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Termíny jednání Rady města Lom a Zastupitelstva
města Lom na rok 2015
11. 5.
25. 5.
8. 6.
15. 6.
22. 6.
29. 6.
13. 7.
27. 7.
10. 8.
24. 8.
7. 9.

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

14. 9.
21. 9.
5. 10.
19. 10.
2. 11.
16. 11.
30. 11.
7. 12.
14. 12.
28. 12.

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

Nová zelená úsporám
– znovu vyhlášena dotace na zateplení rodinného domu (obvodových
stěn, oken a dveří, střechy), výměnu kotle atd.
 dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Očkování psů
Vážení občané,
upozorňujeme vás, že ve dne 25. 5. 2015
od 17 do 18 hodin naproti bývalé Jednotě
a ve dne 27. 5. 2015 od 17 do 18 hodin
před budovou MěÚ v 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.

Vážení občané města Lom,
vedení města Lom vás opětovně
upozorňuje na skutečnost, že byla vyhlášena 2. výzva k podávání žádostí
o podporu v podprogramu NZÚ (nová
zelená úsporám). Pro rodinné domy je
možné získat podporu na opatření ke
snižování energetické náročnosti stávajících rodinných či bytových domů,
náhradu neekologického zdroje tepla,
instalaci solárních termických systémů
či výstavbu rodinných domů s velmi
nízkou energetickou náročností. Čerpat
podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Bezplatná právní poradna v Lomu

Výzva zahrnuje následující oblasti
podpory:
A. Snižování energetické náročnosti
stávajících rodinných domů
 dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy,
stropu, podlahy
 podporována dílčí i komplexní
opatření

13. 5. 2015 začala v Lomu fungovat bezplatná právní poradna pro občany našeho města. Tato poradna bude otevřena jednou měsíčně v čase od 16 do
17 hodin v budově Městského úřadu v Lomu. O dalším termínu budou občané v Lomu včas informováni.

Poděkování

B. Výstavba rodinných domů s velmi
nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie
 dotace na výměnu neekologického
zdroje tepla (spalující například
uhlí, koks, uhelné brikety nebo mazut) za efektivní ekologicky šetrné
zdroje (například kotel na biomasu,
tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel)
 na výměnu elektrického vytápění za
systémy s tepelným čerpadlem
 na instalaci solárních termických
systémů
 na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
z odpadního vzduchu
Zahájení příjmu žádostí: 15. května
2015
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace (ﬁnančních prostředků) nebo nejpozději do
12:00 hod. dne 31. října 2015
Alokace ﬁnančních prostředků:
600 000 000 Kč
Kdo může o podporu zažádat:
Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastnící nebo stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby,
tak i právnické osoby.
Způsob podání žádosti:
Žádost o poskytnutí podpory se podává
výhradně elektronicky prostřednictvím
online formuláře žádosti dostupného
na webových stránkách programu

Základní pravidla:
1. Žádat je možné před zahájením,
v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.
2. Celková výše podpory na jednu
žádost je omezena na max. 50 %
řádně doložených způsobilých výdajů a je vyplácena až po řádném
dokončení realizace podporovaných opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů
3. Maximální výše podpory pro jednoho žadatele je v rámci této Výzvy stanovena na 5 mil. Kč.
4. Pro posouzení způsobilosti výdajů je
stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2014,
u podoblasti podpory A.0 je stanoveno rozhodné datum 1. 1. 2015.
5. Na jeden rodinný dům lze uplatnit
jen jednu žádost, ta ale může obsahovat kombinaci opatření z více
podoblastí podpory.
V případě nejasností k získání dotace
je možná osobní konzultace na Městském
úřadě v Lomu, kancelář č. 3, Ing. Daniel
Jordanov, tel. číslo 476 769 873. Také
lze získat informace přímo na webových
stránkách http://www.novazelenausporam.cz/zadatele-o-dotaci/rodinne-domy/
2-vyzva-rodinne-domy/
Věříme, že tuto výzvu využije co
nejvíce našich občanů ke zlepšení
svých bytových možností a také ke
zlepšení životního prostředí i vzhledu
našeho města.

Také letos jsme v Lomu stavěli májku

Tak jako už skoro tradičně jsme si i letos v Lomu společně vztyčili na prvního máje naši májku. Tímto děkuji za vydatnou
pomoc našim dobrovolným hasičům, jimž přispěchali na pomoc také mezibořští dobrovolní hasiči, jimž patří také můj dík,
velmi děkuji zaměstnancům MÚ a zaměstnancům MTS Lom, kteří se na akci podíleli a samozřejmě v neposlední řadě děkuji pánům radním Martinu Láterovi a Bronislavu Schwarzovi za aktivní účast. Děkuji Kateřina Schwarzová
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Kroužek mladých hasičů funguje již od února

Fotosloupek
Do Lomu se 30. dubna slétly čarodějnice

pořádal 11. ročník Memoriálu Jaroslava Jaroše. Děti závodily v kategorii mladší a starší žáci a vybojovaly si
hezké 11. a 16. místo z celkového počtu 44 zúčastněných družstev.
Naše děti jsou nadšené z nově
vzniklé volnočasové aktivity a právě
proto se předsedové Lomské strany
ODS a hnutí Severočeši.cz rozhodli
věnovat oddílu jako sponzorský dar
vzduchovky, aby se děti mohly zdokonalovat a trénovat na další závody.

