LOMSKÁ

RADNICE
NOVINY MĚSTA LOM  ROČNÍK IV.  ČÍSLO 5  KVĚTEN 2014  MĚSÍČNÍK  ZDARMA

Den matek se slaví vždy druhou květnovou neděli, tentokrát tedy 11. 5. 2014.
Dovolte i mě za vedení města Lom popřát všem maminkám, matkám, matičkám, mamčám,
maminečkám... k jejich svátku a poděkovat jim za to, že tady jsme, za jejich lásku, péči,
za jejich vždy otevřenou náruč, laskavé slovo, pohlazení, podporu, pofoukání bolístky,
za jejich rady, jejich skvělou svíčkovou, výborný štrůdl, prostě za vše…
Maminky vše nejlepší a nejkrásnější k vašemu svátku. Děkujeme, že vás máme!
Kateřina Schwarzová – starostka města

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu
Starostka města Lomu podle § 32, odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. volby do Evropského parlamentu se uskuteční dne 23. 5. 2014 v době od
14.00 do 22.00 hodin a dne 24. 5. 2014 v době od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb
v okrsku č. 1 je hlasovací místnost – ul. Novostavby 123 (klub v penzionu pro seniory) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Lomu, část Loučná – ulice Dlouhá Louka, Hájovna, Tyršova stezka, Libkovická, PKH 1, S. K. Neumanna, Lesní, Hrnčířská,
Školní, Wolkerova, Novostavby

Slet a rej čarodějnic se letos vydařil
Ve středu 30. dubna proběhl
v Loučné na hřišti za restaurací Anšajba slet a rej čarodějnic. Krásné počasí
přilákalo nejen malé a velké čarodějnice, ale i spoustu přihlížejících.
Pro děti byly připraveny různé
atrakce – soutěže s Vlastou Vébrem,
jízdy na koních, malování na obličej,
tvorba účesů. Nechyběl též sokolník

p. Wolejník s úžasným vystoupením
svých svěřenců. Ještě před velkým táborákem byly porotou vybrány a odměněny tři nejhezčí čarodějnice. Tentokrát na stupních vítězů stanul i jeden
černokněžník. Zkrátka nepřišli ani
ostatní soutěžící, byli odměněni sladkostí. Velkým táborákem byl slet čarodějnic ukončen. Ať žije slet 2015.

Pořadatel akce město Lom děkuje sponzorům – p. Radošovi majiteli Krušnohorských uzenin a pí. Vinohradské vedoucí restaurace Anšajba.
Poděkování patří i lomským hasičům a zaměstnancům MěÚ a TS Lom
za pomoc při organizaci akce.

v okrsku č. 2 je hlasovací místnost – ul. PKH 113 (klub v restauraci
Nový výčep) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Lomu – Lom sever – ulice K. H. Máchy, Novákova, Úzká, Příční,
Havlíčkovo nám., K hájovně, PKH 2, Uhelná, Vrchlického 1, Spojeneckých letců, Luční, Seifertova, Březová
v okrsku č. 3 je hlasovací místnost – ul. Vrchlického 372 (ZŠ Lom) pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Lomu – Lom
jih – ulice Vrchlického 2, Nerudova, Hornická, Litvínovská, nám. Republiky (mimo čp. 7, 9, 10, 56, 58, 60, 136), Šrámkova, Alšova, Dr. Milady Horákové
v okrsku č. 4 je hlasovací místnost – ul. Osecká 479 (přísálí kulturního
domu) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v Lomu – Lom jih – ulice Osecká, Sadová, F. Veselého, B. Němcové,
K. Čapka, Husova, Nádražní, ČSA, Na lukách, Palackého, Komenského, Větrná jáma, Kohinoor, nám. Republiky (čp. 7, 9, 10, 56, 58,
59, 60, 136)
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní
občanství České republiky a trvalý pobyt v obci nebo občanství jiného
státu Evropské unie občanů jiných států Evropské unie, kteří byly na základě žádosti zaneseni do dodatku stálého seznamu voličů. Hlasování
bude též umožněno voliči, který nemá v obci trvalý pobyt a předloží voličský průkaz.
4. Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny před konáním
voleb.
V Lomu, dne 25. 4. 2014

