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RADNICE
NOVINY MĚSTA LOM  ROČNÍK IX.  ČÍSLO 6  ČERVEN 2019  MĚSÍČNÍK  ZDARMA

Lomská radnice je periodický tisk územního samosprávného celku. Měsíčník města Lom je registrován u MK ČR E 20234.

Město uspořádalo premiérový Memoriál J. H. Bankse
První army a moto sraz i setkání veteránů v Lomu se uskutečnilo
25. května u příležitosti výročí konce druhé světové války. Premiérový Memoriál J. H. Bankse uspořádalo město Lom.

Lomský motosraz byl spojený
s army a jinými autoveterány, největší zájem motorkářů i diváků byl
o spanilou jízdu, která krátce po poledni odstartovala z náměstí Republiky vstříc deštivé přeháňce. Ještě
před její odstartováním položili zástupci města a motorkářů kytici
k památníku mladého amerického
pilota, který v Lomu zahynul těsně
před koncem druhé světové války.
Na společnou spanilou jízdu navázaly za zvuků reprodukované
hudby tradiční motorkářské soutěže

i dvě vystoupení skupiny historického šermu. Kvůli prudké změně
počasí a lokální bouřce přímo nad
Lomem byli organizátoři nuceni
program předčasně ukončit. I tak finanční výtežek z registrace a dobrovolných příspěvků dosáhl úctyhodných 12 600 korun a starostka
města Kateřina Schwarzová částku
spolu s radní Martinou Šípovou
předala matce Filipa, mladého lomskému sledge hokejisty.
Další fotoohlédnutí za memoriálem je na straně 6 a 7.

Den otců poprvé v Lomu
Starostka města Kateřina Schwarzová s radní Martinou Šípovou navštívily penziony pro seniory v Lomu i v Loučné a tamním mužům – otcům popřály k jejich svátku. Ten se v mnoha zemích a pozvolna i v České republiky slaví třetí neděli v červnu.

„Den otců dosud nepatří
v České republice mezi masově
slavené dny. Ale pokud jste už slavili v květnu Den matek, tak proč
neoslavit v červnu i Den otců?“
pokládá si hypotetickou otázku
starostka Kateřina Schwarzová
a hned i odpovídá: „Vždyť ani

Den matek není tradičním svátkem, tradičně se v ČR slaví spíše
MDŽ a muži a otcové mají smůlu.
Proto bychom to rády změnily.“
V některých státech se Den
otců váže spíše ke svátku svatého Josefa či ještě k jiným daPokračování na str. 3

http://www.mesto-lom.cz

Starostka města Kateřina Schwarzová s radní Martinou Šípovou navštívily
penziony pro seniory v Lomu i v Loučné a tamním mužům – otcům popřály k jejich svátku.
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Dny otevřených dveří
vyvrcholily oslavy
k 120. výročí založení
městské knihovny v Lomu

Slovo starostky
Vážení a milí Lomáci, čtenáři
našeho lomského měsíčníku, vítám vás opětovně na stránkách
našeho periodika. Rok se přehoupl do druhé poloviny a nás čekají prázdniny, dovolené, chvilky
odpočinku, snad i pohody…. Držíte v rukou poslední předprázdninové číslo a já Vám přeji příjemnou zábavu při jeho ať už čtení či
jenom listování premiérovou Letní
přílohou. A pokud se inspirujete
některým z otištěných tipů na výlet
do našeho okolí, budu jen ráda.
Mějte jen a jen pohodové dny
plné sluníčka a nebe bez mráčku.
Užijte si plnými doušky prázdninové a dovolenkové okamžiky
v rodinném kruhu a čerpejte ener-

Postupné připomínání 120. výročí založení městské knihovny v Lomu
vyvrcholilo Dny otevřených dveří. V pondělí 20. května odpoledne se
v rámci prvního z nich uskutečnilo slavnostní setkání u „kulatého stolu“ bývalých a současných knihovnic se čtenáři a s vedením města. Pozvaným účastníkům akce starostka Kateřina Schwarzová a radní Martina Šípová předaly pamětní list.

gii do dalších dnů. Uvidíme se na
stránkách Lomské radnice zase
v září. Na shledanou, mějte se
moc a moc hezky a opatrujte se!
Kateřina Schwarzová

Školním autobusem města Lom
jen s platnou průkazkou
Při kontrole provedené 7. června
se úřednici Městského úřadu Lom
nepodařilo odhalit tolik neplatných
průkazek, jak při předešlé kontrole,
ale i tak se našli dva hříšníci. Jeden školák měl okopírovanou průkazku, protože ji prý často ztrácí.
Školačka, nastupující do stejného
autobusu u restaurace Nový výčep,
měla naopak ještě průkazku starou.
Tentýž den byly oba případy vyřešeny, aby obě děti mohly každý
den pro cestu do školy legálně využívat zdarma školní autobusovou
linku města Lom. Škoda, že na za-

stávkách na ulici PKH většina školáků do autobusu města Lomu nenastoupila a čekala na další spoj,
který má jiného objednatele a ještě
rodiče přepravovaných žáků musí
uhradit poplatek.
Školáci, ale i lomští senioři, držitelé speciálních karet, se svezou
školní autobusovou linkou města
Lom zdarma do 28. června. Nový
školní rok začíná v pondělí 2. září.
Speciální kartu zájemci získají již
nyní v kanceláři starostky města,
v I. patře Městského úřadu Lom
u Kateřiny Helmerové.

Školáci i lomští senioři, držitelé speciálních karet, se svezou zdarma školní autobusovou linkou města Lom do 28. června. Nový školní rok začíná 2. září.

Chcete-li, aby loni zprovozněná naučná stezka „Zaniklá důlní díla
Lomu a Loučné“ vyhrála v soutěži „Krušnohorská NEJ“, máte jedinečnou šanci ještě do konce června. Svůj hlas můžete dát na webových
stránkách www.krusnehory.eu nebo na facebookové stránce Krušnohorská NEJ. Případně můžete zaslat svůj hlas e-mailem na info@
krusne-hory.org s označením předmětu „Krušnohorská NEJ“.

