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Na náměstí Republiky se mění přímo před očima budova
bývalé školky. „Bude zde 11 bytů zejména pro seniory a byt
správce. Podle smlouvy by měla být akce hotová do konce
roku, ale je příslib vše ukončit již v létě,“ říká starostka Kateřina Schwarzová.

Kateřina Schwarzová: Lomáci, jste úžasní! Lom pomáhá!
„Vážení a milí Lomáci. Zvedla se obrovská
vlna solidarity. Děkujeme, že pomáháte! Jste
úžasní!“ K uveřejněným fotografiím věcí, které
za týden obyvatelé našeho města přinesli do recepce městského úřadu, napsala starostka Kateřina Schwarzová již 8. března ráno na Facebook
Lomská radnice.
Úžasné je, jak rychle a ochotně se místní
lidé zapojili do materiální sbírky vyhlášené vedením města 1. března. Již třetího března Facebook Lomská radnice informoval, jak místní
pomáhají občanům Ukrajiny a jsou k nim solidární. O den později se Lomáci dověděli, že
dodávka Sboru dobrovolných hasičů vyrazila
směr hranice s Ukrajinou pro kontaktované
maminky s dětmi, které prchají před válkou.
„Maminka s dcerkami z Charkova nalezly azyl
u nás v Lomu 5. března večer. Nemají nic, jen
batůžky,“ okomentovala Kateřina Schwarzová. Jejich domov už není. Byl zasažen válečným běsněním a srovnán se zemí. Správní
úřad Charkov, kde byla zaměstnána maminka
dívek, již také neexistuje. „Nemají nic než
sami sebe a nás Lomáky. Postupem času vyplyne, co vše budou potřebovat. Ze všeho nejvíc nyní potřebují klid a pocit bezpečí. Nechť
jej u nás v Lomu naleznou,“ vzkazuje i prostřednictvím dubnové Lomské radnice Kateřina Schwarzová a děkuje za to, jak obyvatelé
rychle a vstřícně zareagovali na městem vyhlášenou materiální sbírku: „Lomáci děkuji,
jsem na vás hrdá.“ Z věcí od Lomáků si potřebné věci vybrali ti naši Ukrajinci, kterých
už je v době uzávěrky novin jedenáct, a „zbytek“ plná dodávka dobrovolných hasičů se již
17. března odvezla do Asistenčního centra pro
válečné uprchlíky v Litvínově, aby věci ze
sbírky pomohly dalším utečencům před válečným konfliktem.
V recepci Městského úřadu Lom se průběžně shromažďují další věci, které ochotní Lo-

Vedle bydlení potřebují ukrajinští utečenci
vízum, přihlásit se na zdravotní pojišťovně, získat finanční pomoc ze „sociálky“, českou SIM
kartu do telefonu, účet v české bance a kartu
pro bezhotovostní platbu. S tím vším bylo
město nápomocno, stejně tak hledá možnost
pro děti jak nastoupit do mateřinky, základní
školy i gymnázia a matkám pomáhá s hledáním práce, když pro některé se již našla. Vedle
pracovníků městského úřadu pomáhají i aktivní
obyvatelé Lomu. Výuka češtiny pro všechny
„naše“ Ukrajince bez rozdílu věku se právě řeší
v ZŠ Lom. „Tím se co možná nejdříve proboří
určitá jazyková bariera mezi nově příchozími
a místním obyvatelstvem. Ti dříve narození
Lomáci mohou oprášit školní znalosti ruštiny
a pak ukrajinština je pro nás jistě příbuznější jazyk než například maďarština,“ uzavírá Kateřina Schwarzová.

K. Schwarzová:
Vykouklo slunce a my
opravujeme silnice

máci přinášejí. Vedle spacích pytlů, oblečení,
trvanlivých potravin, drogistického zboží, ručníků, dek, polštářů a povlečení, obyvatelé přinesli i nádobí s příbory, ale i televizi či různé
kusy nábytku, který bude sloužit ukrajinským
rodinám, až se přestěhují z ubytovny do volných bytů města Lom. Jsou čistě vymalované
a vybavené kuchyňskou linkou, ale vše ostatní
pro spokojené bydlení je třeba dodat.

