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Slovo starostky

Vážení a milí občané Lomu, dovolte, abych vás všechny srdečně
pozdravila v tento adventní čas prostřednictvím posledního vydání našeho měsíčníku v tomto roce.
Opět, jako každoročně, nechám
vyhodnocení a ohodnocení práce mé
a mých kolegů ve vedení našeho města na vás, občanech. Nebo toto ctím
jako vaše výsostné právo. Ráda bych
vás ovšem pozvala na všechny akce,
jenž během adventu chystáme – bližší
pozvánky najdete uvnitř listu. Doufám,
že mi nedáte košem a přijdete všich-

ni, třeba jen se podívat, popovídat si
a chvilenku se zastavit v předvánočním shonu. Všechny vás moc a moc
ráda uvidím a srdečně přivítám.
Vážení občané, velmi vám všem
děkuji za pomoc a spolupráci. Děkuji
za pochopení, vstřícnost, nezištnost
a slova podpory a pochvaly. Děkuji
velmi za vaše podněty, náměty, výtky,
stížnosti či žádosti. Vážím si všeho,
co mi ukazuje, že vám naše město
a život v něm nejsou lhostejné.
Jakékoli vaše reakce mě a mým
kolegům pomáhají v naší práci. Velmi děkuji rovněž zaměstnancům MÚ
Lom a zaměstnancům Městských
technických služeb za jejich vzorný
přístup k pracovním povinnostem,
za nadstandardní plnění zadaných
úkolů, ochotu, iniciativu a zejména
za vstřícnost a kvalitní přístup k práci
i nad rámec svých povinností.
Přeji vám všem, milí Lomáci, jen
vše dobré. Ještě na závěr připojuji osobní prosbu a přání – bume
prosím k sobě hodní, milí, nelhostejní, nezištní a ohleduplní… a to nejen
o Vánocích.
Kateřina Schwarzová

Oznámení
Vážení občané, nájemci penzionů pro seniory,
od 1. ledna 2014 nastanou významné změny v oblasti nájemního bydlení.
Změní se dosavadní chráněný nájem bytu, který půjde vypovědět výhradně
bez přivolení soudu, zmizí poskytování bytových náhrad pronajímatelem nájemci po skončení nájmu. Jedná se především o to, že dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V médiích jste již dnes
seznamováni se změnami, které se týkají právě této právní normy, normy, která upravuje soukromé právo. Do oblasti soukromého práva patří mnoho činností z běžného života, např. jméno člověka a jeho ochrana, opatrovnická práva, rodinné právo, majetková práva, dědické právo atd.
Město Lom se již na tuto náročnou změnu, která souvisí s bydlením v penzionech pro seniory připravuje. Připravují se nové nájemní či ubytovací smlouvy a také bude muset dojít ke změně vnitřních předpisů a pravidel tak, aby vše
bylo v souladu s novou právní normou. V případě, že by došlo k odložení účinnosti této významné právní normy, byly by změny pouze minimální. V obou
případech o změnách budete individuálně informováni.

Soutěž Sběrný dvůr roku
Od dubna do 17. listopadu 2013 probíhala soutěž o nejlepší sběrný dvůr formou
hodnocení široké veřejnosti prostřednictvím vyhledávače www.sberne-dvory.cz.
Do této soutěže bylo zařazeno celkem 1 182 sběrných dvorů. Sběrný dvůr se
hodnotil v šesti kategoriích – dostupnost sběrného dvora, přístupnost sběrného
dvora, pořádek, otevírací doba, ochota obsluhy a rozsah odebíraných komodit,
každá kategorie byla ohodnocena až pěti hvězdičkami.
Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili, nebo naše město se z celkového
počtu 1 182 sběrných dvorů umístilo na 5. místě s počtem 7 806 bodů (hvězdiček).

Nabídka Městských technických
služeb – posypová sůl
Městské technické služby Lom nabízí obyvatelům města posypovou sůl pro
využití na soukromé účely. Sůl je vážena v igelitových pytlích a je k dispozici
v areálu MTS. Cena za 10 kg činí 59 Kč. Případné objednávky, rezervace a možnosti odběru lze domluvit na telefonu 810 88 77 88. Zimní údržba veřejných
prostranství města je samozřejmě zajišována nadále ze strany MTS Lom.