Bc. Kateřina Schwarzová
starostka města Lom

Upozornění pro občany
Upozorňujeme občany města Lom, že
ve dne 19. 5. 2014 od 17 do 18 hodin před budovou MěÚ Lom a ve dne
21. 5. 2014 od 17 do 18 hodin naproti bývalé Jednotě v Horním Lomu
se uskuteční očkování psů.
Poplatek za povinné očkování je ve
výši 100 Kč a za nepovinné očkování
tzv. kombinace je ve výši 300 Kč.
Aplikace provede paní MVDr. Emílie
Klečková.
Dále upozorňujeme majitele, aby
své psy vybavili košíkem (náhubkem)
a měli je na vodítku!
Děkujeme

Stavění májky 2014 v Lomu
Na čtvrtek 1. května připravilo město
Lom stavění májky s programem. Při
jeho zahájení v 16.30 hod. nám však počasí přestalo přát. Přivítala nás bouřka
a pořádný déšť. Déšť však neodradil přihlížející občany města, děti a ani
lomské, mezibořské a hornojiřetínské
hasiče, kteří májku vztyčili na připraveném místě. Za to jim patří vřelé poděkování. Pro návštěvníky bylo připravené
malé pohoštění. Ještě jednou děkujeme

všem, kteří se přišli podívat, za jejich
účast i přes nepřízeň počasí.
A protože děti ze základní školy nemohly kvůli špatnému počasí předvést
své vystoupení 1. května, předvedly
jej pro ostatní žáky v tělocvičně ZŠ
druhý den. Přesto jim a také všem lomským občanům patří poděkování za jejich snahu oslavit první májový den.
Všichni věříme, že další dny budou co
se počasí týká, příznivější.
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Základní škola a Mateřská škola Lom  Základní škola a Mateřská škola Lom
Návštěva Městského divadla v Mostě
Ve středu 16. 4. 2014 navštívili žáci
třídy 7.A ze Základní školy v Lomu
divadelní představení v Městském divadle v Mostě. Muzikál „Kačenko,
pusu“ je parafrází Shakespearovy hry
„Zkrocení zlé ženy“. Premiéru měl už
v roce 1948 na Brodwayi. Dodnes se
hraje na všech evropských scénách.
Autorem hudby a textu je Cole Porter
(americký hudební skladatel) a libreto
vytvořili Bella a Samuel Spewackovi.

Základ hry tvoří konﬂikt dvou bývalých manželů.
V rámci projektů, kterými rozvíjíme obzor našich žáků, jsme se snažili
o posílení průřezových témat.
Žáci si uvědomují, že hra je nadčasová, že je přeložena do všech evropských jazyků, je zhudebněna jako muzikál. Jistě v našich žácích vytváří smysl
pro hudbu, zpěv a estetické cítění.
Marie Panošková

Pálení čarodějnic v lomské škole
Letošní pálení čarodějnic provázelo
slunečné počasí, které dětem naší školy
umožnilo prožít příjemné dopoledne při
čarodějnických soutěžích připravených
žáky 9. B. Před desátou hodinou byla zapálena vatra, nad kterou si děti opékaly
buřty. Když si naplnily bříška, rozeběhly
se po školní zahradě, kde pro ně měli deváťáci připravené zajímavé sportovní
a vědomostní soutěže. Celá akce byla
ukončena upálením ,,čarodějnice“.
Naše malé i velké čarodějnice si touto
akcí připomněly velmi starý a dodnes
živý lidový zvyk a zvláštní svátek, kdy
se lidé scházejí u zapálených ohňů a slaví
příchod jara.
Velké poděkování patří všem, kteří
se na přípravě akce podíleli, ať už stavbou vatry, či přípravou zázemí pro dětské
soutěže nebo opékání buřtů.
Hana Chumchalová
Děkujeme ﬁrmě Řeznictví Jaroslav Radoš z Lomu za poskytnutí hmotného sponzorského daru v podobě uzenin pro děti na školní
akci ,,Pálení čarodějnic“. Děti prožily na školní zahradě zajímavé dopoledne plné soutěží a her, po kterých jim vyhládlo, a voňavé na
ohni opečené buřtíky přispěly k naplnění jejich bříšek a umocnily zážitky z příjemně prožitého dne.
Hana Chumchalová

Druháci se vypravili do knihovny
Žáci druhé třídy se s nadšením vypravili do knihovny. Zde je čekala
spousta úkolů, soutěží a zajímavostí,
které si pro ně připravily moc šikovné
paní knihovnice. Všichni chtěli ostatním předčítat nahlas a zarputile se pustili do rébusu, za jehož vyřešení je če-

kala sladká odměna. Prohlédli jsme si
pestrou nabídku knih a naši malí čtenáři se nechali vlákat do kouzelného
světa pohádek a příběhů. Velice za
krásné dopoledne děkujeme a nemůžeme se dočkat další návštěvy.
Lenka Hokrová