„Obrovský dík za nezištnou pomoc, ochotu a spolupráci patří jmenovitě těmto Lomákům:
Miroslav Mertl, Bronislav Schwarz, Pavel Barák, Alexander a Olena Mirošnikovovi, Hana
Mirosničenková, Iveta a Ondřej Klemerovi, Kateřina Helmerová, Jelena Lukaševa, Zdeňka
a Barbora Wolfovy, Martina Šípová, Blanka Čevonová, Jana Sýkorová, Markéta a Josef Radiměřských, Hana Marešová, Štefanie Vaňová, Zdenička a Jaroslav Radošovi, Štěpán Poljanko, Pavel Vaňo ml., Monika a Roman Jandovi, Jaroslav Zajíc, Veronika Rusičová, Lukáš Efler,
Romana Eichelmanová, Jindřiška Třetinová ml., Miroslav Třetina ml., Lucie Weissová a Ivana
Mašková. A nejenom jim. Je vás spousta, kteří jsme okamžitě a nezištně pomohli. V neposlední řadě patří obrovské děkuji všem zaměstnancům města a mým kolegům a kolegyním
ve vedení našeho města a všem Lomákům, kteří neváhali ani vteřinu a přiložili ruku k dílu
a okamžitě začali pomáhat. Moc a moc děkuji,“ uzavírá Kateřina Schwarcová.

„V Lomu vykouklo slunce a my opravujeme silnice. Začali jsme na Kravčáku,“ upozornila starostka Kateřina Schwarzová obyvatele již
11. března na Facebooku Lomská radnice. „Silnice na Kravím vrchu chcete-li Tyršova stezka
je po zimě hodně poničená, a nejen kvůli zimě
a mrazu, ale i díky tomu, že někteří „stavebníci“ nepovolených staveb, nechají jezdit například těžký pásový bagr právě po této silnici. A to
i přesto, že taková technika na silnici nepatří,“ dodává Kateřina Schwarzová a uzavírá přáním: „Budeme doufat, že se to již nebude opakovat. Děkujeme.“ Povrch ulic a silnic města postupně
opravují pracovníci oddělení komunálního hospodářství, kteří začali tam, kde byla situace nejhorší.
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Uklidili jsme si u nás v Lomu
a udělali svět lepším
„V rámci celorepublikové akce
Ukliďme svět - Ukliďme Česko
jsme si v sobotu 26. března uklidili
u nás v Lomu! Spontánně se zapojili též naši hosté z Ukrajiny,“ říká
starostka Kateřina Schwarzová
a přidává poděkování: „Všem, kdo
jste přiložili ruku k dílu, velmi děkuji. Společně jsme odvedli kus
dobré práce. Náš Lom bude zase
o něco krásnější.“
Největší skupina dobrovolníků
se v sobotu dopoledne sešla na
Velkém Oprámu a tvořili ji obyvatelé Lomu, běženci před válkou na Ukrajině, pracovníci městského úřadu i dobrovolní hasiči.
Podařilo se jim zaplnit téměř jeden velký kontejner na komunální
odpad. Uklízelo se ale i v ulici Novostavby, S. K. Neumanna, Spo-

jeneckých letců, Hornická či kupříkladu kolem staré Libkovické
silnice. A třeba žáci ZŠ a MŠ Lom
uklízeli v okolí školy a sportovního areálu již během týdne. Pracovníci oddělení komunálního
hospodářství v rámci celé lomské
úklidové akce svezli celkem dvě
tuny komunálního odpadu.
Co má dělat ten, kdo by se
byl rád přidal, ale v Lomu zvolený hlavní úklidový den mu nevyhovoval? Není žádný problém.
Úklid si může naplánovat jedinec,
ale i rodina, parta přátel či několik
sousedů z ulice, v libovolném termínu. Nejvhodnější je pak v předstihu zavolat na telefonní čísla 724
143 829 nebo 476 769 875 a domluvit se na místě uložení nasbíraného odpadu i jeho odvozu.

