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Slovo starostky

Vážení čtenáři, milí Lomáci, dovolte mi prosím, abych se na tomto místě opět vrátila k neradostnému tématu, který trápí nejen mě,
ale i celé naše město. Tím závažným
a tabuizacemi opředeným tématem
jsou černé skládky.
Na snímcích pod sloupkem vidíte čeho jsou někteří naší sousedé
schopni. Tím, že svůj, promiňte mi
ten výraz, „domácí bordel“ vyhodí
tam, kde jim to přijde pod ruku, ničí

životní prostředí nejen sami sobě, ale
i nám všem. Nejhorší na celé situaci je to, že pokud takového „bordeláře“ a „čuníka“ nechytneme za ruku
při jeho zvěrstvech, jsme na MÚ naprosto bezrucí.
Vážení a milí, prosím vás a apeluji
na vás! Chraňme si prostředí pro život, chraňme si naše město a nenechejme si z něho udělat černou skládku. Bume prosím všímaví ke všemu
nekalému, ke všem zvěrstvům, které
se kolem nás dějí a už konečně vylezme z ulity a prstem ukažme na ty,
kteří v našem městě dělají nepořádek a zakládají černé skládky. Vždy
v našem městě máme plně funkční
sběrný dvůr, kam je možné dovézt
veškerý odpad. Pracovníci sběrného
dvora vám velmi rádi a ochotně pomůžou se složením vašeho odpadu,
a to vše zdarma.
Bume prosím všímaví, ohleduplní a slušní. Nenechme vítězit lidskou
zlobu, závist a nenávist a také bezohlednost a lajdáctví… Hned se nám
bude lépe žít. Děkuji
Kateřina Schwarzová

Sběrný dvůr v Lomu
Provozní doba DUBEN – ŘÍJEN:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

Dopoledne
8:00–12:00 hod.
zavřeno
8:00–12:00 hod.
zavřeno
8:00–12:00 hod.
9:00–12:00 hod.
zavřeno

Odpoledne
13:00–18:00 hod.
13:00–18:00 hod.
13:00–18:00 hod.
13:00–18:00 hod.
zavřeno
13:00–18:00 hod.
zavřeno

V letošním roce oslaví Městská knihovna
v Lomu své 115. výročí
Kronika města Lomu vypráví o bohatém společenském a kulturním životě, který v hornickém městečku
vládl. Nejinak tomu bylo i se založením lomské knihovny, která letos oslavuje 115. výročí.
Založení první české veřejné
knihovny v Lomu předcházel v roce
1894 vznik Ústředního svazu dělníků hornicko-hutnických a jejich odborných, vzdělávacích a čtenářských
spolků v Mostě. Rozvoj odborového
hnutí se samozřejmě projevil i v Lomu,
kde byla v roce 1895 založena místní
odbočka Národní jednoty severočeské.
Tato odbočka spolu s dalšími místními
organizacemi, jako byli např. místní
výbor Ústřední matice školské, Sokol,
čtenářský odbor Spolku lomských horníků a hutníků nebo Mladá Čechie, dali
podnět k založení první veřejné české
knihovny „Čelakovský“. Ustavující
schůze byla svolána na 21. května 1899
a zúčastnili se jí zástupci jmenovaných
lomských spolků. Mladá Čechie darovala této knihovně do začátku několik
knih, stejně jako ostatní spolky spolu
s peněžní podporou. Na schůzi byli
zvoleni knihovníci.
Knihy byly půjčovány každému za
poplatek. Za knihu bez obrázků se platili 2 krejcary, za obrázkovou 5 krejcarů. Rok po založení již vlastnila
knihovna 667 svazků. Vzrůstal počet čtenářů, tedy bylo nutno obstarávat další nové knihy. Finanční podpory
spolků nestačily, proto se hledaly nové
zdroje příjmů. Ve prospěch knihovny
se pořádaly různé slavnosti, akademie
a taneční zábavy.
Zprvu byla knihovna umístěna v soukromé budově v dnešní Nádražní ulici,
později pak byla přestěhována do hostince „Bio Brož“, později se přestěhovala do hostince na Oseckou ulici –
dříve Legionářskou třídu a pro neshody
s hostinským došlo k dalšímu přestěhování do obecní místnosti v čp. 10 na
náměstí Republiky. V témže domě byl
také hostinec. Na stížnost hostinské, že
němečtí hosté přestali po nastěhování
české knihovny do hostince docházet,
byla knihovna nucena souhlasit s placením nájemného dvanácti korun měsíčně.
Ani s tím nebyla hostinská spokojena

a proto byla knihovna zpět přestěhována
do hostince na Legionářské třídě.
Prvním správcem knihovny Čelakovský byl Bohumil Fišer, který tuto
funkci zastával dva roky. Jeho nástupcem byl Jan Procházka. Tito dva první
knihovníci byli lomskými dělníky. Po
rozšíření dvojtřídní české školy jim
pomáhali i učitelé Bradáč a Veselý.
Po převzetí knihovny obcí byl zvolen předsedou knihovny František
Novotný. Funkci pokladníka zastával
p. Urban a jednatele p. Kaplan. Prvním knihovníkem obecní knihovny
byl zvolen učitel Pánek a po dvou letech ji převzal Jan Marášek. V dané
době měla tato česká knihovna značný
význam nejen svou činností vzdělávací a výchovnou, ale hlavně podporou české menšiny v Lomu.

