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Spokojené, láskou, pohodou, klidem, pochopením,
porozuměním a vstřícností naplněné vánoční svátky,
hodně zdraví, štěstí, úspěchů a milých setkání
v novém roce vám všem, vážení a milí,
přeje z celého srdce za celé vedení města Lom
starostka Kateřina Schwarzová.

Lomský vánoční strom bude letos živý
Vážení občané města Lomu, v letošním roce Krušné hory a s nimi i naše
město zasáhla rozsáhlá kalamita, která
postihla hlavně smrk pichlavý. Jednalo
se o mšici smrkovou, která ve velkém
devastovala smrkové porosty v naší oblasti. Této kalamitě podlehlo v Lomu
84 vzrostlých stromů a mnoho dalších je
poškozeno. Město Lom si nechalo vypracovat dendrologický posudek, který
zhodnotil stav poškozených stromů
a stanovil zdrcující rozsah nutných
ztrát. U 84 smrků pichlavých bylo zjištěno, že jejich stav je nezvratný. Hlavně
z bezpečnostních důvodů jsme proto
přistoupili k jejich pokácení. U dalších
méně napadených stromů jsme počali
s postřikem za účelem jejich záchrany.
Zda tento postřik bude úspěšný, zjistíme
v příštím roce.
Vykácené porosty se již nyní nově
osazují. Nové stromy byly vysázeny
v zahradě mateřské školy, v parku na náměstí Republiky a na hřbitově. Sázeli se
hlavně lípy, jedle a javory. Tato činnost

bude i nadále pokračovat a výsadba nových stromů se rozšíří i na lokality u Novostaveb a do ostatních míst města, kde
došlo ke kácení jednotlivých stromů.
Velké ztráty vzrostlých stromů ve
městě nás přivedly k myšlence, že nechceme již žádný strom pokácet zbytečně. Nechceme naše hory a naše město

připravit již ani o jeden zdravý jehličnan, proto město Lom bude o letošních
vánočních svátcích zdobit živá borovice, která roste v parku před městským
úřadem. Doufáme, že naší snahu šetřit
naše porosty podpoříte a přijdete se podívat na rozsvícení vánočního stromku
ve městě Lom, který bude letos živý.

Město Lom zakoupilo nového pomocníka
V posledních měsících ve městě Lom
přibývá případů, kdy se nám naši domácí mazlíčci zatoulají a volně pobíhají po městě. Zaměstnanci MěÚ Lom
se následně snaží o rychlou identifikaci
tak, aby pejsek nebo kočička nemuseli být umístěni do útulku. Útulek neslouží jako odkladiště nebo hotel, ale
má funkci dočasného azylu toulavých
a opuštěných zvířat z okolí. Zajišťuje potřebnou péči do doby, než se o nalezené
zvíře přihlásí původní majitel, případně
než zvíře převezme nový osvojitel.
Neznámého mazlíčka lze rychle
vrátit majiteli, pokud je řádně očipován. Čipování je jednou z forem označování zvířat a slouží, nebo má sloužit,
k jednoduché identifikaci zvířete. Po-

Radnice informuje
Dne 23. 11. 2015 odvolala Rada
města Lom na svém zasedání,
v souladu s § 166, odst. 5, písm.
a), zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
v platném znění a zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění, paní Ivanu Šabkovou z funkce
ředitelky Základní školy a Mateř-

ské školy Lom, příspěvkové organizace, s účinnosti k témuž datu a pověřila k výkonu funkce dočasného
statutárního zástupce tohoto zařízení
pana Jakuba Ozaňáka, s účinností
rovněž od 23. 11. 2015, do doby vyhlášení výsledků konkurzního řízení
na funkci ředitele/ředitelky Základní
školy a Mateřské školy Lom, příspěvkové organizace.

dle čísla lze zjistit údaje o zvířeti (majitele, jméno psa, jeho stáří, datum posledního očkování apod.).
Město Lom si pro tyto účely zakoupilo nového pomocníka „čtečku čipů“.
Bude tak nápomocno vám občanům
i široké veřejnosti, kteří máte svého
mazlíčka očipovaného a registrovaného v národním registru k rychlému
navrácení do vašich domovů.