Město v roli mediátora
Veřejného setkání obyvatel
sedmi ulic našeho města svolala
starostka Kateřina Schwarzová
do Kulturního domu města Lom.
Díky tomu se se zástupci dvou firem, které mají vyměnit stávající
nadzemní vedení nízkého napětí
za kabelové vedení NN 0,4 kV, setkalo téměř šest desítek obyvatel
z ulic Husova, Boženy Němcové,
Karla Čapka, Františka Veselého,
Nádražní, Sadová a Osecká. Důvodem změny části distribuční
sítě, tedy přípojek elektrického vedení do domů vzduchem za kabelem v zemi, jsou stížnosti odběratelů dané lokality na podpětí.
„Setkání obyvatel uvedených
ulic se zástupci obou dodavatelských firem jsme zorganizovali
proto, že jsme měli rozporuplné reakce od obyvatel. Jedna firma zvolila
při kontaktu osobní jednání, metoda
druhé vyvolala u některých nevoli.
Do vzniklé situace jsme proto vstou-

pili jako mediátor,“ uvádí starostka
Kateřina Schwarzová, která všechny
účastníky uvítala, představila zástupce firem a předala slovo pro dotazy a odpovědi.
Podle informací od Jaroslava
Dvořáka z plzeňské firmy OMEXOM GA Energo s.r.o., jedné ze
dvou firem, které se na akci podílí,
se stavba bude realizovat nejdříve
v roce 2024. „Již máme souhlasné
vyrozumění od všech majitelů pozemků ve dvou ulicích, kde máme
zajistit demontáž vrchního vedení
včetně podpěrných bodů a jeho nahrazení kabelovým vedením v délce
501 metrů,“ říká Jaroslav Dvořák
a pokračuje: „Před dnešním setkáním nám poslední souhlas přinesl
jeden občan. Nikdo z ulic Karla
Čapka a Boženy Němcové vůči
nám nevznesl žádný dotaz.“
Zcela opačná situace byla
u Radovana Kalců, kralupského
projektanta, který zastupoval

společnost ČEZ Distribuce a. s.
Obyvatelé ulic Husova, Františka Veselého, Nádražní, Sadová
a Osecká se zajímali třeba, kde
bude stát přípojková skříň, zda se
akce týká i těch, co již mají přípojky kabelem v zemi, jaké bude
omezení obyvatel při pokládání
podzemního vedení, jak proběhne

přepojení z distribuce vzduchem
na dodávku kabelem, zda a jak
dlouho budou domy bez elektřiny.
Pak k řečnickému stolu a rozloženým plánům přicházeli jednotlivci
a s projektantem probírali svou
konkrétní situaci.
Po necelé hodině se kulturní
dům vyprázdnil.
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Psi a kočky se budou očkovat 2. a 4. května

Máte doma psa nebo kočku?
Jistě víte, že očkování těchto domácích mazlíčků je základní preventivní úkon v jejich chovu, bez ohledu
na počet v domácnosti nebo využití.
Očkování psů a koček v Lomu provede veterinární lékař MVDr. Pavel
Gabriel během prvního květnového
týdne, když povinné je očkování
proti vzteklině a za standardní se
dnes již považuje kombinované
očkování proti psím či kočičím nemocem. Možné je i očipování psa.
V pondělí 2. května zvěrolékař
psy a kočky oočkuje od 17.00 do
17.30 v Horním Lomu naproti bývalé Jednotě (křižovatka ulic Podkrušnohorská a K. H. Máchy).
Ve středu 4. května se očkování
psů a koček uskuteční od 17.00 do
17.30 na náměstí Republiky před
Městským úřadem Lom.
Poplatek za povinné očkování je
150 korun, na 350 korun přijde nepovinné očkování takzvaná kombinace a veterinář očipuje psa za 400
korun. V případě kombinace u koček je potřeba se předem objednat
na telefonu číslo 476 769 872 a to
nejpozději do 28. dubna 2022.
Nesmí se také zapomenout donést s sebou očkovací průkaz.