Vážení a milí, dovolte mi, prosím, jménem vedení mta Lom, vám všem
popřát ty nejkrásnější vánoční svátky jaké si jen může přát, přeji vám též
moře pohody a klidu u rodinného krbu. V Novém roce 2014 vám přeji jen
a jen pevné zdraví, oceán šttí, mnoho úsphů jak pracovních tak i osobních a nádherná skání jen s lidskou moudrostí, upřímností, laskavostí,
vstřícností a dobrem v nás.
Kateřina Schwarzová, starostka

Velká výměna kotlů se možná týká i vás
Česko čeká velká výměna kotlů. Výměna se bude týkat všech domácností,
které topí tuhými palivy. Převážně uhlím a dřevem. Netýká se malých krbů,
krbových kamen či klasických kamen
třeba na chalupě.
Co to vše pro vlastníky starých
kotlů znamená?
Od 1. 1. 2014 nastane v ČR zákaz prodeje kotlů 1. a 2. třídy. Kotle
1. třídy jsou hlavně litinové prohořívací kotle, kotle 2. třídy jsou převážně
ocelové odhořívací kotle. Od 1. 1. 2014
lze prodávat jen kotle 3. třídy a vyšší.
Od 1. 1. 2018 nastane v ČR zákaz
prodeje kotlů 3. třídy dle ČSN EN 3035. Kotle 3. třídy jsou především kotle
s řízeným přísunem spalovacího vzduchu a více či méně řízeným nahoříváním vrstvy paliva na modiﬁkovaných
roštech. Budou se prodávat jen kotle
4. třídy a vyšší.
Provozovatelé mají povinnost spalovat v kotlích jen ta paliva, která jsou
určena výrobcem kotle. Pokud bude
fyzická osoba (provozovatel) spalovat
jiné palivo než povoluje zákon či příslušná vyhláška, popř. než je uvedeno
na výrobním štítku kotle, hrozí pokuta
až do výše 50 000 Kč.
Nejpozději do 31. 12. 2016 musí
povinně všichni majitelé kotlů na tuhá
paliva od 10 do 300 kW nechat provést
kontrolu svého kotle servisním technikem. Tato kontrola se musí provádět
následně každé dva roky. Provádět ji
může jen servisní technik, který je proškolen výrobcem spalovacího zdroje
a má od něj uděleno oprávnění k jeho
instalaci, provozu, údržbě a kontrole
technického stavu. Na vyžádání obecního úřadu s rozšířenou působností je

Ilustrační foto
nutné předložit doklad o této kontrole.
Za nesplnění této povinnosti hrozí pokuta až 20 000 Kč.
Od 1. 1. 2022 bude zákaz provozovat v domácnostech kotle na tuhá paliva z 1. nebo 2. třídy. To znamená, že
bude v následujících 10 letech sešrotováno cca 600 tisíc kotlů. Za nesplnění
této povinnosti bude udělována pokuta
ve výši 50 000 Kč.
Časový plán změn ve zkratce:
 Leden 2014 – ukončení prodeje
kotlů na tuhá paliva splňující podmínky 1. a 2. emisní třídy podle ČSN
EN 303-5
 Leden 2017 – povinnost předložit
na základě požadavku obecního úřadu
revizi domácího kotle na tuhá paliva
 Leden 2018 – ukončení prodeje
kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy
podle ČSN EN 303-5
 Září 2022 – domácnosti budou mít
povinnost prokázat, že jejich kotel splňuje podmínky minimálně 3. emisní

třídy podle ČSN EN 303-5. V opačném případě hrozí vysoké pokuty až
50 000 Kč. Prakticky už proto nebude
možné kotle nižších emisních tříd provozovat.
Někteří výrobci nabízejí také tzv.
přestavbovou sadu, která ze staršího
kotle vytvoří modernější zařízení splňující třetí emisní třídu. Součástí sady
je hořák, podavač pelet, čidla a příslušná řídicí technologie. Přestavbová
sada je podle některých odborníků neelegantní a nepříliš účinné řešení. Pokud již odpovídající kotel vlastníte,
může však být ﬁnančně výhodná.
Cílem toho všeho je povolit do budoucna prodej a provoz pouze nízkoemisních zdrojů. Zároveň nutí domácnosti, aby do roku 2022 nahradili své
kotle 1. a 2. třídy novými kotli, s výrazně nižšími emisemi, vyšší účinností
a vyšším stupněm automatizace provozu. Dále je jistě hlavním cílem zlepšit ovzduší v ČR.