Město Lom ve spolupráci s dobrovolnými hasiči Lom založili kroužek
mladých hasičů. Členové oddílu se
schází pravidelně již od konce února
2015 jednou týdně každou středu od
14:30 hodin.
Děti již mají zvládnuté základy
zdravovědy, nauku znalosti topograﬁckých značek, znalosti zásad dodržování správné požární bezpečnosti.
A proto se mohly zúčastnit prvního
závodu v Háji u Duchcova, kde se

Noc s Andersenem 2015 v lomské knihovně
Dne 27. 3. v podvečerních hodinách vedly rodiče děti do lomské
knihovny, děti se smály, nesmírně
se sem těšily. V ruce si nesly spacák
a karimatku, batůžek napěchovaný
večeří, kartáčkem, pyžamem a oblíbeným polštářkem. Tento zvláštní úkaz,
který se vyskytuje jen jednou v roce,
v den výročí narození slavného dánského pohádkáře, se nazývá Noc s Andersenem.

Patronem 15. ročníku byla celá rodinka Bradových z hradu Brada (kniha
„Na hradě Bradě“).
Při cestě na stezku odvahy se už
stmívalo a teprve teď pocítily děti to
pravé kouzlo pohádkové noci.
Po společné večeři jsme vyráběli
různé velikonoční dekorace. Děti se
též zúčastnily různých testů a kvízů za
sladkou odměnu. Na nocležníky čekal
v knihovně duch Hanse Christiana An-

dersena. Skrýval se v pohádkové knížce
jeho nejvýznamnějších pohádek, které
jsme si četli těsně před spaním.
Druhý den ráno jsme se po snídani
rozloučili a děti odešly domů s několika upomínkami a dobrotami jako
odměnou na společně strávenou noc
v knihovně. Nám dospělým byl velkým díkem úsměv na dětské tváři
a příslib dětí, že se za rok opět sejdeme.

Soutěž „O nejhezčí lomskou kraslici“

M�STO LOM
po�ádá

od 15:00 hodin

Soutěž o nejhezčí lomskou kraslici se uskutečnila od 1. do 31. března
2015. Samotné předání cen proběhlo
15. dubna odpoledne v prostorách
Městské knihovny, kam byli pozváni
všichni její účastníci. Věcné ceny
a sladkosti předala vítězům starostka
města Kateřina Schwarzová společně
se srdečnou gratulací. Soutěže se zúčastnily i děti z MŠ Loučná a MŠ Lom,
které rovněž obdržely věcné ceny
a sladkosti. Děkujeme všem účastníkům soutěže za jejich krásná dílka.
Odměny v jednotlivých soutěžních
kategorií převzali:

Soutěžní kategorie – děti do 6 let
 Matyáš Vaňo 5 let
 Daniel Gaži 5 let
 Stela Padalíková 3 roky
Soutěžní kategorie – děti a mládež
od 7 do 15 let
 Valentýna Vaňová 9 let
 Terezka Černá 9 let
 Karel Gaži 12 let
Soutěžní kategorie – ostatní nad
15 let
 paní Božena Veselá Miková
Kategorie skupinová
 MŠ Lom
 MŠ Loučná

Předání odměn soutěžícím

Práce dětí z MŠ Loučná

Práce dětí z MŠ Lom

Práce dětí ze ZŠ Lom

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE S DIVADLEM „M“
*
MALOVÁNÍ NA OBLI�EJ
*
D�TSKÉ ATRAKCE
houpa�ky, skluzavka, trampolína,
skákací hrad, proléza�ky
*
JÍZDY NA KONÍCH
*
UKÁZKY HASI�SKÉ TECHNIKY
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Zápis v MŠ Loučná
Ve dnech 15. a 16. dubna probíhal v naší MŠ zápis dětí na školní rok
2015/2016.
Zatím, co se maminky a tatínkové
věnovali vyplňování nezbytných formulářů, se děti seznamovaly s prostředím
školkové třídy. Zvídavě si prohlížely

tématické koutky, pohrály si s připravenými hračkami nebo vybarvovaly
jarní omalovánky. Ze školky odcházely
s úsměvem a malým dárečkem.
Děkujeme všem za účast a těšíme
se na nové kamarády.
Miluše Vondráčková

Vítání jara v MŠ Lom
Astronomické jaro k nám sice zavítalo již minulý měsíc, ale my jsme se
rozhodli přivítat jej, až nám opravdu
ukáže svoji teplou, sluníčkovou tvář.
A tak jsme se ve čtvrtek 23. 4. 2015 sešli na školní zahradě s dětmi, jejich rodiči a prarodiči, abychom tu jarní radost oslavili všichni společně.
Děti ze třídy Sluníček a Čiperek se
svými učitelkami Danou a Evou si pro
své rodiče připravily velmi roztomilé
básničky a písničky, za které sklidily
velký potlesk od všech přihlížejících.
Děti ze třídy Dráčků doprovázely při

jejich vystoupení jejich učitelky Alena
a Jitka na klavír a kytaru. Zazpívaly,
zarecitovaly a také zatančily jarní kolekci písniček a básniček, mezi nimiž
nechyběla také jedna anglická. Po dětském vystoupení následovala volná
zábava. Rodiče dětí se postarali o vynikající občerstvení. Napekli a přinesli pečivo, bábovky, koláče, ale také
misky s ovocem nebo zdravým „zobáním“ a samozřejmě také oplatky a bonbónky, které mají děti tak rády.
Na zahradě jsme také mohli obdivovat jednu zvláštnost, ze které byly ne-

jen děti doslova unešené – manžel paní
vedoucí učitelky Aleny Růtové je včelař a přinesl nám ukázkový prosklený
včelí úl, kde děti mohly pozorovat život včeliček včetně matky královny,
která se dala poznat podle čísla na zadečku. Tato aktivita byla nadmíru zajímavá a také poučná.
Naše jarní vítání bylo velmi příjemné.
Děkujeme všem rodičům za ochotu přispět a pomáhat, všem hostům i paní ředitelce a panu zástupci za milou společnost a dětem za jejich krásné vystoupení,
které se jim opravdu povedlo.