Úřední hodiny v době vánočních
svátků a na Silvestra
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

21. 12. 2015
22. 12. 2015
23. 12. 2015
31. 12. 2015

8.00 – 17.00 hodin
8.00 – 14.00 hodin
8.00 – 12.00 hodin
8.00 – 10.00 hodin

Ve čtvrtek 31. 12. 2015 bude pokladna z technických důvodů uzavřena.

http://www.mesto-lom.cz

Venkovní odpadkové koše
na psí exkrementy
Z důvodu zajištění čistoty, pořádku a pohodlí majitelů domácích
zvířat došlo také ze strany město Lom
k zakoupení odpadkových košů na psí
exkrementy. 20 kusů košů tak bude
rovnoměrně osazeno po celém území
města.
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Minulý měsíc byl ve znamení vzpomínek
Měsíc listopad se nesl tradičně ve
znamení vzpomínek. Začal vzpomínkou na zemřelé a pokračoval Mezinárodním dnem válečných veteránů dne
11. listopadu, který za město Lom připomněla starostka města Kateřina
Schwarzová, spolu s místostarostou
Pavlem Barákem a členkou rady města
Martinou Šípovou položením smutečních kytic u pomníků amerického pilota Johna H. Bankse, Rudé armády

a obětí koncentračních táborů. Měsíc
byl zakončen 14. listopadu pietním aktem u příležitosti 69. výročí důlního neštěstí na dole Kohinoor I. v roce 1946.
Akce se mimo vedení města Lom zúčastnili také zástupci Spolku severočeských havířů, Hlavní báňské záchranné
služby, zákonodárných sborů, uhelných
společností a okolních obcí. Všem zúčastněným patří poděkování za jejich
ochotu a snahu o zachování této piety.

Proměny Městského hřbitova v Lomu
Jak jste si určitě všimli, tak vedení
města ke zlepšení vzhledu celého města
postupuje komplexně. Za zmínku určitě
stojí rekonstrukce budov mateřských
škol v Lomu, které slouží těm nejmladším občánkům. Dále se patří připomenout vybudování či rekonstrukce chodníků, fasád domů, z nichž jak budova
požární zbrojnice, tak kulturního domu
jsou velice povedená díla. Velkou péči
také věnují úklidu města, a za to vše jim
určitě patří poděkování a nejen jim, ale
i pracovníkům Městských technických
služeb Lom a dalších firem, kteří se na

ních změn. Mezi ně v prvé řadě patří
přepracování Řádu veřejného pohřebiště, ke kterému dává souhlasné stanovisko Krajský úřad Ústeckého Kraje
a poté jej schvaluje RM. Zpracování
a schválení RM smluv na pronájem kolumbárních okének a v neposlední řadě
ceníku služeb s těmito změnami související (ceník naleznete pod článkem).
Toto vše už je připraveno, ještě zbývá
pár maličkostí, které jsou již také
v běhu jako např. kolaudace prvních
dvou kolumbárních zdí, příprava počítačového programu pro zpracování ná-

z hrobů či zajímavé náhrobní desky,
kameny apod. Ptáte se určitě proč, odpověď je jednoduchá, aby se nezničily. Samozřejmě, že to vše je prováděno již z hrobů, u kterých se nenašel
nájemce a ani se na výzvu provozovatele městského hřbitova nepřihlásil nikdo o svůj majetek, kterým je právě
zařízení jednotlivých hrobů. Jedná
se o hroby opuštěné, rozpadající se
a tímto způsobem se snažíme, alespoň
části zachovat.
Na závěr si vás dovolujeme informovat, že už nyní si můžete provést

Výsadba stromů na městském
hřbitově Lom
Dne 18. 11. 2015 proběhla za přítomnosti starostky města Lomu Kateřiny Schwarzové, místostarosty Pavla
Baráka, radní Martiny Šípové, občanů
města Lom – především lomských seniorů a pod bedlivým pohledem našich
školáků a zástupce Nadace ČEZ na městském hřbitově slavnostní akce. Akce
s názvem „Výsadba stromů“, na kterou
nám poskytla finanční dar Nadace ČEZ
v grantovém řízení Stromy, za což jí patří veliké poděkování, nám trošičku narušilo velmi větrné počasí. Nicméně za vydatné pomoci našich seniorů, dětí a také
zaměstnanců MTS Lom se nakonec podařilo všechny darované stromy vysázet.
„Velmi děkuji za vydatnou pomoc
a podporu všem zúčastněným,“ říká
k akci starostka města.

Lomské děti si užily Halloween
Město Lom připravilo pro děti na
podvečer svátku Halloween lampiónový průvod v maskách. A to nebylo
vše, další zábava je čekala v kulturním
domě. Soutěže, hry a tancování za asistence DJ Matyho nenechaly jedno dítě
v klidu. Celých devadesát minut vydr-

žela dětem, ale i rodičům, dobrá nálada
a chuť se bavit. Nechybělo ani vyhlášení vítězů v soutěžích o nejoriginálnější
dýni a nejhezčí halloweenské kostýmy.
Nelze opomenout ani krásnou halloweenskou výzdobu sálu, která přispěla
k ještě většímu prožitku z celé akce.