Sázeli jsme Strom života…
Lípy, jabloně, višně, hrušně a jeřabinky – celkem 86 mladých stromků, to
je doplnění lipové aleje v ul. ČSA a zóny
Gutmanka v našem městě. Díky Nadaci
Partnerství, která v rámci projektu Strom
života poskytla ﬁnance na pořízení mladých stromečků a díky poctivé práci několika desítek občanů obce, kteří přiložili
ruku k dílu, je dobré dílo na světě!
Nadšení z tvořivé práce nebyla tentokrát jen prázdná fráze. Ruku přiložil
vlastně každý, kdo měl zrovna chvilku.
Paní starostka a další zástupci vedení

města, zaměstnanci technických služeb,
nebo ti, kteří měli zrovna volno, dokonce
i děti ze základní školy. Každý z nich
teď může pozorovat, jak se daří právě
tomu stromku, který zasadil a to je přece
dobrý pocit.
Každý strom pomáhá udržovat naší
planetu čistou a krásnou a nemusí to být
hned deštný prales. A o to jde v našem
území poznamenaném průmyslovými
emisemi především.
JUDr. Milan Boháček
dotační management
Tento projekt byl vytvořen za ﬁnanční podpory
Nadace Partnerství, SFŽP ČR a MŽP.
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Slavili jsme Halloween
V pátek 1. listopadu 2013 si v družině a klubu dala schůzku strašidla.
Ale nebyla skutečná – to jsme jen
s dětmi slavili Halloween. Všichni
přišli v krásných maskách. Vystrašili jsme každého, koho jsme potkali. Slavnosti předcházela pečlivá
příprava, výroba strašidýlek, dlabání
dýní a společná výzdoba našich prostor. Odpoledne bylo plné soutěží, kde

Galerie českých osobností – projetový den v 7.A

například děti musely najít poschovávané duchy, také si zahrály bowling s dýní, nebo se loupalo škrabkou
o nejdelší jablíčkovou slupku. Ti nejodvážnější si mohli sáhnout do slizu
a vylovit si dáreček. Ke konci děti čekalo vyhodnocení masek a stůl plný
dobrot. Moc se nám strašidelné odpoledne líbilo a těšíme se zase za rok.
Zdeňka Hokrová a Julie Bartovská
Ve vzdělávacím plánu jsou zahrnuta
i průřezová témata. V rámci Výchovy
k myšlení v evropských a globálních
souvislostech se žáci 7.A zúčastnili
projektu „Galerie českých osobností“.
Pracovali ve skupinách. K vylosované osobnosti hledali dostupné in-

formace v učebnicích, beletriích, encyklopediích, pohádkových knihách
a médiích. Výstupem jejich práce
byla ústní prezentace a plakát.
Bylo zajímavé sledovat žáky, jak
přemýšlejí nad každou informací, jak
se navzájem přesvědčují, že právě je-

jich osobnost je ta nejvýraznější.
Kdo se zasloužil o světový věhlas?
Komenský? Zátopek? Karel IV.?
Mít pocit národní hrdosti, pocit
vítězství, být vlastenec – jsou jistě
pro naše děti významné podněty v životě.

Maškarní oldies párty přilákala desítky návštěvníků

Mateřská škola v ulici Husova
v Lomu je také v novém

Celková rekonstrukce mateřské
školky v ulici Husova v Lomu byla korunována úspěchem. Jak Stavební úřad Litvínov tak hygiena dala naší nové školce
„zelenou“ a naše dětičky mohly začít navštěvovat zbrusu novou školičku také
v dolním Lomu. Na fotograﬁích vidíte
školu před a po rekonstrukci. Další foto-

graﬁe naleznete na webových stránkách
města Lom. Za vedení města přeji našim
dětičkám ať se jim v novém líbí a jsou
spokojené, paní učitelky a vychovatelky
a další zaměstnance školy nevyjímaje.
Troufnu si říci, že se rekonstrukce
skutečně vydařila.
Kateřina Schwarzová, starostka

Vánoční strom pro Lomáky
Dovolte mi, prosím, abych tímto
způsobem poděkovala panu Kölblovi
a jeho rodině z Lomu za krásný vánoční
dárek v podobě vánočního stromu, jenž
věnovali všem Lomákům. Vánoční
strom jsme s plnou parádou rozsvítili
1. prosince na náměstí v Lomu. Přesun
tohoto netradičního vánočního dárku
vidíte na fotograﬁích (více najdete na
webových stránkách našeho města).

Za všechny rodině Kölblů velmi
děkuji. Děkuji též dobrovolným hasičům města Lom, zaměstnancům
MTS Lom pod vedením pana Tomáše Maříka a v neposlední řadě
velmi děkuji vedení Městské policie Most za jejich vstřícnou a nezištnou pomoc při přepravě tohoto
stromu.
Kateřina Schwarzová

V sobotu 23. listopadu se uskutečnila
na sále Kulturního domu v Lomu „Maškarní oldies párty“, kterou připravilo
město Lom. Pobavit se přišlo cca 130 návštěvníků, většina volila kostým ve stylu
retro, ale zahlédnout jste mohli i mušketýry, piráty, pirátky, hippies, či dámy
v róbě z časů 30. let. O pořádnou dávku tanečních hitů 70. a 80. let, které nenechaly
nikoho v klidu, se postaral „DJ GUSTA“.
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Ze života Policie ČR a Městské policie Most v Lomu
jeho výtku komentoval jadrně a poté
z místa odjel. Poškozený vyčíslil předběžně hmotnou škodu na částku 3 000
korun a případ oznámil na policii.

