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K. Schwarzová: První oficiální
stanovisko k uskladnění
styrenu na skládce CELIO a.s.
V návaznosti na článek zveřejněný v médiích, týkající se uskladnění styrenových smol na skládce společnosti CELIO a.s., uvedla vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje Krajského úřadu
Ústeckého kraje Helena Skalníková základní informace o průběhu řešení této záležitosti. Dopis zaslaný městu Lom dne 2. května 2022 najdete uveřejněný na webu města Lom, na Facebooku Lomská
radnice a ve vývěskách města.

Chcete vyměnit starý kotel nebo kamna na Pálení čarodějnic bylo
hnědé uhlí? Poraďte se na městském úřadě tentokrát za Anšajbou
Město Lom pomáhá ve spolupráci s akciovou
společností Severočeské doly Chomutov občanům s vyřizováním dotací na kotle. „Těžařská firma připravila dotační program na podporu výměny starých kotlů a kamen na hnědé
uhlí v obci Lom,“ upozorňuje starostka Kateřina Schwarzová na program, který v souvislosti s možnými komplikacemi s ruským plynem získává ještě více na atraktivnosti.
Každý majitel rodinného či bytového domu
v Lomu si může požádat o dotaci na výměnu
kotle či kamen na hnědé uhlí za kombi kotel
umožňující spalovat tuhá paliva (uhlí, dřevo, pelety). V úvahu připadá i náhrada lokálního vytápění hnědým uhlím za dodávku tepla prostřednictvím soustavy zásobování tepelnou energií.
„Žádost si můžete podat prostřednictvím
našeho městského úřadu,“ odpovídá Kateřina
Schwarzová na nevyřčenou otázku, jak město
pomáhá. K žádosti je pak potřeba doložit výpis z katastru nemovitostí a výpis z centrální
evidence exekucí. Dále kopii smlouvy mezi
žadatelem a subjektem, zajišťujícím v daném případě dodávku nového zdroje vytápění
a související práce pro žadatele. „Nesmí se zapomenout ani na protokol o uvedení nového
zdroje vytápění do trvalého provozu a další dokumenty. Nebojte se, ochotné pracovnice našeho úřadu vám poradí a se vším pomohou,“
dodává Kateřina Schwarzová.

A kolik bude možné získat? „Sto procent způsobilých nákladů do maximální výše
100 tisíc korun,“ říká Kateřina Schwarzová
a dodává, zda bude možné dotaci získat zpětně
na již realizovanou výměnu: „Ano, ale výměna bude muset být provedena v období od
1. srpna 2019.“

Za velkého zájmu malých i velkých obyvatel
Lomu se poslední dubnovou sobotu uskutečnilo
Pálení čarodějnic na hřišti vedle restaurace Anšajba v Loučné. Součástí městské akce byla škola
kouzel s Harry Potterem, výpravné představení
plné kouzel a soutěží s čarodějnickou tématikou.
Velký zájem byl tradičně o malování na obličej
či jízdu na koních, ceny obdrželi nejoriginálnější
čarodějové a čarodějnice. Samozřejmě nemohl
chybět táborák a opékání špekáčků. „Jsem moc
ráda, že po kovidové pauze se opět sešli Lomáci
a dobře se bavili celé sobotní odpoledne,“ říká
radní Martina Šípová, která přítomné jménem
vedení města pozdravila, a připojuje poděkování
tradičnímu partnerovi městských akcí: „Velký
dík za sponzorský dar patří místní firmě Krušnohorské uzeniny J+J Radoš.“
Více fotografií z dubnového Pálení čarodějnic přinese příští Lomská radnice, výběr najdete na webu města či na Facebooku Lomská
radnice.

Takhle jsme vloni přispěli
Veřejné osvětlení:
ke zlepšení životního prostředí V Litvínovské ulici také úsporně
Díky svým obyvatelům se Lom může za rok 2021 pochlubit sběrem téměř osmi tun starého elektrozařízení určeného ke zpětnému odběru
a recyklaci. Na každého obyvatele tak připadá 2,10 kg vysloužilých
spotřebičů. Uspořila se tak spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově se mohla omezit těžba ropy a železné rudy. Pokryla se i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Z kolektivního systému pro
zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění vysloužilých spotřebičů Elektrowin
vyplývá, že i díky Lomákům se za
rok 2021 podařilo snížit produkci
skleníkových plynů, omezit těžbu
ropy a uspořit elektrickou energii.

