LOMSKÁ

RADNICE
NOVINY MĚSTA LOM  ROČNÍK X.  ČÍSLO 1  LEDEN 2020  MĚSÍČNÍK  ZDARMA

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

Spontánní potlesk završil Dětský Silvestr. Více o městské
akci na straně 3.

Město Lom má nově pět čestných občanů
V rámci 9. zasedání Zastupitelstva města Lom, konaného 16. prosince 2019 od 16:00 v sále místního
kulturního domu zastupitelé jednomyslně schválili návrh na udělení
čestných občanství města Lom pěti
vybraným obyvatelům. Poděkování
za práci odvedenou pro Lom, plaketu a kytici od starostky města Kateřiny Schwarzové a místostarostů
Pavla Baráka a Romana Lafka obdržela dlouholetá učitelka ZŠ Ilonka
Doležalová, spolehlivá úřednice,
spoluorganizátorka městských akcí,
pamětnice a matrikářka Jaroslava Brzáková, úspěšný podnikatel Jaroslav
Radoš, ekoučitelka roku z MŠ Lom
Jana Sýkorová a In memoriam praktický lékař MUDr. Václav Čejka.

Starostka města Kateřina Schwarzová předává Václavu Čejkovi plaketu
čestného občana pro jeho otce, která byla MUDr. Václavu Čejkovi uděle
na In memoriam.

„Šmejdi“ v Loučné? Kdo roznáší zavádějící informace?
V posledních dnech se městem
rozšířila řada pomluv a nepravd.
Začalo to údajně předraženým silvestrovským ohňostrojem, komplikovaným vstupem do městského
úřadu přes prostory Pošty PARTNER Lom u Mostu 1 (uvádíme na
pravou míru na jiném místě tohoto
čísla Lomské radnice) a vše vyvrcholilo poplašnou zprávou, že se
v Loučné ruší pošta, protože objekt, kde dosud sídlí, je prodán
„kamarádům radnice“.
Zdá se, že si někdo cíleně bere
poctivé a důvěřivé seniory v horní
části našeho města za rukojmí
a do hlav jim vnáší zmatek, chaos
a strach. Proč by vedení města

chtělo v Loučné zrušit poštu?!?
Vždyť během roku 2019 noviny Lomská radnice opakovaně informovaly
obyvatele města, jak postupně pokračuje projekt s Českou poštou s. p.
o převodu jejích poboček v Lomu
na poštu PARTNER. Právě proto,
aby zůstaly obě pošty u nás zachovány, převzalo si jejich veškerý
provoz pod svá bedra město Lom.
A co se týká Pošty PARTNER Lom
u Mostu 2 (pobočka v Loučné), tak
v minulém čísle Lomské radnice
jsme obyvatele upozornili, že kvůli
zvětšení prostor pro poštovní pobočku a více parkovacího místa na
ulici před budovou a v neposlední
řadě také kvůli zkvalitnění pra-

covního a klientského prostředí, se
hledá vhodnější objekt. Součástí
článku byl rovněž příslib, že i nadále budeme informovat obyvatele,
jak se postupuje při hledání jiných
prostor. Do té doby bude město Lom
provozovat Poštu PARTNER Lom
u Mostu 2 v dosavadním objektu.
O tom, že se obě pobočky rušit nebudou svědčí i fakt, že poštovní
úřednice jsou v organizačním schématu Městského úřadu Lom zařazeny do ekonomického odboru.
Místo toho, aby někteří poslové
„zaručených“ informací pracovali
pro město a snažili se pomoci, aby se
v něm všichni obyvatelé měli dobře,
Pokračování na str. 3

Rozpočet města pro rok
2020 a jeho priority
Rozpočet města Lom pro tento
rok zastupitelé schválili na řádném
jednání 16. prosince 2019. „Prioritou je spokojenost občanů,“ ubezpečuje starostka Kateřina Schwarzová a pokračuje: „Chystá se
mimo jiné 1. etapa opravy veřejného osvětlení, dokončení projektové dokumentace pro plánovanou
cyklostezku Lom – Litvínov, vybudování další parkovací plochy
v ulici Novostavby, nové dětské
hřiště v Loučné, parková úprava
v ulici Osecká, nákup nového nákladního auta a v neposlední řadě
například i rozšíření počtu kolumbárií na městském hřbitově.“

Z technických služeb je
oddělení komunálního
hospodářství, nabídku
má ale stejnou
Od začátku ledna se změnila organizační struktura města.
Jak radní i zastupitelé schválili,
příspěvková organizace Městské technické služby Lom se přetransformovala do oddělení komunálního hospodářství. Vedoucím
oddělení je Václav Šteflík a referentkou Barbora Wolfová. Kontakty zůstávají stejné, stejné jsou
i kanceláře, kde oba jmenovaní
v budově městského úřadu sídlí.
Stále funguje i web www.tslom.cz,
kde obyvatelé najdou přehled poskytovaných služeb i ceník za poskytované mechanizmy a služby.

Město si ničit nenecháme! Děkujeme všímavým občanům za pomoc
V neděli 12. ledna odpoledne,
v době mezi 14. a 15. hodinou, se
na výjezdu z náměstí Republiky
do ulice Vrchlického u domu č. p.
426 neznámá řidička dopustila dopravní nehody, při níž poničila majetek města Lom. Nabourala do ozdobného betonového květináče
se vzrostlým stromem (viz. foto)

a od dopravní nehody ujela. Nehoda byla nahlášena na Policii ČR
a pořízena fotodokumentace vzhledem ke vzniklé škodě cca.7 000 Kč.
„Město si ničit nenecháme
a obyvatele mrzačit také ne,“ varuje starostka Kateřina Schwarzová, která upozorňuje, že jen shodou šťastných okolností nedošlo

k poranění, zmrzačení či dokonce
úmrtí náhodných chodců, kteří by
se právě pohybovali po frekventovaném chodníku.
„Díky všímavým občanům je
již pachatel znám,“ říká Kateřina
Schwarzová a pokračuje: „Veškeré
získané podklady předáme Policii
ČR k dalšímu šetření.“
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Jedna paní povídala... (aneb drbárna z lomských ulic)
S novým rokem přináší Lomská radnice i novou rubriku, která si klade za cíl demaskovat falešné zprávy a uvádět je na pravou míru. Je až s podivem,
na jaká témata jsou někteří obyvatelé ochotni klábosit a čemu dokonce uvěří. Vždyť silvestrovské bujaré oslavy jsou již za námi a apríl, spojený s různými žertíky a zlomyslnostmi, je ještě daleko.