„Jsem moc ráda, že půjčování
knih není jen výsadou starší generace, ale že o četbu papírových
knih má zájem i mládež. A přitom
o přízeň mladých se silně hlásí
nejrůznější elektronické hračky,
počítače, tablety či inteligentní
telefony, které jim umožňují život na sociálních sítích,“ uvedla
mimo jiné starostka Kateřina
Schwarzová, která jménem vedení
města účastníky akce srdečně pozdravila.
Přítomné knihovnice vzpomínaly na své kolegyně i místa,
kde knihovna v minulosti fungovala i na řadu čtenářů, které obsluhovaly. Jedna ze starších čtenářek pak děkovala mimo jiné za
obsáhlý knihovní fond i za ochotu

knihovnic sehnat a zapůjčit knihy
z knihoven z měst v okolí. Poděkování podle ní patří i vedení
města za řadu atraktivních akcí,
které prostřednictvím pracovnic
knihovny či úřadu pro obyvatele
je připraveno. Mladé čtenáře zaujala výstavka knih i historických fotografií, stejně tak si pochvalovali nabídku titulů. Co do
obliby u nich na celé čáře vyhrávají fantasy romány s Harry Potterem, u dříve narozených to mimo
jiné byly knihy od francouzského
spisovatele Julese Verna. V upomínku na z pohledu historie města
velmi přelomovou akci paní starostka a radní zodpovědná za
sport a kulturu předaly pozvaným
účastníkům pamětní list.
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Městská knihovna Lom se otevřela všem obyvatelům města
20. a 21. května. Při té příležitosti
se mohli zaregistrovat noví čtenáři,
zájemci se seznámili s podmínkami
platnými v lomské knihovně, měli
možnost si také odkoupit za symbolickou částku vyřazené knihy

a mimořádně byla připravena ukázka
nejstarších exemplářů z fondu
knihovny. Na ně i na historické fotografie míst, kde lomská knihovna
v minulosti působila, si mohou návštěvníci městské knihovny podívat ještě i nyní. Výstavka je prodloužená do konce prázdnin.

V Lomu již slouží obyvatelům
i druhá Pošta PARTNER
úřad,“ říká starostka města Kateřina Schwarzová a pokračuje: „Provozní hodiny poštovních poboček
se mohou měnit podle požadavků
klientů, technických či hygienických důvodů nebo aktuálních okolností.“ Potřeba je proto sledovat
vývěsní tabule na budovách, kde
pobočky sídlí, aktuální informace
budou i na Facebooku Lomská radnice či na webu města Lom.

Od června nabízí obyvatelům
své služby již druhá Pošta PARTNER, která byla nově zřízena
v bývalé pokladně v budově Městského úřadu Lom na náměstí
Republiky č. p. 13. První pobočka již funguje o měsíc dříve
v ulici Podkrušnohorská č. p. 464.
„Obě Pošty PARTNER provozuje
město Lom a mají proto i stejnou
otevírací dobu jako náš městský

POŠTA OTEVŘENA:
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PO UZAVŘENÍ TÉTO POŠTY JE OTEVŘENA POŠTA:
436 01 LITVÍNOV 1, NÁM. MÍRU 13, PO–PÁ OD 8.00 DO 18.00 HOD., SO OD 8.00 DO 12.00 HOD.
434 06 MOST 6, MOSKEVSKÁ 5, PO–PÁ OD 8.00 DO 19.00 HOD., SO–NE OD 8.00 DO 12.00 HOD.

Odměny čekají na soutěžící
Soutěž vyhlášená u příležitosti 120. výročí založení první české veřejné knihovny v Lomu zná vítěze. Porota přitom neměla lehkou práci, protože v Městské knihovně v Lomu se nakonec nashromáždilo
60 převážně výtvarných děl. Jedna mladá čtenářka osobně přinesla
své literární dílo.

V rámci letošního 120. výročí založení první české veřejné
knihovny „Čelakovský“ v Lomu vyhlásila současná městská knihovna
soutěž pro všechny šikovné děti
i dospělé. Úkolem bylo namalovat
nebo jinak vyrobit obal na oblíbenou
knihu, nebo si sami zkusili být spisovatelem a napsali krátkou povídku
o zvířatech, přírodě, prázdninách,
o našem městě či si zvolili téma dle
libosti. Uzávěrka byla 30. května.
Vyhodnocení již proběhlo
a členové komise rozhodli o roz-

dělení knižních cen a sladkých odměn, které starostka města Kateřina Schwarzová s radní Martinou
Šípovou předají soutěžícím v základní škole. Vedle ceny si i diplom zasloužila za napsané literární dílo pod názvem „Volba“
věrná mladá čtenářka Vendula
Strunecká. Co do počtu výtvarných děl, nejvíce jich (14) vytvořili žáci 5. A ze Základní školy
v Lomu. Zajímavý, a hlavně
funkční obal na svou knihu vyšila
Vilma Martinovská.

Starostka města Kateřina Schwarzová s radní Martinou Šípovou a knihovnicí
Jitkou Riegrovou hodnotí došlá soutěžní díla.

http://www.mesto-lom.cz

Den otců poprvé v Lomu
Dokončení ze str. 1
tům. Například ve Finsku je Den
otců oslavován druhou neděli
v listopadu a červnový termín
je vyhrazen Mezinárodnímu dni
mužů, tedy i těch bezdětných.

V ČR první akcí podporující
Den otců je Tátafest, pořádaný
v mnoha městech od roku 2007
Ligou otevřených mužů spolu
s různými rodinnými a komunitními centry.

Návrat po třiačtyřiceti letech
„Jménem mých spolužáků děkuji členům rady města za možnost navštívit budovu Základní
školy Lom u příležitosti srazu
bývalých žáků tříd 6. až 9. A i B
v letech 1972 – 1976 tedy po 43
letech,“ zaslala do redakce vzkaz
Ing. Marta Schejbalová a pokra-

čovala: „Prohlídka za účasti naší
kantorky přírodopisu Marie Táborské byla velmi působivá. Budova je ve velmi dobrém stavu
a udržovaná. Mráz po zádech nám
lezl, když jsme procházeli místa,
kde jsme trávili školní chvíle, na
které všichni rádi vzpomínáme.“
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Česko potřebuje 10 milionů nových stromů
Město Lom by se rádo připojilo k výzvě, která má za cíl motivovat Čechy letos na podzim vysázet deset milionů stromů jako ochranu proti
změnám klimatu. Velmi zdvořile proto žádáme obyvatele našeho města, kterým záleží na našem prostředí, aby se k vedení města připojili.