Následným zpracováním
v Lomu odevzdaného elektrozařízení se snížila produkce skleníkových plynů o 91,3 tuny oxidu
uhličitého. Pro představu stejné
množství za rok pohltí 36 vzrostlých smrků. Nebylo i nutné vytěPokračování na str. 2

„Také Litvínovská ulice u nás
v Lomu bude svítit nově a úsporně.
Kolegové z oddělení komunálního hospodářství odvedli kus dobré
práce. Děkuji,“ chválí starostka Kateřina Schwarzová rychlou výměnu veřejného osvětlení v další lomské ulici.
Z informací, které starostka města
má, obyvatelé velmi pozitivně kvitují
intenzivní péči a opravu veřejného
osvětlení, která začala v roce 2020
ulicí Podkrušnohorská, v loni pokračovala ulicí Vrchlického. „Letos ještě
plánujeme ulice Husova a Nádražní,“
uzavírá Kateřina Schwarzová.
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Nezapomeňte! Memoriál J. H. Bankse i dětský den se blíží
V prostorách lomského přírodního areálu Bomba se plánuje na
27. a 28. května program pro celou rodinu. Jde o sraz motorkářů
a veteránů – Memoriál J. H. Bankse, na který naváže dětský den
s Planetou dinosaurů.
V pátek od 17 hodin začne registrace přijíždějících motorkářů, přivítá je reprodukovaná hudba, připravený bude i dětský skákací hrad
pro mladé návštěvníky z řad široké
veřejnosti, která může obdivovat
přijíždějící „plechové krasavce“.
V osm večer se slavnostně zahájí
sraz, připraveno je elegantní vystoupení pool dance, koncert kapely Stará

škola JINAK, Rockovka a oldies
DJ party. Páteční program skončí
v 01.00. Na sobotní dopoledne se
plánují soutěže pro motorkáře a začne řazení účastníků spanilé jízdy
tak, aby v 11 hodin celý konvoj
mohl vyrazit na zhruba hodinovou
projížďku po okolních městech.
Již během sobotního dopoledne v areálu Bomba přibydou

Takhle jsme vloni přispěli
ke zlepšení životního prostředí
jednoeurových mincí a hliník poDokončení ze str. 1
žit 4,5 tisíce litrů ropy, z níž by
stačí na nových 12 737 plechovek
vyrobené pohonné hmoty postao objemu 0,33 litru.
čily osobnímu autu
na 171 cest mezi
Prahou a Brnem po
dálnici D1. Uspořilo se tak více než
46 832 kWh elektrické energie, což
by stačilo na spušMĚSTO LOM
tění 46 833 cyklů
myčky nádobí.
2021
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padu se podařilo získat více než 4,4 tuny
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železa, téměř 158 kg
12 737
184
27
986
mědi a 191 kg hliníku. Může se tak
vyrobit 184 kusů
praček, bez nutnosti
těžby železné rudy,
vyrazit 27 986 kusů
Ing. Roman Tvrzník

předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.

22.03.2022

Na základce se učí češtinu i dospělí žáci
Ukrajinci, kteří kvůli válce
opustili své domovy a momentálně zakotvili v Lomu, se snaží
mimo jiné naučit náš jazyk, aby
se co možná nejdříve
začlenili do majoritní
společnosti. „První
lekce českého jazyka
v ZŠ Lom pro naše občany z Ukrajiny začala
5. dubna odpoledne,“
uvedla již na Facebooku Lomská radnice starostka Kateřina
Schwarzová. Jménem
vedení města Lom

malé i velké žáky přivítal radní
a zastupitel Bronislav Schwarz
spolu s ředitelem MŠ a ZŠ Lom
Jaroslavem Zajícem.

další dětské atrakce, aby na čtvrtý
ročník memoriálu J. H. Bankse
mohl navázat zábavný program Planeta dinosaurů pro malé
i velké Lomáky. Během dětského
dne přítomné pozdraví starostka
města Kateřina Schwarzová. Vystoupí například mistr světa
v electric boogie
Martin Pořízek,
světový rekordman v bublinkové show Matěj Kodeš, děti
čeká diskotéka,
klaun a řada soutěží o ceny s dvojicí herců v masce
dinosaura. Připravena bude i střelnice, kreativní
dílničky, vykopávky zkamenělin
z písku, malování
na obličej, projížďky na koních
a fotokoutek.
Jednotlivé konkrétní body programu a aktuální

časy zájemci najdou na infoplakátech při příchodu do přírodního areálu Bomba. Hlavně ale
je na jednotlivé body programu
upozorní Radek Jirgl, který bude
moderovat celou dvoudenní akci
v Lomu.