Silvestrovský ohňostroj musel stát moc peněz, možná půl milionu. Proč se zbytečně vyhazují
městské peníze?
Silvestrovský ohňostroj v Lomu
připravila na základě objednávky
stejná odborná firma z Mikulova
jako loni či předloni a přišel opět

na 15 000 korun. Rozpočet schválili, stejně jako před tím, zastupitelé
města. Pokud se přihlížejícím městský silvestrovský ohňostroj líbil
více než ty předešlé, je to jen dobrá
vizitka dodavatelské firmy, že přání
města, udělat ohňostroj vždy nově
a atraktivně, splnila na jedničku.

Na městský úřad se musí vchodem přes poštu...
Před hlavním vstupem do MÚ
Lom informační tabule upozorňuje,
že nový bezbariérový vstup do
Pošty PARTNER Lom u Mostu 1
je přímo z boku budovy (viz. foto).
K tomuto upozornění veřejnosti se
přistoupilo proto, aby zákazníci
vstupovali přímo z ulice do poštovní pobočky a nebloudili zbytečně úřadem. Dalším důvodem je
i rozdílná pracovní doba obou institucí. Provozní hodiny Pošty PARTNER Lom u Mostu 1 jsou v pondělí,
ve středu a v pátek od 8.00 do 12.00
a od 13.00 do 14.00, v úterý a ve

čtvrtek od 8.00 do 12.00 a od 13.00
do 17.00. Vstup do pošty přímo
z ulice je přitom v provozu již více
než měsíc a zůstane jako jediný
správný. Vnitřní dveře mezi poštovní pobočkou a ostatními prostory městského úřadu jsou již
uzamčené a k dispozici budou jen
ve výjimečných případech.
Do Městského úřadu Lom se
obyvatelé dostanou i nadále hlavním
vchodem přímo z náměstí či bezbariérově ze dvora s tím, že úřední hodiny jsou v pondělí a ve středu od
8.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00,
v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8.00
do 12.00 a od 13.00 do 14.00.

Pátý ples lomských seniorů

Pro ty, co přijímají pozemní televizní signál
Již 30. ledna vypnou své stávající vysílání ve starém standardu
DVB-T vysílače Buková a Jedlová
hora, jejichž signál přijímá většina
domácností v Ústeckém kraji. Před
půlnocí bude ukončeno vysílání
v síti DVB-T na kanále K33, tak
i přechodové sítě DVB-T2 na kanále K50. Vysílání v novém standardu DVB-T2 bude k dispozici
hned 31. ledna ráno, a to na kanále K33. Obyvatelé domácností
na Ústecku tak budou muset nově
přeladit na tento kanál. A to i v případě, že na nový vysílací standard
DVB-T2 přeladili již dříve.

Jelikož se v naší oblasti jedná
o zvláštní režim přechodu, Česká
televize nabízí občanům Lomu pomoc na telefonním centru 2 6113
6113, případně na e-mailu info@
ceskatelevize.cz. Podrobnosti jsou
i na webu www.digict.cz.
Podle odborníků aktuálně využívá pozemní signál více než polovina českých domácností, kterým tak po vypnutí DVB-T může
obrazovka zčernat. Na druhou
stranu se netýká těch, kteří pobírají služby od provozovatele satelitní, internetové či kabelové televize.

Město Lom Vás srdečně zve na

V. PLES
LOMSKÝCH SENIORŮ
29. února 2020 v KD Lom od 18.00
Moderuje:

Termíny jednání Rady města Lom a Zastupitelstva města Lom v roce 2020
6. 1.
20. 1.
3. 2.
17. 2.
17. 2.
2. 3.
16. 3.
30. 3.
14. 4.
20. 4.
27. 4.
11. 5.
25. 5.
8. 6.
15. 6.
22. 6.

Rada města Lom
Rada města Lom
Rada města Lom
Rada města Lom
Zastupitelstvo města Lom
Rada města Lom
Rada města Lom
Rada města Lom
Rada města Lom
Zastupitelstvo města Lom
Rada města Lom
Rada města Lom
Rada města Lom
Rada města Lom
Zastupitelstvo města Lom
Rada města Lom

7. 7.
20. 7.
3. 8.
17. 8.
31. 8.
7. 9.
14. 9.
29. 9.
12. 10.
26. 10.
2. 11.
9. 11.
23. 11.
7. 12.
14. 12.
21. 12.

Rada města Lom
Rada města Lom
Rada města Lom
Rada města Lom
Rada města Lom
Zastupitelstvo města Lom
Rada města Lom
Rada města Lom
Rada města Lom
Rada města Lom
Zastupitelstvo města Lom
Rada města Lom
Rada města Lom
Rada města Lom
Zastupitelstvo města Lom
Rada města Lom

gramem provede konferenciér Radek Jirgl a na účastníky plesu čeká
tradičně bohatá tombola. Sál bude
otevřen od 17:30. Bližší informace
se zájemci dozví a lístky si rezervovat mohou v městské knihovně
na telefonu 476 769 874.

Díky přestupnému roku bude
již V. Ples lomských seniorů v sobotu 29. února od 18.00 v Kulturním domě v Lomu. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina
Profil z Vlašimi, hosty večera jsou
Jitka Zelenková a Petr Rezek. Pro-

Radek JIRGL
Hudba:

Hudební skupina PROFIL
Hosté večera:

Jitka ZELENKOVÁ
a

Petr REZEK
Těšit se můžete na bohatou tombolu.
Vstupné: 150,-Kč
Moderuje:

Info na telefoním čísle: 476 769 874

Upozorňujeme účastníky akce, že z ní bude pořizována foto a video dokumentace pro účely propagace města, ke zveřejnění v novinách
a na webových stránkách města Lom.
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Poradna: Co s použitými
potravinářskými tuky a oleji?
Město Lom apeluje na své obyvatele, aby byli ohleduplní k životnímu
prostředí a v domácnosti použité potravinářské tuky a oleje odváželi na
místní sběrný dvůr nebo je nechávali vždy v neděli večer v pevně uzavře
ném obalu vedle své popelnice na komunální odpad. Pracovníci odděle
ní komunálního hospodářství (loni Technické služby města Lomu) v pon
dělí ráno použité potravinářské tuky a oleje svezou do sběrného dvora.