Kniha – přítel můj
V měsíci březnu proběhla v naší
MŠ akce pod tímto názvem. Děti ze
všech tříd si do školky přinesly své
vlastní knihy a vytvořily si výstavku.
Společně jsme si pak knihy prohlíželi
a četli si z nich pohádky a příběhy. Děti
si také vyzkoušely ilustraci pohádek.
Na závěr zdramatizovaly pohádku
,,O veliké řepě“ a v pracovním listě
z jednotlivých obrázků sestavily děj této
pohádky. Cílem této akce bylo prohloubit u dětí vztah k literatuře, přiblížit svět
knih a jejich význam v životě člověka.
Miluše Vondráčková

Velikonoční tvořeníčko
V předvelikonočním období jsme
se všichni pustili do práce a vyráběli
různými technikami kraslice a velikonoční dekorace. Ty se pak staly
dárečkem pro rodiče a také nám svá-

tečně vyzdobily prostředí naší MŠ.
S vybranými kraslicemi jsme se zúčastnili soutěže ,,O nejhezčí lomskou
kraslici“.
MŠ Loučná

Návštěva lomského zahradnictví
Sněženky, petrklíče, narcisy a podběl jsme již viděli na vycházce za prvním jarním dnem.
Také jsme se vypravili do místního
zahradnictví, kde jsou na jarní výsadbu
přichystané květiny a roztodivné keře,
nejvíce se nám však líbily překrásné
skalničky.
MŠ Loučná

Divadlo v MŠ Loučná

Žlutý den u Dráčků, Čiperek a Sluníček v MŠ Lom
Dne 15. dubna 2015 jsme měli ve
školce opět barevný den – tentokrát
žlutý! Ve třídě Dráčků jsme se naučili,
že: „Today is yellow day!“ („Dnes je
žlutý den!“)
Všichni ví, že když je ve školce barevný den, přijdeme oblečení v barvě,
kterou si předem zvolíme. Je tady jaro,
sluníčko konečně krásně svítí a i naše
děti ve školce sluníčkově „zářily“.
Kromě obvyklé módní přehlídky,
her a odměn dnes také všechny děti
krásně pracovaly – Dráčci lepili tužkou předkreslený návrh své květiny
natrhanými kousky barevného papíru
a Sluníčka s Čiperkami „pletli“ kabátek včelce Máje – tento týden se totiž věnují včelkám, medu a zdravému

Naší školkou se ozýval dětský
smích. Navštívilo nás totiž divadlo Rozmanitosti s představením Dášenka. Dva
herci a jeden pejsek nám přiblížili příběhy z knihy pana Čapka neobyčejně
veselou formou. Celé představení jsme
se moc smáli a nakonec jsme účinkující
odměnili silným potleskem.
MŠ Loučná

Zelený den
Na zelený čtvrtek jsme se všichni
moc těšili. Do školky jsme přišli v zeleném oblečení, povídali si o velikonočních tradicích a zvycích, učili
se písničky a básničky související
s tímto jarním obdobím. I svačinka
způsobu života. Společně jsme si zahráli „tichou poštu“, u které jsme se
docela zasmáli! Potom jsme už ale

všichni pospíchali ven – za sluníčkem a pozorovat probuzenou živou
přírodu!

Všeználci v městské knihovně v Lomu
V úterý 7. 4. jsme využili příznivého počasí a vypravili se do lomské
knihovny.
Třídy z naší MŠ se zúčastnily soutěže ,,O nejhezčí lomskou kraslici“ a tak
byly děti zvědavé na všechny vystavené
výrobky ale i na knihovnu jako takovou.
Na místě nás mile přivítala paní Krupič-

ková, místní knihovnice, která děti provedla, seznámila je s chodem knihovny
a zapůjčila jim podle jejich zájmu knihy
k prohlížení. Na závěr děti obdarovala
sladkými lízátky.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Miluše Vondráčková

byla pro děti připravena v duchu této
tradice.
Na závěr děti obdaroval velikonoční
zajíček balíčkem cukrovinek.
Děkujeme zajíčkovi Tomáškovi.
MŠ Loučná
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Čarodějnice v Základní škole Lom
soutěží a radovánek, ale také dvě čarodějnice, které po soutěžení, opékání
a občerstvení shořely za slavnostního
pokřiku plamenem.
Zimu jsme snad zažehnali, dětem
přetékaly kapsičky vyhranými odměnami, a tak s radostí a novými prožitky jsme opustili „čarodějnickou zahradu“ a vydali se zpět do školky, kde
nás čekal výborný oběd.
Děkujeme žákům, učitelkám i paní
ředitelce ZŠ Lom za povedenou akci
a příjemné zpestření čtvrtečního dopoledne!

Čtvrtek 30. 4. 2015 byl dnem, kdy
se podle tradice slaví ten pravý konec zimy a „spaluje se všechno zlé,
aby zůstalo jen to dobré“. I naše děti
z Mateřské školy v Lomu si tuto událost nenechaly ujít a vydaly se proto
na školní zahradu ZŠ Lom, aby oblíbenou tradici oslavily společně se
svými budoucími kamarády.
Na cestu děti vyrazily dobře „vyzbrojené“ nepostradatelnými buřtíky
na opékání, ale hlavně dobrou náladou, která nikomu nechyběla. Na
školní zahradě děti čekala spousta