této změně k lepšímu a hezčímu městu
podílejí.
V letošním roce probíhají práce
i na zlepšení tak pietního místa jakým
je Městský hřbitov v Lomu. Jsou zde
zbudovány nové chodníky, bylo zrušeno nepěkné místo sloužící na odpad a přemístěno na jiné místo, odstraněny byly stromy, které patřily mezi
tzv. „mrtvé stromy“ a místo nich byly
osázeny nové. V prostoru hřbitova budou umístěny odpadkové koše, sloužící
návštěvníkům. A ještě se neskončilo,
práce budou dál pokračovat. Určitě,
kdo v poslední době hřbitov navštívil,
musí nám dát za pravdu, že práce na
hřbitově, který si to bezesporu zasloužil, jsou vidět na každém kroku.
V neposlední řadě jsou pro vás připraveny dvě nové služby související se
hřbitovem. První z nich je ta, že byly
postaveny již čtyři kolumbární zdi.
Celkem jich na hřbitově bude postupem postaveno osm. Každá zeď má
12 kolumbárních okének. Smlouva
na pronájem kolumbárního okénka
bude moci být uzavřena na dobu 10 let
s možností opakování, ale není stanovena horní hranice pronájmu, ta bude
záležet na nájemci.
Druhou službou je zbudování vsypové loučky – pietního místa pro ukládání lidských ostatků vsypem do země.
A co víc, žadatel si bude moci vybrat,
zda vsyp bude chtít provést s obřadem
nebo bez obřadu, s účastí či bez účasti
pozůstalých. Aby služby mohly začít
fungovat, bylo zapotřebí i legislativ-

Ceník služeb a poplatků Městského hřbitova Lom
Rada města Lomu na svém jednání dne 23. 10. 2015 usnesením č. 795/25/2015
stanovila ceník služeb a poplatků na Městském hřbitově Lom.
1. Provedení vsypu na vsypové loučce
Ceny za vsyp neobsahují cenu za pronájem pozemku ani cenu za služby hřbitovní, jedná se o jednorázovou platbu za provedení úkonu – vsypu jedné urny.
a) vsyp s účastí pozůstalých, bez obřadu . . . . . . . . . . . . . . . .  500 Kč
b) vsyp s účastí pozůstalých, s obřadem . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 Kč
c) bez účasti pozůstalých . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 Kč
2. Pronájem kolumbárních schránek
Ceny za pronájem kolumbárních schránek neobsahují cenu za pronájem pozemku ani cenu za služby hřbitovní, jedná se pouze o pronájem kolumbární
schránky.
Kolumbární schránku lze pronajmout na sjednanou dobu nejméně 10 let s možností jejího následného prodloužení. Správce pohřebiště nestanovuje nejdelší
možnou dobu pronájmu, tu ponechává na zvážení samotnému nájemci.
a) pronájem kolumbární schránky na dobu 10 let . . . . . . . . .  1 500 Kč
b) pronájem za jeden rok nad stanovenou nejnižší dobu. . . .  150 Kč
jemních smluv, označení kolumbárních
okének. Jsou to už ale opravdu maličkosti a doufáme, že již v lednu příštího
roku tyto služby budete moci využít.
Dále určitě stojí za zmínku, že veškeré změny byly zapracovány i do
nové orientační mapy hřbitova. V současné době se bude mapa „vyrábět“
z materiálu, který je vhodný pro venkovní použití a po výrobě bude umístěna do informační tabule, která také
dostala vhodnější místo, a to přímo
proti vchodu na hřbitov.
Za informační tabuli na zelený palouček jsou přemísťovány artefakty

rezervaci pronájmu kolumbárního
okénka, a to na tel. čísle 476 769 864
u paní Čevonové. Jakmile bude vše připraveno, tak budete pracovnicí vyzváni
k uzavření smlouvy o nájmu kolumbárního okénka, které vám bude poté předáno do užívání.
A na úplný závěr si dovolujeme požádat všechny návštěvníky a nájemce
hrobových míst, aby nezanechávali suché květy, dózy od svíček atd. za náhrobky, k tomu slouží uložiště odpadu,
které je při vstupu na hřbitov, popř. odpadkové koše rozmístěné v prostoru
hřbitova.

Koryta a květináče z přírodního kamene z Loučné a Krušnohorský
med z Lomu získaly certifikát regionálního produktu Krušnohoří.
I lomští podnikatelé se můžou pochlubit regionální značkou Krušnohoří
regionální produkt. Ocenila je certifikační komise MAS Západní Krušnohoří. S logem regionální značky, kterou
v Krušnohoří zavedla MAS sdružení
Západní Krušnohoří, se můžete na původních nebo charakteristických produktech setkávat od června 2013. Je to
značka pro výrobky, která zaručuje vedle jejich kvality a šetrnosti k přírodě
především jejich původ a vazbu na určité výjimečné území, kterým Krušnohoří bezpochyby je. „Je to jedna
z cest, jak propagovat venkovské regiony. Hlavní podporovanou skupinou
jsou drobní podnikatelé, jejichž schopnosti a dovednosti pomáhají šířit dobré