MTS Lom nabízí občanům města
Lom několik zajímavých jarních slev
Městské technické služby Lom si vám dovolují nabídnout během měsíce dubna
a května 2014 výhodné jarní akce, a to konkrétně – 25% slevu z ceníku na sekání zeleně, vyhrabání pozemků včetně odvozu a likvidace, střihání živých plotů, pletí záhonů a likvidace plevelů postřikem, 50% slevu na výsadbu ozdobných dřevin a květin a dále pak 25% slevu na veškeré drobné elektroinstalační,
zámečnické, klempířské, pokrývačské, montážní, zednické, malířské, natěračské a nespeciﬁkované pomocné dělnické práce.
V případě zájmu nás kontaktujte na telefonním čísle naší modré linky 810 887 788
nebo také prostřednictvím elektronické objednávky na www.tslom.cz.
Václav Šteﬂík, ředitel Městských technických služeb Lom

V současné době provozuje Městská knihovna v Lomu svou činnost jednak v budově městského úřadu na náměstí Republiky 13 a také v pobočce
v Loučné. Knihovní fond spravují dvě
pracovnice a čítá cca 22 000 svazků.
Knihovna má na dvě stovky registrovaných čtenářů, kterým nabízí mimo beletrie i literaturu historickou, oddechovou a naučnou. Nejstarší čtenář lomské
knihovny se narodil v roce 1935, nejmladší v roce 2006. V knihovně je zřízeno informační centrum a veřejný
přístup k internetu. Mimo knih nabízí
knihovna mnoho naučných a zábavných akcí a besed jak pro děti a mládež,
tak pro dospělé a seniory. Díky podpoře
města, které je jejím provozovatelem,
má široká veřejnost možnost vzdělávání
i zábavy i po více jak sto letech.

Vážení občané města Lomu,
dovolujeme si vás pozvat na
veřejné projednání Návrhu
změny č. 1 územního plánu
města Lomu, které se bude
konat dne 24. 4. 2014 od
17.00 hod. v sále kulturního
domu v Lomu, Osecká 479.
Do dokumentace je možné nahlížet na MěÚ Litvínov, ulice Vodní
871, na úseku Úřadu územního
plánování a též na internetové
stránce www.mesto-lom.cz.
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Navštívil nás klaun Kristyán
Dne 6. 3. 2014 zavítal do naší MŠ
Lom dětmi oblíbený klaun Kristyán.
Do svého zábavného programu zapojil
všechny děti, které s nadšením soutěžily
v tanci, kreslení a šikovnosti. Odměnou

jim byly sladkosti, kterých klaun měl
plné kapsy. Na konci programu nechyběla ani ukázka živého hada, kterého si
některé statečné děti pohladily.
Alena Růtová, Radka Machová

V Lomu jsme obnovili Masopust
Po několika desítkách let jsme
v Lomu obnovili staročeskou tradici. Inspirovali jsme se v české historii a podpořili tak snahu zachovat
vše české, jež se nám pomalu vytrácí
a nahrazují jej svátky „putující“ k nám
ze zahraničí. Myslíme, že se akce za
účasti široké veřejnosti moc povedla
a doufáme, že v našem městě opět zakoření. Děti se předvedly v úžasných
kostýmech, z nichž mnohé samostatně
či za účasti svých pedagogů vyrobily
a nejoriginálnější maska „malých“
i „velkých“ žáků byla sladce odměněna. Samostatnou kapitolou pak byly
perfektní masky dětiček z mateřinek,
které byly oceněny úplně všechny. Velice všem rodičům děkujeme za spolupráci, protože bez jejich přispění by
veškeré přípravy byly mnohem těžší
a budeme se těšit na další spolupráci.

Děti jsou u nás na prvním místě a věříme, že společnými silami toho ještě
spoustu dokážeme.

Masopustní veselí ve škole
Masopustního veselí jsme si užili
všichni ve škole žáci i dospěláci. Prožili
jsme tak hodně veselé dva dny. Dozvěděli jsme se, co to vlastně Masopust je
a proč ho lidé slaví, vyráběli jsme masopustní masky, zpívali a tančili, soutěžili,
ale i napekli masopustní koláčky, po
kterých se jen zaprášilo. Tímto bychom
rádi poděkovali naším kuchařkám, ale
i rodičům za jejich návštěvu, vstřícnost
a ochotu s námi spolupracovat. Závěr
týdne jsme zakončili vesele karnevalem
– jak to má o Masopustu být. A teď už
se těšíme na vítání jara.
Základní škola Lom a Z. Hokrová