Vysadí-li každý Čech jeden strom pomůže to zmírnit dopady stále intenzivnějšího sucha,
půdní eroze, ztráty povrchových
i podzemních vod nebo přehřívání
Co dokáže deset milionů
stromů?

n Pomůže ochladit přibližně
200 kilometrů čtverečných
až o tři stupně.
n Odvede denně stejnou
práci jako čtyřicet milionů
klimatizačních jednotek.
n Denně vypaří deset miliard
hektolitrů vody.
n Vytvoří denní zásobu kyslíku
pro 30 milionů lidí.

(Zdroj: Michal Doležel – www.nazeleno.cz)

měst. V plánu to má Ministerstvo
životního prostředí spolu s Nadací
Partnerství a dalšími třemi desítkami organizací.
Pojďme si udělat město Lom
hezčí pro nás, ale hlavně pro naši
budoucnost – pro naše děti. Nejdříve vytipujeme několik lokalit,
kam bychom mohli vysadit nové
stromy. Nově zasazeným stromům
bychom mohli zhotovit tabulku se
jménem dárce. Strom může věnovat každý za sebe, za rodinu, za
firmu, ale mohou se třeba domluvit sousedé v ulici a sdružit prostředky. A pokud se akce osvědčí,
můžeme v budoucnu nové stromy
třeba i vypěstovat od semen.

Nenechte se nikým
do ničeho nutit!

Doufáme, že nás v tom nenecháte a rádi se připojíte. Věříme
též, že i kdyby nás byla jen hrstka,

Město Lom by se rádo připojilo k výzvě, která má za cíl motivovat Čechy letos na
podzim vysázet deset milionů stromů jako ochranu proti změnám klimatu. Velmi
zdvořile proto žádáme obyvatele našeho města, kterým záleží na našem prostředí, aby
se k vedení města připojili.
Vysadí-li každý Čech jeden strom pomůže to zmírnit dopady stále intenzivnějšího sucha,
půdní eroze, ztráty povrchových i podzemních vod nebo přehřívání měst. V plánu to má
Ministerstvo životního prostředí spolu s Nadací Partnerství a dalšími třemi desítkami
organizací.
Pojďme si udělat město Lom hezčí pro nás, ale hlavně pro naši budoucnost - pro naše
děti. Nejdříve vytipujeme několik lokalit, kam bychom mohli vysadit nové stromy. Nově
zasazeným stromům bychom mohli zhotovit tabulku se jménem dárce. Strom může
věnovat každý za sebe, za rodinu, za firmu, ale mohou se třeba domluvit sousedé v ulici
a sdružit prostředky. A pokud se akce osvědčí, můžeme v budoucnu nové stromy třeba
i vypěstovat od semen.

Doufáme, že nás v tom nenecháte a rádi se připojíte. Věříme též, že i kdyby
nás byla jen hrstka, tak když už nic jiného, budeme mít z vysazených
nových stromů dobrý pocit.
Bližší informace získáte v MÚ Lom v kanceláři číslo 19 u Martiny Šípové, členky rady města
zodpovědné za sport a kulturu, telefon 608 639 571.

Kateřina Schwarzová, starostka města Lomu
Zatím v Lomu navržené lokality:
- Husova ulice - prostranství mezi MŠ a nádražím ČD
- areál MŠ Lom, areál MŠ Loučná,
- prostranství vedle hostince Anšajba

tak když už nic jiného, budeme
mít z vysazených nových stromů
dobrý pocit.
Bližší informace získáte v MÚ
Lom v kanceláři číslo 19 u Martiny Šípové, členky rady města
zodpovědné za sport a kulturu, telefon 608 639 571.
Martina Šípová, radní
zodpovědná za sport a kulturu
Zatím v Lomu navržené
lokality:
n Husova ulice – prostranství
mezi MŠ a nádražím ČD,
n areál MŠ Lom,
n areál MŠ Loučná,
n prostranství vedle hostince
Anšajba.

Děti z Lomu si nové stromy vypěstují samy
Děti z Mateřské školky
v Lomu se spolu se svými učitelkami rozhodly, že dříve, než
bude jasno, na kterých místech se
v Lomu budou na podzim vysazo-

vat stromy, zasadí si do truhlíku
semínka lip srdčitých a vypěstují
si samy stromy nové. Ty pak společně vysadí, aby měly pro sebe
město Lom hezčí.

„Pozor, v našem městě je zakázaný pochůzkový a podomní prodej. Zákaz se tedy týká i podomního nabízení změny dodavatele plynu či elektrické energie,“ připomínala starostka Kateřina Schwarzová obyvatelům Lomu na titulní straně únorového čísla Lomské radnice. A protože
je toto téma stále aktuální, otiskujeme tentokrát »Desatero obrany před
„šmejdy“ v energetice«“, které vydal Energetický regulační úřad.

1. Nenechte se nikým do ničeho
nutit. Vaše cesta za levnější elektřinou či plynem by měla začít vlastní
aktivitou, nikoliv iniciativou obchodníka. Jestliže se přesto rozhodnete s ním jednat, udělejte si alespoň rámcovou představu o tom,
čeho chcete dosáhnout. Pomohou
internetové srovnávače, jeden nabízí ERÚ: http://kalkulator.eru.cz/.
2. Vždy se ptejte, zda se bavíte
se přímo s dodavatelem, nebo se
zprostředkovatelem. Je v tom veliký rozdíl. Pro každého platí jiné
právní předpisy, důležité rozdíly
jsou zejména ve lhůtách pro odstoupení od uzavřených smluv.
Dodavatel vlastní licenci na dodávky energií, zprostředkovatel
jen nabízí (přeprodává) nabídky
jednoho nebo více dodavatelů.
Zprostředkovatel také může chtít
exkluzivitu ke správě vašeho odběrného místa – pokud mu ji udělíte, vzdáváte se práva na vlastní
volbu dodavatele po předem sjednanou dobu pod hrozbou sankce.
3. Když někdo zvoní na vaše dveře
a tvrdí, že je zaměstnancem ERÚ

nebo ČOI, velmi pravděpodobně
lže. Úřady energie neprodávají,
nekontrolují faktury podomním
způsobem a podobně. Stejné je
to se zástupci distributorů, kteří
sice kontrolují měřidla, energii
ale neprodávají. Říká vám podomní prodejce, že přichází od vašeho současného dodavatele? Ať
to dokáže. Nekorektní prodejci se
často za velké dodavatele vydávají
– osobně i po telefonu.
4. Je u vás podomní prodej omezený vyhláškou a podomní prodejce zákaz porušil? Obraťte se na
(městskou) policii.
5. Volá někdo na váš telefon, píše
na mail? Ptejte se, odkud má kontakt a zda disponuje vaším souhlasem pro zasílání obchodního
sdělení. Jestliže souhlas nemá,
hlaste jednání podnikatele na
Úřad pro ochranu osobních údajů
(www.uoou.cz). Během telefonického hovoru se k ničemu nezavazujte.
6. Neberte si dárky, odmítněte
služby „za určitých podmínek
zdarma“. Známým příkladem zne-