Výlet do botanické zahrady v Teplicích
Naši druháčci v dubnu navštívili
botanickou zahradu v Teplicích. Jednalo se o vzdělávací akci a děti překvapeně zjišťovaly s jakou ﬂórou se
mohou v rámci nejrůznějších kontinentů setkat. Byly zde k vidění rostliny
z Jižní Ameriky, Mexika, Afriky i Austrálie doplněné přehlídkou drobných
živočichů. A nemenší zájem vzbudily
rostliny ze zdejších „luhů a hájů“, žáci
vůbec neměli tušení o existenci tolika
rozmanitých květin a přáli si mít ně-

které z nich doma. Zaujala také přednáška odborníka o jehličnatých stromech, děti si mohly prohlédnout
a potěžkat různé druhy šišek rozličných velikostí, z nichž mnohé mohou
dosáhnout váhy až 5 kg. Zahřála nás
pochvala, že jsou děti hodné a slušné,
což je směr, který pro naši školu znamená jednu z priorit. Protože, bohužel,
v dnešní době není vzdělání a slušné
vychování samozřejmostí.
Lenka Hokrová

Sedmé nocování s Andersenem
Mezinárodní den dětské knihy připadá již od roku 1967 symbolicky na
2. dubna, neboť ten je výročním dnem
narození světoznámého dánského autora
dětských příběhů Hanse Christiana Andersena. U nás se toto výročí připomíná
akcí s názvem Noc s Andersenem, která
probíhá v mnoha knihovnách po celé ČR.
Lomská knihovna se do nocování
zapojuje již sedmým rokem a vždy se
snaží připravit pro děti zajímavý program. Ten letošní prožily děti jako indiáni. Společnými silami jsme si vyrobili a vyzdobili čelenky, pomalovali
tváře barvami a zasedli k totemu, který
jsme pro děti vyrobily z kartonu a barevného papíru. Povídali jsme si o životě indiánů, kde bydleli, co jedli,
z čeho vyráběli oděvy, zbraně, či různé

ozdobné předměty, ale také o tom, jaký
význam pro ně měla příroda a zvířata. Následovaly vědomostní a pohybové soutěže o drobné sladkosti a nechyběla ani stezka odvahy do sklepa.
Hodinu před půlnocí jsme zalehli do
připravených pelíšků a četli si z knihy
strašidelné historky. Spánek se k nám
vkrádal pomalu. Posledního vytrvalce
skolil hodinu po půlnoci. Ráno po probuzení jsme si nejprve uklidili pelíšky,
pak přišla na řadu hygiena a poté vydatná snídaně. Odbitím deváté hodiny
jsme se rozloučili a odcházeli domů.
Děkujeme dětem za pěkné chování
a rodičům za důvěru, že nám svěřili
své děti.
Příští rok opět na viděnou.
Knihovnice MěK v Lom

Vyhodnocení soutěže
„O nejhezčí velikonoční
výzdobu okna“
V pondělí 28. dubna proběhlo
v lomské knihovně vyhodnocení soutěže „O nejhezčí velikonoční výzdobu
okna“. Ceny převzaly děti z rukou starostky Kateřiny Schwarzové. Gratulujeme Terezce Černé, Marušce Gažiové,
Adélce Kubů, Jitce Gulášové, Aničce
Menouškové, Tomáši Štírkovi a sourozencům Štefanovi, Valince a Matyášovi Vaňovým.

Soutěž pro lomské děti a mládež  Soutěž pro lomské děti a mládež
Městská knihovna ke svému 115. výročí vyhlašuje výtvarnou soutěž pro lomské děti a mládež. Soutěže se mohou
zúčastnit děti ve věku od 3 do 15 let.
Tématem pro mladší děti je nakreslit libovolnou technikou jakoukoliv pohádkovou postavičku. Starší děti zase mohou vyrobit z jakéhokoliv materiálu záložku do knihy. Nejlepší výrobky budou odměněny.
Uzávěrka je 30. června. Vyhodnocení soutěže proběhne v měsíci září. Hotové výrobky odevzdejte v městské knihovně.