V Lomu jsme přivítali nové občánky
Osm nových občanů přibylo do
svazku našeho města od posledního slavnostního vítání občánků,
které se uskutečnilo v červenci
2021. Vedení města se s novými
občánky a jejich nejbližšími slavnostně přivítalo v obřadní síni MÚ
Lom během závěrečného dubnového pátku.
„Po třičtvrtě roce jsme společně s mou kolegyní radní pro sociální věci a kulturu Martinkou Šípovou a předškoláky z MŠ Lom,
přivítali nové občánky našeho
města,“ uvádí starostka města Kateřina Schwarzová a pokračuje:

„Tento slavnostní akt nám nikdy
nezevšední. Je kouzelný, hlavně
tak krásně normální a v pořádku.
Všem přejeme nekonečno zdraví,
štěstí, lásky a spokojenosti. Děkujeme, že jsme mohli být s vámi.“

O zeminu z kompostárny je velký zájem
Obyvatelé Lomu projevili nebývalý zájem o hlínu z městské kompostárny. „Ještě hned v den uveřejnění letáku na Facebooku Lomská
radnice se informovali první zájemci, a dokonce se domluvil i jeden prodej,“ komentuje starostka
Kateřina Schwarzová a pochvaluje
si, jak nabídkou zeminy z kompostárny vyšlo město obyvatelům
vstříc zejména, když úvodní zájem přetrvává, a dokonce se musí
prosévat další zemina, protože pů-

vodní zásoby již byly dávno rozebrány. A pokud náhodou někdo
plakát nezaregistroval ani ve vývěskách města Lom, uveřejňujeme
informaci i zde. Město Lom nabízí
občanům prosetou zeminu z naší
kompostárny. Kubík zeminy přijde
na 700 Kč, když cena je včetně dopravy po městě. Zájemci se mohou
informovat a dodání zeminy objednat v oddělení komunálního hospodářství u Michaely Pajerové –
476 769 875 nebo 724 143 829.
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Ze zápisníku seniorů: Narozeninová oslava Máte doma školáka? Nabídka je právě pro vás
Členové klubu KS-Lom 1 se
21. dubna sešli v hojném počtu
v Kulturním domě v Lomu, aby
společně oslavili „půlkulaté“
a „kulaté“ jubilanty. Akcese
uskutečnila tradičně za účasti
zástupců vedení města.
Starostka Kateřina Schwarzová, radní Martina Šípová
a radní Bronislav Schwarz popřáli všem jubilantům, kteří za
krásné narozeninové dárky děkují vedení města i touto cestou. Dárkem pro všechny, tedy
i pro předsedkyni RV – Most
Ivu Francovou, bylo vystoupení

mladé zpěvačky Nikol Šajnerové
ze ZUŠ Duchcov.
Během setkání hráli manželé
Hvozdovi, kteří naše seniory vždy
roztančí. Byl i přípitek na zdraví,
bohaté občerstvení, a tak není
divu, že družná zábava trvala až
do pozdních hodin.
Po přednášce o bezpečnosti seniorů v dopravě nás čeká Liga zábavy v litvínovské Citadele, kterou pořádá RV – Most seniorů
a pak již hurá na týdenní pobyt ve
Františkových Lázních.
Marie Pauchlá
předsedkyně KS-Lom 1

Město Lom pořádá pro děti od
6 do 12 let tradiční letní příměstský tábor. Akce se chystá od 25. do
29. července. Kapacita tábora je

omezena. Neváhejte proto. Zájemci
se mohou informovat a hlásit na telefonu 476 769 874 či na e-mailu:
knihovna@mesto-lom.cz.