Plavecký výcvik s předškoláky
Ve středu 19. března jsme s předškoláky opět po roce začali navštěvovat
plavecký kurz v litvínovském bazéně.
Děti z naší MŠ se v období od
19. 3. až 2. 4. 2014 zúčastní celkem
šesti výukových lekcí, kde si pod vedením zkušených plavčíků osvojí základy plavání, překonají strach z vody
a obavy z potápění a s použitím plaveckých pomůcek získají své první
opravdové plavecké dovednosti.
Plavání pro děti je vedeno zábavnou, pro děti přístupnou, hravou formou. V 75 minutách každé lekce
absolvují nástup a rozdělení do jednotlivých družstev podle plaveckých
kompetencí dětí, dvě výukové části
rozdělené zahřátím v sauně a herní
chvilku na konci každé lekce. Do litvínovského bazénu a zpět nás každou
středu dopravuje autobus, který pro
nás zajistil MěÚ Lom.
Dětem se plavání líbí, na jednotlivé
lekce se zpravidla velmi těší a s každou
přibývající dělají významné pokroky.
Na závěrečnou hodinu, která se koná

2. 4. 2014 od 8.30 hod. se mohou přijít
podívat také rodiče dětí, které tímto srdečně zveme!
Jitka Strýhalová, Alena Růtová

Březen – měsíc čtenářů
Lomská knihovna se i v letošním
roce připojila k celostátní akci „Březen – měsíc čtenářů“, jejímž cílem je
posilovat společenský význam četby
a knihoven.
Připraveny byly besedy, jak pro
naší mládež, tak i pro lomské Kluby
seniorů.
Povídalo se o knížkách, pohádkách,
o knihovně s ukázkami knih, které má
knihovna k zapůjčení. Děti se seznámily s knihovnou přímo v jejích prostorách. Po vzájemném představení

jsme si pověděli také něco o tom, jak
se ke knížkám správně chovat.
Na děti čekalo kromě povídání i několik soutěží se sladkými odměnami.
Naše knihovnice navštívila seniory v jejich klubech, kde je seznámila
formou zajímavého povídání s březnovými jubilanty z kulturního světa.
Svou přednášku doplnila jak knihami,
tak i různými fotograﬁemi.
Díky besedám se k nám děti vrací
i s rodiči a knihovna tak získává další
nové čtenáře.

vičce, přesto byla jabloň, která stála ve
stráni podřezaná! Dnes kolem tohoto domu
jsou zaparkovaná auta, prostor pro sedánky
a hokejové hřišťátko. Mimochodem je
od tohoto domu 100 m k lesu velké sportovní hřiště a 100 m od domu dětské prolejzačkové hřiště. Přesto musela jabloň pryč
– není kdo by odklízel spadlá jablka. Demokracie – jeden velký bordel! Nikdo si ničeho neváží a nic nikdo neuklidí, naopak.
Touto stížností bych chtěla zachránit
poslední jabloň, která je ve stráni u č.p.
122.
Věřím, že spousta slušných lidí ještě
v Loučné žije, ale o stížnostech občanů na
stromy nic nevíme, dokud neuděláte brutální zásah do přírody, kterou jsme tam jako
děti s pomocí rodičů zasázely a celá leta
opečovávaly a trávníky hrabaly od skel,
hřebíků a nečistot. Dnes hrabeme trávníky
plné psích hoven a vajglů od cigaret.
Na MÚ Lom ještě doufám, že pracují kompetentní osoby, které znají zá-

kony, předpisy a umějí říct těmto občanům (ŠKŮDCŮM PŘÍRODY ) – výslovně
NE!! NEBUDE SE KÁCET!
Mrzí mě, že Loučná, která tak krásně
celá leta z jara kvetla a stromy dělaly
v horkých dnech stín, teď připomíná sídliště plné zaparkovaných aut, bez zeleně
a málo zelených stromů.
2. Podávám stížnost na vyhrazená parkovací místa, daná do pronájmu či záboru
města Lom – Loučná. Je málo parkovacích
míst a hodně aut. Dnes má každý v rodině
2 až 3 auta a jak dáte povolení k záboru
jednomu občanovi, většinou si zábor budou
moci dovolit opět ty bohatší a ostatní budou
auta parkovat, kde se dá (trávníky, stráně
atd.). Je to nesmysl mít jen 3 parkoviště na
sídliště Loučná Novostavby a vytyčovat
VYHRAZENÁ MÍSTA + SPZ. Jsem proti
tomu a proto podávám stížnost na Vyhrazené místo, a to na první, které se v Loučné
objevilo na parkovišti u domu č.115.
Obyvatelka Loučné