Příměstský tábor 2014  Příměstský tábor 2014

http://www.mesto-lom.cz

Město Lom připravuje ve dnech 28. července až 1. srpna pro děti ve věku 6–15 let příměstský tábor. Program tábora je
zaměřen na výlety a pochoáky – poznávání přírodních, historických či současných zajímavostí našeho regionu. Dopravu
a vstupné při výletech si hradí každé dítě samo.
Přihlášku si lze vyzvednout v Mě knihovně v Lomu a tamtéž do 30. června odevzdat. Kapacita tábora je 15 dětí.
Bližší informace v Mě knihovně v Lomu, tel. 476 769 874.
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V Lomu pořád něco budujeme...

Ze života Policie ČR
Pomáhala v domácnosti seniora,
vybírala mu však i z účtu
Na nepoctivou ženu narazil jeden senior z obce na Litvínovsku. V rodinném domku žil sám a potřeboval někoho na úklid a nákupy. Kamarád mu
doporučil mladou ženu z téže obce.
Důchodce byl zprvu spokojený, ale postupně zjišťoval nesrovnalosti ve výpisech z banky. Zjistil, že mu nějak
ubývají peníze z účtů. Povedená pomocnice zneužila platební karty, kterou si „vypůjčila“ bez souhlasu a několikrát vybrala hotovosti. Celková
částka nakonec dosáhla sumy 46 000
korun. Policie zjistila, kdo má nepravosti na svědomí a 22leté ženě sdělila
podezření ze spáchání přečinu krádeže.
Jak žena s penězi naložila, se policistům nepochlubila.
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 různých místech auta
poškrábal lak. Poškozený věc oznámil

Kalendárium Lom
15. 5. – 15. 6. 2014

15. 5. jednání rady města
23.–24. 5. volby do Evropského
parlamentu
29. 5. jednání rady města
31. 5. Den dětí – Indiánskou
stezkou
12. 6. jednání rady města

policii a vyčíslil předběžně hmotnou
škodu na částku sedm tisíc korun. Policisté nyní zjišťují, kdo se za hanebným
skutkem skrývá.
Z lesa zmizelo
131 listnatých stromů

Škodnou v lese zaznamenal revírník
Českých lesů. Při provádění kontroly
zjistil, že kdosi bez povolení v lese
u obce Lom na Litvínovsku pokácel
a odcizil celkem 131 kusů listnatých
stromů. Zloději se zaměřili zejména na
javory a topoly, v lese ale chybí i olše,
akáty, břízy, jasany a třesně. Při krádeži
dřeva z jednoho hektaru lesa pobertové
poničili i novou výsadbu lip, která byla
provedena v loňském roce. Poškozená
ﬁrma zatím vyčíslila škodu na částku
40 000 korun. Případ byl oznámen
lomské policii, která nyní zjišťuje, kdo
má krádež dřeva na svědomí
nprap. Ludmila Světláková

V měsíci květnu slaví svá významná životní jubilea tito občané našeho města:
Nemečková Marie
Hanušová Marie
Wernerová Věra
Vašíček František
Vojčák Eugen
Šubrt Jaroslav
Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví, štěstí
a životního optimismu.

Stalo se již tradicí, že Klub seniorů
Lom každým rokem pořádá oslavu pro
své členy, kteří v daném roce oslaví
své životní jubileum. Životním jubileem jsou půlkulatiny nebo kulatiny
od věku 60 let. V Klubu seniorů se jubilantů sešlo v letošním roce 16.
Tato oslava se konala v pátek 25. 4.
2014 od 14:00 hod. v sále Kulturního
domu Lom. Pozvání na oslavu přijala starostka města Kateřina Schwarzová a člen Rady města Lomu Bronislav Schwarz. Mimo malého dárku
pro jubilanty a hřejivých slov pře-

dalo vedení města členům Klubu seniorů Lom sportovní mikiny s nápisem
a znakem Města Lomu, jako reprezentační dar pro účastníky Her seniorů,
které se konají každým rokem v měsíci květnu.
Na oslavě nechyběla dobrá nálada,
občerstvení a hudba nejen k poslechu,
ale i k tanci. Více asi není co dodat
jen to, že ještě jednou všem jubilantům vedení města přeje hodně štěstí
a zdraví. Fotograﬁe naleznete také
na webových stránkách města: http://
www.mesto-lom.cz/fotograﬁe-z-akci/.