Město Lom pořádá

LETNÍ

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR
25. 07. – 29. 07. 2022
TĚŠÍME SE NA VÁS
UŽIJEME SI SPOLU SPOUSTU ZÁBAVY A LEGRACE
Zájemci se mohou přihlásit v Městské knihovně v Lomu

K. Schwarzová: Pevně věřím, že přednáška
přispěla k bezpečnějšímu chování našich
seniorů v silničním provozu
V rámci akcí pro lomské seniory vedení města tentokrát zajistilo další díl projektu Senior bez
nehod. Ve velkém sále kulturního
domu se 25. dubna uskutečnila
přednáška, při níž se diváci formou odborného výkladu kombinovaného se zábavnými scénkami
a instruktážními videi seznámili
s problematikou a bezpečností seniorů v rolích chodců, řidičů či
cyklistů. Přítomní senioři získali
i zpravodaj Ohledně a bezpečně,
což je edukativní materiál, ve kterém se čtenář dozví, jak může být
i v seniorském věku aktivním
účastníkem silničního provozu.
„Jsem ráda, že
naši senioři zaplnili velký sál kulturního domu bez
rozdílu, zda se jednalo či nejednalo
o členy klubu KS
-Lom 1,“ uvedla
starostka Kateřina

Schwarzová a pokračuje: „Pevně
věřím, že přednáška přispěla
k bezpečnějšímu chování našich
seniorů v silničním provozu zejména, když rok od roku množství
seniorů v česká populace stoupá.“
„Senior bez nehod“ je unikátní, ryze český, osvětový projekt zaměřený na bezpečnost
seniorů v dopravě. O jeho výjimečnosti svědčí i fakt, že byl
v roce 2020 představen na kongresu FIA, protože nic podobně
tak komplexně zaměřeného na
bezpečnost seniorů v dopravě, na
světě neexistuje.

na tel. 476 769 874 nebo emailem : knihovna@mesto-lom.cz

V mateřinkách se nasbíralo 101 kg
použitých baterií
Když hodíme použitou baterii do popelnice na směsný odpad,
skončí na skládce nebo ve spalovně.
V obou případech se z ní uvolňují
škodlivé látky, včetně těžkých kovů,
které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když ale
absolvujeme pár kroků navíc k nejbližšímu sběrnému místu, pak nejenže přírodu neznečistíme, ale navíc ji šetříme.
Děti z Mateřských školek
v Lomu i v Loučné odevzdaly v
rámci programu Recyklohraní za
rok 2021 ke zpětnému odběru a následné recyklaci 101 kilogramů použitých baterií. Z tohoto množství
bylo získáno 75 kilogramů kovonosných druhotných surovin, které
znovu poslouží lidem k užitku. Petr
Kratochvíl, jednatel společnosti
ECOBAT s.r.o., v osvědčení mimo
jiné uvedl, že všichni, co pomohli
lomské mateřince nasbírat použité
baterie ušetřili přírodu a její zdroje,

stejně tak přispěli k čistšímu ovzduší
a vyšší kvalitě vodních zdrojů. „Děkujeme rodičům našich školkových
dětiček, že spolu s učitelkami v MŠ,
pomáhají vést lomské chlapce i děvčátka ke správnému přístupu k naší
přírodě,“ uzavírá starostka Kateřina
Schwarzová.
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Tradiční jarmark na „základce“
Prostory školní jídelny se
opět proměnily v tradiční Velikonoční jarmark. Široká veřejnost se
12. dubna odpoledne přišla podívat a nakoupit si nabízené výrobky dětí z mateřinek, žáků školy
základní i šikovných rukou jejich
učitelek. „Penízky se dají utrácet
všelijak, ale zakoupením úžasných
výrobků s velikonoční tématikou
od dětiček, žáků a paní učitelek
z našich mateřinek a základní
školy jsme podpořili dobrou věc,
a navíc si domů donesli nádherné

záležitosti. Dnešní Velikonoční
jarmark v naší základní škole byl
jedním slovem báječný. A to i díky
panu řediteli a celému osazenstvu
školy a školní kuchyně. Moc děkuji. A obrovské poděkování patří
všem, kdo jste také utráceli. Pevně
věřím, že jste si domů donesli také
tak úchvatné věcičky, jako já s Kačenkou,“ uvádí starostka Kateřina
Schwarzová a věří, že i návštěva
školního jarmarku přispěla ke
klidnému prožití svátků a přineslo
mnoho radosti z příchodu jara.