Je to jednoznačná odpověď na
dotaz, jak zlikvidovat olej a tuk po
smažení... „Určitě se nesmí vylévat do dřezu nebo do WC – do kanalizace nepatří! S tuky a oleji po
smažení by se mělo zacházet jako
s odpadem,“ upozorňuje starostka
Kateřina Schwarzová. Pokud se
vysmažený olej a tuk dostává do
WC, výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné,
že dříve či později nastane havarijní stav a kanalizace bude neprůchodná. A o dopadu na životní
prostředí nemluvě.
Od 1. ledna 2020 je možné na
Sběrném dvoře města Lom vylévat použité potravinářské oleje
a tuky do speciálních sběrných nádob. Co pak s plastovou lahví, ve
které jsme olej přivezli? „Nejvhod-

nější je, ji doma vymýt saponátem
a vhodit do kontejneru na plasty
nebo do ní střádat další oleje z kuchyně a používat opakovaně,“ radí
starostka a dodává: „Dalším vstřícným krokem pro naše obyvatele je
již uvedená možnost použité potravinářské oleje a tuky nashromáždit do PET lahve s uzávěrem
a postavit ji v neděli večer vedle
své popelnice. Pracovníci oddělení komunálního hospodářství je
v pondělí ráno odvezou.“
Pozor! Speciálně označená nádoba umístěná v lomském sběrném dvoře je výhradně na použité
potravinářské oleje či tuky z domácností. Žádné motorové oleje
do ní nepatří! Stejně tak nepatří do
PET lahví, které budou svezeny od
popelnic.

Spontánní potlesk završil silvestrovský program
Odpoledne posledního dne
v roce město Lom tradičně věnuje
dětem. Na náměstí Republiky na
ploše před zářícím vánočním smrkem byl pro mladé Lomáky i jejich blízké připraven Dětský Silvestr. Měřítkem, že se akce líbila,
byla zaplněná asfaltová plocha
a spontánní potlesk přítomných
po ukončení ohňostroje.
Luční koník, včelky, motýl,
vážka či brouk Pytlík přišli pobavit malé i velké. Díky hercům Divadla V Pytli děti asistovaly při
stavění posledního lomského sněhuláka roku 2019 (viz. foto), absolvovaly rozcvičku, naučily se

Aby nám dlouho sloužil
Město Lom obdrželo v prosinci
2019 kolaudační souhlas ze stavebního úřadu na užívání kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. „Po několikaleté postupné rekonstrukci interiéru
vloni došlo na fasádu a střechu.
Doufám, že se nově opravený kostel
všem velmi líbí a bude nám dlouho
sloužit,“ říká starostka Kateřina
Schwarzová. Na opravu venkovního opláštění město získalo dotaci
z Fondu Ústeckého kraje ve výši 250
tisíc korun. Další částku poskytlo
Ministerstvo kultury. Z programu
Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností na obnovu nemovité kulturní památky Lom získal 150 tisíc
korun. „Zbytek nákladů na opravu
se dofinancoval z rozpočtu města,“
uzavřela Kateřina Schwarzová.

Betlémské světlo 2019
Betlémské světlo, symbol míru
a přátelství, tentokrát do Lomu přivezli členové Skautského střediska
Perun Litvínov. V premiéře si pro

něj obyvatelé mohli zajít 23. prosince v podvečer do nově vybudovaných prostor informačního centra v přízemí městského úřadu.

Makarenu, v Rudém moři houpaly a vystřelovaly ryby, pokusily
se i o nejdelšího lomského hada či
se snažily vytýčit startovací dráhu
pro bájného okřídleného koně Pegase, který zahájil městský ohňostroj. Ten pak během pár okamžiků ustrojil nebe nad jejich
hlavami do různobarevných světelných květin a hvězdic. Přítomným popřála vše nejlepší starostka
Kateřina Schwarzová spolu s radní
Martinou Šípovou.
Nechybělo ani občerstvení. Pro
zahřátí se dětem podával čaj a dospělým punč. Výtěžek z prodeje
bude použit ve prospěch útulku
pro opuštěná zvířata v Litvínově.

„Šmejdi“ v Loučné? Kdo roznáší zavádějící informace?
Dokončení ze str. 1
útočí na důvěřivé seniory a rozsévají mezi nimi nejistotu a strach. To
je trestuhodné. Naprosto nejodpudivější je, když se k podobným věcem,
ať již v zájmu čehokoli či čehosi,
zneužívají senioři.
Jak jsem již několikrát upozornila v našich novinách Lomská radnice, které zejména seniory
varovaly před „šmejdy“ – podomními prodejci všeho možného,
třeba i elektrické energie, nyní
všechny obyvatele varuji před po-

dobnými individui rozsévajícími
v Loučné nepokoj a nenávist. Zároveň apeluji na zdravý rozum
všech obyvatel. Budete-li mít nějaký dotaz či nedůvěru k informacím získaným na ulici, obraťte se
prosím v úředních hodinách na
telefonní číslo 476 769 860, napište svůj dotaz a vhoďte ho do
schránky u vchodu do městského
úřadu či směřujte dotaz přímo na
moji osobu. Děkuji.
Kateřina Schwarzová
starostka města Lom
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Tak žije lomské fotbalové mládí
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 soutěží v kategoriích starší přípravka
a starší žáci. O mládež se stará vedoucí mužstva a zároveň trenér
starší přípravky Martin Hejsek a Jakub Hejsek trénuje starší žáky. Za
uplynulé tři roky se hráčský kádr téměř zečtyřnásobil.

Zimní pauzu v okresním přeboru
oba týmy lomské mládeže využívají k účasti na turnajích. V prosinci
v Bečově starší žáci vybojovali
druhé místo mezi pěti účastnickými týmy a starší přípravka sehrála
tamtéž přátelská utkání s Mostem
a se Souší. Podle trenéra si lomští
chlapci vedli statečně s papírově silnějšími soupeři. V lednu jsou pozvaní opět na turnaj do Bečova
a možná se vydají i na Meziboří.
Po podzimní části soutěže starším žákům patří třetí místo z devíti družstev a starší přípravka je
třetí z osmi týmů. „Všem hráčům
děkuji za bojovnost a příkladné

herní nasazení,“ říká Martin Hejsek. Většinou totiž chlapci, které
rodiče přivedou do fotbalové přípravky, neví, co s míčem, ale postupně se vypracují a zvládají
pravidla týmové hry. Vedle toho
trenéři úspěšně vedou kádr obou
týmů k tomu, aby se všichni chovali ke svým spoluhráčům, ale
i k soupeřům korektně.
Podle Martina Hejska díky vedení města Lom mají kluci kde
a v čem trénovat. „Za uplynulé roky
jsme jim pořídili tréninkové pomůcky, novou sadu dresů a kvalitních míčů,“ vyjmenovává vedoucí
mužstva. Poděkování podle něj za-