Inzerce

To, že čas rány hojí, je pouhé zdání. Stále nám v srdci zůstává bolest
a tiché vzpomínání. Je to již 17 let,
kdy tu nejsi s námi.
Dne 6. 1. by oslavila 36. narozeniny naše drahá dcera a sestra Ivetka Mackovičová, která tragicky
zahynula 11. května 1997. S láskou
stále vzpomínají rodiče, bratr a sestra s rodinou. Děkujeme všem za
tichou vzpomínku.

Kdo dobře žil, v našich srdcích žije
dál. Dne 21. května uplyne již jeden rok od úmrtí pana Vlastimila Tyšera. S láskou stále vzpomíná
zarmoucená rodina.

 Nabízím dlouhodobý pronájem bytu
v Lomu, ul. Osecká, 2+1, 70 m2, plynové topení, plastová okna.
Cena: 4 400 Kč. Tel: 777 497 920

beseda s Ivo Šmoldasem, Knihovna Litvínov, od 17.00 hod.
dětský zábavný pořad Michala Nesvatby, Citadela Litvínov,
od 17.00 hod.
21. 5.
Noc kostelů – koncert vokálního souboru Serafín, Cisterciácký
klášter Osek, od 18.00 hod.
23. 5.
zábavný pořad B. Klepl, E. Holubová – S Evou a Vorvaněm do
Bulharska, Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
25. 6.
činohra Práskni do bot, Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
31. 5.
Den dětí – Indiánskou stezkou – Lom, ul.ČSA, od 15.00 hod.
4. 6.
činohra Sbohem, zůstávám, Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
do 5. 6. výstava Akvárium, Radniční sklípek Litvínov
6. – 8. 6. výstava bonsají, zámek Duchcov, od 17.00 hod.
14. 6.
zahájení letní sezony v pirátském stylu, hotel Emeran, Klíny

Blahopřejeme

Vzpomínáme

Lomští senioři

Oslava v Klubu seniorů Lom

Tipy na volný čas od 15. 5. do 15. 6. 2014
15. 5.
21. 5.

Opravená komunikace v horní části ulice Novákova v Lomu

Chtěli bychom poděkovat starostce Kateřině Schwarzové
a všem ostatním, kteří se podíleli při úpravě našeho vchodu, který souvisel s výstavbou nového chodníku v Loučné
od mateřské školky směrem k bývalé „Anetce“. Chodník,
který se nikdo nikdy nepokusil vybudovat se stal konečně
skutkem. Všichni jsme si na něj zvykli, je bezpečný, což je
vidět i na školce, která jej využívá při procházce. Chodník bývá čistý, upravený, o což se starají technické služby
města Lomu.
Děkujeme, Zikovi

Štrůdlování v PPS Loučná
Touto cestou si dovolujeme poděkovat klientkám PPS Loučná, které se
zapojily do tak trochu netradičního zábavného soutěžního odpoledne, do akce
s názvem „Štůdlování“. Velké poděkování patří těmto klientkám, které se aktivně zapojily tím, že upekly a do soutěže
přinesly svůj vlastní výrobek – štrůdl.
Jedná se o Janu Lašovou, Alenu Pošustovou, Johanu Smrtovou a Bělu Sabolovou. Poděkování patří i Věře Dvořákové a Angele Peškové, které si našly
čas a chviličku přišly posedět a ochutnat
výrobky, které pro ně klientky upekly.

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. Republiky13, 435 11 Lom
Otázky:
č. 4 – Jak se jmenoval první správce knihovny Čelakovský a jeho nástupce?
č. 5 – Kam se přestěhovala knihovna ze soukromé budovy v dnešní
Nádražní ulici?
č. 6 – Kolik činil poplatek za půjčení knih s obrázky a bez obrázků
a kolik vlastnila svazků rok po založení (+/- 100)?