Školáci opět mezi knihami
Dlouhodobá spolupráce mezi
lomskou základní školou a místní
knihovnou napsala další kapitolu. Nejdříve knihovnice připravila program pro děti z družiny
a o týden později i pro školáčky
z 1. A. Pro některé děti to byla premiérová návštěva prostor městské
knihovny. Nejvíce se školákům
samozřejmě líbilo v oddělení pro
děti, doplněné o povídání o knihách. Dozvěděli se, kdo je píše
a kdo vytváří ilustrace, jak se ke
knihám správně chováme, jak jsou
knihy uložené v policích a třeba
jaké mají barevné rozlišení v knihovním systému. Překvapením

pro ně byl fakt, že si knížky nemusejí jen půjčovat domů, ale během návštěvy knihovny si je mohou jen listovat či si v nich číst.
Děti si pak prohlížely knihy dle
vlastního výběru a soutěžily v zábavných kvízech, doplňovačkách
a hádankách. Odměnou za správná
řešení jim byla malá sladkost.
„Dle ohlasů si návštěvu knihovny
všichni moc užili a doufám, že
na některé z nich, prostředí plné
krásných knížek zapůsobilo a stanou zvídavými čtenáři a pravidelnými návštěvníky lomské městské
knihovny,“ přeje si starostka Kateřina Schwarzová.

Jarní dílničky v městské
knihovně
Lomská městská knihovna
připravila pro aktivní chlapce
a děvčata kreativní dílničky u příležitosti Velikonoc, období lidových
tradic spojených s vítáním jara.
Tam, kam si chodí půjčovat knihy,
si tentokrát děti mohly vyrobit pro
sváteční výzdobu svých domovů
různé zápichy do květináčů či truhlíků. Připraveny k vymalování byla

vajíčka z keramiky, nebo různé velikonoční motivy ze čtvrtky, které
mladí lomští kreativci zdobili dle
své fantazie. „Jsem ráda, že se jarní
dílničky v knihovně vydařily, protože děti se s chutí pustily do díla
a ze svých uměleckých výtvorů
měly velikou radost,“ okomentovala průběh akce starostka Kateřina Schwarzová.

Prostory školní jídelny se v úvodu dubna opět po covidové pauze proměnily
v tradiční Velikonoční jarmark. Řada Lomáků se 12. dubna odpoledne přišla
podívat a nakoupit si nabízené výrobky dětí z mateřinek, žáků školy základní i šikovných rukou jejich učitelek.

Velikonoční tvoření v herničce Permoník
V základní škole se před svátky
jara uskutečnil Velikonoční jarmark, kde si zájemci mohli nakoupit sváteční výzdobu vyrobenou rukama dětiček z mateřinky,
základní školy i jejich učitelů.
Hernička Permoník připravila do-

konce třídenní Velikonoční tvoření, v jehož rámci si mohli rodiče
s nejmenšími Lomáky vytvořit
v herničce velikonoční dekoraci,
nazdobit sušenky nebo namalovat
vajíčko. Vlastnoruční výrobky si
pak návštěvníci odnesli domů.
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Na věčnost odešel další slavný lomský rodák Poděkování

Po známé textařce Jiřině Fikejzové (zemřela 2. září 2020 v 93 letech) na nebeskou bránu 7. dubna
zaklepal i poslední Krušnohorec
Josef Alois Náhlovský. „Děkuji
všem, co jste si na svérázného baviče vzpomněli,“ uvádí starostka
Kateřina Schwarzová a pokračuje:
„Jménem všech obyvatel vedení
města Lom na poslední rozloučení
ve strašnickém krematoriu v Praze
dodalo velkou kytici se stuhami,
která byla umístěná hned vedle fotografie Josefa A. Náhlovského.“
Ač se narodil v Lomu u Mostu,
nikdy zde nebydlel. Jak jednou při
návštěvě svého rodiště přiznal,
jeho matka ve vysokém stupni
těhotenství zde byla na návštěvě
a 15. prosince 1949 došlo k porodu. Celoživotní obyvatel Ústí
nad Labem a také vyhlášený hypochondr k stáru částečně přesídlil do Luhačovic na Zlínsku. Tak
dlouho si do tamních lázní jez-

