházela naděje jara. O masopustu propukalo
všeobecné veselí, slavil se na venkově
i ve městech. Bylo to období hostin, svateb a zabíjaček, vesnických tancovaček
i městských bálů a karnevalů, maškarních
obchůzek a průvodů i rozverných masopustních her. Tradice plesů a tancovaček

se ostatně u nás udržela dodnes. Maskování uvolnilo v lidech zábrany a poskytovalo příležitost porušit mnohé zákazy.
Maškary mohly být bláznivé, bláznům
a šaškům se odpouštělo. A Masopust byl
„všech bláznů král“. Hlavní oslavy masopustu patří jeho třem závěrečným dnům,
neděli, pondělí a úterý. Tomuto období
se také říká ostatky, či fašank. Bylo zasvěceno nejen hodování, ale hlavně plesům a tancovačkám. Hlavním dnem masopustního veselí a maškarád bylo úterý.
Za předehru k ostatkům lze považovat
Tučný čtvrtek, kdy se pořádaly zabíjačky
a smažilo se typické masopustní pečivo
– koblihy a šišky. Po přípravách masek,
scének, tanečních výstupů, muziky, pohoštění a všeho, co k oslavám konce masopustu patřilo, přišlo vyvrcholení masopustu a tím i jeho konec: masopustní úterý
a průvod maškar (dnes se obchůzky masek konají většinou již v neděli). Oslava
masopustu měla a stále má mnoho krajových variant. Vesnické obchůzky byly pojímané jako rituál a pod pokrývkou bujaré
zábavy v nich lze vystopovat pozůstatky
nejstarších magických obřadů a symbolů,
týkající se prospěchu obce, prosperity hospodářství, ochrany člověka a zvířat, kultu
přírodních živlů a dokonce i mrtvých.
Maškarní průvody se dochovaly v řadě
oblastí dodnes, velkou tradici mají na Moravě a také v Českém Krumlově. A když
v hospodě ponocný odtroubil půlnoc dělící masopustní úterý od nadcházející Popeleční středy, končila doba bujarých zábav, tance a hodování. Symbolicky za
hlučného pláče a lamentování se pochovala basa a tak skončil poslední obřad masopustu a přicházel čas půstu. Masopust
pominul. Ráno na Popeleční středu se lidé
vydali do kostela, aby přijetím popelového
znamení kříže na čelo si v pokoře uvědomili pomíjivost lidského života a začali se
v půstu připravovat na největší křesťanské
svátky – Velikonoce. Masopustními oslavami končilo zimní období zemědělského
roku. S předjařím přicházel začátek toho
nového a s ním první jarní práce. A člověk
se opět starostlivě, v potu a s úctou skláněl k oplodněné zemi, v obavách i nadějích zvedal hlavu k nebi, vzýval všechny
dobré síly ku pomoci a ty zlé se snažil
odehnat. Přitom se však nezapomněl těšit
a radovat ze svátečních chvil života. Věděl, že všechno má svůj konec. Aneb jak
praví staré české přísloví: „Všechno má
svůj konec – a jelito dva.“

Slaměný – tradiční masopustní maska
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Krušnohorské studánky

Pramen pod Loučnou

Osecká studánka
V letošním roce si na stránkách Lomské Radnice přiblížíme naše nejbližší
Krušné hory a jejich zajímavosti. Tak
jsme v minulém čísle začali krušnohorskými rozhlednami a v dnešním čísle si
přiblížíme další zajímavost, což jsou krušnohorské studánky.
Krušné hory patří k nejdeštivějším oblastem ČR. Díky tomu se zde vyskytuje
poměrně velké množství pramenů a studánek s velmi kvalitní vodou. Nalézt ve
správnou chvíli v přírodě pramének čisté
vody je mnohdy malý zázrak, ten pocit
zná ostatně každý poutník, který se kdy
znaven a žíznivý trmácel krajinou. To
platilo od pradávna, zkušenosti dávných
lovců, zemědělců i cestovatelů si stále neseme v sobě, a tak ani v dnešní době nepřekvapí, že krásná studánka je ozdobou
mnohého koutu naší přírody, na který
mnozí vzpomínají ještě mnoho let. Pod
pojmem „studánka“ si můžeme představit pramen chutné a nezávadné vody, vytékající ze skryté jímky, v níž voda nemůže být znečištěna úmyslným zásahem
nebo prosakováním povrchové vody. Pod
vřídlem vytváří jakousi tůňku, krytou dřevěnou nebo kamennou stříškou. Pramenitá voda je stále vzácnější, je pro lidské
zdraví nenahraditelná pro obsah stopových prvků a rozpuštěné, pro zdraví prospěšné minerální látky. V dnešní moderní
uspěchané době, kdy je prý na vodu nejlepší umělohmotná lahev, však význam
přírodních zdrojů vody pomalu zaniká. Po
staletí udržované studánky pustnou, praménky se ztrácejí v bahně, pamětníci pramenišť odcházejí, prastaré mapy neplatí,
Je to velká škoda, voda do krajiny patří
a to nejen pro lidi, ale pro veškerou přírodu. Projekt Zachraňme studánky vznikl
díky iniciativě Mladých ochránců přírody