Doufáme, že všem přítomným se
takto strávené odpoledne líbilo. Je
velká škoda, že zájem neprojevilo
více klientů, neboť byli zváni všichni
bez rozdílu – muži i ženy. Závěrem
musíme konstatovat, že nebylo vítězů
ani poražených – výrobky, které hospodyňky donesly, byly vynikající a za
to jim náleží velká pochvala a hluboké
poděkování.
„I když akce, jíž jsme letos pořádali poprvé nevzbudila moc velký
zájem, já za sebe mohu říci, že mi
bylo ctí a potěšením jednak ochutnávat skvělé štrůdlíky a také jsem prožila s našimi seniorkami velmi pěkné,
podnětné a poučné odpoledne vyplněné nádherným povídáním. Velmi za
tento nádherný a povznášející zážitek
děkuji,“ říká k akci starostka města
Kateřina Schwarzová

Poděkování
Děkuji starostce paní Kateřině Schwarzové a vedení města Lomu za srdečné
osobní blahopřání a dárek k mým narozeninám. Byla jsem moc potěšena.
Vlasta Mužíková

V měsíci květnu vzpomeneme
smutné výročí 15 let, kdy nás navždy opustil náš drahý tatínek pan
Alfréd Eigler, který by se letos dožil 80 let věku. V červnu pak vzpomeneme další smutné výročí, kdy
nás před 14 lety navždy opustila
naše drahá maminka paní Amálie
Eiglerová, která by se letos dožila
75 let věku. Za tichou vzpomínku
děkují a s láskou v srdci stále vzpomínají dcera Monika a syn Stanislav
s rodinami.“

Dne 22. května vzpomeneme s hlubokým zármutkem 20. výročí, kdy
nás navždy opustil náš manžel, tatínek a dědeček pan Adolf Nodes.
S úctou stále vzpomíná a za tichou
vzpomínku děkuje manželka a děti
s rodinami.

Strana 4

Lomská radnice  ročník IV.  číslo 5  květen 2014

Mohlo by vás zajímat

Co možná nevíte

Lomské včelařství
Víte, jaká by byla jedna z nejhorších
ekologických katastrof? Bylo by to vyhynutí včel. Včela je nejmenší a nejpilnější
domácí tvor, jeden z nejužitečnějších
a také nejzáhadnějších. Včely se vyvinuly
společně s medonosnými květinami a navzájem by bez sebe nemohly žít. Na včelách leží více než 80 % opylovací práce
a bez opylení by nebyla úroda. Na rozdíl
od brouků včely s květy zacházejí něžně,
neukusují prašníky, neničí je, naopak díky
své „barevné“ paměti mají vyvinutý dokonalý systém návštěv květů a opylování
– výlety za květinami plánují promyšleně podle toho, jak květy rozkvétají. Lidem mimo zajištění úrody dávají sladký
med, včelí vosk a blahodárnou mateří kašičku a antiseptický propolis. Pro tyto své
vlastnosti je již od pradávna lidé využívají
a v poslední době dokonce chovají a rozmnožují. Včelařství vzniklo jako sdružení
lidí stejných zájmů, kteří si se svými koníčky vzájemně pomáhali. Dnes patří včelaři mezi nejpočetnější spolky. I v Lomu
se v poválečné historii vždy včelařilo, ale
samostatný spolek tu nebyl zaznamenán
a lomští včelaři se sdružovali ve spolku
v Litvínově, který byl vždy silný.
V minulých dobách se včelaření věnovala jen vesnická a maloměstská in-

teligence, většinou to byli místní učitelé
a faráři. Teprve po roce 1945 se včelařství
stalo masovou záležitostí. Ani v této době
však nebyl v Lomu žádný včelařský spolek založen a tak se dodnes sdružují v litvínovské organizaci, která má však lomského předsedu. V době po společenských
změnách začaly vedle drobných včelařů
vznikat také včelí farmy. Jednou z prvních v severočeském kraji byla i Včelí
farma Lom, která na vrcholu své činnosti
hospodařila na území tří okresů s velkým
množstvím včelstev. Farma byla zaklada-

telem tradice „Medových vánoc“, které se
od roku 2001 pořádaly v Lomu, později
byly pro velký zájem přesunuty do Litvínova a dnes se konají v Mostě. Farma
rovněž iniciovala založení spolku profesionálních včelařů. Cech profesionálních
včelařů ČSV, o. s., měl sídlo v Lomu, na
Včelařském centru. Vývojem situace se
později transformoval na nový spolek.
Nynější Asociace profesionálních včelařů, z. s., má rovněž sídlo na Včelařském
centru Lom. Sdružuje profesionální farmy
z celé ČR. Tím ovšem výčet včelařských
aktivit na území města Lom nekončí.
V současné době se na Včelařském centru
prezentuje Klub včelařů Lom, který pořádá vždy poslední pátek v měsíci přednášky a prezentace pro včelaře a zájemce
o včely a včelaření. Přednášky jsou tématicky zaměřeny na aktuální dění ve společenstvu včel. Vždy se dlouze diskutuje
o předneseném problému, který představí
odborná prezentace na úvod. Velice často
jsou pro účastníky připraveny i praktické
ukázky z probírané látky. O tom, že se
jedná o zajímavou činnost, svědčí i stále
rostoucí počet lidí na jednotlivých přednáškách a tak je mnohdy problém zajistit
pro všechny místo. Na přednášky dojíždějí i zájemci z jiných okresů.
Včely mají své nezastupitelné místo
v přírodě a je jen dobře, že mají stále své
příznivce. Dobrá zpráva dále je, že tomu
tak je i v našem městě Lom.
(Za poskytnuté informace patří poděkování včelímu farmáři na vejminku panu
Petrovi Táborskému)