Zloděj přišel do rodinného domu
ve dne a kradl tam
Nemilé překvapení čekalo majitele rodinného domu v obci Lom na Litvínovsku. Tento týden po návratu do svého
domu zjistil, že měl nezvaného hosta.
Ten se do domácnosti vloupal za použití násilí. Uvnitř odcizil různé nářadí,
spotřební elektroniku, vše v hodnotě
7 000 korun. Další škodu za deset tisíc
korun lapka zanechal na zařízení domu,
které poškodil při násilném vniknutí.
Případem přečinu krádeže vloupáním
se zabývají lomští policisté.
Nákladní vůz poškodil chodník,
řidič kritiku komentoval
sprostým výrokem
Lomští policisté šetří přestupek proti
majetku a proti občanskému soužití.
Začátkem listopadu v obci Lom vjel
v dopolední době zatím nezjištěný řidič nákladního vozidla na chodník
před rodinným domem. Vozidlo stálo
pravou částí na chodníku a poškodilo
dlažbu chodníku, která se zřejmě pod
tíhou auta propadla. Navíc došlo k poškození i obezdění šachtice na vodu
a plyn. Když majitel domu zjistil, co
se stalo, kontaktoval řidiče. Ten však

Rybolov rybáři překazila
rybářská stráž
Člen rybářské stráže přistihl v obci
Lom na Litvínovsku mladého muže,
který na místním rybníce chytal ryby.
Kontrolou bylo zjištěno, že Litvínovan
k rybolovu nemá potřebné povolení.
Případem podezření z přestupku na
úseku zemědělství, myslivosti a rybářství se zabývali lomští policisté, který
přestupek oznámili oddělení přestupků
městskému úřadu v Lomu.
nprap. Ludmila Světláková
Most 13. listopadu 2013

V listopadu strážníci prováděli běžnou kontrolní činnost, kontroly osob,
zjišťovali a podle zákona o přestupcích
č. 200/ 1990 Sb. řešili přestupky ve veřejném pořádku a dopravě.
Řešené události strážníky městské
policie:
 Strážníci městské policie odchytili
zatoulaná zvířata – dvě kočky, štěně
křížence, na které upozornili oznamovatelé na linku 156, zvířata byla předána pracovníkům rudolického útulku.

 Mrtvou srnu ležící ve strouze u pozemní komunikace strážníci naložili
a odvezli do kaﬁlerního boxu ve Velebudicích.
 V rámci hlídkové služby se v dušičkovém čase strážníci zaměřili na kontrolu místního hřbitova. Hlídka zde nezaznamenala žádné problémy ani jiné
přestupkové jednání.
 Třiačtyřicetiletý řidič překročil v ulici PKH stanovenou rychlost
o 14 km/hod. Strážníci muži udělili blokovou pokutu ve výši 200 Kč. Jelikož
se muž cítil dotčen a pokutu na místě
odmítl zaplatit, byl mu vypsán blok na
místě nezaplacen. Přestupce s nadávkami blok zmuchlal a vyhodil, čímž
znečistil veřejný pořádek. Událost byla
strážníky postoupena na městský úřad.
 Na náměstí Republiky byli v pozdních nočních hodinách řešeni dva muži
ve věku 26 a 30 let za rušení nočního
klidu. Muži zákona přestupcům domluvili a z místa vykázali.
S blížícími se Vánocemi nastává
příležitost pro nenechavce, zloděje
a jiné podvodníky. Městská policie
Most apeluje na občany, aby si své věci
střežili, pokud možno je měli stále na
očích a nepodléhali pokoutným prodejcům. V případě zjištění jakéhokoliv
protiprávního jednání se s důvěrou obraťte na linku 156 nebo 158.
Bc. Ilona Kozlová,
tisková mluvčí a manažerka
prevence kriminality
Za kolektiv Městské policie Most
přeji všem občanům Lomu nádherné
prožití svátků vánočních, do Nového
roku hodně zdraví, štěstí, klidu a rodinné pohody.
Bronislav Schwarz – ředitel MP Most