jméno regionu,“ říká národní koordinátorka projektu Kateřina Čadilová.
O značku Krušnohoří regionální
produkt se v posledním kole certifikace ucházelo dvanáct žadatelů.
Z lomských uchazečů obdrželi certifikát dva, jeden uchazeč byl zařazen do příštího kola pro upřesnění některých postupů výroby.
A tak se regionální značkou Krušnohoří regionální produkt může pochlubit firma Zahradnictví, obklady
a dlažby Ondřeje Jiráska z Loučné pro
svá koryta a květináče z přírodního
kamene a Petr Eminger pro Krušnohorský med.
Ondřej Jirásek začal s výrobou štípaného kamene na obklady a dlažby

již před 10 lety, zahradnictví provozuje v Loučné za prodejnou zahradní
techniky 5 let. Z jeho bohatého sortimentu si můžete vybrat sezonní
květiny, trvalky, ovocné a okrasné
stromky a keře, skalničky, hnojiva,
zahradní nářadí. Zabývá se také osazováním zahrad na klíč a údržbou zahrad. 5 let také vyrábí z pískovce ozdobná koryta a květináče, které mají
široké pole použití – jako solitéry pro
svůj zajímavý tvar nebo sezonně či
celoročně osázené.
Název Krušnohorský med zavedl
v Lomu již před lety včelař Petr Táborský. Postupně jej převzal Petr Eminger, který spolu s dalším lomským
včelařem Pavlem Růtou pokračují

v této tradici. A daří se jim. Ve Včelí
farmě v Lomu vyrábějí jednodruhový med z řepky, hořčice, slunečnice
nebo ředkve. Farma je stále v rozvoji,
v současnosti má 250 kočovných včelstev a do budoucna plánuje tento počet
zdvojnásobit. Mimo medu produkuje
propolis, vosk, mateří kašičku, chová
oddělky, což jsou mladá včelstva
a dále se zabývá chovem včelích matek pro svou vlastní potřebu. Mimo to
pan Táborský stále provozuje v lomském Včelařském centru klubová setkání s ostatními včelaři.
Velmi našim oceněným podnikatelům gratulujeme k ocenění jejich výrobků a věříme, že jich do budoucna
bude ještě více.

Lomští včelaři Petr Eminger, Pavel Růta
a Petr Táborský se svými produkty

Ondřej Jirásek a jeho kamenná koryta
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Blahopřejeme
jubilantům
V měsíci prosinci slaví svá významná životní jubilea tito občané našeho města:
Koczká Vlasta
Motejlková Jitka
Gizmanová Pavlína
Fencl Václav
Tyšer Vlastimil
Vaňo Josef
Beran Antonín
Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví, štěstí
a životního optimismu.
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Lomští senioři
n Klub Seniorů Lom č. 1 by chtěl poděkovat paní starostce Kateřině Schwarzové a radním za zajištění víkendového
pobytu v Lázních Mšené. Byl to opravdu
krásný zážitek, na který se hned tak nezapomene. Abychom všichni nemuseli
do recepce i se zavazadly, tak nás velmi
mile překvapila pracovnice lázní, že
můžeme jít hned do budovy Blaník, kde
jsme byli ubytováni.
Proběhl výklad o lázních, předání
dárku pro každého a rozpis procedur
na celé tři dny. Takže jsme zažili nád-

herné koupele, masáže, parafínové zábaly atd. Ale ani o zábavu nebyla nouze,
kdy hned večer v pátek při hudbě se tančilo, zpívalo, soutěžilo.
Soutěžilo se o nejhezčí vyřezanou dýni
v duchu Halloweenu. I když bylo soutěžících 8, vyhrál náš klub 1. cenu. Dýni
vyřezávala naše členka paní Mazancová.
Druhý den bylo posezení s harmonikami,
kde se též zpívalo. Naši členové se vrátili
osvěženi, omlazeni a plni nových sil.
Za Klub Seniorů č. 1 – Lom
Marie Pauchlá

Vzpomínáme

Roky plynou jako tiché řeky, jen bolest trvá a nedá zapomenout. Dne
31. prosince uplyne 14 let, kdy nám
navždy odešel náš drahý pan Ludvík Malý z Lomu. Stále vzpomínají manželka a dcery Jana, Milena
a Markéta s rodinami. Děkujeme
všem, kteří vzpomenou s námi.
Dne 23. 10. proběhlo v úzkém kruhu rodinném poslední rozloučení
s paní Vlastou Mužíkovou, která
zemřela dne 10. 10. 2015. Děkujeme Klubu důchodců v Lomu za projevenou účast a všem, kteří tichou
vzpomínkou uctili její památku. Syn
Václav Štola s rodinou a dcera Vlasta Hříbalová s rodinou

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají. Dne 12. prosince tomu budou
2 roky, co odešel můj milovaný
manžel pan Josef Vaňo. Stále vzpomínají a v srdci nosí manželka Erika,
syn Josef s rodinou a otec. Děkuji za
vzpomínku na jedinečného člověka
a bezvadného kamaráda.