Krušnohorská strašidla
Sedlák Krawat
nebo čaroděj
Krabat?
„Mezi Horním Lomem a Osekem, na kraji takzvaného klášterního lesa, kde se Krušné hory
k Loučné hoře zvedají, leží osada
Loučná. Při stezce vedoucí tímto
lesem z Loučné do osady Riesenburk leží sluj po rudném dolování,
které se Černá jeskyně říká. Na
konci třicetileté války řádili v našem kraji Švédové. V Duchcově sídlil jejich regiment a odtud pořádali
loupeživé výpravy do okolních vesnic. Jejich řádění bylo takové, že se
ještě na počátku minulého století
uchovalo v myslích lidí jako hrůzyplný švédský zmatek. V té době žil
v Loučné sedlák Hanuš Krawat,
který se loupeživým vojákům postavil na odpor. Se svými pacholky
vyjížděl do lesů, kde číhal na potulující se Švédy. Když narazil na
švédský oddíl, rozhodil po zemi hrst
ovsa, ze kterého vyrostli ozbrojení
jezdci, s jejich pomocí Švédy zabíjel
a do Černé jeskyně házel...“ Tak začíná naše známá loučenská pověst
o sedláku Hanušovi (Hansovi) Krawatovi, který se postavil drancujícím Švédům a za to byl odsouzen
k popravě políbením železné panny.

A jaká je souvislost mezi sedlákem Krawatem a čarodějem Krabatem ze známého Zemanova animovaného filmu Čarodějův učeň?
Pověst o čarodějově učni Krabatovi je tradičně situována do oblasti
Horní Lužice. Příběh se pohybuje
mezi pohádkou a hororem, objevuje
se v něm černá magie, dobro a zlo,
láska a smrt. Krabat je čtrnáctiletý
chlapec, který žije v Lužici. Nouze
a živý sen jej přivedou do Černého
mlýna, kde se spolu s dalšími jedenácti chlapci stává pomocníkem.
Postupně se s ostatními spřátelí
a začne se učit černou magii. Začíná
chápat, že ve mlýně se dějí neobyčejné věci. Krabatův Mistr a sám

sluhují i rodiče, kteří během zápasů
domácích i venkovních povzbuzují
tým a vedou děti ke sportu.
„Troufám si říci, že díky milému přístupu Martina, Jakuba i Jaroslavy Hejskových v nich mladí
fotbalisté získali druhé rodiče. Pozitivně je motivují a po úspěšných
zápasech pro hráče připravují občerstvení,“ vyzdvihuje starostka
města Kateřina Schwarzová a pokračuje: „Díky nasazení obou tre-

nérů se více mládeže věnuje fotbalu a méně se bezcílně toulá
městem. Nesmí se též zapomenout,
že Hejskovi se mimo jiné starají
i o údržbu fotbalového areálu.
Ve fotbalovém klubu Sport
Lom je v současnosti 30 mladých fotbalistů ve dvou kategoriích, což je pozitivní, protože počet
hráčů pozvolna roste. Prvním rokem tým mladší přípravky tvořilo
osm chlapců.

Lomské radnice letos připravila nový seriál krušnohorských pověstí.
Podkladem jsou Jiřím Wolfem z Muzea města Duchova sesbírané po
věsti a příběhy o strašidlech, skřítcích a dalších zlých i hodných by
tostech Krušných hor. Přejeme Vám mnoho zábavy a poučení.

Satan mají úmluvu: na každý Nový
rok o půlnoci jeden z pomocníků
zemře, aby Mistr mohl dál žít. Tak
umírají Krabatovi přátelé a on sám
se snaží naučit magii co nejrychleji,
aby se mohl Mistrovi postavit. Někdo ale na Nový rok zemřít musí...
Podle písemných záznamů cisterciáků z oseckého kláštera je
zřejmé, že pověst o čaroději Krabatovi se rozšířila do Horní Lužice z Krušnohoří. Z kroniky pátera Malkachiase Welckera z roku
1640 až 1698 je znám tento zápis:
„Za onoho času žil ve vsi Ladung
(Loučná – pozn. redakce) nedaleko kláštera Hans Krawat s pověstí zlořečeného loupežníka.“
Ve Welckerově rukopise pak následuje příběh, který popisuje, jak
Hans Krawat zahájil spolu s několika kumpány soukromou válku
proti Švédům, kteří v tu dobu plenili oblast Podkrušnohoří. V dalším záznamu v kronice je uveden
i Krawatův popis: „On, Hans Kwawat, byl střední postavy, v obličeji
úplně bledý, černých kudrnatých
vlasů. Jeho bydlištěm byla Loučná,
byl duchcovským poddaným. Velmi
často chodil ke zpovědi a k přijímání, pilně navštěvoval kostel v neděli a o svátcích. Přesto šla mezi
prostým lidem obecná řeč, že prý je
– či mohl by být – čaroděj.“ Zde je
na místě domněnka, že prapůvodní
jádro lužické pověsti o Krabatovi

pochází z okolí oseckého kláštera.
A jak by se zmíněná pověst dostala
do Horní Lužice? V době, kdy Krawat žil v Loučné, žili v oseckém
klášteře dva cisterciáci, kteří pocházeli z Horní Lužice, konkrétně
z Kulowa, právě z místa, ke kterému
se pověst o Krabatovi vztahuje.
Vztahy mezi oseckým klášterem
a okolím Kulowa tedy nepochybně
existovaly. Bude-li nalezen nějaký
další zápis dokazující, že obě pověsti mohly vzniknout pod Krušnými horami a v Horní Lužici nezávisle na sobě, ukáže teprve čas.
Zatím nejstarší dosud objevený
záznam o čarodějově učni v kronice oseckého kláštera spíše potvrzuje, že pověst o čaroději Krabatovi má své kořeny v Krušnohoří,
konkrétně v naší Loučné, v osobě
sedláka Hanse Krawata, který dal
místní název i lokalitě kde žil – loučenskému „Kravčáku“.
A ono zmíněné strašidlo? Dodnes se pohybuje po lesích v okolí
„Kravčáku“ duše zabitého Švéda,
který byl hozen do Černé, nebo-li
Krawatovy jeskyně a klid tu nikdy
nenašel. Po nocích se toulá okolními lesy a volá své dávno zmizelé
druhy. Klidu dojde jen tehdy, pokud někdo najde jeho kosti a pohřbí
je společně k jeho druhům...
(Zdroj: podle kroniky města Lomu
a PhDr. Jiřího Wolfa
z Muzea města Duchcova)
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Jízdní řád
do kapsy

Všichni čtenáři Lomské radnice dostávají i letos dárek od pana Antonína Mazance, který každoročně
připravuje „jízdní řád do kapsy“, ve kterém zohledňuje autobusovou i vlakovou dopravu z a do Lomu
směrem na Litvínov, ale u vlaků i spoje směr Teplice a Ústí nad Labem. Za jeho dlouholetou aktivitu mu
děkujeme. Velmi si vážíme toho, že bez nároku na odměnu pan Mazanec například díky aplikaci IDOS
vyhledal pro mnoho obyvatel Lomu důležité informace týkající se dopravy vlakem, autobusem a MHD.
Tlumočíme mu tímto jistě i poděkování od těch našich čtenářů, kterým „jízdní řád do kapsy“ pomůže.