Děti z Mateřské školky v Lomu spolu se učitelkou Janou Sýkorovou vysévají semínka lípy srdčité do truhlíku.

užití „dárků“ jsou LED žárovky
nebo neplacené poradenství. Stačí
vypovědět smlouvu ve lhůtě, kdy
vám to energetický zákon umožňuje bez sankce, ale prodejce či
zprostředkovatel vám „dárky“, zakoupené podle občanského zákoníku, zpoplatní.
7. Nikdy se nezavazujte, že podepíšete smlouvu, kterou ještě nemáte k dispozici. Do telefonu žádnému prodejci neříkejte „ano“,
protože smlouvu lze uzavřít i telefonicky. Pokud se přihlašujete
do aukce, vybírejte takovou, která
umožňuje finální nabídku nepodepsat (samozřejmě bez sankce).
8. Nikdy nepodepisujte nic
(smlouvu, plnou moc, přihlášku
atp.), co jste si důkladně nepřečetli
a úplně nepochopili. Pokud coko-

liv nepochopíte, ptejte se. Teprve
až všemu porozumíte, rozhodněte
se, zda podepíšete.
9. Nebuďte pasivní! Případné spory
s dodavatelem neodkládejte, řešte
je hned zpočátku. Jestliže dodavatel nereaguje nebo vy s navrhovaným řešením nesouhlasíte, obraťte
se na ERÚ. Jestliže jde o problém
se zprostředkovatelem, pomoci
může Česká obchodní inspekce
(www.coi.cz). Pokud nevíte, kdo
je kdo, nevadí. Obraťte se na jeden
z úřadů, podnět si předají.
10. Pamatujte si, že od smlouvy
o dodávkách energií, kterou jste
uzavřeli mimo provozovnu držitele
licence, můžete bez jakýchkoliv
sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět nejpozději
15. dne po zahájení dodávek.
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Informační centrum Fláje nabídne atraktivní zážitky
V sobotu 29. června zahájí
provoz pro veřejnost Informační
centrum Fláje. Návštěvníkům
vodního díla nabídne nejen prohlídku duté přehradní hráze, kterou si v minulosti mohli zájemci
užít jednou ročně během dnů otevřených dveří, ale i kupříkladu
atraktivní vyhlídky a drobné občerstvení.
Dům s velmi moderním až futuristickým vzhledem, u kterého
stavbaři použili místní dřevo, vy-

rostl na fragmentu základu jeřábu.
Ten kdysi sloužil při stavbě přehrady. Prosklená budova infocentra svojí vyčnívající polohou nabízí
skvělé výhledy jak přes hladinu,
tak na hráz. Na dřevěném mole turisté najdou lavičky k odpočinku.
Hlavní sezóna informačního
centra je od července do září,
když otevřeno je ve středu a čtvrtek od 12 do 16 hodin, v pátek od
10 do 16 hodin a o víkendech od
9 do 16 hodin.

Prohlídka hráze bude možná na
základě rezervace pomocí rezervačního systému nebo na místě v budově Informačního centra Fláje.

Více informací zájemci najdou
na webu státního podniku Povodí
Ohře: www.poh.cz.

Co dělat o prázdninovém volnu? Navštivte
třeba Porcelánové stezky regionu Teplicka
Prázdniny se kvapem blíží všichni se těšíme na krásný dlouhý čas letního počasí, volna a odpočinku. A aby byl volný čas smysluplně naplněn,
je možno využít něco z bohaté nabídky zážitků, které náš kraj nabízí.
Jedním ze způsobů, jak zajímavě a poutavě strávit volný čas, je navštívit Porcelánové stezky sousedního Teplického regionu.

Projekt Porcelánových stezek vznikl v akciové společnosti
Český porcelán Dubí, s cílem přiblížit návštěvníkům historii i současnost výroby originálního dekorativního, figurálního i užitkového
porcelánu pod Krušnými horami.
Své výrobky dováží do celého
světa, největší odběratelé jsou především země jako Jižní Korea, Japonsko, Německo či Rusko.
Neodmyslitelnou součástí společnosti je Dům porcelánu s modrou krví, který slouží k představení
jedinečné a neopakovatelné expozice, věnované historii výroby
porcelánu napříč dnes již zaniklými, ale i stále fungujícími porcelánkami.
Cesta „Z oseckého kláštera stezkou porcelánu ke skvostu benátské architektury v Dubí“ zahrnuje
prohlídku Cisterciáckého kláštera
v Oseku, exkurzi do závodu Českého porcelánu a.s. v Dubí a návštěvu Domu porcelánu s modrou
krví, stejně jako prohlídku kostela
Panny Marie v Dubí.

Na stezce „Po stopách Giacoma Casanovy“ navštívíte státní
zámek Duchcov a porcelánovou
manufakturu Royal Dux v Duchcově. Součástí návštěvy je také
prohlídka závodu Českého porcelánu a.s. v Dubí a Domu porcelánu
s modrou krví.
„Po modré stezce od královny
Judity po porcelán s modrou krví“
se mimo závodu Českého porcelánu a Domu porcelánu s modrou
krví seznámíte také s Regionálním
muzeem v Teplicích, zahrnujícím
sbírky věnované pravěku severozápadních Čech, vývoji keramické
výroby na Teplicku, lázeňství
a numizmatiky.
„Porcelánová stezka panstvím
hrabat Valdštejnů a knížat Clary-Aldringenů“ turisty zavede na
státní zámek Duchcov, Regionální
muzeum v Teplicích a rovněž do závodu Českého porcelánu a.s. v Dubí
a Domu porcelánu s modrou krví.
Porcelánové stezky jsou organizovány o víkendech po předchozí objednávce a jejich absolvování trvá zpravidla od 9 do cca
16 hodin. Dle přání návštěvníků
je možno také objednat zajištění
oběda. Přejeme Vám mnoho poutavých zážitků a poučení.
Objednávky Porcelánových
stezek na e-mailu: modrodum@
cesky.porcelan.cz, nebo telefonu
číslo 607 078 469.