dil léčit průdušky, až si tam koupil dům. Pak podle okolností pendloval mezi těmito dvěma městy.
V nemocnici v Ústí nad Labem
nakonec Josef Alois Náhlovský
po krátké vážné nemoci velmi tiše
odešel ve věku 72 let.
Dětství prožil u babičky a v jednom rozhovoru přiznal, že tehdy
podivně brigádničil, za sáček bonbonů dělal „plačku“ na pohřbech.
Na vysoké škole pedagogické vystudoval dějepis a český jazyk.
Rok po studiích vyučoval na učňovské škole, nato se stal referentem v kulturním středisku. Už
během studií hrál ochotnické divadlo. Jeho kariéru komika a baviče
odstartovala jevištní vystoupení
v programech skupiny Fešáci.
Díky těmto vystoupením se Josef
Náhlovský dostal před televizní
a filmovou kameru. V televizi
účinkoval v zábavných a hudebně
zábavných pořadech. Tvořil ko-

mickou dvojici se svým hereckým
partnerem a kolegou Josefem Mladým, spolupracoval také s moderátorem a bavičem Karlem Šípem.
Je autorem humoristické teorie
o fiktivním národu starých Krušnohorců, kterou zpracoval do své
humoristické knihy Krušnohorská kronika. Sám sebe také často
označoval termínem poslední žijící Krušnohorec. Ve svých výstupech zaujímal roli vychytralého prosťáčka, který na způsob
hloupého Honzy úspěšně překoná
všechny nástrahy.
Kdo ho chtěl vidět, mohl si zajít do litvínovského Docela velkého divadla, kde od začátku roku
2015 účinkoval ve hře Hoří, má
panenko.
Josef Alois Náhlovský pravděpodobně naposledy vystupoval
před Lomáky v červnu 2018, kdy
během bohatého programu Dětského dne na náměstí Republiky
spolu s kapelou Kozí bobky pobavil obecenstvo svým charakteristickým smyslem pro humor i hudební produkcí.

Všem srdečně děkujeme za krásná blahopřání a gratulace k našemu 55. výročí svatby.
Jana a Josef Šimůnkovi.

Vzpomínáme

„Odešel jsi na cestu, kam chodí každý sám a jen dveře vzpomínek nechal dokořán.“ Dne
7. dubna uplynuly tři uplakané roky, co nás navždy opustil
náš milovaný Oldřich Halada.
S láskou vzpomínají děti Ivana,
Olík a Pavel s rodinami. Vnoučata Janička, Verunka, Mirečka,
Oli, Pavlínka, Péťa a pravnoučata Viktorka, Natálka a Miky.
„A tak si lítej, někdy se usměj, zamávej ať vím, kde hledat mám.“

Blahopřejeme
Během května již oslavili či oslaví svá životní jubilea tito občané
města Lomu:
Hana Mühlová, Jarmila Barešová, Juliana Pavlíčková, Zdeňka
Štillerová, Hana Šimková, Věra
Šípková, Vasil Legeza, Zdeňka Mandíková, Zdeněk Třetina
a Vladimír Mazour.
Hodně pohody, zdraví a životního optimismu přeje vedení
města.

Kniha je náš kamarád! I v květnu
Čtení bychom se měli věnovat celoročně, a nejen při březnové celostátní akce – měsíc čtenářů.
Lomská knihovnice proto vybrala atraktivní tituly kupříkladu i pro květnové večery.
Tipy pro dospělé
n Taylor Jenkins Reidová – Jediné pravé lásky.
Příběh ženy, která musí nečekaně volit mezi manželem, kterého dlouho považovala za mrtvého, a snoubencem, jenž v ní znovu probudil chuť žít.
n Mirka Manáková – Arabská milenka. Strhující
drama, u kterého si uvědomíte, že v Saúdské Arábii
jsou tradice silnější než láska.
n Andy Weir – Spasitel. Osamělý astronaut. Nesplnitelný úkol. Nečekaná pomoc.
Naučná literatura
n Petr Macek – Vždycky upřímná Jiřina Boh-

dalová. Osobnosti o „Bohdalce“ a pro „Bohdalku“
k 90. narozeninám.
n Arnošt Vašíček – Velké tajnosti. Mimozemšťané
z planiny Nazca. Tajemství opičího krále. Jeskyně tisíců sluncí. Ještěří bytosti...
n Iva Spurná – Krušné hory a Karlovarsko. Kam
na víkend? Více než 200 tipů na výlety.
Pro děti a mládež
n Říkadla a hry pro nejmenší. Bohatě ilustrovaný
soubor říkadel a her poskytne společné potěšení rodičům i jejich nejmenším.
n Hana Karolína Kobulejová – Bajky z podhůří
a vísky. Příběhy o zvířátkách s poučením.
n Miguel A. Rodríguez Cerro – Fascinující cesta
do pravěku – dinosauři. Seznamte se s prvními dinosaury, poznejte, kde a jak žili, čím se živili, nahlédněte do pravěku.