Měsíc květen
Měsíc květen je pátý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 31 dní. Začíná stejný den v týdnu jako leden příštího
roku. Slovo květen pochází od slova
kvést, původní název byl máj. Pátý měsíc
v roce se vyznačuje nebývalou sladkostí,
kdy vše najednou zjemní, zpříjemní, život vypadá snazší a lidé najednou pocítí
touhu něco zažít, změnit, podniknout …
a zamilovat se. Z hlediska naší psychiky
je to vcelku přirozené – svět je suchý,
teplý a všechno se před očima obrozuje,
kvete a páruje. Květen je pod vlivem planety Venuše, ta je pojmenovaná podle bohyně lásky, štěstí, jara a milostné poezie.
Nikdo už dnes nezjistí, zda to byla římská
Venuše, řecká Afrodita, slovanská Lada či
jiná bohyně lásky která vedla ruku Karla
Hynka Máchy, když psal proslulé verše
svého Máje. A protože trocha poezie nikoho nezabije, vžil se v Praze hezký zvyk
nosit v prvomájový podvečer k soše tohoto romantického básníka kytičku květů.
Při této příležitosti se milenci zastaví pod
rozkvetlou třešní nebo břízou, protože, jak
praví lidová moudrost, dívka na prvního
máje nepolíbená do roka uschne.
S příchodem měsíce května bylo
od pradávna spojeno stavění „staročeských májů“. Tento lidový obyčej je velmi
starý. Vychází z tradice přinést do vesnice 1. května zrána březové stromky –
máje – a stavět je dívkám před dům. Postavení máje znamenalo veřejnou poctu
a současně vyjadřovalo mládencovu ná-

klonnost k děvčeti. Kromě těchto májek
stavěli mládenci i jednu velkou máji pro
celou obec, obyčejně na návsi. Tento zvyk
se mnohde dochoval dodnes.
S měsícem květnem je také spojen
svátek Den matek, kdy vzdáváme poctu
našim maminkám. Slaví se v různé dny
na mnoha místech po celém světě a vychází z různých tradic. Jeho původ je už
ve starověkém Řecku, kde se slavil svátek plodnosti a matek, spojený s uctíváním pohanské bohyně Rhey, matky bohů.
Myšlenka mezinárodních a pravidelných
oslav tohoto svátku vznikla roku 1907 na
počest američanky A. R. Jarvisové, která
bojovala za práva matek. O pět let později vyhlásil tehdejší prezident USA Wilson první oﬁciální oslavu Dne matek, konající se druhou květnovou neděli. Tak se
slaví i u nás již od roku 1923. A aby to nebylo tatínkům líto, tento den doplňuje Den
otců, který oslavuje otce a slaví se vždy
třetí neděli v červnu.
Tak vám přejeme krásný máj plný květin, sluníčka a lásky.
Květnové pranostiky:
Studený máj, v stodole ráj  Májová vlažička – poroste travička, májový deštíček – poroste chlebíček  Na mokrý květen přichází suchý červen  Večerní rosy
v máji hodně sena dají  Jsou-li májové
hřiby červivé, bude suché léto  Bujný
květen – plný úl  Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žoﬁe je jejich kuchařka  Před Servácem není léta, po Serváci s mrazy veta.