Od sopek ke Krušným horám
Nejmodernější klasická elektrárna ve střední Evropě (vyrostla na místě původní uhelné elektrárny Ledvice) díky své poloze mezi Českým
středohořím a východním úpatím Krušných hor nabízí jedinečné výhledy. Ty ocení zejména návštěvníci 144metrové vyhlídky na nejvyšší průmyslové stavbě v České republice. Spolu s rozhlednou turistům
slouží i informační centrum.

Infocentrum nabízí mimo jiné
i pohled do minulosti, současnosti a budoucnosti klasické energetiky. Jeho návštěvníci se mohou nejdříve prostřednictvím 3D
filmu seznámit se vznikem Vesmíru, tedy i planety Země a jejím evolučním vývojem. Všichni
se tak hned na začátku exkurze
dozvědí, kdy se mezi plavuněmi
a přesličkami proháněli dinosauři, jaký je potkal osud a co
z toho vzniklo.
Provozní doba a kontakt
Infocentrum v Ledvicích je veřejnosti k dispozici od úterý do soboty, vždy od 8 do 16 hodin (s výjimkou státních svátků). V případě
větších skupin si lze jeho návštěvu
předem objednat prostřednictvím
telefonu na čísle 411 102 313 nebo
e-mailu: infocentrum.ele@cez.cz.
Při obnově elektrárny
se pamatovalo i na turisty
Informační centrum bylo vybudováno v rámci probíhající komplexní obnovy uhelných elektráren
a výstavby nového zdroje v Ledvicích. Aby se návštěvníci dostali
až nahoru do vyhlídky na nejvyšší
průmyslové stavbě v ČR, musí

nejdříve vyjet výtahem 28 pater
a poté vyšlápnout 48 schodů.
Pozor!
Služby odborného průvodce je
třeba předem objednat. Exkurze na
rozhlednu je pouze pro návštěvníky starší 6 let. Děti do 15 let mohou vstoupit jen v doprovodu dospělého, který za ně po celou dobu
exkurze odpovídá. Návštěvník
musí mít rovněž pevnou, uzavřenou obuv. Exkurze, které začínají
v místním infocentru v 8.00 startují
vždy po dvou hodinách. Skupiny
jsou maximálně desetičlenné. Parkování je bezplatné u infocentra.
Virtuální prohlídka
Pro zájemce o industriální turistiku připravila společnost ČEZ
co by „ochutnávku“ virtuální prohlídku lokality od sopek ke Krušným horám na http://virtualniprohlidky.cez.cz/cez-ledvice/.
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Fotoohlédnutí za premiérovým

Vydařená akce na Velkém Oprámu –
Dům hrůzy (The Hysteria), bungee jumping, aquazorbing, skákací hrad
se skluzavkou a prolézačkami, malování na obličej, obojživelné auto
vozící zájemce terénem i ve vodě, projížď ka na koních z Ranče Větrné údolí z Dubí, soutěže pro děti i jejich rodiče, oživlá socha a taneční workshop Martina Pořízka. Takový byl mimo jiné Dětský den, který
město Lom pořádalo 9. června odpoledne v areálu Velkého Oprámu.

Krásné prosluněné odpoledne plné zábavy v rámci Dětského
dne pořádaného městem Lom přítomným popřála v úvodu starostka
Kateřina Schwarzová a spolu s ní
i Martina Šípová, radní města pro

oblast kultury a sportu. A pak se
již malí i velcí rozešli k jednotlivým atrakcím, či se zapojovali do
soutěží, na které postupně upozorňoval a řídil je moderátor dětského
odpoledne Martin Pořízek. Všímaví

diváci pak odhalili, že propagátora
nového stylu electric boogie znají
z Tanečních rozcviček z pořadu Hřiště 7, vysílaného Českou televizí.
Díky atraktivně členitému terénu byla část atrakcí přímo u Velkého Oprámu a část nad lesíkem.
V horní i dolní části byl i stánek
s občerstvením a děti z Lomu měly
pití zdarma.
O tom, že se akce vydařila, vedle velkého počtu návštěvníků

z Lomu i z nedalekého Litvínova,
svědčí i fakt, že program, který se
původně plánoval od 15 do 17 hodin se protáhl více jak o hodinu
díky neutuchajícímu zájmu dětí
a jejich rodičů.
Na závěr starostka Kateřina
Schwarzová poděkovala všem,
kdo se na přípravě akce podíleli
a slíbila Lomákům, že město
chystá další atraktivní zábavné
akce pro své obyvatele.
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Memoriálem J. H. Bankse

Dětský den pořádaný městem Lom
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Město připomene další úsek naší Destinační agentura Krušné hory
historie – lomské legionáře
se stala partnerem Life is Skill
Destinační agentura Krušné hory
ticky atraktivních míst, kde na ně čea pomník Mistra Jana Husa
v květnu uzavřela společně s Life is
kají další body,“ uvedl ředitel společskill memorandum o vzájemné spolupráci. „Projekt společnosti Life is
Skill nás oslovil a chceme být nápomocni při šíření jeho základní
myšlenky. Zvednout děti od počítačů a dostat je do přírody. Destinace Krušné hory nabízí nepřebernou škálu možností, jak trávit čas
aktivně, poznávat nové věci, rozvíjet se a získávat zážitky. Life is Skill
děti motivuje a my jim v tom chceme
pomáhat,“ říká ředitelka Destinační
agentury Krušné hory Eva Maříková. „Projekt Life is Skill je nejen
hra, ale i životní styl. Děti proměňují
své aktivity v bodíky a poměřují se,
kdo z nich dokáže nasbírat bodů více
a žít aktivnějším životem. Abychom
děti motivovali k aktivitám, využíváme jejich oblíbených hraček, mobilních telefonů a virtuálního světa.
Ve svém důsledku ale hra děti přivede z virtuálního světa do toho skutečného, na sportoviště, do přírody,
do společnosti. Destinační agentura
Krušné hory jako náš nový partner
nám pomůže dovést děti do turis-

Další úsek naší bohaté historie si město připomene instalováním
nové pamětní desky před budovou městského úřadu.
Tentokrát se bude jednat o připomínku lomských legionářů, jejichž pomníček měl stát před tehdejší obecnou školou a dále o připomínku již zaniklého pomníku Mistra Jana Husa, který v těchto místech skutečně stál.
Pamětní deska bude instalována v průběhu léta spolu s dalším označením pamětních lip, které byly vysazeny jak u Husova pomníku, tak při dokončení výstavby lomské Sokolovny u fotbalového hřiště a dále u původní,
dnes již obnovené, lipové aleje na náměstí Republiky.

nosti Petr Káš.