„Jen větřík nad tvým hrobem tiše
šumí, jen ten, kdo miloval, porozumí. Žádná slova nevypoví, jak ta ztráta stále bolí.“ Dne
11. května uplynulo již 25 let
od tragické smrti naší milované
dcery Ivetky Mackovičové. Za
tichou vzpomínku děkují rodiče, sestra a bratr s rodinami.

„To, že čas rány hojí je jen zdání,
stále je bolest v srdci a tiché vzpomínání.“ Dne 13. května uplyne sedm roků, kdy nás navždy
opustila naše drahá manželka,
maminka, teta a babička paní
Marie Radiměřská. S láskou
v srdci stále vzpomínají manžel,
synové Jiří s přítelkyní Evou, Pepík s Markétou a vnučkami Sabinkou, Amálkou a Elizabetkou. Kdo jste ji znali vzpomeňte
s námi. Děkujeme.
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Tip na aktivní odpočinek? Nejezděme k moři, když ho
máme kousek za domem
Maďarský Balaton, německé jezero Königsee nebo chorvatská Plitvická jezera znají turisté a milovníci
vodních radovánek, kteří nechtěli
jet k moři, vadí jim slaná voda,
nebo jen touží po jiném koutu přírody. Díky zrekultivovanému bývalému uhelnému lomu Ležáky mají
dnes obyvatelé Mostecka, ale nejen
oni, vedle přesunutého chrámu Nanebevzetí Panny Marie a na dohled
od Hněvína k dispozici jezero Most.
Naše „krušnohorské Königsee“ má
plochu 309 hektarů, maximální
hloubku 71 metrů, objem 70,5 milionu metrů krychlových a průhlednost vody až osm metrů. Máchovo
jezero má pro srovnání 284 hektarů,
proč tedy jezdit jinam?
Oblast kolem jezera Most
v sobě skrývá obrovský potenciál
pro všestranné využití k rekreaci, oddychu, pro turistiku či třeba sport.
Nacházejí se zde pláže s přístupovými moly pro usnadnění vstupu pro
plavce do vody. K dispozici je velké
dětské hřiště, venkovní pinkponkové
stoly či hřiště pro plážový volejbal.
Nebývalá velikost území skýtá prostor pro koupání a rekreaci, zónu pro
lodní dopravu a bezmotorové vodní
sporty, zvláštní psí pláže a klidovou
zónu pro rozvoj místní fauny a flóry.
Okolo vodní plochy vede devítikilometrový asfaltový okruh a na již-

ních svazích je možnost projít se po
2,5 kilometru dlouhé naučné stezce,
která mapuje průběh napouštění jezera. Díky nově vybudované cyklistické stezce je lokalita hojně navštěvovaná cyklisty, ostatně i elektrokola
je možné dobít na hlavní pláži. Jezero
je vhodné i k potápění. To vše však
na vlastní nebezpečí.
Protože je jezero stále ještě novinkou, probíhají v jeho areálu i okolí
úpravy a vylepšení. V loni bylo vybudováno zázemí, které návštěvníkům poskytuje posezení na terasách
s výhledem na jezero a nabídkou občerstvení včetně sociálního zařízení.
Dále se má pokračovat v terénních
úpravách a vysazování stromového
porostu. A v letošním roce přibude
u jezera nová atrakce pro děti a jejich
rodiče - mini 3D bludiště s vyhlídkovou věží a síťová atrakce, na které se
bude moci skákat či hrát různé hry.
A v budoucnosti by měl být u jezera
vybudován kemp či přístaviště.
A co konkrétního přiláká tisíce
diváků? Na druhý prázdninový měsíc se plánuje zábavní festival. Show
s názvem The Most Fest se bude u jezera Most konat od 11. do 14. srpna.
Vznikne ohrazený areál pro koncerty, sport, tanec, divadlo, gastronomii, vodní zábavu a pobyt ve stanech či karavanech. Očekává se účast
přibližně patnácti tisíc lidí ze všech

koutů České republiky. Zazpívají jim
například Lucie Bílá, Richard Müller
a Janek Ledecký. Při speciálním nočním programu, kdy zazní elektronická muzika, má pláž naše „krušnohorské Königsee“ připomínat