Nová zelená úsporám
Další šance na úspory energií pro majitele rodinných domů
Vážení spoluobčané města Lomu,
Městský úřad Lom si vás dovoluje upozornit na vyhlášenou výzvu v programu Zelená úsporám, kde má každá fyzická a právnická osoba vlastnící rodinný
dům možnost zažádat si o dotaci na následující opatření:
a) snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (zateplení domu),
b) výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností,
c) výměnu neekologických zdrojů tepla na vytápění a na instalaci solárních
termických systémů (efektivní využití zdrojů energie).
Výzva platí od 1. 4. 2014 a termín ukončení příjmu žádostí je 31. 10. 2014
nebo do vyčerpání alokované částky, která činí 1,9 mld. Kč.
Ministerstvo životního prostředí se rovněž dohodlo s Ústeckým krajem na vyhlášení nové výzvy pro předkládání žádostí o tzv. kotlíkové dotace. Na tuto
již druhou výzvu bude alokováno 30 mil. Kč. Obyvatelé Ústeckého kraje budou mít znovu možnost s přispěním státu i kraje vyměnit svůj stávající kotel na
tuhá paliva za nový, tedy účinný nízkoemisní kotel, který bude méně zatěžovat
ovzduší. Vyhlášení této výzvy je plánováno už na přelomu dubna a května.
Městský úřad si vám dovoluje nabídnout také svoje rady a služby na zpracování žádosti o získání dotace. Se svými požadavky se můžete obracet na pracovníka městského úřadu Ing. Daniela Jordanova formou e-mailu na jordanov@
mesto-lom.cz nebo na tel. 476 769 873.
Veškeré potřebné informace získáte na internetových stránkách www.nova
zelenausporam.cz. Zde je uveden podrobný postup a podmínky pro kladné
vyřízení žádosti o dotaci.

http://www.mesto-lom.cz

Autentická stížnost
obyvatelky Lomu
část Loučná
1. Podávám stížnost na všechny žádosti
a stížnosti obyvatelů v Loučné Novostavby. Stěžuji si na kácení a surové ořezávání větví stromů jehličnanů, které nejsou
alergenní, neopírají se o domy a nebo brání
občanům ve výhledu z oken (ať se jdou
projít a nemusejí čumět z oken!).
Též si stěžuji na vykácení 6 jabloní,
které měly chutná jablka bez chemických postřiků a jen protože plody padaly
na auta, která nemají co dělat mimo parkoviště (trávník, stráň apod.), tak to odskákaly jabloně podřezáním!
Chtěla bych připomenout u č.p. 139
a 140 jste na základě stížností, že jim padají jablíčka na jejich autíčka vybudovali
parkoviště a místečko na sedánky při ká-
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Ze života Policie ČR

Lomští senioři

napadnout, že žvýkačku ukradla a vlepila
jí políček. Poškozená utrpěla drobné zranění a vyhledala lékařské ošetření. Věc
je nadále v šetření policie, která zjišťuje
okolnosti celého případu.

Motorista našel na svém autě
škrábance
Policisté z policejní stanice v Lomu vyšetřují případ zatím neznámého pachatele přečinu poškození cizí věci. Ten měl
v několika případech poškodit osobní
vozidlo tovární značky Peugeot tím, že
na několika místech poškrábal lak. Poškozený věc oznámil policii a vyčíslil předběžně hmotnou škodu na částku
sedm tisíc korun. Policisté nyní zjišťují,
kdo má hanebný skutek na svědomí.
Prodavačka měla dát dívce
pohlavek, prý chtěla ukrást
žvýkačku
Přestupek proti občanskému soužití šetří policisté v Lomu. Přijali minulý týden
oznámení poškozené o tom, že byla nakupovat v jedné tamní prodejně. Údajně neměla ještě celý nákup zaplacený a vzala
si z regálu žvýkačku. Prodavačka jí měla

Vadný komín způsobil požár domu
Začátkem března policie vyšetřovala
požár střechy domu v Lomu. Šlo o hostinec Zdař Bůh. Po příjezdu hlídky bylo
zjištěno, že oheň zlikvidovali obyvatelé
domu, kteří byli před domem. Ke zranění osob nedošlo. Na místo se dostavily dvě jednotky dobrovolných hasičů.
Šetřením na místě bylo zjištěno, že požár zřejmě vznikl technickou závadou
na komínu. Případ si ponechali hasiči.
Policie nezjistila žádné úmyslné zavinění a věc odložila.

17. 4.
28. 4.
30. 4.
30. 4.
1. 5.
15. 5.

jednání Rady města
jednání Zastupitelstva
města
jednání Rady města
Slet a rej čarodějnic
Stavění máje
jednání Rady města

Blahopřejeme
V měsíci dubnu slaví svá významná životní jubilea tito občané našeho města:
Machulková Jiřina
Benešovská Emílie
Humlová Květoslava
Kubáčová Anna
Kvízová Eva
Janovský Jiří
Flígr Otakar
Kafka Jaroslav
Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví, štěstí
a životního optimismu.