Soutěžili jsme na Vlaštovkiádě

Jako každý rok, tak i letos, jsme
se zúčastnili sportovně vědomostní
soutěže Vlaštovkiáda, kterou pořádá
Schola Humanitas ke Dni Země. Z naší
školy soutěžily 4 družstva – 2 v mladší
a 2 ve starší kategorii.
Úkolem soutěžících bylo projít
všech 21 stanovišť, kde předvedli své

vědomosti nebo sportovní nadání. Odpovídali na otázky hlavně ze zeměpisu
a přírodopisu, například poznávání
plemen psů, našich dravců, určování
českých řek ve slepé mapě, nadmořské výšky jednotlivých hor. Svůj talent
pro sport mohli projevit v těchto disciplínách: chůze na chůdách, hod graná-

Výlet do Kadaně
Sedmnáctého dubna se žáci naší
školy vydali na další poznávací zájezd,
tentokrát do Kadaně. Cílem byl Františkánský klášter, který patří mezi nejvýznamnější gotické památky našeho
regionu a aspiruje na zápis do světového kulturního dědictví UNESCO.
Žáci měli možnost poznat jednotlivá
historická stavební období, která se zapsala do stavební historie kláštera, život františkánů, význam náboženství
a mystiky pro středověkého člověka,
výrobu barev pro freskovou výzdobu
kláštera a postup jejího restaurování.
Další zastávkou bylo historické jádro města. Naši žáci prošli Katovou
uličkou, ve které je dle místních pověr
zazděná jeptiška, která se zamilovala

do zdejšího kata. Podívali se na systém středověkého městského opevnění
a určovali významné stavby, které byly
nedílnou součástí města již od jeho
vzniku. Díky tomu se jim přiblížily poznatky z hodin dějepisu. Výlet se povedl a do Kadaně se zase vrátíme.

tem na cíl, chytání míčku do lapačky,
střelba na koš…, ale také museli uvádět významné české sportovce. Na jednom ze stanovišť připravili vzkaz pro
budoucí generace, co by se mělo na
Zemi změnit. Nechybělo ani tradiční
skládání vlaštovek a jejich posílání
přes danou metu.
Snaha všech soutěžících byla korunována pěkným umístěním:
Mladší žáci: 1. družstvo (Veronika
Červená, Daniel Salač, Martin Benedikt) 4. místo; 2. družstvo (Josef Šimůnek, Hana Marešová, David Mošnička)
10. místo
Starší žáci: 1. družstvo (Natálie Minárová, Daniel Hevler, Václav Klomínek) 8. místo; 2. družstvo (Pavlína
Doležalová, Eliška Ščišlaková, Jan Jedinák) 14. místo
Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme pořadatelům za příjemně strávené odpoledne.
Radek Vorel

4. 5.
5. 5.
6. 5.
7. 5.
11. 5.
12. 5.
13. 5.
14. 5.
15. 5.
18. 5.
19. 5.
20. 5.
21. 5.
22. 5.
25. 5.
26. 5.
27. 5.
28. 5.
29. 5.

polévka: kroupová
polévka: zeleninová s vaj.jíškou
polévka: bramborová
polévka: zeleninová + jáhly
polévka: drožová
polévka: zeleninová + těstovina
polévka: žampionová
polévka: zeleninová + pohanka
polévka: hrstková
polévka: zeleninová + krupice
polévka: vločková
polévka: zeleninová s noky
polévka: pórková
polévka: zeleninová + kuskus
polévka: čočková
polévka: zeleninová s rýží
polévka: s drožovými noky
polévka: zeleninová + burgur
polévka: s fridatovými nudlemi

Jaro zaklepalo na dveře a my jsme
se s dětmi pustili do všeho, co s sebou
přináší. Teplejší dny nám dovolily začít opět pečovat o zahradu a záhonek,
posbírat na zahradě papírky a jiný nepořádek, uklidit z trávníku kameny, aby
nepřekážely při sekání trávy a také si
zasadit semínka afrikánů, aby z nich vyklíčily sazeničky, které v dalších jarních
a letních měsících zvelebí náš záhonek.
Protože se kvapem blížily Velikonoce, zasadili jsme si s dětmi osení
– společné, které nám ve třídě krásně
vyrostlo a poté zdobilo vchod do naší
školky a také takové, které si každé
z dětí odneslo s sebou domů – ve skořápce od vajíčka, na kterou si každý
vyrobil svůj podstaveček a v barevném
kelímku s velikonoční ozdobou.

Děti z mateřské školy v Lomu
začaly navštěvovat plavecký kurz
Po zkušenostech a zážitcích z minulého roku se na plavecký kurz děti
moc těšily. Některé se ho zúčastňují již
podruhé, pro někoho je novinkou, ale
dočkat se nemohly téměř všechny.
V úterý 21. 4. 2015 jsme začali
první lekcí. Plavčíci děti poučili o důležitých pravidlech a zásádách chování v bazénu, poté je postupně vzali
do vody a následně je rozdělili do
čtyř družstev podle plaveckých dovedností na „Delfíny“, „Kapříky“,
Žabky“ a „Želvičky“. Děti z družstev „Delfínů“ a „Kapříků“ začaly
s výcvikem již první den, „Žabky“
a „Želvičky“ se seznamovaly s vodou

a úkoly, které je čekají. Vyzkoušely si
také saunování.
Plavecký kurz obnáší celkem šest
lekcí, na které je pravidelně doprovází
učitelky z jejich třídy, a na který se dopravujeme autobusem zajištěným prostřednictvím paní ředitelky Městským
úřadem Lom. V bazéně zodpovědnost
za děti přebírají školení plavčíci a plavčice. Jedna plavecká lekce trvá 75 min.
Děti si zde osvojí zkušenosti s opravdovým plaváním, naučí se nebát vody, potopit hlavu a také základy plaveckých
stylů. Poslední hodina je věnována rodičům dětí, aby měli možnost na vlastní
oči vidět, čemu se jejich děti naučily.