Přiloženým ilustračním snímkem
si připomínáme úspěšné říjnové setkání žáků Lomské základní školy
po 51 letech.
Ve škole na exkurzi nás bylo „jen“
17, ale v Sokolovně „už“ 20. Bohužel
asi sedm spolužáků se setkání nedožilo a někteří další se nemohli zúčastnit
převážně ze zdravotních důvodů. Akce
byla účastníky nostalgicky kladně hodnocena a všichni se těší na setkání
za rok v září. Naše poděkování pa-

tří vedení školy za organizaci exkurze
a MěÚ za vzpomínkové suvenýry.
Věra Schönpflugová

Inzerce
n Prodám zimní pneu NOKIANWT
175/70R1484 na ráfcích 5 ½ 3x14CH
najeto 150km + okrasné poklice. Vše
originál „HYUNDAI“. Komplet za
4 000 Kč. Tel.: 604 378 664.
n Prodám nové parkovací senzory na
osobní automobil v originální krabici,
kompletní sada. Vše za 500 Kč. Tel.:
604 378 664.
n Prodám nebo pronajmu byt v Loučné, Libkovická, 2+kk, za 200 000 Kč
prodej, za pronájem + energie + poplatky 5 000 Kč nebo dohoda. Tel.:
722 015 111.

n Pronajmu byt 1+kk v Litvínově –
Koldům. Tel. : 721 800 877.
n Prodám levně, jen za cenu očkování,
štěňata křížence belgického ovčáka.
K odběru v lednu 2016. Telefon 728
335 215.

Poděkování
n Chtěla bych tímto poděkovat manželům Angerovým, za nezištnou pomoc
v nouzi.
Klobušická

Tipy na volný čas 15. 12. 2015 – 15. 1.2016

Dne 26. 11. 2015 by se dožil 70 let
pan Oldřich Jánský. S láskou vzpomínají syn Oldřich, vnoučata a ostatní příbuzní.

28. 11. uplynulo 25 let od úmrtí
naší babičky paní Aničky Kindlové z Horního Lomu. Stále vzpomíná vnučka Alena s rodinou.

18. 12. Vánoční hvězda – Docela velké divadlo Litvínov od 19.00 hod.
19. 12. Divadelní Vánoce – Docela velké divadlo Litvínov od 16.00 hod.
19. 12. Vánoční koncert s North Big Bandem a Junior Big Bandem Litvínov.
Host Ondřej Ruml – Citadela Litvínov od 19.00 hod.
20. 12. Adventní setkání, vánoční tradice, betlémské světlo, vánoční koncert
v kostele dětí ZŠ Lom a Evy Vargové – Lom u kostela nejsvětější
Srdce Páně od 16.00 hod.
20. 12. Adventní koncert s Českým komorním ansámblem
– kostel Sv. Michaela Litvínov od 17.00 hod.
20. 12. Vánoční hudební rozjímání pro soprán, violoncelo a klavír
– zámek Duchcov
20. 12. Adventní neděle v ZOO parku s vánočními zvyky a pohádkou
Královna Vánoc – ZOO park Chomutov od 14.00 hod.
23. 12. Zábavný pořad pro děti – Most, 1. náměstí od 17.00 hod.
25. 12. Vánoční taneční zábava s manželi Hvozdovými – Citadela Litvínov
od 17.00 hod.
26. 12. Česká mše vánoční – Cisterciácký klášter Osek
27. 12. Vánoční jízda s Moldavskou dráhou
31. 12. Dětský Silvestr s ohňostrojem – Lom nám. Republiky od 16.00 hod.
1. 1. 2016 Novoroční pochod na Stropník – pomník Nelson Osek od 11.15 hod.

n Dovolujeme si touto cestou poděkovat starostce města Kateřině Schwarzové, za vše co činí pro Klub seniorů
Loučná po celý rok. Velice nás potěšilo, že přijala pozvání na naši schůzi ke
Dni seniorů, která se konala v restauraci
Nový výčep. Zde popřála všem jubilantům a zároveň všem členům našeho
klubu. Každý z jejich rukou obdržel
dárek. Také připojujeme velké díky za

to, že jsme její zásluhou mohli prožít
3 dny v Lázních Mšené, kde jsme měli
výborné procedury, krásné ubytování
a dokonce nám bylo dopřáno pěkného
počasí. Určitě všichni, kdo se tohoto pobytu zúčastnili, byli velice spokojeni.
Závěrem ještě jednou díky za to, co
pro náš klub po celý rok vedení města činí.
Jana Lašová
předsedkyně KS Loučná