již v roce 1999 s hlavním cílem – převzít
patronát nad nějakou studánkou a hlavně
o ni pečovat. Tak vznikl v roce 2008 Národní registr pramenů a studánek, který
čítá více než 7 900 záznamů a díky jemu
se do péče o vodní zdroje zapojuje také široká veřejnost. Občas se lidé ptají, proč
vlastně pečovat o vodní zdroje, čím jsou
ohroženy, co jim schází a zda má cenu snažit se o jejich zvelebování. Zdroje vody do
přírody vždy patřily, zpočátku jako přirozená napajedla zvěře a s příchodem člověka nastal rozvoj studánek. Plnily funkci
loveckých praménků, studánek pro lesní
a zemědělské práce a později se připojili
i funkce poutní a turistické. Je jen dobře,
že i dnes existují lidé, kteří nemyslí jen na
svůj spokojený život, ale mají chuť dělat
i něco navíc. Proč se tedy třeba nestarat

o studánku, kterou znají již mnoho let, vyprávějí o ní pamětníci, chodí okolo a občas se z ní napijí? Proč se tedy o studánky
starat? Protože udržují „historickou paměť“ krajiny, protože jsou dobré k osvěžení pro poutníky i pro zvířata, protože je
to perfektní program pro kolektivy, rodiny
i jednotlivce se vztahem k přírodě. Znáte-li nějakou studánku či pramínek a chcete-li přírodě opravdu pomoci, převezměte
nad nimi patronát, upravte okolí studánky
a pečujte o zdroj vody alespoň několik let.
Odměnou za vynaložené úsilí bude zejména dobrý pocit z konkrétní užitečné
práce pro naši přírodu. Ptáci i lesní zvířata
Vám předem tímto moc děkují.
V našem nejbližším okolí se nachází
celá řada přírodních vodních zdrojů, ať už
studánek nebo pramenů, které určitě stojí
za pozornost. Nejblíže nám je prameniště
Panská dolina, nacházející se na konci
Loučenského údolí, které je počátkem
Loučenského potoka, ale také zásobuje
celou řadu zahrad v Loučné kvalitní vodou. Pramen Pod Loučnou, se nachází pod
vrcholem Loučná, blíže k rozcestí Hvězda
u Meziboří. Pramínek vyvěrá z dřevěného domečku a je dobře přístupný. Nad
tímto pramenem ve Flájské oboře z rašelinišť vyvěrá pramen Lomského potoka,
který protéká Lomem, vlévá se do Loučenského potoka a pokračuje až za Duchcov do Bouřlivého potoka. Nad rozcestím Hvězda se nachází dobře udržovaná
studánka Meziboří. V blízkosti Meziboří
můžeme narazit dále na pramen Pekelského potoka a na Dlouhé Louce na studánku Dlouhá louka a na pramen u Horního rybníčku. V sousedním Oseku poblíž
oseckého koupaliště se nachází Osecké
prameniště, které v minulosti napájelo důmyslný zavodňovací systém Oseckého
kláštera. Z historického prameniště se dodnes dochovaly dvě kamenné studánky.
A v podhůří Krušných hor, na jihu mosteckého okresu v obci Zaječice má svůj
původ všeobecně známá Zaječická minerálka, nazývaná též Zaječická hořká voda,
která se řadí mezi silně mineralizované
minerální vody, sírano-hořečnatého typu.
Je studená, hypertonická, nepatrně opaleskuje, je nažloutlá, bez pachu a má svíravě
hořkou chuť. Svým složením je ve světě
ojedinělá a zvlášť cenná.
Všímejme si při našich procházkách
pramínků, tůněk a dalších přirozených
zdrojů stále vzácnější pramenité vody
a snažme se je společnými silami zachovat pro jejich jedinečnost pro příští generace.
zdroj : www.e-studanky.cz

Město Lom vyhlašuje sbírku použitého ošacení
pro Občanské sdružení Diakonie Broumov, sociální organizaci, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti, materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitosti.








letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené
vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
obuv – nepoškozenou, spárovanou a svázanou
hračky – nepoškozené a kompletní

V období od 16. února do 14. března 2015
Sběrný dvůr Lom
pátek
8.00 – 12.00 hod.
sobota 9.00 – 12.00 hod.

13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily
transportem. DĚKUJEME
Bližší informace vám rádi sdělíme na MěÚ Lom, kancelář č. 5:
tel.: 476 769 870
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