Velký fanda
malého vzrůstu

Děti z MŠ Lom byly odměněny
za velikonoční snažení
Náš Jára navštěvuje první třídu
a s tatínkem je velkým fandou hokeje. Při utkání fandí jako velký
chlap. Na jeden zápas jel dokonce
do Třince.

Jídelníček – co dobrého bude v květnu?
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

Sázíme afrikány a osení, pečujeme o záhonek
a pomáháme s jarním úklidem zahrady

hlavní jídlo: halušky s uzeným masem, zelí
hlavní jídlo: vepřový guláš s těstovinou
hlavní jídlo: kapustový nákyp, brambor
hlavní jídlo: dukátové buchtičky s krémem
hlavní jídlo: hrachová kaše s cizrnou, vejce, zel. salát
hlavní jídlo: rajská omáčka s masovými koulemi, HK
hlavní jídlo: těstovinový salát s kuřecím masem
hlavní jídlo: zapečené brambory s treskou a zeleninou
hlavní jídlo: kuřecí rizoto se sýrem, červená řepa
hlavní jídlo: ﬂeky se zelím, pudink vanilkový + čokoládový
hlavní jídlo: kuřecí prsa na kari, rýže
hlavní jídlo: pštrosí vejce, šouch. brambor, zel. obloha
hlavní jídlo: koláč s mákem a tvarohem
hlavní jídlo: plněný bram. knedlík uzeninou, špenát
hlavní jídlo: dušená zelenina s tofu, fazolemi, brambor
hlavní jídlo: kuřecí perkelt s těstovinami
hlavní jídlo: smažené rybí ﬁle, br. kaše, zel. obloha
hlavní jídlo: španělský ptáček s rýží
hlavní jídlo: mexické fazole s kuřecím masem

Vaříme pro cizí strávníky!
Cena oběda pro cizí strávníky – Kč 48,Informace vedoucí školní jídelny – paní Blanka Oplerová, telefon 734 579 193

Ve středu 29. 4. 2015 navštívila děti
z naší mateřské školky paní starostka
Kateřina Schwarzová s paní Riegrovou
z Městské knihovny v Lomu, aby ocenily jejich snahu ve velikonoční soutěži
„O nejkrásnější kraslici“, které se naše
MŠ zúčastnila výrobou papírové kraslice
i opravdových nazdobených vajíček.
Děti obdržely krásnou knížku „Velikoce“, která nás napříště inspiruje
novými nápady na velikonoční tvoření a také sladkou odměnu, která děti
moc potěšila. Na oplátku děti z předškolní třídy Dráčků zatančily paní starostce i paní knihovnici taneček „Ko-

ťata“ a děti ze třídy Sluníček a Čiperek
zazpívaly písničku „Brouček“.
Děkujeme za příjemnou a milou návštěvu a těšíme se na další spolupráci!

Nebedružná hvězdoprava
Ve středu 22. 4. 2015 navštívilo
naši školku Divadélko Ondřej s představením pro děti „Nebedružná hvězdoprava“.

Od začátku až do konce byly děti
vtažené do přitažlivého děje – cestování
naší sluneční soustavou. Většina z nich
si zahrála na opravdové herce – marťanské techniky, Venušanky, kosmické zahradníky a jiné mimozemské bytůstky.
Představení bylo mimořádně povedené
a hlavně velice akční, legrační a veselé, s interaktivním zapojením všech
zúčastněných dětí, hudebním doprovodem a obohacené o všelijaké efektní
kousky pana herce Ondřeje. Do děje
byly vtaženy také paní učitelky, které
jednou hrály vysokou horu na planetě
Mars, podruhé zase vesmírného koníka
a všichni společně jsme se velmi nasmáli. Těšíme se na příště!
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Vážení občané,
chtěli bychom vás informovat o tom, že na území města Lomu i v jeho širokém
okolí ve velké míře rezavějí a opadávají smrky pichlavé a smrky stříbrné. Stromy
v hojné míře opadávají a mění barvu na rezavě hnědou.
Tato skutečnost byla projednávána s odborníky, kteří nám sdělili, že vzorky byly zaslány do Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti ve Strnadech. Zatím
není nutné smrky ihned kácet, pokud smrk je aspoň z části zelený, je šance na jeho
záchranu. O mšice, jak bylo psáno v Mosteckém deníku, se zřejmě nejedná.
O dalších postupech vás budeme ihned informovat.
Kateřina Schwarzová, starostka města

Fotosloupek
Práce na zkrášlování a úpravě našeho města
probíhají nepřetržitě

Lomští senioři
Jak se Klub seniorů č. 1 Lom od počátku roku umí bavit a co všechno již stihli
Dne 22. ledna 2015 v Kulturním domě
proběhla výroční schůze klubu, které se
zúčastnili zástupci MěÚ Lom, paní starostka Schwarzová, paní Brzáková a paní
Čevonová, které si vždy udělají čas a přijdou mezi nás, za což jim patří velký dík.
Program byl velmi pestrý, po zhodnocení uplynulého roku vystoupily mažoretky při ZŠ Lom, byla jim předána malá
odměna, následovalo vystoupení našich
„HOLEK SENIOREK“, moc se to líbilo.
Hrála hudba k tanci, bylo pohoštění s přípitkem, zpívalo se a bylo veselo až do večerních hodin.
MDŽ naši senioři oslavili 19. března
2015, kde vystoupily dětí z MŠ Horní
Lom a předaly našim ženám vlastnoručně vyrobené tulipány, zazpívaly, přednesly básničky, bylo to velmi dojemné,
moc děkujeme. Dále zazpíval pěvecký
sbor při ZŠ Lom pod vedením pana učitele Ozaňáka písničky z našeho mládí,
což nás opravdu překvapilo. Zúčastnila
se i paní ředitelka ZŠ Šabková. Za MěÚ
se zúčastnila paní starostka, pan Barák
a radní paní Šípová, kteří předali našim
ženám poukázku v hodnotě 150 Kč na
zboží. Všechny ženy byly velmi překvapeny a moc děkují. Hudba a zpěv se rozléhal z Kulturního domu celé odpoledne.
Dne 28. března 2015 s naši senioři
zúčastnili „LIGY ZÁBAVY“ v Citadele
v Litvínově, kde přispěly do programu