V případě ztráty, je možno vystavit
nový malý průkaz za 5 Kč a velký
průkaz za 20 Kč.
„Žádáme majitele, aby své psy
vybavili náhubkem, po dobu očkování je měli na vodítku co možná
nejblíže u nohy a za samozřejmost

považuji, že každý uklidí případné
exkrementy po svém čtyřnohém
chráněnci,“ upozorňuje starostka
města Kateřina Schwarzová a očekává, že pro kočičky budou mít
jejich majitelé fixační tašky nebo
přepravky pro zvířata.
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Vedení města
navštívilo seniorky
„Páteční odpoledne jsme s mou
kolegyní radní města Lom Martinou Šípovou zasvětily krátkým,
a přesto velmi milým setkáním
s našimi seniorkami z části našeho
města – Loučná,“ říká starostka Kateřina Schwarzová. U příležitosti
MDŽ tak, jako každoročně, zástupkyně vedení města předaly seniorkám malou pozornost. „Je to hezké,
když se na seniory nezapomíná,“
okomentovala na Facebooku Lomská radnice setkání se starostkou
jedna z obdarovaných seniorek.
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Oznámení o zahájení geodetických prací
Pracovníci Zeměměřičského
úřadu budou v Lomu do 15. prosince tohoto roku provádět měřičské a stabilizační práce. „Podle
ustanovení zákona č. 200/1994 Sb.
jsou uvedené práce konány ve veřejném zájmu,“ informuje starosta

Kateřina Schwarzová širokou veřejnost i místní organizace. Provádění měřičských a stabilizačních
prací bylo podle Jana Řezníčka, ředitele odboru geodetických základů
Zeměměřičského úřadu zároveň
oznámeno Katastrálnímu úřadu.

Oprava železničního přejezdu uzavře silnici
z Lomu do Litvínova
Oprava železničního přejezdu
označeného P2169 má v druhé májové dekádě uzavřít silnici č. I/27
z Lomu do Litvínova na dobu nezbytně nutnou. „Konkrétně to je
od 7.00 úterý 10. května do 20.00
pátku 13. května,“ upozorňuje
starostka Kateřina Schwarzová
všechny motoristy, kteří by chtěli
Litvínovskou ulicí vyjet z Lomu.
Objízdné trasy pro vozidla nižší než
3,3 metru nebo vyšší než 3,3 metru
budou včas označeny. Jedna z možných, pro vozidla nižší než 3,3 metru, povede z náměstí Republiky po
ulicích Vrchlického a Podkrušnohorská směr Koldum a Litvínov.
Veškeré dopravní značení a zařízení bude umístěno v souladu se
zákonem o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na po-

Místo sletu:

Hřiště u restaurace Anšajba v Loučné

zemních komunikacích a současně
i dle příslušných norem a TP 65,
66. Dopravní značky budou v základních velikostech s retroreflexním povrchem. S prací na uvedeném přejezdu smí být započato, až
budou nainstalovány všechny dopravní značky a dopravní zařízení.
Po skončení prací, případně
po skončení platnosti příslušného
opatření, budou přechodné dopravní značení a zařízení okamžitě
odstraněny a obnoví se původní silniční provoz.

Děkujeme za sponzorský dar firmě Krušnohorské uzeniny.

Upozorňujeme návštěvníky akce, že z ní může být pořizována fotodokumentace pro účely propagace města,
ke zveřejnění v novinách a na webu města Lom.
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Vedení města podporuje mladé fotbalisty, a to nejen finančně
Obě družstva fotbalového klubu
Sport Lom, starší žáci i mladší
žáci spojení s přípravkou, se po
zimní přestávce připravují na
jarní část sezony 2021/2022.
„Jsem ráda, že rodiče pohybově
nadaných a šikovných dětí vyslyšeli mou výzvu v Lomské radnici,
a mladý fotbalový kádr Sport Lom
se stále rozrůstá. V současnosti
trenéři pracují s 35 hráči od 6 let
věku,“ chválí starostka Kateřina
Schwarzová.
Velkou pochvalu za reprezentaci
města si zasluhují starší žáci, kteří
vedou tabulku šesti týmů v přeboru
okresu Most. „V podzimní části tým
starších žáků neztratil ani bod a po
zásluze vede. Díky trenérovi Jakubovi Hejskovi, který svým svěřencům předává zkušenosti v rámci

přípravy, ale i během mistrovských
utkání,“ říká starostka a pokračuje:
„Musíme pochválit chlapce i dvě
dívky za jejich přístup k přípravě,
a i k samotným zápasům, při kterých je vidět jejich radost ze hry.“
Při čtení těchto řádků již víte, jak
se jim povedla příprava na jarní
část sezóny, protože mají za sebou
určitě již úvodní zápas doma proti
Meziboří, venku v Brandově a v polovině měsíce je doma čeká Sokol
Horní Jiřetín.
Mladší žáci a přípravka – pod
vedením Martina Hejska a Jaroslavy Hejskové se připravují v pravidelných trénincích na šanci zahrát
si se staršími chlapci mistrovský zápas. „Musím podotknout, že většina již tuto šanci dostala a vedli si
velmi dobře. Tímto chceme poděko-