ODJEZDY Z LOMU
Všední dny
n Autobusové linky
Lom náměstí – Litvínov: 4:52D, 5:22K, 6:02B, 6:27CH, 7:02B,
7:30CH, 8:02B, 8:27CH, 10:02B, 11:27CH, 12:02B, 13:27CH, 14:02B,
14:27CH, 15:02B, 15:29CH, 16:02B, 16:27CH, 17:02B, 17:27CH,
18:02B, 18:27CH, 19:02B, 19:27CH, 21:02B, 23:02B. Vysvětlivky: D –
z Duchcova, K – z Krupky, CH – z Chlumce, B – z Bíliny.
n DPmMaL číslo 13
Lom náměstí – Loučná / Litvínov: 5:18, 5:48, 6:18, 7:03, 8:18, 10:18,
12:18, 13:18, 14:18, 15:18, 16:18, 17:18, 18:18, 19:35, 20:35, 22:05.
Vysvětlivky: odjezdy z Lomu od hřbitova vždy o 2 minuty dříve.
n ČD
Lom – Litvínov: 1:44, 5:12, 5:38, 6:15, 6:59, 7:15, 8:15, 9:15, 10:15,
11:15 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15,
21:15, 23:05.
Lom – Teplice: 4:42Ú, 4:59OL, 5:46Ú, 6:02T, 6:46Ú, 7:23T, 7:46Ú,
8:46Ú, 9:46Ú, 10:46Ú, 11:46Ú, 12:46Ú, 13:46Ú, 14:46Ú, 15:46Ú,
16:46Ú, 17:46Ú, 18:46Ú, 19:46T, 20:31T, 22:05T, 23:31T.
Vysvětlivky: Ú – přímý do Ústí n/L., T – Teplice, OL – v Oldřichově
přestup.
Sobota + neděle
n Autobusové linky
Lom – Litvínov: 4:58D, 7:03B, 7:18D, 9:18D, 10:28OS, 11:18D,
12:28OS, 13:18D, 15,18D, 16:08OS, 17:18D, 19:03B, 19:18D. Vysvětlivky: D – z Duchcova, B – z Bíliny, OS – z Osek–Dlouhá Louka.
n DPmMaL číslo 13
Lom náměstí – Loučná / Litvínov: 5:05, 6:05, 8:05, 10:05, 12:05, 14:05,
16:05, 18:05, 20:05, 22:05.
n ČD
Lom – Litvínov: 1:44, 5:44, 7:25, 9:25, 11:25, 13:25, 15:25, 17:25,
19:25, 21:25, 23:05.
Lom – Teplice: 4:42, 6:31, 8:31, 10:31, 11:51Úsp, 12:31, 14:31, 16:31,
16:51Úsp, 18:31, 20:31, 22:05. Vysvětlivky: Úsp – přímý do Ústí n/L. –
spěšný vlak.
ODJEZDY Z LITVÍNOVA SMĚR LOM
Všední dny
n Autobusové linky
Litvínov Jiráskova ulice – Lom: 4:19B, 5:22CH, 5:49B, 6:22CH, 6:39B,

Zpěváci opět zaplnili kostel
Nejsvětější Srdce Páně
Stejně jako v roce 2018 zaplnili
obyvatelé Lomu kostel Nejsvětější
Srdce Páně i 11. prosince při celorepublikové akci Česko zpívá koledy. Starostka Kateřina Schwarzová během přivítání požádala,
aby nejdříve všichni společně minutou ticha uctili památku obětí
tragédie v ostravské fakultní nemocnici, kde, jak se později ukázalo, střelec zabil sedm lidí a dva
zranil. Ve své řeči pamatovala i na
pozůstalé po obětech tohoto ne-
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štěstí. Společně se sborem žáků
místní základní školy a za tónů
reprodukované hudby pak přítomní zpívali známé koledy – Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma,
Jak jsi krásné, neviňátko, Pásli
ovce valaši a Vánoce, Vánoce přicházejí. Vedle připravených zpěvníků se příchozí mohli osvěžit
i teplým čajem. Jako by pro ještě
lepší navození sváteční atmosféry
cestou z kostela jemně padal sníh.