Inzerce
 Prodám družstevní byt o velikosti
3+1 v Loučné v ulici Libkovická.
Klidná lokalita, dům po rekonstrukci,
MHD. K bytu patří komora a sklepní
kóje. Byt je ve 3. patře, má zasklený
balkon, plovoucí podlahu, zděnou koupelnu se sprchovým koutem. Cena
495 000 Kč. Při rychlém jednání sleva.
Kontakt: 774 918 884.

Kalendárium Lom
15. 5. – 15. 6.2015

15. 5. jednání rady města
25. 5. jednání rady města
6. 6. Den dětí
8. 6. jednání rady města
13. 6. Lomská pou netradičně
13. 6–14. 6. Výstava panenek
v háčkovaných šatech
15. 6. jednání zastupitelstva
města

Blahopřejeme
V měsíci květnu slaví svá významná životní jubilea tito občané našeho města:
Šoltysová Miroslava
Dušková Hana
Doubková Ivana
Immerová Hana
Marešová Anna
Vaňová Verona,
Beneš Gustav
Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví, štěstí
a životního optimismu.

naše „HOLKY SENIORKY“ svým tanečním a pěveckým vystoupením. Zástupci
seniorů ze všech klubů Reg. výboru Most
byli velmi mile překvapeni a poděkování
bylo završeno velkým potleskem.
Dne 23. dubna 2015 oslavovali v Kulturním domě na velkém sále s hudbou,
tancem a pohoštěním, přípitkem narozeniny našich letošních jubilantů, kterých
bylo 23. Navštívil nás pan poslanec,
radní Schwarz a paní Brzáková, kteří
jubilantům předali poukázku v hodnotě
200 Kč na nákup zboží. Děkujeme za jubilanty. Moc všechny potěšila návštěva
pana poslance Schwarze, který seznámil

přítomné s různými záležitostmi a předal i nějaký ten vtip pro zasmání. Děkujeme paní Brzákové a paní Čevonové za
velmi dobrou spolupráci, paní Brzákové
byla předána malá kytička a též byla poslána paní starostce s díky za vše, co pro
nás zajišťuje.
To, ale není vše, náš turistický kroužek pravidelně dělá výlety po naší
vlasti, vlakem, autobusem, pěšky a to
každý týden.
Chtěli bychom poděkovat i manželům Hejskovým, kteří pro nás zajišťují
občerstvení.
Marie Pauchlá

Opravy a nátěr zábradlí lávky přes
potok v ulici ČSA

Rekonstrukce oplocení a domečku
na česle u hájovny v Horním Lomu

Zahájení sekání trávníků

Revitalizace oprámu, oprava poškozených laviček

Z tváře našeho města zmizela opět jedna
ošklivá skvrna

Domy vybydlené našimi spoluobčany v ulici ČSA. Po demolici byly vedením města osloveni nejbližší sousedé s tím, aby se vyjádřili k možnému využití volného prostranství. Téměř všichni za demolici poděkovali a někteří sdělili i záměr využití.

Dne 23. dubna se na sále kulturního domu sešli členové Klubu seniorů Lom,
aby oslavili své jubilanty spolu s Bronislavem Schwarzem, členem rady města. O zábavu se postaraly členky klubu se svým vystoupením, tentokrát ve
stylu country. Přejeme všem jubilantům pevné zdraví a hodně pohody.

Novinka v Lomu – učíme se třídit

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

Na několika frekventovaných místech v našem městě byly instalovány tzv.
ekovitríny

Tipy na volný čas od 15. 5. do 15. 6. 2015
do 30. 9. výstava k 70. výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim
„Osvětim 1940–1945“ – Oblastní muzeum Most
16. 5.
Inaugurace poštovní známky k 130. výročí železniční trati Most–
Moldava–Osek
19. 5.–22. 5. Casanova dětem – zámek Duchcov
20. 5.
koncert Oldřich Kaiser a Dáša Vokatá – Citadela Litvínov,
od 19.30 hod.
22. 5.
koncert „Kýble 4“ aneb Šest ran do kyblíku – Citadela Litvínov,
od 21.00 hod.
25. 5.
divadlo Vstupte – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
26. 5.
Vláa Hron a jeho hvězdy, které nehasnou – Citadela Litvínov,
od 19.00 hod.
27. 5.
divadlo Sborovna – Docela velké divadlo Litvínov, od 19.00 hod.
28. 5.
dětské divadlo Muzikál z palouku – Docela velké divadlo Litvínov,
od 9.30 hod.
30. 5.
dostih Cena Jezdectví – Hipodrom Most
6. 6.
Den dětí – Lom
12.6.–14. 6. The Most European DRIFT Festival – Autodrom Most
13. 6.
Lomská pou netradičně (koncert pro děti i dospělé, historické
tržiště, výstava svazu chovatelů)
13. 6.–14. 6. Výstava panenek v háčkovaných šatech – Lom, sál kulturního
domu

Takto dopadla odcizená a znovu nalezená socha Odyssea. Co k tomu
dodat?