Co je Life is Skill
Life is Skill je projekt, který řeší
problematiku zapojení školních dětí
a mládeže do mimoškolních volnočasových aktivit za využití moderních
technologií. Projekt se snaží motivovat děti a mládež ke sportu, k aktivitám v přírodě a dalším sociálním
interakcím. Za účast na aktivitách
sbírají body a za ně následně získají
odměny. Více o projektu na www.lifeisskill.cz a www.krusnehory.eu.
Čip bude brzy i v Lomu
V nejbližší době budou nově
nainstalovány čipy pro sběr bodů
na rozhledně Jeřabina, na vrcholu
Loučné, na Saleziově výšině, na
Bořni nebo kupříkladu v Lomu na
jednom ze zastavení naučné stezky
„Zaniklá důlní díla Lomu a Loučné“.
Další místa zájemci naleznou v aplikaci LIFEISSKILL.

Město Lom pořádá

Vstupné do parku si hradí každý sám.
Závazně přihlásit se můžete nejpozději do 10. 7. 2019!
Veškeré informace a rezervace v Městské knihovně Lom.
Tel: 476 163 410, e-mail: knihovna@mesto-lom.cz

¨

V roce 1922 byl postaven pomník Mistra Jana Husa před budovou tehdejší
obecné školy, dnes městským úřadem.
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Město Lom nabízí pronájem volných ubytovacích apartmánů

Město Lom nabízí k pronájmu volné ubytovací apartmány v budově PPS v ulici ČSA č. p. 487. Vhodné jsou pro dospělé osoby od 50 let a starší. V současné
době jsou v nabídce dva volné apartmány
v prvním patře budovy. Prohlídka je možná kdykoli po předchozí domluvě s pracovnicí v sociálních službách na telefonu
704 070 842. Nabídku a bližší informace se
zájemci dozví na městském úřadu v kanceláři číslo 14 a na telefonu 476 769 864.

Apartmány jsou sice v penzionu, ale nájemce má k dispozici vlastní byt a sociální služby může využívat jen bude-li chtít.

Šance pro podnikavého praktického lékaře
Město Lom nabízí praktickému lékaři pronájem nebytových
prostor ke zřízení ordinace v domě č. p. 53 na náměstí Republiky v Lomu. Nabízíme přízemní prostory o výměře cca 180 m²
pro zřízení (po drobných úpravách) ordinace praktického lékaře, ošetřovny a čekárny. K dispozici jsou dva sklady i případné
WC pro pacienty a WC pro personál. Prostor je udržován a vytápěn. Jedná se o snadno dostupné místo na náměstí, nedaleko jsou autobusové zastávky MHD i Dopravy Ústeckého kraje
a parkovací místa pro automobily. Bližší informace se zájemce
dozví v Městském úřadu Lom, kancelář starostky města, telefon 476 769 860.

Z důvodu občanské vybavenosti a ve veřejném
zájmu nabízíme prostory pro ordinaci praktického lékaře zdarma!
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Naši deváťáci uspěli u příjímacích zkoušek. David Soboň zazářil
Chceme tímto velmi poblahopřát všem žákům naší Základní školy Lom. Po vyhlášení
výsledků přijímacích zkoušek na střední školy
a střední odborná učiliště můžeme konstatovat,
že všichni naši budoucí absolventi z řad žáků
deváté třídy byli na své obory přijati. Tímto se
rozhodně každá základní škola chlubit nemůže.
Velký dík tak patří i vyučujícím naší školy, kteří
žáky devět let tvrdě připravovali.
Mezi všemi je potřeba vyzdvihnout Davida Soboně. Jde o žáka, který výborně prospíval celých devět let školní docházky. Soustavně školu reprezentoval na nejrůznějších
soutěžích a olympiádách. Svoje znalosti, které
mu naše základní škola poskytla, nyní plně vy-

užil při přijímacích zkouškách. Přihlásil se na
kvalitní obor Informační technologie Střední
průmyslové školy v Teplicích. V náročné konkurenci téměř stovky uchazečů skončil na skvělém čtvrtém místě. Současně na stejném oboru
Střední odborné školy InterDACT a v podobně
silné konkurenci skončil na skvělém šestém
místě. Ukázal tak nejen své kvality, ale i kvality Základní školy Lom, kterou právě v těchto
dnech dokončuje.
Přejeme Davidovi a všem ostatním našim
absolventům úspěšný vstup na střední školy
a mnoho dalších studijních i osobních úspěchů.
Mgr. et Bc. et Bc. Jaroslav Zajíc
Statutární zástupce školy

MŠ Lom má další „Ekoučitelku roku“
Společnost Recyklohraní ocenila 30 nejzapálenějších a nejaktivnějších pedagogů vyučujících environmentálních výchovu z celé České
republiky, jednou z nich je i učitelka MŠ Lom.

Mateřská škola v Lomu je
dlouhodobě zapojena do ekologického edukativního projektu
„Recyklohraní aneb ukliďme si
svět“, což je školní recyklační
program pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož cílem je prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění
a recyklace odpadů a umožnit
jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých
drobných elektrozařízení. Účast
v projektu je zcela zdarma a přihlásit se může každá MŠ, ZŠ i SŠ
v České republice.
Již druhým rokem se naše MŠ
přihlásila také do soutěže „Ekoučitel roku“, která Recyklohraní
podléhá a je jeho součástí. Celý
rok jsme plnili poměrně náročná
zadání vzdělávacího programu,
která spočívala především v řešení a plnění osvětových úkolů,
vymýšlení a realizaci projektů,
vedení netradičních hodin a sdílení zkušeností z environmentální
výchovy a zejména pak v oblasti
třídění a recyklace elektrospotřebičů a baterií.
Slavnostní vyhlášení této celorepublikové soutěže proběhlo