vat za skvělou práci v týmu. Poděkování rodičům, že vedou své děti
ke sportu a pomáhají svými auty
při dopravě hráčů na mistrovské zápasy. Bohužel se kvůli zdražování
energií a dalším okolnostem týkajícím se fotbalového areálu muselo

vedení klubu přistoupit k navýšení
hráčského měsíčního poplatku z padesáti na sto korun. Zároveň prosím
o včasné placení příspěvků, aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím,“ děkuje Roman Lafek, předseda klubu Sport Lom.

Fotbalový klub Sport Lom funguje od června 2017 a vytkl si za cíl
výchovu mladých fotbalistů ve věku od 6 do 15 let. Členové klubu
nastupují v okrese Most do soutěže v kategorii starší žáci, a v okrese Teplice mladší žáci. O mládež se stará vedoucí mužstva a zároveň
trenér mladších žáků Martin Hejsek a Jakub Hejsek trénuje starší
žáky. Za uplynulé tři roky se hráčský kádr téměř zečtyřnásobil.

Aktuality ze školních lavic
Velikonoce v Základní a Mateřské škole Lom. Tradiční jarmark se uskuteční 12. dubna od 16.00 v budově ZŠ. Těšit se můžete na tvorbu dětí
z mateřinek a žáků školy základní. Děti i učitelé slibují, že při návštěvě jarmarku jistě načerpáte tu pravou jarní pohodu a atmosféru. Těší se proto
na vás. Velikonoční akce se koná v budově Základní školy Lom na adrese
Vrchlického 372. Organizátoři rovněž upozorňují, že z akce může být pořízena fotodokumentace pro propagaci.

Starší žáci fotbalovího klubu Sport Lom. Dole jsou mladší žáci a přípravka.

Zápis do mateřinek. Zápis žáků do mateřské školy ZŠ a MŠ Lom bude
4. a 5. května vždy od 9.00 do 15.30 v budově mateřské školy v Podkrušnohorské ulici 82 (pro část Loučná) a v mateřské škole na adrese Husova 198.

Zákkladní ško
ola a Maateřská škkola Lom
m, okres M
Most
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Občaanský průkaz

Policista přijel mezi lomské děti
Dne 16. března 2022 se konala
v naší Mateřské škole Lom beseda s příslušníkem Policie ČR
s preventivní tématikou. Děti
byly poučeny před nebezpečím,
které na ně může číhat nejen
v silničním provozu, ale i při
kontaktu s cizími lidmi.
Připomněly si některé dopravní
značky, či jak se mají chovat při
přecházení vozovky na přechodě
pro chodce i mimo něj. Policista
je upozornil, že nesmí jezdit samy
na kole po silnici bez doprovodu,
a že musí mít na hlavě cyklistickou
přilbu. Dále byly děti poučeny, jak
se mají chovat při kontaktu s cizími lidmi a volně pobíhajícími
psy, popřípadě jinými zvířaty. Děti
se seznámily i s náplní práce příslušníků Policie ČR.
Čas byl i na prohlídku policejní
techniky, policejního vozidla a se-

známení se s vybavením každého
policisty. Děti strávily s preventistou příjemné dopoledne, byly
velmi nadšené nejen z povídání,
ukázek, ale i z drobností, které dostaly.
Kolektiv MŠ Lom

Různé | Strana 5

Lomská radnice  ročník XII.  číslo 4  duben 2022

Ze zápisníku
seniorů: MDŽ
Při oslavě Mezinárodního dne
žen se 24. března sešli v hojném
počtu členové klubu KS-Lom 1
v Kulturním domě v Lomu. Přítomní i touto cestou děkují, že
mezi ně tradičně přišli zástupci
vedení města.
Starostka Kateřina Schwarzová, druhý místostarosta města
Roman Lafek a radní Bronislav
Schwarz popřáli všem ženám
a předali jim peněžní poukázky.
Což samozřejmě všechny dámy
potěšilo a moc děkují.