Co ještě slavíme v květnu
25. květen – Mezinárodní den
pohřešovaných dětí
Tento významný den vznikl roku
1986. Tehdy se totiž 25. 5. v USA
ztratil šestiletý chlapec. Místní organizace se kvůli němu spojily a začaly
se problematice ztracených dětí intenzivně věnovat. Symbolem tohoto dne
je modrá pomněnka – v květinové řeči
totiž říká „Nezapomeň na mě!“

31. květen – Den otevírání
studánek
Tento den je spojen s lidovou tradicí.
Dříve se věřilo, že dívčí nevinnost má
„očistnou moc“. Proto se dívky mladé,
hezké a hlavně hodné vydávaly ke studánkám, aby je po zimě očistily od spadaného listí a jiných nečistot a tím studánky „otevřely“. Voda byla a stále je
pro všechny velice důležitý prvek potřebný pro život i úrodu. Dívky se modlili za čistou vodu, úrodu a vše bylo zakončeno tancem a hudbou. Tento krásný
zvyk se udržel dodnes.
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Co možná nevíte

Mohlo by vás zajímat

Český rok od jara do zimy – 5.
Milí čtenáři, setkáváme se opět na stránkách Lomské radnice, abychom si přiblížili
různé zajímavosti z naší doby a historie. Pojme si letošní rok přiblížit život a zvyky
našich předků, které určoval rytmus přírody a charakter jejich dnů všedních i svátečních se odvíjel od jednotlivých ročních období. Závislost na přírodě se odrazila v jejich vztahu k zemi, vodě a slunci a projevila se v celém komplexu výročních obřadů
a zvyků. A vám Český rok od jara do zimy přinese mnoho zábavy a poučení.
Když se v máji blýská …
Květen je jediný měsíc v našem kalendáři, pro nějž se běžně užívá ještě
jiného pojmenování – máj, a to podle
slovanské bohyně Maji a podle latinského označení měsíce „maius“. Staročeština označovala pátý měsíc roku
slovy „trnopuk“ a „tráveň“. Tyto výrazy vyjadřují svým obsahem tvář jarní
přírody. „Květnem“ obohatil češtinu
J. Jungmann, do té doby se užívalo výrazu máj, který se uchoval v lidové poezii a zvycích. V květnu, jak pranostiky
ukazují, je důležitý dostatek vláhy. Je jí
potřeba k růstu obilí na polích a trávy
na pastvinách. Z dobrého zeleného krmiva bylo kvalitní mléko a májové
mléko bylo považováno za nejlepší, ba
za léčivé. Májová mláďata byla vybí-

Svatý Florian
rána jako nejvhodnější pro další chov,
vítané bylo i májové rojení včel. A lidem narozeným v máji byl prorokován
šťastný život. Zvláštní účinek síly byl
připisován májovým bouřkám. A pokud chtěl člověk něco z jejich síly přenést na sebe, řídil se návodem pranostiky: „Když se v máji ozve hrom, chytni
kámen nebo strom.“
4. května se slaví svátek „svatého
s vědrem“ – Floriána. Svatý Florián
patří mezi nejpopulárnější světce u nás
a jeho sošky měly ve výklenku na průčelí tisíce domů na venkově a ve městech. Větší sochy se stavěly na veřejných prostranstvích, na návsích nebo
u kostelů. Nejprve byl uctíván jako
ochránce před povodní, později však
hlavně před požáry, Není tedy divu, že
si sv. Floriána vybrali za svého patrona
hasiči. Někdy se nazývali Floriáno-

vými učedníky a na jeho svátek pořádali oslavy a přehlídky své dovednosti.
Světec často zdobil hasičské zbrojnice,
budované od poloviny 18. století, nejprve jako zvonice pro požární signály.
O sto let později se začaly zakládat
i hasičské sbory. Hlavně na venkově se
spolky hasičů staly významnými účastníky společenského života. Svatý Florián je světec snadno rozpoznatelný, na
sobě má zbroj římského vojáka kterým
za svého života byl, na hlavě přilbici,
zpravidla v levé ruce třímá korouhev
nebo kopí, v pravé pak drží vědro s vodou, kterým hasí hořící dům nebo kostel. Je ochráncem nejen hasičů, ale také
kominíků, kovářů, zedníků a hrnčířů.
Věřící se k Floriánovi obraceli s prosbou o ochranu svého domu před ničivými živly – povodněmi a požáry. Jeho
spojení s vodou a ohněm vychází jednak z jeho smrti, kdy byl pro svou víru
utopen v řece Enže a podle legendy
jako mladík zachránil modlitbou hořící dům. Z obav před požárem vzešla
v minulosti celá řada pověr a magických obřadů a to nejen na den sv. Floriána, kdy se nesměl rozdělávat oheň
a také se nesměla nosit voda, aby byl
dům chráněn před pohromou. Do ohně
se nesmělo plivat ani šlehat. „Dobrý
sluha, ale zlý pán“ se usmiřoval
oběťmi: házely se do něj chlebové drobečky a když skučel v komíně, hodila
se do ohně hrst mouky. O Vánocích se
dávaly ohni zbytky ze štědrovečerního
stolu, jako ochrana před požárem se na
Tři krále svěcenou vodou vykropil celý
dům, o Velikonocích se za krovy zastrkávaly posvěcené větvičky kočiček
nebo věnečky z březových proutků,
uhlíky ze svatojánského ohně a prováděly se další pověrečné úkony.
Naše zkušenosti s jarním počasím
jsou sice jiné než u našich předků, ale
když je řeč o „ledových mužích“ nebo
o „zmrzlících“, víme o co jde. Naši
pradědové a prabáby měli ověřeno, že
kolem poloviny května dochází často
k ochlazení s nočními mrazíky. A protože na dny 12. – 14. května připadají svátky Pankráce, Serváce a Bonifáce, nazvali je ledovými muži,
zmrzlíky. Květnové mrazy dokážou
spálit jarní květy a zmařit tak naději
na bohatou sklizeň ovoce. Proto se
často i dnes čeká s výsadbou choulostivých rostlin až po zmrzlých. Trojici
ledových mužů doplňuje „uplakaná“
Žoﬁe, která má svátek následujícího
15. května. Pankrác, Servác, Bonifác
i Žoﬁe jsou světci. Pankrác zemřel pro
svou víru jako čtrnáctiletý mladíček.
Zřejmě proto se začal uctívat jako patron rostlin a květů. Servác byl biskupem a pocházel z Arménie z míst, kde
se podle legend měla nacházel rajská
zahrada Eden, což se stalo důvodem,
že se k němu začali obracet věřící se
žádostmi o ochranu vegetace před
mrazy. A proč se k nim řadí i Bonifác
těžko soudit, nedochovaly se o něm
téměř žádné zprávy. Totéž platí o Žoﬁi, byla to mladá Římanka, která zemřela mučednickou smrtí, a to o rok
později než Pankrác. Dochovala se
ale lidová rčení která všichni známe
– Pankrác, Servác a Bonifác jsou ledoví muži a Žoﬁe je jejich kuchařka.
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Krušnohorský plavební kanál Fláje