Dne 13. března se členové našeho
Klubu seniorů č. 1 Lom sešli na velkém sále kulturního domu, aby společně
oslavili Mezinárodní den žen. Velmi nás
potěšila návštěva paní starostky Schwarzové, pana místostarosty Baráka a paní
Čevonové, úřednice městského úřadu.
Ještě větším potěšením pro našich
62 členek bylo předání dárku ve formě
poukázky s hodnotou 150 Kč na nákup
zboží, nebo využití různých služeb, za
což velice děkujeme.
Našim hostům, stejně jako nám se
velmi líbil program oslav, který zahájil přípitek, malé pohoštění, hudba a ta-

nec. Jako vždy nezklamalo taneční vystoupení našich „Holek seniorek“. Ani
my jsme nezapomněli a pro paní starostku, paní Čevonovou a Brzákovou,
které si na nás vždy najdou čas, radu
i pochopení, jsme připravili jako pozornost malou kytičku.
Ještě větším překvapením pro nás
byla informace paní starostky, že pro
40 členů našeho klubu byl městem zajištěn týdenní pobytový zájezd do italského Lido Adriano, který se uskuteční v měsíci září a bude komplet
v režii města. Za toto patří dík také
panu poslanci a zastupiteli Schwar-

zovi, který s tímto nápadem přišel
a pomohl ho realizovat.
Chtěli bychom se s vámi touto cestou podělit o zkušenost, kterou máme
od dalších klubů z jiných měst, konferencí a sjezdů seniorů. Je opravdu velmi
málo starostů, starostek a radních, kteří
by se tak pěkně starali o seniory, jako
v našem městě. Jsou i taková města,
kde se tváří, že žádné seniory nemají,
s kluby vůbec nejednají, natož aby jim
jakkoli na jejich činnost přispěly. Našemu město za tento zájem a péči patří vřelý dík.
Marie Pauchlá

nprap. Ludmila Světláková

do 18. 4. soutěž o nejhezčí výzdobu velikonočního okna, Lom
do 22. 4. výstava Inspirace na velikonoční výzdobu, galerie Radniční sklípek
Litvínov
15. 4.
Universita volného času, obor Příroda, knihovna Litvínov,
od 15.30 hod.
20. 4.
taneční zábava s Mostečankou, Citadela Litvínov, od 16.00 hod.
22. 4.
Všechnopartička – Karel Šíp a Josef Náhlovský, divadlo Most,
od 19.00 hod.
28. 4.
činohra Kutloch, Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
29. 4.
činohra Kšanda, DVD Litvínov, od 19.00 hod.
30. 4.
studentský MAJÁLES 2014, Litvínov, od 14.30 hod.
30. 4.
Slet a rej čarodějnic, Lom – Loučná, hřiště u restaurace Anšajba,
od 17.00 hod.
1. 5.
Stavění máje, Lom, nám. Republiky, od 16.30 hod.
1. 5.
Valdštejnské slavnosti, zámecký park Litvínov
4. 5.
koncert Krušnohorský pěvecký sbor Teplice, Osek, Cisterciácký
klášter, od 16.00 hod.
11. 5.
dětská činohra Kouzelná lucerna, Citadela Litvínov, od 16.00 hod.

15. 4. – 15. 5. 2014

Jak jsme se seniory slavili Mezinárodní den žen

Vykradl kotelnu v Loučné
Policisté obvodního oddělení v Litvínově sdělili obvinění ze spáchání přečinu krádeže vloupáním muži ve věku
25 let z Litvínova. Ten se měl dle výsledků šetření v obci Loučná vloupat
do objektu kotelny, ze které odcizil
mobilní telefon, DVD přehrávač, vodovodní baterii, součástky vlhkoměru
a další věci. Obviněný je stíhán na svobodě. Odcizené věci již policisté nezajistili. Jak s nimi obviněný Litvínovan
naložil, policistům neuvedl.

Tipy na volný čas od 15. 4. do 15. 5. 2014

Kalendárium Lom
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Inzerce
 Prodám byt 3+1 v Litvínově u Zámeckého parku, cihlová zástavba,
2. patro, slunný, výhled přímo do
parku, plastová okna, nová elektřina
i plyn, termoventily, nízké náklady na
bydlení, balkon, 2 sklepy, společná sušárna a dílna. Dům je čistý, udržovaný.
Cena dohodou, při rychlém jednání
sleva. Tel.: 604 523 070.

Co možná nevíte
Měsíc duben
Duben je čtvrtý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 30 dní a podle
římského kalendáře to byl druhý měsíc
v roce. Duben začíná stejným dnem jako
červenec a v přestupném roce jako leden. V měsíci dubnu se v přírodě kolem
nás odehrávají dramatické změny. Počasí
je už docela hezké a k životu se probouzejí rostliny i zvířata. Ptáci se hromadně
vracejí z teplých krajin, stavějí si hnízda
a slyšíme jejich štěbetání. Můžeme sledovat pučení a kvetení stromů a keřů. Ze
svých zimních úkrytů vylézá nejen hmyz,
ale také hadi a žáby. Je zajímavé ověřit,
zda platí známá pranostika, že na sv. Jiří
(24. dubna) vylézají hadi a štíři. V tomto
čase, kdy je vegetace ještě nízká, je lze na
teplých vyhřátých kamenech dobře pozorovat. Duben je však charakteristický proměnlivým a nevyzpytatelným počasím
a každý sebemenší mrazík může znamenat pohromu.
První dubnový den se nazývá apríl.
Apríl je podle slovníku spisovné češtiny
„nestálé jarní počasí“. Vždyť to všichni
známe. V dubnu si ještě nemůžeme být
jisti slunečným dnem s relativně vysokými teplotami, na které se po zimě tolik
těšíme. Zatímco název měsíce dubna je odvozen od listnatého stromu dubu, pochází
slovo apríl pravděpodobně z latinského
„aperire“, což znamená otevřít. Označení
apríl by tedy mohlo souviset s dobou, kdy