6. června v Brně v hotelu Atlantis a vypravil se tam celý pedagogický tým MŠ Lom. Po loňské
výhře paní učitelky Tamary Hubkové jsme si letos sice nesáhli na
samý „vrchol ledovce“ a nezískali
hlavní finanční výhru, ale naše
MŠ se zařadila mezi 30 nejlepších vzdělávacích zařízení z celé
ČR, které splnily náročné soutěžní
podmínky a poměrně přísná pravidla soutěže a nadchly svými eko
projekty a dlouhodobým působením v oblasti environmentální výchovy a vzdělávání. Čestný a zasloužený certifikát „Ekoučitele
2018-19“ letos převzala paní učitelka Jana Sýkorová z rukou ředitelky Recyklohraní Hany Ansorgové a Petra Kratochvíla, ředitele
společnosti ECOBAT.
Školní vzdělávací program
„Recyklohraní aneb Ukliďme si
svět“ má za sebou již 11 let existence, je do něj zapojeno 3 720
škol. Letošní projekt „Ekoučitel roku“ byl již jeho třetím ročníkem. Slavnostní večer vyhlášení
soutěže byl součástí dvoudenního
vzdělávacího ekologického programu, který zahrnoval exkurzi,
workshopové semináře a před-

Aktuality ze školních lavic
Letošní školní rok končí v ZŠ v pátek 28. června rozdáním vysvědčení. Zpět do lavic žáci usednou v pondělí
2. září. Stejně, jako v minulosti mateřské školy v létě omezují provoz. MŠ Lom bude uzavřena od 1. do 26. července
a MŠ Loučná bude mimo provoz od 29. 7. do 23. 8. 2019.
Obě mateřské školy budou uzavřeny od 26. do 30. srpna,
kdy se dokončí příprava na nový školní rok.

nášky, z kterých si jako pedagogický tým neseme spoustu nových
poznatků a zkušeností.
Za účast celého pedagogického
týmu na této významné dvoudenní
akci vděčíme rozhodnutí Rady
města Lom, která nám k této příle-

žitosti schválila dvoudenní ředitelské volno. Moc si tohoto rozhodnutí vážíme a za zprostředkování
této mimořádné zkušenosti srdečně děkujeme.
Jitka Strýhalová
vedoucí mateřské školy Lom

Nové hračky pro lomskou mateřinku
Na děti lomské mateřské školy
se na rozhraní května a června
usmálo štěstí. Zaměstnanci z litvínovského hypermarketu Tesco jim
přivezli nové panenky a oblečky
na ně, stavebnice Lego, ale třeba
i tekutý kinetický písek, zubní kartáčky či narozeninové párty sady.

„Moc děkujeme za krásné hračky.
Děti z nich měly velkou radost
a nadšeně se vrhly do rozbalování,“ říká Jitka Strýhalová, vedoucí mateřské školy a vysvětluje
důvod obdarování: „Firma obdaruje tu MŠ, kterou navštěvují děti
jejich zaměstnanců.“
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Deset medailí ze sportovních her
Členové Klubu seniorů – Lom 1
se 23. května zúčastnili 32. Sportovních her seniorů v Litvínově
a vybojovali 10 medailí a zisk
16 bodů jim vynesl krásné čtvrté
místo, jen dva body od bronzového
umístění. Vladimír Gabriel získal
zlatou, stříbrnou a dvě bronzové
medaile, František Mašek vybojoval zlato, Jaroslav Hošek stříbro
a bronz, dvě bronzové vybojovala
Zdenka Réblová a jednu bronzovou
Cecilie Gabrielová. Velký dík jmenovaným patří za jejich výkony,
stejně jako dalším reprezentantům či jejich pomocníkům – Josefovi Urbanovi, Jiřímu Procházkovi,
zdravotnici Marii Angerové a fotografovi Josefu Vondrovi. Velký dík
patří i starostce Kateřině Schwarzové, druhému místostarostovi Ro-

manu Lafkovi a radní Martině Šípové, kteří přišli soutěžící z Lomu
i z Loučné podpořit.
Hned 25. května se členové
lomského klubu zúčastnili i premiérového Memoriálu J. H. Bankse,
obdivovali krásné motorky i vyšperkované veterány, líbil se i další
program, jen škoda, že ho předčasně ukončila silná bouřka.
V Kulturním domě Lom se členové klubu zúčastnili i divadelní
přednášky „Senior bez nehod“, což
je projekt na zvýšení bezpečnosti
seniorů v dopravě, kterou zajistil
Městský úřad Lom. „Velmi děkujeme za tuto poučnou přednášku. Nu
a nyní se již těšíme na krásné výlety,
dovolené a opékání špekáčků.“
Marie Pauchlá
předsedkyně KS – Lom 1

Soutěžící z Lomu i z Loučné podpořila starostka Kateřina Schwarzová, druhý místostarosta Roman Lafek a radní Martina Šípová.

Jak se baví senioři v Loučné
V květnu jsme uspořádali zájezd
do Příbrami na prohlídku poutního
místa Svatá Hora, která se nám líbila i přes nepřízeň počasí. Den matek jsme oslavili v naší klubovně za
přítomnosti starostky města paní
Schwarzové, která maminkám předala dárek. Pozvání na akci přijaly
i zástupkyně klubu z Lomu, předsedkyně Marie Pauchlá a členka
výboru Miluška Švarcová. Den
po oslavě jsme se zúčastnili sportovních her seniorů v Litvínově,
kde jsme poměřili síly s ostatními

Soutěž o nejlépe vyzdobené okno zná své vítěze
Soutěž pro děti a rodiče
O nejhezčí okno s velikonoční
tématikou zná již své vítěze. Do
Městské knihovny Lom nakonec dodalo přihlášku šest soutěžních týmů (dětí a jejich rodičů)
s tím, že nejhezčí okna vyzdobili

Karel a Daniel Gažiovi. Do soutěže okno vyzdobila ještě Stela
Padalíková, Matyáš Vaňo, Valentýna Vaňová a Marek Hada.
Každý soutěžící dostal od starostky města Kateřiny Schwarzové knižní cenu. Ti, kteří tento-

krát svá vyzdobená okna bytů či
domů nepřihlásili, a že jich letos v Lomu bylo krásně vyzdobených celá řada, mohou jen litovat. Další šanci vyhrát zajímavou
cenu mají ti, co rádi zdobí okna
svých příbytků, před Vánocemi.

kluby regionu Most. V sobotu
25. května jsme se i přes nepříznivé
počasí byli podívat na 1. ročník memoriálu J. H. Bankse v Lomu. Též
jsme se zajeli podívat na zahájení
lázeňské sezony v Teplicích. Již se
těšíme na další zájezd.
Josef Vyhnal
předseda KS Lom - Loučná

Blahopřejeme
Během června, července a případně srpna oslaví svá životní jubilea tito občané města Lomu:
Miluška Máková, Irena Adlerová, Jana Viktorová, Milan Chudoba, Milan Kostjuk, Vlasta
Šmídová, Marta Tůmová, Petr
Nimec, Johanna Smrtová, Jiřina Řeháčková, Božena Emingerová, Buhumil Šmíd, Emil Danihel, Vladimír Tauer, Miloslav
Korejs, Jiřina Maninová, Jarmila Tyšerová, Libuše Hanková,
Květoslava Mrnková, Jiřík Dörfler, Eva Langhammerová, Miroslav Ševčík a Pavel Žemlička.
Hodně pohody, zdraví a životního optimismu přeje vedení města.