Flájský plavební kanál
Krušnohorský plavební kanál Fláje je
nejstarší technická památka svého druhu
v Čechách. V letech 1624–1629 jej vybudoval saský kurﬁřt Johann Georg I.
Kanál sloužil více než 240 let pro plavení
dřeva z Flájí do Freibergu a později také
jako přívod pro pohon vodní turbíny.
Flájský plavební kanál vznikl, aby
zajistil potřebu dřeva pro město Freiberg, zvláště pro hutě, hamry a doly, ale
také jako stavební materiál i topení. Záměru se ujal saský kurﬁřt Johann Georg. Stavební práce trvaly pět let a probíhaly mezi lety 1624 až 1629. Plavební
kanál začínal ve Flájích a končil v obci
Clausnitz, kde přecházel do Freiberské
Muldy, po které bylo dřevo dopravováno
dále do Freibergu. Stavební práce prováděli horníci, kteří vykonávali odborné řemeslnické práce, na hrubé stavební práce
v těžkých podmínkách byli nasazováni
také trestanci. Při budování plavebního
kanálu se musel překonat výškový rozdíl 150 m. Spád Flájského potoka mezi
Flájemi a Českým Jiřetínem byl 1 m na
53 m toku a u Muldy 1 m na 65 m toku.
Délka kanálu byla 18,2 km a hloubka
120 cm, se šířkou 280 cm u hladiny
a 180 cm u dna. Plavební míra polen činila 127 cm. S plavením se začínalo na
jaře, kdy byl v horských tocích dostatek
vody. Doba plavební trvala osm až čtrnáct dnů, plavení probíhalo za denního
světla. V zimním období a v létě, kdy byl
nedostatek vody, plavební práce utichaly.
K plavební správě patřil horní plavební
důl u Žebráckého rohu a plavební úřad
v Českém Jiřetíně, který stával napravo
od místa, kde je dnes přesunutý dřevěný
kostel. Plavební mistr vykonával vrchní
dohled nad údržbou plavebních zařízení,
plavební štajgr měl za úkol dozorovat
spouštění dřeva do kanálu, plavební dělníci pak sledovali plavené dřevo z náspu
podél kanálu. Dlouhými bidly zajišťovali, aby nedošlo k jeho uvíznutí. Časem
bylo dřevěné uhlí stále více nahrazováno
hnědým uhlím a koksem. Díky zlepšování dopravních cest, a to přes hřebeny
hor, ztrácelo plavení dřeva na významu
a tak se poslední plavba uskutečnila roku
1874. Z Flájí do Českého Jiřetína, kde je
kanál ještě z větší části zachován, probíhá podle něj turistická stezka. Na saské
straně jsou zachovány již jen jeho části,
částečně byl lesní správou srovnán se
zemí a změněn v cestu.
Plavební kanál vedoucí z Flájí do německého Clausnitz je svědectví měřičského a stavitelského umu lidí z Krušných hor z doby Třicetileté války. Proto

se už několik let na obou stranách hranice uvažuje, co bude s touto památkou
v budoucnu. Kolem kanálu se postupně
buduje historická naučná stezka, která
po úplném dokončení povede od horního toku Flájského potoka až k ústí kanálu do Freiberské Muldy v německém
Claustnitz. Provede Vás krajinou od Flájské přehrady po saské hranice, celkem
měří 23 kilometrů, v současné době je
zprovozněno již 18 kilometrů. Na stezce
najdete i několik odboček k turistickým
zajímavostem v okolí, například k uni-

kátnímu dřevěnému kostelu v Českém
Jiřetíně, který byl přemístěn před zatopením přehrady, dále k Flájské přehradě
nebo bývalé rudné štole Fortuna, která
se nachází v německé části obce Hora
Sv. Kateřiny. Během putování po českém úseku stezky se na celkem 11 stanovištích dozvíte zajímavé údaje o historii vybraných míst plavebního kanálu,
k odpočinku poslouží dvě zastřešená odpočívadla. Přejeme Vám hezkou procházku a krásné zážitky při putování za
krušnohorskou historií.

Ekologické centrum vyhlásilo novou soutěž
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří vyhlásilo v Den Země (22. duben)
novou soutěž s názvem „Když se řekne
ovzduší“. Soutěží se otevírá projekt Brána
ekologie otevřená aneb OVZDUŠÍ, který

je realizován za ﬁnanční podpory Ústeckého kraje. Soutěž je určena široké veřejnosti a trvá až do 31. srpna.
Více o soutěži si můžete přečíst na
http://www.ecmost.cz/souteze.php
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