Technické služby mají nový štěpkovač
Městské technické služby Lom převzaly v uplynulých dnech nový štěpkovač. Stroj byl pořízen za ﬁnanční
pomoci evropských fondů a státního
rozpočtu České republiky v rámci dotačního programu Operační program
životní prostředí ČR, oblast podpory
Zlepšení nakládání s odpady.
Zakoupený stroj je kvalitní profesionální stroj německé výroby, který je vybaven i vlastním pojezdem. To umožňuje
jeho využití v různých částech města.
Stroj bude sloužit pro likvidaci větví
a obdobné formy odpadu. Vzniklá štěpka
bude využita pro vlastní potřebu a přebytky budou nabídnuty v průběhu měsíce
dubna 2014 k volnému prodeji. O zahájení prodeje budou technické služby informovat oznámením na svých webových stránkách a v Lomské radnici.
JUDr. Milan Boháček
dotační management

Blahopřejeme

Tipy na volný čas 15. 12. 2013 – 15. 1. 2014

V měsíci prosinci oslaví svá významná životní jubilea tito občané
našeho města:
Koczká Vlasta
Mrkosová Hana
Růžičková Božena
Svobodová Věruška
Hofner Jaroslav
Krov Jiří
Meierl František
Solnař František
Hirnšal František

do 20.12. Litvínov, Galerie Radniční sklípek – Inspirace na výzdobu
vánočních stromků
16. 12. Litvínov, Citadela – činohra „Růžové brýle“ – od 19.00 hod.
15. a 22. 12. Jirkov, Červený hrádek – Adventní prohlídky
17. – 22. 12. Most, 1. náměstí – vánoční trhy
21. 12. Litvínov, Citadela – vánoční koncert North big bandu – od 19.30 hod.
22. 12. Lom, u kostela Nejsvětější Srdce Páně – adventní setkání
+ Betlémské světlo – od 16.00 hod.
24. 12. Jirkov, Červený hrádek – živý Betlém
24. 12. Litvínov, kostel sv.Michaela Archanděla – půlnoční mše svatá
– od 21.00 hod.
31. 12. Lom, náměstí Republiky – dětský silvestr + ohňostroj – od 16.00 hod.
1. 1. Litvínov, kostel sv.Michaela Archanděla – novoroční mše svatá
– od 9.00 hod.

Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví, štěstí
a životního optimismu.

Minulý měsíc byl ve znamení vzpomínek
Měsíc listopad se nesl tradičně
ve znamení vzpomínek. Začal vzpomínkou na zemřelé a pokračoval
Mezinárodním dnem válečných veteránů dne 11. listopadu, který za
město Lom připomněla starostka
města Kateřina Schwarzová položením smutečních kytic u pomníků
amerického pilota Johna H. Bankse
a Rudé armády. Měsíc byl zakončen
14. listopadu pietním aktem u příležitosti 67. výročí důlního neštěstí na
dole Kohinoor I v roce 1946. Akce
se mimo vedení města Lom zúčastnili také zástupci Spolku severočeských havířů, Hlavní báňské záchranné
služby, uhelných společností a okolních obcí. Všem zúčastněným patří
poděkování za jejich ochotu a snahu
o zachování této piety.

Vzpomínáme

Dne 24. 12. 2013 uplyne již 20 let,
kdy nás navždy opustil pan Josef
Mrva a dne 25. 12. 2013 vzpomene
jeho nedožité 53. narozeniny. Stále vzpomínají tatínek a sestra s rodinou.

Knižní nabídka pro
lomské čtenáře
Knihy pro dospělé:
Putneyová Mary Jo
Divoženka
Lord Maxwell požádá svého bratra-dvojče Dominika, zda by se za něj
nemohl pár týdnů vydávat a dvořit se lady Meriel Grahamové. Má
totiž v úmyslu vzít si tuto osiřelou
bohatou dědičku za manželku. Dominika by ani ve snu nenapadlo, že
ho svérázná Meriel natolik uchvátí.
Smysl pro povinnost mu velí držet
se od bratrovy nevěsty dál, ale Merielin nezkrotný duch je mocnější
a Dominik mu jen stěží odolává…
Knihy pro mládež:
Lanczová Lenka
Super koťata
Katka, Pavla a Vanesa jsou tři kamarádky a správně praštěné puberťačky na hranici mezi dětstvím
a dospělostí. Devátá třída se blíží
k závěru, jistota školních lavic
končí a holky se musí rozhodnout,
co bude dál. Jenomže většinou
neví. Anebo si nejsou moc jisté –
a kromě toho si chtějí konečně začít užívat života.