7:49B, 8:22CH, 9:49B, 10,22CH, 11:49B, 12:22CH, 13:22CH, 13:49B,
14:22CH, 14:49B, 15:22CH, 15:49B, 16:22CH, 16:26B, 17:22CH,
17:49B, 18:22CH, 18:52O, 19:37K, 20:37B, 22:37D. Vysvětlivky: CH –
do Chlumce, K – do Krupky, D – do Duchcova, O – do Oseku. Z autobusového nádraží odjezdy o 2 minuty dříve.
n ČD
Litvínov – Lom: 4:36Ú, 4:53OL, 5:40Ú, 5:56T, 6,40Ú, 7:16T, 7:40Ú,
8:40Ú, 9:40Ú, 10:40Ú, 11:40Ú, 12:40Ú, 13:40Ú, 14:40Ú, 15:40Ú,
16:40Ú, 17:40Ú, 18:40Ú, 19:40T, 20:25T, 21:59T, 23:25T.
Vysvětlivky: T – do Teplic, O – do Oldřichova, Ú – přímo do Ústí n/L.
Sobota + neděle
n Autobusové linky
Litvínov Jiráskova ulice – Lom: 4:24B, 6:37D, 8:37D, 9:37OS, 10:37D,
11:37OS, 12:37D, 14,37D, 15:17OS, 16:24B, 16:37D, 18:37D, 20:37D.
Vysvětlivky: B – do Bíliny, D – do Duchcova, OS – do Osek–Dlouhá
Louka.
n ČD
Litvínov – Lom: 4:36T, 6:25T, 8:25T, 10:25T, 12:25T, 14:25T, 16:25T,
18:25T, 20:25T, 21:59T, 23:25T. Vysvětlivky: T – do Teplic.
ODJEZDY Z TEPLIC A Z ÚSTÍ NAD LABEM SMĚR LOM
Všední dny
n ČD
Teplice – Lom: 1:24, 4:48, 5:10OL, 5:54, 6:38, 6:54, 7:52, 8:54, 9:54,
10:54, 11:54, 12:54, 13:54, 14:54, 15:54, 17:54, 18:54, 19:54, 21:05,
22:45. Vysvětlivky: OL – v Oldřichově přestup, ostatní spoje přímo.
Ústí nad Labem – Lom: 1:00T, 3:31OL, 4:33T+OL, 5:34Li, 5:58T,
6:34Li, 7:33Li, 8:34Li, 9:34Li, 10:34Li, 11:34Li, 12:34Li, 13:34Li,
14:34Li, 15:34Li, 16:34Li, 17:34Li, 18:34Li, 19:34Li, 20:43T, 22:20T.
Vysvětlivky: T – v Teplicích přestup, T+OL – přestup v Teplicích i v Oldřichově, Li –přímo do Litvínova.
Sobota + neděle
n ČD
Teplice – Lom: 1:24, 5:24, 7:05, 8:41, 9:05, 11:05, 13:05, 13:34, 15:05,
17:05, 19:05, 21:05, 22:45.
Ústí nad Labem – Lom: 1:00T, 4:58T, 6:43T, 8:22Li, 8:43T, 10:43T,
12:43T, 13:15Li, 14:43T, 16:43T, 18:43T, 20:43T, 22:20T. Vysvětlivky:
T – v Teplicích přestup, T+OL – přestup v Teplicích i v Oldřichově, Li –
přímo do Litvínova.
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Vánoční jarmark se vydařil Kouzlo adventu v MŠ Loučná
V první polovině prosince se
i tentokrát část budovy lomské základní školy proměnila v tradiční
vánoční trh plný stánků a spokojených návštěvníků i nakupujících,
ale i pohody a dobré nálady. „Jsme
rádi, že celá řada obyvatel využila
možnost načerpat vánoční atmosféru, potkat se se sousedy, známými i se svými bývalými učiteli
či pedagogy svých dětí,“ hodnotí
ředitel školy Jaroslav Zajíc. O na-

vození příjemné atmosféry se postarali členové školního sboru, se
kterými si někteří návštěvníci jarmarku zazpívali. Bonusem pak je,
že si každý může zakoupit nějakou drobnost vyrobenou žáky ZŠ
a dětmi z MŠ pro sebe, své přátele
či rodinu, nebo ochutnat vánoční
cukroví, které školáci rozdávali.
„Děkujeme za stálou přízeň a těšíme se na jarmark velikonoční,“
uzavírá Jaroslav Zajíc.

Začátkem měsíce jsme „Otevírali dveře adventu“. Lampionovým
průvodem plným vánočních úkolů
a rituálů jsme došli až k „Ježíškově
schránce“, kam si děti společně s rodiči mohli vhodit vánoční přání.
Děti si užily „Čertí školku“, den
plný her, soutěží a čertího skotačení v maskách. Příchod „Mikuláše,
čerta, anděla a sněhuláka Olafa“ si
děti mohly prožít díky Městskému
úřadu Lom, který nám poslal jedinečnou návštěvu v úchvatných maskách, která dětem rozdala sladké odměny. Dorazilo k nám také divadlo
„na Klice“ s pohádkou „O zlatém
prasátku“, poté pro změnu navštívily
děti „Docela velké divadlo v Litvínově“, kde mohly vidět mimořádné
představení „Betlémská hvězda“.
„Vánoce ve školce“ jsou naší velice oblíbenou jarmareční slavností,
kde děti rodičům zpívají na schodech, připomínají si vánoční tradice,
jako je pouštění lodiček či například
rozkrajování jablka. Rodiče si odnesli výrobky dětí, adventní věnce
a jiné vánoční dekorace. Atmosféra

byla jako vždy naprosto kouzelná,
uvolněná, provoněná vánočním
cukrovím a punčem.
Pomyslnou třešinkou na našem vánočním dortu je každoroční „Vystoupení pro seniory“ v penzionu Loučná,
kde děti vánočními písněmi, básněmi
a otevřeným srdíčkem, dokáží vyčarovat úsměv na nejedné tváři našich
seniorů. A protože jsou Vánoce skutečně obdobím štědrým, děti obdarovaly také naše zvířata „Nadílkou
v lese“, kam odnesly mrkve, jablka
a jiné dobroty, které naši chlupatí kamarádi v zimě jistě ocení.
Za kolektiv MŠ Loučná
Hana Baumruková

Aktuality ze školních lavic
Jídelníček v ZŠ Lom: Co si můžeme objednat?
datum den

polévka

27. 01. pondělí čočková

hlavní jídlo
vepřová kýta na celeru, rýže

28. 01. úterý

drůbeží
s kapáním

bramborák s uzeným masem a se zelím

03. 02. pondělí

s drožďovými
noky

švejkův guláš, houskový knedlík

04. 02. úterý

česnečka

francouzské brambory, okurkový salát

05. 02. středa

fazolová

vepřová játra na cibulce, rýže

06. 02. čtvrtek

hráškový krém
se smetanou

kuřecí stehno po srbsku, těstoviny

07. 02. pátek

zeleninová se
špenátovými
noky

květákový mozeček, brambor

10. 02. pondělí

hrachová
s krutony

kuřecí maso na zelenině, rýže

11. 02. úterý

zeleninový
italský zbruf se sýrem, špagety
vývar s vločkami

12. 02. středa

vývar s játrovými
rýžový nákyp s ovocem
knedlíčky

13. 02. čtvrtek

bramboračka

hovězí maso na žampionech, těstoviny

14. 02. pátek

cizrnová

čevabčiči, brambor, hořčice, cibule

hovězí
17. 02. pondělí
s těstovinou

vepřová kýta na celeru, těstoviny

18. 02. úterý

brokolicový
krém se
smetanou

19. 02. středa

krupicová s vejci kuřecí prsa na pórku, rýže

20. 02. čtvrtek

hrstková

koprová omáčka s vejcem, houskový knedlík

21. 02. pátek

drůbeží vývar
se sýrovým
kapáním

zapečené těstoviny s vepřovým masem

rybí karbanátek, bramborová kaše, okurka

Změna jídelníčku vyhrazena. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě bez skla
dování. Bližší informace dostanete na telefonu 734 579 193.