Soutěž pro veřejnost
k výročí knihovny
V dubnové, květnové a červnové Lomské radnici budou vždy uveřejněny 3 soutěžní otázky. Kdo zodpoví nejvíce správných odpovědí bude v září vyhodnocen
a odměněn hodnotnou knižní cenou. Své odpovědi můžete zasílat na e-mailovou adresu knihovny: knihovna@mesto-lom.cz, nebo písemně na adresu: Městská knihovna, nám. Republiky 13, 435 11 Lom
Otázky:
č. 1 – Kdo dal podnět k založení první veřejné české knihovny?
č. 2 – Kdy byla založena knihovna?
č. 3 – Jaký byl první název knihovny?

se postupně otevírají poupata rostlin. Již
od 16. století je první dubnový den spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi. Tento zvyk ač není původně českou tradicí, se u nás zřejmě díky našemu
smyslu pro humor zabydlel a zdomácněl.
O původu aprílových žertíků není mnoho
zápisů, ale jsou prameny, podle kterých
smích, tropený z nachytaných lidí, vznikl
původně z veselé nálady z přicházejícího
usměvavého jara, kdy jaro viditelně přebírá žezlo po nevlídné zimě. První písemné sdělení o aprílu u nás pochází
z roku 1690, jehož autorem byl Bartoloměj Chrystelia z Prahy. Tento den bývalo
zvykem častovat známé a příbuzné „aprílem“. V dřívějších dobách se často oběti
aprílu posílali něco vypůjčit nebo zakoupit. Šlo samozřejmě o věci, které neexistovaly, např. vtipné semínko, komáří sádlo,
zaječí peří, obecní nůžky, hodinářská motyka, bublinky do vodováhy či mezery do
žebříku. Známou věcí bývaly i ohýbák na
cihly nebo rovnák zatáček. Tak jako je
první duben charakteristický žertováním,
přelom mezi posledním dubnem a prvním
květnem zase představuje Filipojakubskou noc. Jedná se o velmi starý a dodnes
živý lidový zvyk a zvláštní svátek, kdy
se lidé scházejí u zapálených ohňů, slaví
příchod jara a „upalují čarodějnice“, jako
ochranu před zlými duchy a démony. Podobný svátek se slaví v mnoha jiných evropských zemích.
S letošním dubnem jsou také spojené
velikonoční svátky, které se slaví první neděli po prvním jarním úplňku a připadají
tak na 20. a 21.dubna. S velikonočními
zvyky a tradicemi jsme se již v minulých
číslech seznámili, od zajímavosti ale není
také velikonoční hodování, které má u nás
dlouholetou tradici. Během velikonoc se
za dob našich babiček vařívali různé speciality, které mohou být zajímavou inspirací i pro tyto dny. Zelený čtvrtek nám příchod velikonoc připomíná a podle tradice
by se měl podávat dušený špenát. Na velikonoční (bílou) neděli se peče sladký mazanec, který je symbolem slunce a jeho
kulatý tvar se znamením kříže přetrvává
dodnes. Ve starých receptářích se můžeme
setkat i s jeho slanou variantou pod názvy
baba, babůvka, plecovník, šoldr nebo svěceník. Dalším zajímavým pečivem z bílé

mouky jsou jidášky, což jsou ze zbytků
těsta a medu pečené válečky nebo ﬁgurky
lidí a zvířat k potěše dětem. Stočené válečky symbolizují provaz, na kterém se Jidáš oběsil. Jako hlavní velikonoční menu
se pekla husa s houskovým knedlíkem, zelím a jako dezert bonbonky (vlastně malé
piškotky) ze zbytků z předešlého pečení
s různým zdobením. A jak vypadal rozpočet na takový slavnostní oběd v roce 1929
pro desetičlennou rodinu? Polévka ze
zbytků masa s nudlemi za 2,50 Kč, pečená
husa za 142 Kč, knedlíky za 7,70 Kč, kyselé zelí za 3,40 Kč, bonbonky ze zbytků
za 5 Kč. Slavnostní oběd vyšel 16,06 Kč
na osobu. Nádhera.
Tak mějte všichni krásné jaro a velikonoce oslavte v kruhu svých blízkých se
sluníčkem a s nadějí, že bude líp.
Dubnové pranostiky:  Nechť si duben
sebelepší bývá, ovčákovi hůl přec jen zasněžívá  Na mokrý duben – suchý červen  Hrom v dubnu – dobrá novina, mráz
květů více nepostíná  Je-li duben pěkný,
bude květen ještě lepší  Bouřky v dubnu
zvěstují dobré léto  Duben hojný vodou,
říjen vínem  Svatého Marka deštivo –
sedm týdnů blátivo.