Kalendárium Lom

15. 12. 2013 – 15. 1. 2014
16. 12. jednání Zastupitelstva
města Lom
19. 12. jednání Rady města Lom
12. – 19. 12. soutěž „O nejhezčí
výzdobu vánočního okna“
2. – 20. 12. soutěž „O nejlepší
vánoční pečivo“
1. 11. – 20. 12. „Štěkání na
Ježíška“ – sbírka potravin
pro psí útulek Litvínov
22. 12. Adventní setkání
31. 12. Dětský Silvestr
9. 1. jednání Rady města Lom

Roky plynou jako tiché řeky, jen bolest trvá a nedá zapomenout. Dne
31. prosince uplyne 12 let, kdy nám
navždy odešel náš drahý, pan Ludvík Malý. Stále vzpomínají manželka a dcery Jana, Milena a Markéta
s rodinami. Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.

Dne 26. prosince uplyne 20 let
od úmrtí pana Ladislava Majera.
Vzpomínají manželka a dcery Jana
a Hana s rodinami. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 14. ledna vzpomeneme 5. výročí, kdy nás navždy opustil pan
Ervín Machulka. Stále vzpomínají
manželka a děti s rodinami.

Dne 30. 12. 2013 uplynou 2 roky,
kdy nám navždy odešel pan Josef
Doubek. Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi. Rodina.
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Mohlo by vás zajímat

Vánoční tradice
a zvyky
Rok se s rokem sešel a máte tu opět
krásný předvánoční čas. V minulosti
jsme se již zmínili o významu Adventu,
Slunovratu, Vánoc a Silvestra. A k Vánocům patří v naší kultuře také celá řada
vánočních zvyků, které si zaslouží, aby
byly stále živé a nezapomnělo se na ně.
V čem vlastně spočívá to tajemné až
pohádkové kouzlo Vánoc? Lidé již od
pradávna věřili v jejich tajemnou moc.
Souvisí totiž velice úzce s prosincovým
Slunovratem, kdy nastává doba temna.
Podzim skončil, na stolec usedá zima
– Morena a nastává pro vše živé to nejtěžší období v roce. Samotný den je
symbolicky pochmurný, protože je v celém roce nejkratší. Již v dávné historii si
lidé dobře uvědomovali, že zima je nelehká, že jara se nemusí dočkat každý,
že musí rozumně hospodařit se svými
zásobami. Proti chmurným myšlenkám,
pro zabavení dětí, z praktických důvodů
a ve víře k Matce přírodě vznikly zvyky,
které přetrvávají dodnes. Vánoční období představovalo především kouzlení
a čarování, věštila se budoucnost, sňatek, počet dětí i zdraví. Čarování postupně vymizela a dnes nám jednotlivé

Co možná nevíte

rituály spíše zpříjemňují vánoční večer
a přidávají mu nádech tajemna. Štědrému dni byla od pradávna přikládána
mocná síla. Lidé se od rána postili, aby
večer zahlédli mýtické zlaté prasátko.
Štědrý večer nastal s první hvězdou na
obloze a rodina si sedla ke slavnostně
upravenému stolu. Slavnostní večeře
byla zahájena modlitbou, vzpomínkou
na minulý rok a na zemřelé. Součástí
štědrovečerní večeře, která měla devět až dvanáct chodů, byla dříve čočka,
hrách, rybí polévka, pečený kuba z krup,
křížaly ze sušeného ovoce nebo muzika ze sušených jablek, hrušek a švestek. Jedly se také kulaté oplatky s medem, jako symbol přijímání těla Páně.
Kulaté oplatky symbolizovali také navracející se Slunce. Teprve později se
stal hlavním chodem štědrovečerní kapr.
Po celý večer hořely na stole dvě voskové svíce. Pokud jedna z nich zhasla,
byla tak předzvěstí smrti blízké osoby.
Smrt hrozila i tomu, kdo rozlouskl ořech
se suchým jádrem, nebo našel v jablku
místo hvězdy křížek. Pod ubrus u štědrovečerní večeře se vkládaly rybí šupiny
nebo mince, aby zajistily rodině dostatek peněz. Vánoční stromek byl zdoben
sušeným ovocem, kostkami cukru zabalenými do barevného papíru a slaměnou dekorací. Po zapálení svíček u vánočního stromečku zpívala celá rodina
koledy, a to každý večer, dokud se stromeček neodstrojil. Po dokončení štědrovečerní večeře se pouštěly lodičky –
dodnes velice oblíbený vánoční zvyk.
Lodičky byly vyrobeny z půlky vlašského ořechu, do kterého se vložila
tenká vánoční svíčka. Lodičky se pouštěly doma v umyvadle, ale i v potocích,
rybnících a říčkách. Podle pohybu lodičky se věštilo, zda její majitel v ro-