Jarní prázdniny ve školce a škole. MŠ Loučná bude v době jarních
prázdnin od pondělí 3. února do pátku 7. února uzavřena. Děti je
možné umístit do MŠ Lom. Jarní prázdniny ve škole navazují na
pololetní prázdniny. Vysvědčení bude žákům předáno ve čtvrtek
30. ledna a do školy nastoupí opět až v pondělí 10. února 2020.

Další obohacující setkání dětí se seniory
Každoročně se v Mateřské
škole Lom snažíme zvláště v předvánočním čase myslet na „naše“
seniory. Děti to možná ještě někdy
nedokáží nahlédnout, ale my víme,
že všechna tato společná setkání
nesou v malém gestu obrovskou
váhu citu a lidskosti. Prostřednictvím výměny vzájemných drobných radostí dochází během těchto
chvil k něčemu, co spíše než slova,
zachytí vnímavé a citlivé srdce
těch, kteří to prožili. Vystoupení
v Kulturním domě Lom na vánoční

besídce seniorů i naše osobní návštěva u babiček a dědečků v pensionu pro naše nejstarší, toho byla
jistým důkazem. Děti potěšily zpěvem, recitací, tanečkem a vlastnoručně vyrobenými dárečky, senioři
pak děti štědře odměnili vynikajícím mlsáním. Děkujeme!
Všem čtenářům Lomské radnice přejeme především pevné
zdraví a všechno dobré v celém
novém roce 2020!
Jitka Strýhalová,
vedoucí MŠ Lom
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Prosinec očima lomských seniorů
Prosinec Klub seniorů Lom 1
zahájil účastí o první adventní neděli na celoměstském rozsvícení
Vánočního stromu andělem, kde
byly slyšet vánoční písně, voněl
punč, vánočky i klobásy. O nádherný zážitek se nám poté postarali
Litvínovští trubači vystoupením
v lomském kostele. Šestého se sou-

těžilo na vánoční téma v litvínovské Citadele, když lomští senioři
při akci „Bavíme se navzájem“ vybojovali páté místo z 22 týmů. Již
11. 12. jsme zpívali koledy spolu
s dalšími Lomáky v kostele a následující den jsme uskutečnili
v kulturním domě setkání s hudbou,
pohoštěním, bohatou tombolou
a s milou návštěvou.
Nikdy na nás nezapomene starostka Kateřina Schwarzová,
radní pro sport a kulturu Martina Šípová
a radní i zastupitel
Bronislav Schwarz.
O velmi pěkné vystoupení se postaraly děti z MŠ Lom
pod vedením učitelek Strýhalové a Ha-

Na zesnulé horníky se nezapomíná
Před 86 lety, konkrétně 3. ledna
v 16:45 hodin, se v dole Nelson III
u Oseka otřásla země při výbuchu.
Neštěstí si tehdy vyžádalo 142
obětí a při likvidaci následků zahynuli další dva havíři. U památníku nad nádražím ČD v Oseku se
pravidelně koná pietní akt, kterého
se účastní i zástupci našeho města.
I v sobotu 4. ledna 2020 při pietním aktu u pomníku katastrofy
uctili památku zahynulých horníků starostka Kateřina Schwarzová spolu s radním a zastupitelem Bronislavem Schwarzem,
stejně jako hejtman
kraje, zástupci dalších okolních měst
a obcí i hornických
spolků z české a německé strany Krušných hor.
Exploze, která zasáhla celý důl Nelson,

je podle historiků třetí největší hornickou katastrofou na území nynější České republiky. „Je důležité
si takové tragédie stále připomínat. Na zesnulé horníky se nezapomíná,“ říká mimo jiné starostka
Kateřina Schwarzová a dodává:
„Hornictví patří v našem kraji
k velmi váženým zaměstnáním a za
těžkou práci je třeba každému horníkovi poděkovat. O to větší soucit
bychom měli mít se sirotky a vdovami, co po katastrofách na dolech
zůstanou bez ohledu na to, zda to
bylo před lety či dnes.“

Klub seniorů Lom 1 v roce
2020 zdraví všechny spolu
občany bez rozdílu, zda byd
lí v dolní či horní části města
či v Loučné a přeje každému
z nich hodně zdraví, spoko
jenosti a vzájemné úcty.

matové, které přinesly i drobné dárečky pro seniory. Nechyběli jsme
ani na jednání zastupitelstva v kulturním domě a zatleskali jsme pěti
vybraným občanům, kterým bylo
uděleno čestné občanství města
Lom. Klub seniorů Lom 1 pro své
členy připravil i rozlučkové odpoledne s rokem 2019, když nechyběla hudba, přípitek a výborný guláš od místní firmy Krušnohorské
uzeniny J+J Radoš s.r.o. Moc děkujeme. O velké překvapení se postarala paní starostka s manželem,
kteří nám přišli popřát do nového
roku 2020. Navštívili jsme, jako
každý rok, i trhy v Drážďanech.
Odpoledne posledního dne roku
2019 jsme přišli na náměstí na silvestrovský zábavný program zakončený ohňostrojem. Slavnostně
jsme se společně rozloučili s rokem
starým a přivítali nový.
Marie Pauchlá
předsedkyně KS-Lom 1

Dne 20. prosince uplynul jeden smutný rok, co nás opustil náš milovaný manžel Josef
Vaňo. S velkou bolestí a láskou
vzpomíná manželka s dětmi
a Eva s Vlastimilem. Všem děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 8. ledna uplynulo sedm
let od úmrtí paní Heleny Dvo
řákové a zároveň si připomeneme 24. února její nedožité
85. narozeniny. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi. Zarmoucená rodina.

Blahopřejeme
Během ledna již oslavili či oslaví svá životní jubilea tito občané
města Lomu:
Zdeněk Brabec, Marie Křiván
ková, Jaroslav Novotný, Jiřina
Švamberková, Marcela Halvo
vá, Miluše Krejzová, Zděnka Ho
krová, Libuše Hakszerová, Josef
Radiměřský, Marie Ptáčková,
Eva Herzigová, Jana Tomášová,
Alžběta Krčmářová a Jiří Ottis.
Hodně pohody, zdraví a životního optimismu přeje vedení města.

Tipy na volný čas (do 15. února)
18. 01.
22. 01.
22. 01.
24. 01.
24. 01.
25. 01.
26. 01.
29. 01.
29. 01.
30. 01.
01. 02.
02. 02.
12. 02.