Vzpomínáme

Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten neodešel. Čas plyne dál, ale
bolest a vzpomínky zůstávají. Kdo
Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl
rád, nikdy nezapomene.
Dne 13. dubna 2014 vzpomeneme
osmého smutného výročí, kdy nás
tragicky opustil Rostislav Švarc
z Loučné. Nikdy nezapomenou
rodiče, sestra Vladimíra s rodinou
a ostatní příbuzní.
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Na žádost lomských seniorů přinášíme aktuální informace týkající se lékařů v Litvínově
Krušnohorská poliklinika s. r. o. Litvínov
Ambulantní specialisté
MUDr. Roman Fučík – chirurgická ambulance
Telefon: 478 012 124
Ordinační doba
Po 07:30 – 12:00
12:30 – 15:00
Út 07:30 – 12:00
12:30 – 15:00
St 07:30 – 12:00
12:30 – 15:00
Čt 07:30 – 12:00
12:30 – 15:00
Pá 07:30 – 12:00
12:30 – 14:00
MUDr. Pavel Hanousek – ortopedie
Telefon: 478 012 382
Ordinační doba
Po 07:00 – 12:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:30 (sono kyčlí – miminka)
Út 07:00 – 12:00
13:00 – 15:00
St operační den
Čt 07:00 – 12:00 (RTG kyčlí dětí)
13:00 – 14:00 (pouze zvaní)
Pá 07:00 – 12:00
MUDr. Naděžda Hanousková – kožní
Telefon: 478 012 344
Ordinační doba
Po 08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Út 10:00 – 12:00
13:00 – 17:30
St 08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Čt 08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Pá 08:00 – 12:30
Poznámka:
– odpolední hodiny jsou jen pro objednané
pacienty, 9:45 – 10:00 je přestávka
MUDr. Josef Chýlek – chirurgie
Telefon: 478 012 326, 478 012 385
Ordinační doba
Po 07:00 – 15:00
Út 07:00 – 17:00
St 07:00 – 15:00
Čt 07:00 – 15:00
Pá 07:00 – 15:00
Mgr. Zdeňka Jindřichová – logopedie
Telefon: 478 012 342
Ordinační doba
Út a Čt 15.00 – 17.00 Mgr.Budišová
Po a St 08.00 – 16.00 Dle dohody
MUDr. Irena Knotová – gastroenterologická
ordinace
Telefon: 478 012 239
Ordinační doba
Po 07:30 – 08:30
konzultace
08:30 – 12:00
endoskopické výkony
13:00 – 16:30
pro objednané pacienty
Út 07:00 – 08:00
konzultace
08:00 – 12:00
endoskopické výkony

12:30 – 14:30
07:00 – 08:00
08:00 – 13:00
Čt 07:00 – 08:00
08:00 – 12:00
12:30 – 14:30
Pá 07:00 – 08:00
08:00 – 13:00
St

pro objednané pacienty
konzultace
endoskopické výkony
konzultace
endoskopické výkony
pro objednané pacienty
konzultace
endoskopické výkony

MUDr. Alena Matějů – gynekologická ordinace
Telefon: 478 012 388
Ordinační doba
Po 07:30 – 12:00
Út 07:30 – 12:00
13:00 – 15:00
St 07:00 – 07:30
injekce
07:30 – 11:00
poradna pro těhotné
13:00 – 15:00
Čt 07:30 – 12:00
13:00 – 15:00
Pá 07:30 – 12:00
MUDr. Zdeněk Novák – ortopedie
Telefon: 476 172 497, Mobil: 607024855
Ordinační doba Litvínov
Po 08:00 – 12:00; 13:00 – 17:00 (13:00 – 15:00
dětské kyčle včetně ultrazvuku)
St 08:00 – 10:00; 13:00 – 17:00 (10:00 – 12:00
dětské kyčle včetně ultrazvuku)
MUDr. Eva Oháňková – gynekologická
ordinace pro děti i dospělé
Telefon: 478 012 356
Ordinační doba
• gynekologická ordinace
Po 08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Út 08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
St 08:00 – 12:00
Čt 08:00 – 12:00
13:00 – 15:00
Pá 08:00 – 12:00
• dětská gynekologie
Po 11:00 – 12:00
Út 11:00 – 12:00
Čt 11:00 – 12:00
MUDr. Zdeněk Pokorný – ušní, nosní, krční
Telefon: 478 012 135 (poradny, audio)
478 012 314 (Ambulance č. II – ORL)
Ordinační doba
• poradny, audio
Po 07:30 – 12:00
St 07:30 – 12:00
Pá 07:30 – 12:00
• Ambulance č. II (ORL) – v budově č. 1 ve
2. patře nad recepcí/u RTG pracoviště
Po 08:00 – 12:00
12:30 – 16:30
Út 07:30 – 12:00
12:30 – 14:00
St 08:00 – 12:00
Čt 07:30 – 12:00
12:30 – 15:00
15:00 – 17:00
Jen pro zvané
Pá 07:30 – 12:00

MUDr. Jaroslav Šprňa – Urologie
Telefon: 478 012 221
Ordinační doba
Út 08:00 – 16:00
Čt 08:00 – 15:30
Pá 08:00 – 12:00
pouze pro objednané
pacienty