dině zůstane nebo jí opustí, zda bude mít
krátký nebo dlouhý život, zda získá po
čem touží a podobně. Další oblíbenou
tradici představuje lití olova. Původně
se jedná o keltský zvyk, jejichž druidové
prý převzali tajemství věštby z olova od
veleknězů z bájné Atlantidy. Olovo se
roztaví na ocelové naběračce nebo lžíci
nad plamenem a nalije se do studené
vody. Podle tvaru odlitku se pak věští,
co v budoucnu čeká – klidný život, cestování, sňatek apod. Dodnes také zkoušejí svobodná děvčata házet střevíc za
sebe. Špička směřující k východu domu
znamená, že házející dům brzy opustí.
Mezi nejvýznamnější zvyk patřilo stavění betlémů nebo jesliček. Za původce
betlémů je považován František z Assisi, který ztvárnil betlém již ve 13. století. Jesličky vyobrazovali celý příběh,
včetně narození Ježíška v chlévě, andělské zvěstování, příchod Tří králů i betlémskou hvězdu. K výrobě se používaly různé dostupné materiály, betlémy
se stavěly jak v malé, tak v životní velikosti. Za vlast vzniku betlémů je považována Itálie.
České vánoce nám díky těmto tradicím a zvykům závidí celý svět a na zahraničních portálech o nich nalezneme
pouze zmínky obdivu. Tradiční české
Vánoce jsou motivem pro zahraniční
turisty, kteří v době svátků hojně navštěvují naši zem. Na rozdíl od jiných
zemí u nás Vánoce stále ještě nejsou
věcí ryze komerční, ani čistě křesťanské. České vánoce prostě mají ze všeho
jen to nejlepší.
Proto vám přejeme dobrý směr lodičky, tvar odlitku splňující vaše přání
a hlavně Vánoce strávené v klidném
a příjemném čase v kruhu vašich nejmilejších. Pokoj všem lidem dobré vůle.

Domácí lékárna otevřela svou výdejnu také v Lomu
Téměř patnáct let působí v Ústeckém kraji sí lékáren Domácí lékárna. Po provozovnách v Teplicích, v Ústí nad Labem, v Proboštově a v Oseku otevřela společnost svou výdejnu léků a zdravotnických potřeb také v Lomu u Mostu. Proč právě
v Lomu? To je již otázka pro majitelku Domácí lékárny Romanu Bobkovou.
,,Výdejna léků v Lomu logicky navazuje na lékárnu v Oseku. Hned od
samotného otevření nás navštěvovala
celá řada obyvatel z Lomu. Když nás
oslovili představitelé lomského zastupitelstva s žádostí, zda bychom
nechtěli rozšířit své služby právě do
Lomu, neváhali jsme,“ prozradila Romana Bobková.
Vaše výdejna léků je v budově,
kde ordinuje i obvodní lékař. Byl to
Váš záměr?
,,Domácí lékárna chce být svým
zákazníkům co nejblíže. Když se nabízelo být v jednom objektu společně, bylo rozhodnutí o místě výdejny jasné. Pro pohodlí pacientů je
nejlepší, pokud mají vše na jednom
místě. Velkou výhodou je, že paci-

enta můžeme poznat detailněji. Pro
zvolení léku pak nedochází k hromadným záměnám a každý pacient
může dostat přesně svůj lék, na který
je zvyklý.“
V čem se Domácí lékárna liší od
ostatních lékáren?
,,Samozřejmostí je individuální
přístup, věrnostní zákaznický program i nepřetržité slevové akce ve
všech provozovnách. Sortiment i ceny
jsou srovnatelné s konkurencí – byť
má výrazné slevové akce. A to díky
tomu, že jsme zapojeni do obchodního projektu Moje lékárna. To umožňuje vést v naší výdejně široký sortiment cenově přijatelných léků.
Chtěla bych se vrátit ovšem k individuálnímu přístupu, který jsem zmí-

nila na prvním místě. Veškerá lékárenská činnost Domácí lékárny směřuje
přímo na konkrétního pacienta. I když
se stane, že v lékárně nemáme lék,
který pacient potřebuje, dokážeme jej
zajistit do čtyřiadvaceti hodin a zavézt mu jej přímo domů. Víme, že
jsme vsadili na velmi náročnou ﬁlozoﬁi, ale jsme přesvědčeni, že takto nabyté vztahy s našimi zákazníky budou
dlouhodobé a vybudujeme si u nich
důvěru. Proto nabízíme i závozy léků
a zdravotnických pomůcek lidem
a rodinám, které mají problémy s dopravou.“
Blíží se Vánoce. Máte připravené
nějaké zajímavé akce také pro obyvatele Lomu?
,,Na Vánoce máme přichystanou
řadu zajímavých produktů, které si
mohou lidé u nás zakoupit pro své
blízké. Nejzajímavější z nich přinášíme na letáku, vloženém právě do tohoto měsíčníku.“