mění k lepšímu, připomenutím našeho závazku vůči lidstvu – být současně aktéry lokálními i mezinárodními, nezávislými a neutrálními a být
vždy všude a pro všechny.
Český červený kříž navazuje na
své předchůdce – na Vlastenecký pomocný spolek pro Království české,
který byl založen 5. září 1868 jako
13. národní společnost Červeného
kříže na světě, a na Československý
červený kříž, založený 6.února 1919.
ČČK působí jako pomocná organizace vojenského zdravotnictví,
v oblasti civilní obrany a ochrany,
poskytuje pomoc při katastrofách
a mimořádných událostech a také šíří
znalosti Ženevských práv. Posláním
ČČK je zmírňovat utrpení, předcházet mu, ochrana zdraví, životů, ale
i úcty k lidské bytosti, podpora poro-

zumění mezi lidmi i národy jakkoli
odlišnými vírou, národností či třeba
barvou pleti.

proslulé festivaly na ostrově Ibiza.
V rámci akce vyroste v mosteckém
areálu navíc snowpark pro lyžování,
bobování nebo koulovačky.
Jezero Most je zkrátka lokalita,
kterou stojí za to navštívit.

Foto archiv státní podnik DIAMO.

Jezero Most leží v území bývalé těžební lokality Ležáky, která byla
založena původně jako důl Richard v roce 1900 a po druhé světové válce přejmenovaná na důl Ležáky. Těžba hnědého uhlí byla definitivně ukončena k 31. srpnu 1999. Postupem času se z nevzhledné
jámy proměnilo v nádherné jezero s průzračnou vodou.
Dobrou zprávou pro všechny je fakt, že po první koupací sezoně zůstala kvality vody v jezeře nezměněna. Už 6. rokem pravidelně 9x
za sezonu provádí detailní odborný monitoring kvality vody Povodí Ohře, s. p. Díky hloubce jezera, která byla sonarovým průzkumem
zpřesněna na 71 m a objemu nějakých 70,5 milionu metrů krychlových vody můžeme sledovat přírodě se blížící procesy, jako je například samočisticí schopnost.

Významné dny
n 8. květen – Světový den
Červeného kříže
Světovým dnem Červeného kříže
a Červeného půlměsíce je 8. květen.
Je to výroční den narození zakladatele Červeného kříže a prvního
nositele Nobelovy ceny za mír Henri Jeana Dunanta. Český červený
kříž si Světový den připomíná jako
jedna ze 192 národních společností
celosvětového Hnutí ČK&ČP.
Světový den ČK&ČP byl zaveden
po 2. světové válce podle československé tradice Dnů míru Červeného
kříže, kterými si Československo
od roku 1921 připomínalo památku
obětí válek. Dnes je tento den oslavou statečnosti a práce všech členů,
dobrovolníků a zaměstnanců Červeného kříže, jejichž služba lidem zachraňuje životy nebo lidské životy
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n 31. květen
Den otevírání studánek
Poslední květnový den řadili naši
předkové mezi ty významnější
v kalendáři. Dnes už ale mnoho lidí
neví, že je to den, kdy se tradičně
čistily studánky.
Otevírání studánek je vlastně
oslava vody samotné. Dříve byly studánky jediným zdrojem pitné vody,
a proto bylo potřeba se o ně dobře starat. Lidé si studánek a pramenů vážili a byli si vědomi toho, že bez jejich péče mohou snadno zpustnout.
31. května se proto dívky vydávaly ke
studánkám v okolí svého domova, čistily je a udržovaly. S rozvojem vodo-

vodních sítí však pro nás přestaly být
studánky důležité a od jisté doby se
o ně nestaráme tak, jak bychom měli.
V posledních desetiletích se však
tato dávná tradice pomalu vrací.
Vznikl Národní registr pramenů
a studánek a kampaň Zachraňme studánky, jejímž cílem je obnovit přirozené zdroje vody ve volné přírodě.
O některé studánky se nyní starají
různé organizace. Často se o místní
studánky starají také školy nebo samotné obce.
Dříve bylo otevíraní studánek velikou slavností. Lidé se v průvodu
vydávali do lesa k pramenům, mladá
děvčata za doprovodu hudby zpívala
a tancovala, přidávaly se i děti. Dnes
si tento zvyk lidé začínají na desítkách míst po celé České republice
znovu připomínat.
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