PROLOM – poklad od permoníků…
V Lomu 12. dubna 2014 proběhla
pilotní akce nově vznikajícího spolku
PROLOM. Více jak 20členná skupina
zahájila premiérový ročník pochodu
Lom – hrad Rýzmburk. Cestou Oseckým lesem se vyprávěly pohádkové
příběhy a sbíraly indicie k odhalení pokladu permoníků. Po výšlapu na hrad
Rýzmburk proběhla poutavá exkurze
hradu, o kterou se postarala OS za záchranu hradu Rýzmburk a děti po rozluštění indicií našli poklad permoníků.
Do teď nevíme, co je největším pokladem, ale ohromná spolupráce dětí,
nadšení a ochota sáhnout si na dno
vlastních sil a nakonec se spravedlivě
rozdělit o nález, nás dospělé vede k zamyšlení ohledně hodnot a priorit.
„Naše pilotní akce předčila očekávání, účastníci byli nadšení a již za-

Místo konání : ulice ČSA, Lom

U VČELÍ FARMY od 15:00 hod.
( bývalá firma Stopka)

* SOUTĚŽE PRO SPRÁVNÉ INDIÁNY A INDIÁNKY *
* SLADKÉ ODMĚNY PRO SOUTĚŽÍCÍ *

ÚČAST V KOSTÝMU INDIÁNA ČI INDIÁNKY VÍTÁNA (není podmínkou)
SOUTĚŽ O NEJHEZČÍ INDIÁNSKÝ KOSTÝM
* TÁBORÁK *

Doprovodný program:
*
*
*
*

MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ V INDIÁNSKÉM STYLU *
TETOVÁNÍ * JÍZDY NA KONÍCH *
DĚTSKÉ ATRAKCE *
NÁVŠTĚVA A PROHLÍDKA VČELÍ FARMY LOM *

Sport

pouti, pomoc při organizaci Dne dětí
a příměstského letního tábora.
Kontakt spolku PROLOM:
spolek-prolom@seznam.cz
Bechyňský Ondřej, Lom,
mobil: 602 681 512

Zábavné okénko pro děti

Mladší žáci vstoupili úspěšně do jarních fotbalových bojů
Na domácím hřišti přivítali naši mladší
žáci borce z Proboštova, kterým nadělili
s předstihem velikonoční nadílku a zvítězili 10:4. V dalším kole jsme zajížděli do
nedalekého Oseka, kde jsme opět zvítězili
5:2. Po tuhém boji, kde se našim chlapcům v tomto utkání tolik nedařilo, musím
pochválit našeho brankáře Davida Khaura,
který nás několikrát podržel a zlikvidoval
i pokutový kop. V zimní přípravě jsme se
zúčastnili Zimní fotbalové ligy v Teplicích, kde jsme za účasti 12 týmů obsadili
3. místo. Dále jsme startovali na silně obsazeném turnaji v Litvínově za účasti ligových týmů, jako Karlovy Vary, Sokolov, domácí Litvínov atd., kde jsme z 12
účastníků skončili na 6. místě, což je pro
naše mládí příjemný výsledek. Tímto bych
chtěl poděkovat D. Khaurovi, D. Mošničkovi, S Vaňovi, P. Bartošovi, J. Hrubému,

zněla otázka, co budeme dělat dál, za
což jsme rádi.“
PROLOM je tu a začíná se angažovat na kulturním dění svého mateřského
města Lom. Do budoucna plánujeme
účast se zajímavou akcí na Lomské

N. Zuskovi, T. Langmannovi, M. Troníčkovi, K. Gažimu, P. Šimůnkovi, M. Hrubému a D. Dammovi za příkladnou reprezentaci města Lomu. Kdokoliv by měl
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zájem o kopanou v Lomu, může se kdykoliv přijít podívat a taky si čutnout, každou středu a pátek od 16:00 hodin.
J. Hrubý a M. Langmann

Když rozsvítíme, tma v místnosti zůstane, ale … (tajenka).“

1.

Když větráme, otevřeme ...

2.

K obědu máme maso, knedlíky a kyselé ...

3.

Biograf jinak

4.

Venku fouká sílný ...

5.

V noci v lese houká ...

6.

V červnu je nám teplo a v lednu je nám ...

7.

Led je zmrzlá ...

8.

Spojíme-li několik slov, vznikne ...

9.

Dolní část nohy tvoří prsty, chodidlo a ...

Správnou odpově zasílejte na e-mailovou adresu knihovna@mesto-lom.cz s uvedením svého jména, příjmení a věku. Vítěz tajenky z Lomské radnice č. 4/2014:
Natálie Vintrová 9 let, Lom. Tajenka: MALOVANÉ VAJÍČKO. Vyzvednout výhru je možné na pobočce knihovny v Loučné: Po a Čt: 14:00 – 17:00 hod.
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