Jmelí, strom který se
hanbou scvrkl
Jmelí bílé roste nejčastěji na listnatých stromech, na kterých parazituje.
Je to stálezelený keřík a jeho léčebné
účinky byly známy již ve starověku.
Důležitou roli hrálo v náboženské tradici u mnoha evropských národů. Jako
posvátná rostlina keltských druidů bylo
známé pod názvem „rostlina druidů“.
Zvlášť posvátné bylo jmelí z dubu, na
kterém roste jen vzácně. Rostlina nabitá takovou kouzelnou silou se nesměla utrhnout jako nějaká obyčejná
luční květina. Musela být odříznuta
v přesné době šest dní po novoluní, ve
zvláštním šamanském postoji jedním
rázem zlatého srpu. Srp představoval
sluneční energii a měsíční substanci.
Jmelí se muselo zachytit do bílé látky
dřív, než se dotklo země, aby tak nebyla zmařena jeho moc.
Jmelí jako neobvyklá magická
rostlina je samozřejmě opředena
mnoha pověrčivými zvyky. Tu a tam
je považována za jedovatou a zlou,
většinou však přináší štěstí. Chrání
proti blesku, nemoci, ohni a neštěstí.
Díky své lepkavé šťávě prý umí udržet svazek mezi mužem a ženou.
Jako ochrana se dávalo novorozeným dětem do kolébky, věřilo se, že
jeho dřevo rychle zhojí otevřené rány.
Věšelo se ke dveřím do ložnice, pod
polštář, nebo nad postel, aby zajistilo klidný spánek a sladké sny. Sedláci vařili větvičky v pivu a dávali
pít uhranutému dobytku. Jmelí se věšelo do domu jako ochrana proti zlým
duchům, jeho bobule jsou talismany
plodnosti. Od Keltů také pochází zvyk
líbat se pod jmelím, kdy se s každým
polibkem má utrhnout jedna jeho bo-

bule. Poslední bobulka znamená poslední polibek, aby láska z domu neodešla. Staří Řekové jej používali
proti uřknutí, v Norsku sloužilo jako

ratolest míru. V Rakousku lidé věřili,
že zavěšené nad štědrovečerním stolem přinese bohatou úrodu a sedláci
jej zaorávali do první brázdy. Irové si
z větviček jmelí splétali náramky pro
štěstí, snítka zavěšená nad vchodem
irského domu zaručovala pohostinství a pozvání k jídlu. Švýcarské nevěsty zase nosily na hlavách věnečky
z jmelí kvůli zajištění plodnosti.
Podle křesťanské legendy bylo
jmelí dříve volně rostoucím mohutným
stromem. Z jeho větve prý Josef vyřezal kolébku pro Ježíše. Později strom
porazili Římané a z jeho kmene byl
vyroben kříž, na němž byl Ježíš ukřižován. Potomci stromu se v následujících letech natolik styděli za události
na Golgotě, že seschli a scvrkli se do
drobných keříků.
Ať už je na těchto událostech více
či méně pravdy jisté je, že jmelí se udrželo jako celosvětový symbol vánočních svátků. Tak abyste i v příštím roce
měli štěstí, zavěste si nad sváteční stůl
snítku zelených, stříbrných nebo zlatých větviček. A pokud vám jmelí někdo daruje, jeho magická moc se tím
stonásobí….

Zábavné okénko pro děti
Říká maminka synovi: „Pepíčku, už jsi dost velký, musíš se naučit jíst
příborem!“ Pepíček na to: „A do které (tajenka)?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Pomůcka: idol, Ámos
1. Skřítek z rybníčku Brčálníku, 2. Domeček šneka, 3. Místo, kde nalévají kávu,
4. Název písmene Y, 5. Dcera tety, 6. Člověk, kterého obdivujeme, 7. Opak blízko, 8. Jméno Komenského, 9. Člověk, který se stará o lesní zvěř, 10. Velký křik,
11. Měkké dlouhé I, 12. Barva, kterou má tráva, 13. Svátek 18. března, 14. přístroj
k natáčení ﬁlmů.
Správnou odpově zasílejte na e-mailovou adresu knihovna@mesto-lom.cz s uvedením svého jména, příjmení a věku. Tajenka z minulého čísla: „boty nejíme“.
Výherce: Tomáš Slach (9 let), Loučná. Sladká odměna je připravena v městské
knihovně, pobočce Novostavby 123.
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