Obecně závazné vyhlášky města si jsou
rovny s právními předpisy. Nepodceňujte je!
Jako další právní předpis města
vám představujeme Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2012, o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností. Byla vydána jako ochrana vás,
lomských občanů a rozšiřuje dodržování klidu nad rámec stanovený zákonem v určené hodiny o svátcích
a víkendech. Většina z nás touží po náročném pracovním týdnu prožít klidný
víkend. Uvědomujeme si, že běžné činnosti při údržbě zahrad, jako je třeba
řezání dřeva nebo sekání trávy mnozí
z vás mohou díky své zaneprázdněnosti dělat jen ve volné dny, ale chtěli
bychom apelovat na vaši ohleduplnost
tak, aby tyto činnosti byly co nejvíce
omezeny a klidu o víkendech jsme si
co nejvíce užili všichni. K tomu slouží
i tato obecně závazná vyhláška. Vyhláška dále upravuje používání hlučné
zábavné pyrotechniky a ohňostrojů,

kdy je zakázáno používat pyrotechniku v zastavěné části města s výjimkou 31. prosince a 1. ledna. V poslední
době se setkáváme s velkým nešvarem, kdy je lehce dostupná pyrotechnika používána i mimo tyto stanovené
dny, což ve velké míře obtěžuje naše
spoluobčany, nemluvě o tom, jaký vliv
má tato necitlivá činnost na naše zvířecí kamarády. Na druhou stranu, pokud plánujete oslavu a chcete ve vhodnou dobu pro své nejbližší uspořádat
ohňostroj, vyhláška umožňuje požádat
o výjimku z této vyhlášky radu města.
Proto vás ještě jednou prosím, buďte
k sobě ohleduplní a snažte se zachovat dobré sousedské vztahy, kterých je
nám s současné neklidné době velice
třeba. Děkuji za vaši vstřícnost a pochopení.
Kateřina Schwarzová
starostka
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Co možná nevíte

Mohlo by vás zajímat

Český rok od jara do zimy – 10.
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.
Prosinec ve znamení Adventu
a Vánoc
Přišel prosinec a s ním zima s dlouhými večery. Polní práce skončily, země
odpočívá a úroda je uložena v sýpkách.
Lidé si mohli oddechnout od namáhavé
práce na poli, ale nezaháleli. Vyráběli
různé věci pro domácnost a hospodářství, opravovali nářadí a postroje, pletli
košíky a vyráběli košťata, pro ženy nastel čas přástek a draček. A s prosincem
přichází čas adventu.
„Advent“ je odvozením z latinského
adventus a znamená příchod. S ním přichází očekávání velkého křesťanského
svátku – narození Ježíše Krista. Symbolickým vstupem do období adventu je pro
věřící bohoslužba, která se koná o první
adventní neděli, tj. neděli, která je nejblíže
svátku sv. Ondřeje, což bývá mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Proto advent trvá
různý počet dnů, ale vždy má čtyři neděle,
z nichž každá má svůj církevní význam.
O každé neděli je na adventním věnci zapalována jedna svíce. Neděle je pro křesťany základním svátkem, protože Ježíš
shromažďoval své učedníky k bohoslužbě
v neděli ráno.
V adventní čas se oltáře kostelů zdobí
velmi střídmě květinami a převládá fialová kající barva. Výjimkou je třetí neděle, kdy je fialová nahrazena růžovou,
jako projev radosti z blížícího se Kristova narození. Svátek sv. Ondřeje připadá na poslední listopadový den a poslední listopadové noci přisuzovali naši
předci magickou moc. Věřili, že se otevírá zem a vystupují z ní démoni, uvádějící kruté zimní božstvo. V lidové tradici
se spojilo v lidové tradici hodně čarování
a věštění. K nejoblíbenějším patřilo věštění ze čtyř překlopených hrnečků, pod
které se dával kousek chleba, hlína, hřeben a prsten. Když někdo našel pod hrnečkem chleba, věštilo to majetek a život
v hojnosti, hlína znamenala zkázu i smrt,
hřeben nemoc a prsten vdavky. Lidové
adventní obyčeje se vůbec hemží tajemnými a strašidelnými postavami. Lidé
tehdy věřili, že v zimním čase, kdy je
tmy více než světla, spolu zápasí tajemné
přírodní síly, že démoni temnot usilují
o vládu nad světem a chtějí porazit
slunce. Díky tomu se udržel zvyk, kdy
každým rokem v období adventu obcházely vesnice skupiny tajemných bytostí,
v maskách zvířat, světců nebo strašidel.
Bez pozvání vstupovaly do domácností
a prováděly své rituály, strašily, obdarovávaly děti, kontrolovaly hospodyně,