Představitelé
města seznámili
také přítomné seniory se všemi důležitými událostmi
v Lomu i ve světě
a přiblížili, co se
chystá za celoměstské akce.
K tanci i poslechu hráli manželé
Hvozdovi, a jako
recitačně pěvecké překvapení
vystoupily děti z MŠ Lom pod
vedením učitelek Jany Sýkorové
a Michaely Mauleové. Děti ženám rozdaly vyrobené kytičky
a zajíčky a na oplátku obdržely
drobné sladkosti.

Milá návštěva v lomské knihovně
V březnu městská knihovna
přivítala dvě milé návštěvy,
4. března přišly děti z MŠ
v Lomu a o týden později chlapci
a děvčata z MŠ v Loučné. V obou
případech se mladí potencionální čtenáři seznámili s funkcí
knihovny, následovalo povídání
o knihách, pohádkách i pohádkových hrdinech. „Děti zavzpomínaly na pohádky, které jim čtou
doma rodiče
nebo starší sourozenci. Příjemné povídání
se zakončilo
prohlížením
připravených
pohádkových
knížek,“ říká
starostka Kateřina Schwarzová. Na samotný závěr si

děti zasoutěžily o drobné sladkosti. Dokreslovaly obrázky, vyhledávaly a vybarvovaly veverky na obrázku a poznávaly
domácí a lesní zvířata. „Děkuji
paním učitelkám i dětem za milou návštěvu, za jejich krásné dárečky, které jsou již vystaveny
v knihovně a těším se, opět někdy,
na viděnou,“ loučí se knihovnice
Jitka Riegrová.

Blahopřejeme

Podávalo se občerstvení, kávička, na přípitek víno, pilo se
vlastně na zdraví všech lidí na
světě a aby byl hlavně mír.
Jelikož hudební doprovod
manželů Hvozdových je pro naše
členy jasným vybídnutím k tanci,
tančilo se a zpívalo do pozdních
hodin. Již se těšíme na dubnové
setkání, kdy se oslaví jubilanti.
Marie Pauchlá,
předsedkyně KS-Lom 1

Smaragdová
svatba
Dne 8. dubna to bylo 55 let ode
dne, kdy si řekli své „ano“ Jana
a Josef Šimůnkovi. Chceme jim
touto cestou poděkovat za vše
co pro nás udělali a dělají. Jak
moc pro nás znamenají. Srdečně
blahopřejí děti Jana, Petr a Josef
s rodinami.

Kniha je náš kamarád! I v dubnu
Čtení bychom se měli věnovat nejen v březnu, kdy
je celostátní akce – měsíc čtenářů. Lomská knihovnice proto vybrala atraktivní tituly kupříkladu
i pro krátící se dubnové večery.
Tipy pro dospělé
n H. S. Chandler – Stupně viny. Myslíte si, že víte,
kdo je vinen. Ale mýlíte se? Thriller, který vás donutí
přemýšlet.
n Tereza Schillerová – Bumerang. Jsou věci, před
kterými nikdy neutečeme a ať už jsou dobré či zlé, mohou se nám vrátit jako bumerang.
n Vi Keelandová – Sexy profesor. Poprvé jsem
Caina Westa uviděla v baru... Erotický román.
Naučná literatura
n Halina Heitzová – Balkónové rostliny. Co s nimi
na jaře, v létě, na podzim a v zimě. Návrhy výsadeb
a osazení nádob.

Během dubna již oslavili či oslaví svá životní jubilea tito občané
města Lomu:
Jiří Hanka, Alma Korejsová, Karel Habada, František Korunka,
Veronika Sotáková, Hana Jingerová, Jiřina Petriková a Zdeňka
Krupková.
Hodně pohody, zdraví a životního
optimismu přeje vedení města.

Vzpomínáme

„Kdo tě znal, vzpomene, kdo tě
měl rád, nikdy nezapomene.“
Dne 13. dubna to je 16 let, kdy
nás tragicky opustil Rostislav
Švarc z Loučné. Stále vzpomínají rodiče, sestra Vladimíra
s rodinou a ostatní příbuzní.