Vzpomínáme

dětské divadlo Čert a Káča – Docela velké divadlo Litvínov, od 16.00
zábavná show Screamers Vás baví – Citadela Litvínov, od 19.00
koncert Neil Zaza Band – Attic club Litvínov, od 19.00
Galadegustace světových vín – Citadela Litvínov, od 18.00
Tančírna – taneční večery pro veřejnost – Citadela Litvínov, od 19.00
dětské divadlo O pejskovi a kočičce – Docela velké divadloí Litvínov, od 16.00
taneční zábava Malá muzika Chomutov – Citadela Litvínov, od 16.00
divadlo Klára 3847 – příliš mnoho hvězd – Docela velké divadlo Litvínov, od 19.00
zábavný pořad Na stojáka! – kino Kosmos Most, od 20.00
přednáška 150 let železnice na Mostecku – Oblastní muzeum Most, os 17.00
koncert Monkey Bussines – Attic club Litvínov, od 19.00
Malování s Pavlem Lakomým – Oblastní muzeum Most, od 10.00
cestovatelská projekce – Ladislav Zibura „40 dní pěšky do Jeruzaléma“ – Citadela Litvínov, od 19.00.

Dne 12. ledna to byly tři roky,
co nás opustil manžel a tatínek
pan Zdeněk Wolf. Vzpomíná
manželka Zdeňka, děti Zdeňka, Zděnda a Barča s rodinami.

Dne 18. ledna uplynul smutný rok od okamžiku, kdy nás
navždy opustil náš milovaný
manžel, otec, děda, strýc a švagr pan Zdeněk Kalach. S láskou vzpomíná manželka Jaruš,
synové Zdeněk a Pavel s rodinami a Hejnalovi, Krepčíkovi,
Marešovi a Císařovských.
Materiály ke zveřejnění v rubrice
Vzpomínáme přineste do redak
ce Lomské radnice nejpozději do
25. dne v měsíci. Děkujeme.
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V Kulturním domě v Lomu se již podruhé uskutečnila 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 na
šem městě. Akce se setkala s velkým ohlasem veřejnosti, a tak doufáme, že jsme přispěli k počátku krásné tradice a s našimi lomskými krea
tivci se budeme setkávat častěji. I nadále proto pokračujeme v představování našich lomských šikovných rukou.

Lomské šikovné ruce: Adéla Bechyňská
Paní Adéla Bechyňská je dá se říci lomská rodačka a patriotka, která
v našem městě žije s roční přestávkou prakticky od dětských let. Pra
cuje pro zahraniční firmu a svého koníčka, kterým je šití a pletení, vy
užívá nejen jako možnost obdarovat své blízké nějakým příjemným
a hřejivým kouskem, ale také jako účinnou terapii k odreagování se
od každodenního shonu a stresu.

Pletení je neobyčejně kreativní, ale i uklidňující
koníček. Pletené doplňky i oblečení se vrací do módy
a co je hlavní – je to úžasná činnost, při které můžete
popustit uzdu fantazii a vytvářet originální výtvory.
První pletené oděvy jsou známé již ze starého Egypta
a zajímavostí také je, že původně to byla ryze mužská
profese. Vědecké studie také dokázaly, že se při
činnostech, kterým se říká textilní terapie, vyplavuje
hormon štěstí a zahání tak negativní myšlenky.
si ale vybírám a nakupuji jen 100%
bavlnu nebo len.
V minulém roce jsem se vrátila k pletení. Pletení je neobyčejně kreativní, ale i uklidňující koníček. Pletené doplňky i oblečení
se vrací do módy a co je hlavní –
je to úžasná činnost, při které můžete popustit uzdu fantazii a vytvářet originální výtvory. První pletené
oděvy jsou známé již ze starého
Egypta a zajímavostí také je, že
původně to byla ryze mužská profese. Vědecké studie také dokázaly,
že se při činnostech, kterým se říká
textilní terapie, vyplavuje hormon
štěstí a zahání tak negativní myšlenky. Začínala jsem samozřejmě
s levnějšími variantami, které nejsou vůbec přírodní. Poté co jsem
ale vyzkoušela čistou vlnu, alpaku,
mohér a kašmír, tak už nesáhnu po
ničem jiném. Jde samozřejmě někdy o investici, ale myslím, že se
vyplatí. Již dlouho neplatí, že vlna
kouše. Používám vlnu, která je
velmi příjemná, měkká a můžou

„V Lomu žiju od malička,
a i přes rok v cizině a poté v našem
hlavním městě, jsem se rozhodla
vrátit, koupit zde dům a založit rodinu. Pořád beru naše město jako
klidné a přátelské a těší mě stále
více aktivit, které mohu i s našimi
dětmi sdílet.
Již přes 15 let pracuji v kanceláři a jsem denně v kontaktu se zákazníky ze zahraničí. Naši dva synové mi také dávají někdy zabrat,
a právě proto se potřebuji někde
odreagovat. V létě je to zahrada a od
podzimu do jara ruční práce. Plést,

ji nosit i malé děti. Moji synové
vždy raději sáhnou po upletené čepici než koupené a já jsem za to
šťastná. Vlna je známá svou termoregulační vlastností, tedy v zimě
hřeje a v létě chladí. Navíc se nemusí prát jako běžné prádlo, svetr
stačí na vzduchu provětrat a prát
se musí opravdu jen dva až třikrát
za rok. Máme to již odzkoušené.
Stále více se také zaměřuji na to,
odkud vlna pochází a jak je zpracovaná. Dávám přednost vlně od
malých farmářů nebo od výrobců,
kteří od nich jejich vlnu nakupují
a dále zpracovávají. A tudíž je
mohu svým výběrem podpořit.
V tuto chvíli prodávám své výrobky ve dvou obchůdcích u nás
na severu a na Fleru pod přezdívkou With AB, či na jejich jarmarcích. Zatím vše dělám pro radost
a uvidí čas, jak se vše vyvine.
A mohu-li čtenářům Lomské
radnice něco doporučit? Pleťte,
háčkujte, tvořte, budete vyrovnaní
a šťastní!“

šít a vyšívat mě naučila mamča
s babičkou, když mi bylo asi šest
let. Vždy jsem brala tyto činnosti
spíše jen jako odpočinek, ale když
se mi narodil první syn, tak mně
kamarádka nabídla, jestli bych do
jejího obchůdku neušila pár tašek.
A z tašek se staly obaly na knihy,
záložky, taštičky na drobnosti, penálky, pytlíčky a další drobné věci.
Látky nakupuji buď české nebo
z Ameriky, kde jsou více zaměřeni
na patchwork a látky jsou v balíčkách již sladěné a dají se koupit již
nastříhané například na deku. Vždy
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