škádlily mužské, obveselovaly okolí
a také upevňovaly sousedské vztahy.
Adventní čas je také charakteristický oslavou mnoha svatých a lidovými
obyčeji, spojenými s nimi. Tak slavíme
např. 4. prosince sv. Barboru a trháme
větvičky třešní nebo višní a tyto „barborky“ nám pak do štědrého dne rozkvetou pro štěstí, 5. prosince v předvečer
svého svátku nosí dárky dětem sv. Mikuláš, 13. prosince má svátek sv. Lucie,
která prý lidi ochrání před čarodějnicemi,
které si ten den dávají sraz na hoře Radhošť. Ale v předvečer jejího svátku dříve
moc ochranitelsky nevypadala. Ten večer se totiž na našem venkově začali mezi
chalupami rojit mlčenlivé, bíle či černě
oděné tajemné ženštiny, kterým se říkalo
lucky, lucy nebo luciny. Často měly pomoučené tváře, masky s klapajícím zobákem nebo škrabošky s velkými zuby
z řepy. Kontrolovaly jak je uklizeno
a strašily děti. Na Moravě nosily husí brko
a hrnek se sazemi, kterým ometaly světnice a obličeje dětí i dospělých. Nejstrašidelnější postavou v adventních obchůzkách byla perchta, která nosila chlupatý
kožich a červenou masku s vyplazeným
jazykem. Nosila velký nůž, kterým vyhrožovala těm, kteří se nepostili, že jim
rozpáře břicho. A Štědrý den patřil k nejvýznamnějším dnům pro magické úkony,
zejména obětní rituály, vztahující se k přírodě, vodě, ohni, stromům a zvířatům.
Dodnes je adventní čas zvláštní a jeho
předvánoční atmosféře podléhají i nevěřící. Lidé se rádi zastaví v každodenním
shonu, aby navštívili betlém a o vánočních trzích ochutnali vánoční dobroty. Na
náměstích se o první adventní neděli rozsvěcují vánoční stromy, na adventních
věncích zapalujeme svíce. Zdá se, jako
by se nám zastesklo po tradičních vánočních zvycích. A také vytváříme tradice
nové, jako je pořádání adventních koncertů a charitativních sbírek pro potřebné.
A to platí i o samotných Vánocích. Dříve
se slavily vesele až bujaře, posléze se staly
svátky pokoje, míru a lásky. Dnes je vnímáme jako svátky hojnosti, rodiny, štědrosti a splněných přání. Ale v podvědomí
nás všech zůstává betlémský příběh o narození božského dítěte – Ježíška
Vážení čtenáři, těšíme na setkání
s Vámi o poslední adventní neděli, kdy
si trochu připomeneme tradice a zvyky
našich předků, společně zazpíváme
v kostele koledy a odneseme si domů
betlémské světlo. A popřejeme si štěstí,
zdraví a klid nejen o letošních Vánocích, ale také v tom příštím roce 2016.

Krušnohorské tradice vánoční
Krušné hory, stejně jako ostatní regiony, jsou mimo jiné charakteristické
také svébytnými vánočními tradicemi
a symboly. Vždyť kdo nezná dýmající
panáčky – Rauchermany, vyřezávané
oblouky a pyramidy nebo tolik známé
louskáčky v podobě malovaných figurek ze dřeva? V průběhu staletí se
nutnost proměnila ve ctnost horníků
a z tohoto umění vzniklo umění
známé po celém světě. S ním také
souvisí starý krušnohorský zvyk, takzvané buzení Rauchermanů, kdy před
prvním adventem šla celá rodina společně na půdu a společně budila dýmající panáčky, louskáčky, anděly
a horníky. Pak zazpívali první koledy,
vyzdobili pokoje a zapálili první kadidlo a v oknech dřevěné svícny.
Oslava světla jako podobenství
zbožnosti a znovuzrození po vykonané práci, se stala ústředním tématem krušnohorských Vánoc, nesoucích se vždy v duchu hornických
tradic. Už kolem roku 1800 zdobili
krušnohorští horalé své vánoční světnice svícny a pyramidami. Tento zvyk
se ještě rozšířil po roce 1830, kdy
bylo možné drahé voskovice nahradit levnými stearinovými svíčkami.
Ve druhé polovině 19. století se Vánoce stále více stávaly rodinným
svátkem, stále více lidovým svátkem
světel. A tak se okna mnoha domů
ozdobila světlonoši v podobě andělů
a havířů, brzy patřili voňavě kouřící
mužíčci a louskáčci k typickým ozdobám krušnohorských Vánoc.
Pro náš krušnohorský region jsou
jako tradiční vánoční symbol snad nejvíce typické krásné dřevěné figurky
louskáčků, kteří za použití technologie páky rozlouskávají ve svých „ústech“ ořechy, jako vánoční symboly
vzniku života, všeho nového a neznámého. Nejznámější krušnohorský
louskáček vznikl již kolem roku 1870
v malé dílně řemeslníka W. F. Füchtnera ve známém německém městečku
hned za hranicemi, v Seiffenu. Pro
louskáčka je typický vznešený výraz obličeje, který znázorňuje tehdejší
vrchnost, např. krále, vojáky, ale také
lesníky a horníky. Výroba louskáčku
se sestává z více jak 100 kroků, neboť