„Kdo Tě znal, vzpomene rád, kdo
Tě měl rád, nikdy nezapomene.“
Dne 19. dubna by oslavil 78.
narozeniny pan Václav Bareš.
Dne 2. května vzpomeneme
smutné 21 výročí, kdy nás navždy opustil. Nikdy nezapomene manželka Jana, dcera Hana
s rodinou a syn Josef s rodinou.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku.

n Herbert Bischof – Řez ovocných stromů a keřů.
Zdravé a krásně rostlé stromy a keře, které přinášejí
bohatou úrodu – víte jak na to?
n D. Kludská, J. Vašák – Afrodiziaka a recepty
pro zamilované. Kniha o tom, co všechno může zamilovaným a sexuchtivým pomoci ke spokojenosti.
Pro děti a mládež
n Zuzana Pospíšilová – Hedvika a Andělín. Hedvika jde poprvé do školy, Erik Hrubý – lumpárny
a naschvály, to je celý on. Naštěstí se objeví Andělín.
Kniha pro prvňáčky – velká písmenka.
n Sylvia Schneiderová – Kámošky navždycky. Vše
o přátelství. Jen pro holky. Přísně tajné. Otestuj sebe
a své kámošky!
n Zuzana Pospíšilová – Hravá škola vaření. Vaření se podobá kouzlení. Magdalenčina babička má
v zásobě osvědčené recepty a podrobně vám vysvětlí, jak na ně.

Dne 23. dubna si připomeneme nedožité 99. narozeniny naší
maminky a babičky paní Vlasty
Mužíkové. Děkujeme všem,
kdo s námi vzpomínkou uctí její
památku. Dcera Vlasta a syn Václav s rodinami.
Materiály ke zveřejnění v rubrice
Vzpomínáme přineste do redakce Lomské radnice nejpozději do
25. dne v měsíci. Děkujeme.
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Tip na aktivní odpočinek? Proleťte se Šumenským údolím
Slabá čtvrthodinka autem nebo
půldruhé hodiny na kole může
trvat cesta z Lomu do Sport areálu Klíny. Krušnohorské centrum nabízí aktivně prožít den,
víkend i dovolenou jednotlivci,
rodině či partě přátel. V zimě
na návštěvníky čekají sjezdovky,
sedačková lanovka, lyžařská
škola a běžecké tratě v okolí, ale
třeba i relax ve wellnes. V létě
areál poskytuje bobovou dráhu,
lanový park, bikepark, terénní
koloběžky, tenisový kurt, dětská
hřiště a třeba sportovní halu.
A jako třešničku na dortu zde
od roku 2021 nabízejí specialitu,
možnost proletět se Šumenským
údolím.
Možnost proletět se, ač nejsme
ptáci a ani jsme se „nepropadli“ do
děje půvabné dětské knihy Bohumila Říhy O letadélku Káněti, nám
umožní lehce adrenalinová jízda
po ocelovém lanu neboli Zipline
Klíny. Ta o celkové délce 2 200
metrů patří mezi nejdelší na světě
a slibuje let přes údolí až 150 metrů nad zemí rychlostí až 75 kilometrů za hodinu. V použití kladky
s elektromotorem je klínská zipline jediná na světě.
A jak si zajistit jízdu s dechberoucím výhledem do hlubokého
Šumenského údolí a na České
středohoří? Ideálně je najít si na
webu areálu, kdy unikátní zipline bude provozovat a on-line
si jízdu zarezervovat. Na místě

může být vyprodáno nebo omezený provoz.
A co dál? Ve Sport areálu Klíny
vás na nástupní věži instruktor oblékne do celotělového úvazku, nasadí helmu a zajistí na kladku s elektromotorem. Pak už jen dáte pokyn
ke startu a budete si užívat 1 400
metrů dlouhý přelet nad Šumenským údolím na protější kopec do
krásné krušnohorské divočiny na
přestupní stanici. Tam vás instruktor
přejistí na druhé lano a váš let pokračuje 800 metrů zpátky k nástupišti lanovky, která vás odveze zpět do
Sport areálu Klíny.
Adrenalinová atrakce po přeletu nad sjezdovkou otevře nové
a nové výhledy, jak na zvlněné Šumenské údolí, tak na města Litvínov či Most a při dobré viditelnosti se dá dohlédnout i na
Milešovku. O nezapomenutelnost
zážitku se stará i poměrně dlouhý
čas strávený ve vzduchu – na první
části zipline jedete okolo pěti a na
druhé pak necelé tři minuty. Takže
jde o zážitek kombinující adrenalin a vyhlídkový let.
Možno je jet samostatně, nebo
v tandemu, celková váha však nesmí překročit 130 kilogramů. Minimální hmotnost jezdce je 30 kilogramů a doporučený věk dítěte
je osm let. Minimální věková hranice dětí pro jízdu s dospělým není
omezena, provozovatelé zipline
doporučují však minimální věk
dítěte alespoň tři roky. Na webu