Vzpomínáme

Z rukou starostky získává knižní cenu za čtvrté místo nejmladší
účastník soutěže. n Vpravo je vítězné okno.

Dne 10. července by se dožil
80. let Ludvík Malý z Lomu. Stále vzpomínají manželka a dcery
s rodinami.
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V Kulturním domě v Lomu proběhla ojedinělá výstava, která si dala za cíl představit naše „Lomáky“ trochu netradičně, a to jako amatérské
výtvarníky, řezbáře či například malíře. Pro všechny bylo velkým překvapením, kolik šikovných a nadaných sousedů žije v našem městě. Akce
se setkala s velkým ohlasem veřejnosti, a tak doufáme, že jsme přispěli k počátku krásné tradice a s našimi lomskými kreativci se budeme setkávat častěji. Představujeme Vám naše lomské šikovné ruce.

Lomské šikovné ruce: Eva Skopcová
Paní Eva Skopcová žije se svým přítelem Jiřím Ottisem v Loučné více
než osm let. Ve svém produktivním věku pracovala v administrativě,
dnes si užívá zaslouženého důchodu a má tak čas na své koníčky a zájmy. V posledních letech se věnuje abstraktnímu umění, ke kterému
ji, jak už to bývá, přivedla náhoda.

„Malovat jsem začala asi před
čtyřmi lety a přivedla mě k tomu
opravdu náhoda. Vždy jsem měla
vztah k výtvarnému umění, ale nikdy před tím jsem se mu aktivně
nevěnovala. No a před čtyřmi lety,
asi dva dny před Vánoci, nám nateklo střechou do obývacího pokoje a potřebovali jsme tuto záležitost nějak rychle vyřešit. Napadlo
mě, že bych mohla namalovat něco
jako obraz a tím skvrnu na zdi zakrýt. Skvrna byla ale tak veliká, že
jsem musela vytvořit obrazy tři.
A tím to vlastně začalo…
Tvorba mě začala velmi bavit, dá se říci, že jsem se v tomto
směru našla, a tak jsem začala tvořit a tvořím stále. Nejprve jsem
vytvářela obrazy pro sebe a své
blízké a známé a jak se počet
mých děl násobil, začala jsem i vystavovat. Maluji abstraktní obrazy
na plátno technikou stěrkování, lití
nebo špachtlí. Stěrkou vrstvím odstíny barev různě přes sebe, různě
je překrývám až k výslednému
konci. Obdobně pracuji s barvami
a špachtlí. Techniku lití barev na
plátno jsem zdokonalila použitím
malého hrnčířského kruhu, na kterém roztočím plátno a nalité barvy
pak vytvoří svůj vlastní svět, žijí
svým vlastním životem.
Ráda zkouším různé techniky abstraktní malby, mám ráda
změnu. Většinou nechám barvy,
aby s mou malou pomocí volně
plynuly, a tak nikdy nevím, jaký
výsledný obraz vytvořím. Někdy
také tvořím obrazy na přání, které
se týká hlavně barevné škály.

Abstraktní umění pomáhá
člověku osvobodit se od norem
a dogmat a zachovat vnitřní harmonii, které je v dnešní době tolik třeba. Abstraktní výtvarná díla
pomáhají člověku okamžitě se
ponořit do emocí. Nejlepší způsob, jak procítit práci abstraktního umění, je stát před dílem
a jen se dívat, dívat a dívat. Některé práce vás mohou ponořit
do hluboké existenciální zkušenosti nebo extatického vytržení.
Pomáhají vyjádřit složité pocity,
pro které je těžké najít slova. Pro
mnohé umělce je to téměř jediný
způsob, jak se smířit s realitou. To
je to, co mě na abstraktním umění
tak fascinuje.
V současné době pracuji na přípravě již třetí výstavy svých obrazů, která bude v Mostě, v kavárně The Most café. V mém
tvoření mě podporuje hlavně můj
přítel. Má se mnou svatou trpělivost a hodně mi pomáhá. Vyrábí
mně různé pomůcky, které si vymýšlím, například mi upravuje
různé tvary stěrek a špachtlí, pomohl mi vytvořit zázemí pro moji
tvorbu. Velmi mě fandí, za což
jsem mu vděčná.
Výtvarná tvorba mi zabere většinu volného času, kterého mám
nyní naštěstí dost. A pokud mi nějaký čas zbývá, věnuji ho zahradě,
která je mou další velkou vášní.
A také květinám, kterých máme tolik, že už je nemáme kam dávat.
Jsou to většinou zachráněné chudinky ze zahradnictví a květinářství, které byly určené k likvidaci.

Abstraktní umění pomáhá člověku osvobodit se
od norem a dogmat a zachovat vnitřní harmonii,
které je v dnešní době tolik třeba. Abstraktní
výtvarná díla pomáhají člověku okamžitě se
ponořit do emocí. Nejlepší způsob, jak procítit
práci abstraktního umění, je stát před dílem a jen
se dívat, dívat a dívat.
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Pokud Evě Skopcové zbývá nějaký volný čas, věnuje ho zahradě, která je její
další velkou vášní.

O ty se stará hlavně můj přítel.
Mám z toho dobrý pocit, když se
nám podaří květinu zachránit a ona
pak prosperuje. O tom to také je, je
to přece živý organismus.

A mé plány do budoucna? Doufám, že se mi podaří vytvořit ještě
spoustu abstraktních obrazů a udělat tím radost nejen sobě, ale také
lidem okolo mě.“

Eva Skopcová maluje abstraktní obrazy na plátno technikou stěrkování, lití
nebo špachtlí.
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