každý je vyroben z mnoha jednotlivých částí, převážně z bukového nebo
smrkového dřeva.
Velmi známé a oblíbené jsou také
figurky horníků a andělů nesoucích
světlo. Středem života každého horníka bylo světlo – symbol radosti,
štěstí a života. V zimních měsících,
kdy jsou noci dlouhé a dny krátké,
bylo pro horníky velmi výjimečné,
když zahlédli sluneční paprsky. Pouze

Krusnohorský louskáček
díky kahanu měli světlo ve tmě a to
je doprovázelo při každém namáhavém kroku v dole. Dodnes se používají v krušnohorských vesničkách ve
všech místnostech domu nejen horníci
se svícemi, ale také andělé, jako jejich
ochránci a patroni.
Po staletí patří ke krušnohorským
vánocům ručně tvarovaná kadidla, vyráběna z dřevěného uhlí, bukové a santalové dřevěné mouky, pojidel a přírodních vonných látek, jako jsou bylinky,
květy, kořeny a éterické vonné oleje
a jedna nebo více tajných přísad.
S příchodem kouření dýmek
v 19. století se zrodila i tradice dýmajících panáčků – Rauchermanů,
kteří o Vánocích zdobí domovy a šíří
vůni v mnoha provedeních. Také dřevěné vyřezávané ozdobné oblouky

jsou pevná součást tradičních vánočních ozdob v Krušných horách. Symbolika tvaru osvětlených oblouků
připomíná vstup do štoly nebo nebeskou klenbu se sluncem, měsícem
a hvězdami. Ozdobný oblouk osázený
světly je také zhmotněním hornické
touhy po denním světle, bývá ozdoben hornickými motivy nebo motivy
znázorňující tři hlavní zdroje obživy
v Krušných horách v 18. a 19. století –
horník, řezbář a paličkářka.
Typickou výzdobou krušnohorských vesniček a městeček se staly
otočné pyramidy, dnes známé po
celém světě. Vánoční pyramidy jsou
slavnostně osvětlené a pomalu se otáčí
díky stoupající teplotě svíček, které
pohání lopatkové kolo. Každé patro
je krásně vyřezávané a osázené figurkami. Jako největší byla vyřezána sedmipodlažní pyramida, ale k dispozici
je též nespočet malých exemplářů,
vhodných do každé domácnosti.
Dodnes se udržela další krušnohorská vánoční tradice, kterou je podávání devatera pokrmů u štědrovečerní
večeře – devítka je dělitelná třemi
a trojka je šťastné číslo, proto devítka
přinese třikrát tolik štěstí. Složení
večeře je v každé rodině trochu jiné
a předává se po generace. Každé jídlo
má svůj vlastní význam a zde uvádíme několik příkladů: bezová nebo
šípková polévka se stará o zdraví,
knedlíky přináší velké peníze, čočka
a proso nenechají odejít drobné, červená řepa přináší krásu, celer zvyšuje
plodnost, chléb a sůl musí být na stole,
aby i v příštím roce ho bylo dostatek,
kyselé zelí přináší dobrou úrodu, pečená husa a uzeniny nosí prosperitu
a dostatek jídla, bramborový salát zachovává šetrnost, kapr je symbolem
postu a jeho šupiny se dávají pod talíř
pro štěstí, medové mléko je ochrana
proti nachlazení. Na stůl se také prostírá jedna sada nádobí navíc pro náhodného hosta.
A tak vám přejeme klidné a pohodové svátky vánoční, krásné zážitky při
návštěvě vánočních trhů a adventních
setkání. Užijte si klidu a pohody, právě
tak, jak to dokázali naši předkové.
„Pokoj lidem dobré vůle“.

Časový harmonogram:
9:45 hod.

odjezd z Litvínova (horní nádraží)

10:00 hod.

odjezd z Lomu u Mostu, zastávka

12:00 hod.
14:50 hod.
16:30 hod.

vánoční program na Moldavě
odjezd z Moldavy
příjezd do Litvínova (horní nádraží)

Jízdné:

dospělí 200 Kč

orientační čas odjezdu

děti 150 Kč

Předprodej jízdenek:
Litvínov
Most

nádraží ČD (pokladna)
nádraží ČD (ČD centrum v hlavním vestibulu)

Rezervace jízdenek a bližší informace: www.moldavska‐zeleznice.cz
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