www.kliny.cz zájemci najdou vedle ceníku i provozní dobu během
zimní, ale i o letní sezoně.
Mezistanice je lesní cestou
přístupná i z nedalekého Meziboří, takže se dá napojit na zipline
i zde. Je však nutné si jízdu rezer-

dici založil slovenský přírodovědec Oto Herrmann, který se narodil, žil a působil v Brezně. Prvně
byl „Den ptáků“ vyhlášen jako
akce pro školy v tehdejším Rakousko-Uhersku 1. dubna 1900
a spolu s opeřenci se „oslavovaly“ i stromy.
Jedním z hlavních cílů Mezinárodního dne ptactva je obrácení
pozornosti k nebezpečím, ohrožujícím ptáky na celém světě a pomoci tak jejich ochraně a ochraně
jejich stanovišť. Proto je nutné
hodnotit různé lokality z úhlu pohledu jejich atraktivity pro ptáky.

22. dubna a zaměřenou na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Den Země
byl prvně slaven v dubnu 1970
v USA jako celonárodní environmentální vzdělávací akce.
Oslavy se konaly ve dvou tisícovkách univerzit, zhruba v deseti tisících základních a středních škol a ve stovkách komunit.
Celkem 20 milionů Američanů.
V následujícím roce jej začala
organizovat OSN. V roce 1990
se k Americe připojil i zbytek
světa a 22. duben se stal Mezinárodním dnem Země. Od roku
1990 se připojila i Česká republika. Dnes slaví Den Země víc
než miliarda lidí ve více než 193
státech světa a stal se tak největ-

vovat a domluvit se, že nastoupíte na mezistanici. Další část je
o něco kratší, ale pořád jde o stejně
intenzivní zážitek. Cíl je přímo
u nástupiště sedačkové lanovky na
Klínech, takže se opět pohodlně
dopravíte na parkoviště.

Zipline Klíny patří mezi nejdelší na světě a slibuje let přes Šumenské údolí
až 150 metrů nad zemí rychlostí až 75 kilometrů za hodinu.

Významné dny
n 1. duben:
Mezinárodní den ptactva
Na první aprílový den, kdy je
v plném proudu pohyb tažných
ptáků, připadá Mezinárodní den
ptactva, který se slaví již více
než 100 let. Ptáků se týkala vůbec první mezinárodní úmluva
s environmentálním zaměřením.
Úmluva na ochranu ptactva pro
zemědělství užitečného byla uzavřena 19. března 1902 v Paříži.
Zatímco o tom, že Mezinárodní den ptactva se slaví jako
připomínka podepsání mezinárodní konvence ví leckdo, málokdo tuší, že „u nás“ je ale tradice
aprílového slavení „Dne ptáků“
ještě o něco starší a sahá až do
dob Rakousko-Uherska. Tra-

n 22. duben: Den Země
Jedná se o každoroční celosvětovou událost organizovanou
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ším sekulárním svátkem, do kterého jsou zapojení lidé společně
bez ohledu na původ, víru či národnost. Den země má svou neoficiální vlajku od Johna McConnella – na modrém poli snímek
Země z Apolla 17. Existuje i motto Matky Země: „Odpouštíme
matce Zemi a prosíme matku
Zemi o odpuštění… Děkujeme.“
Během roku si lidé připomínají i další svátky spojené s ochranou životního prostředí, například
Světový den vody (22. březen),
Mezinárodní den biologické rozmanitosti (22. květen), Světový
den boje proti suchu a rozšiřování pouští (17. červen) či Mezinárodní den ochrany ozónové
vrstvy (16. září).
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