Cévní chirurgická poradna
MUDr. Roman Fučík
St 13.00 – 15.00

MUDr. Jana Štěpánková – psychiatrie
Telefon: 478 012 229
Ordinační doba
Po 07:00 – 11:00
11:30 – 15:30
Út 07:00 – 11:00
11:30 – 14:30
St 07:00 – 11:00
11:30 – 14:30
Čt 07:00 – 11:00
11:30 – 15:30
Pá 07:00 – 11:00
11:30 – 12:30

Dětská alergologie
Tel: 777 618 961

Proktologická poradna
MUDr. Roman Fučík
Po 13.00 – 15.00

Dětská alergologie
Tel: 777 618 961
MUDr. Iva Macků
Út 8.00 – 12.00

Pá 8.00 – 13.00

MUDr. Eva Prajová – rentgen a ultrazvuk
Telefon: 478 012 215, 218 (rentgen)
478 012 203 (ultrazvuk)
Ordinační doba
• rentgen
Po 07:30 – 12:00
12:30 – 15:00
Út 07:30 – 12:00
12:30 – 15:00
St 07:30 – 12:00
12:30 – 14:00
Čt 07:30 – 12:00
12:30 – 15:00
Pá 07:30 – 12:00
12:30 – 13:00
• ultrazvuk
Po 08:00 – 10:00
Út 08:00 – 10:00
St 08:00 – 10:00
Čt 08:00 – 10:00
Pá 08:00 – 10:00

MUDr. Jana Šulcová – oční
Telefon: 478 012 321
Ordinační doba
Po 09.00 – 15:00
Út 09:00 – 12:30 13:00 – 15:30 (celý den
ordinace pro pacienty se zeleným zákalem)
St 07:30 – 12:00
Čt 07:30 – 12:30 ordinace pro pacienty z domova
důchodců
13:00 – 18:00
Pá 07:30 – 12:00 12:30 – 15:30 (jen pro zvané)
MUDr. Helena Valentová – neurologie
Telefon: 478 012 334
Ordinační doba
Po 07:30 – 12:00
13:00 – 15:00
Út 09:00 – 12:00
13:00 – 17:00
St 07:30 – 12:00
13:00 – 14:00
Čt 07:30 – 12:00
13:00 – 15:00
Pá 07:30 – 12:00

Oddělení klinické biochemie, imunologie
a hematologie Aeskulab a.s.
Vedoucí laboratoře
476 730 155
Vedoucí laborantka 478 012 203
Provozní doba
Laboratoř:
Po – Čt 06:30 – 16:30
Pá
06:30 – 15:30
Odběry krve:
Po – Pá 06:30 – 15:00
Vydávání výsledků: Po – Čt 07:00 – 16:30
Pá
07:00 – 15:30

MUDr. Vlasta Veselovská – plicní
a snímkování ze štítu
Telefon: 478 012 375
Ordinační doba
• plicní
Po 07:30 – 12:30 13:00 – 16:30
Út 8:00 – 15:00
St 7:30 – 12:30
13:00 – 18:00 pouze pro
objednané
Čt 8:00 – 16:30
Pá 7:30 – 12:30
13:00 – 15:00 pouze pro
objednané
• snímkování ze štítu
Po 08:00 – 16:00
Út 08:00 – 14:00
Čt 08:00 – 14:00

Rehabilitace a léčba bolesti
přímá linka: 476 752 774
prim. MUDr. Bláhová M.: 478 012 141, 142
oddělení: 478 012 144, 133, 121, 137
Ordinační doba
• prim. MUDr. Bláhová M.
Po 13:00 – 17:00
St 09:00 – 15:00
Pá 07:00 – 13:00
• oddělení
Po 07:00 – 11:30
12:00 – 17:00
Út 07:00 – 11:30
12:00 – 17:00
St 07:00 – 11:30
12:00 – 17:00
Čt 07:00 – 11:30
12:00 – 17:00
Pá 07:00 – 11:30

Chirurgické poradny
Tel: 478 012 124

Zábavné okénko pro děti
Naše babička je staromódní: „Podívej, chtěl jsem nový mobil a dala mi
… (tajenka).“
1. Výrobek mlynáře. – 2. Jedno ze skupenství vody. – 3. Past. – 4. Pružina. –
5. Malá vlna. – 6. Část chodidla. – 7. Obyvatelka Německa. – 8. Opak prázdné.
– 9. Hmyz se žihadlem. – 10. Potřeba dřevorubce. – 11. Rybí vajíčko. –
12. Mají na těle ptáci. – 13. Malá čára. – 14. Ret zvířete. – 15. Domácky Olga.
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Správnou odpově zasílejte na e-mailovou adresu knihovna@mesto-lom.cz s uvedením svého jména, příjmení a věku. Vítěz tajenky z Lomské radnice č. 3/2014:
Filip Patera 9 let, Loučná. Tajenka: DEGUSTÁTOR. Vyzvednout výhru je možné na pobočce knihovny v Loučné: Po a Čt: 14:00 – 17:00 hod.
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