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Projížďky na koních

V celorepublikovém kole soutěže Radniční
listy roku 2020 jsme určitě nepropadli
„Myslím, že jsme ostudu neudělali,“ komentuje starostka
Kateřina Schwarzová výsledek
celorepublikového kola soutěže Radniční listy roku 2020.
Naše Lomská radnice se umístila na 36. místě ze 69 účastníků soutěže v kategorii obcí
a měst od 2 do 10 tisíc obyvatel, když v kraji byla třetí
a v okrese Most první.
„Jedná se tedy o kvalitní
a dobře hodnocený zpravodaj,
vycházející s měsíční frekvencí,
což vždy klade vysoké redakční
nároky,“ uvádí se mimo jiné
v hodnocení porotců, kteří se rovněž shodli na tom, že: „U měsíčníku není vždy tolik času na tak

důkladné zpracování, jako například u čtvrtletníku. Přesto je zpravodaj z hlediska korektur textu
a celkového zpracování na skvělé
úrovni.“ Vedle uvedených plusů
porotci naznačili i místa pro zlepšení směrem k vítěznému velmi
výpravnému a rozsáhlému měsíčníku města Tišnov. Toto město
je co do počtu obyvatel jedním z největších v dané kategorii, tedy porota samozřejmě
vnímá rozdíl mezi městem se
3 tisíci obyvatel, a téměř desetitisícovým Tišnovem – menšímu
městu by se zpravodaj podobného rozsahu tvořil velmi obtížně.
„Přesto se Lom o to pokusí,“ uzavírá Kateřina Schwarzová.

Upozorňujeme účastníky akce, že z ní může být pořizována fotodokumentace pro účely propagace města, ke zveřejnění v novinách a web. stránkách města Lom.

Dovolte mi i prostřednictvím
Lomské radnice poděkovat všem
těm občanům našeho města, kteří
v době, když na nás stín v podobě
„Koronaviru“ dopadl, ani na chvilinku nezaváhali a okamžitě nabídli
pomocnou ruku, začali opatřovat respirátory a šít i vyrábět roušky. Sháněli desinfekce. Rozváželi ochranné
prostředky občanům až domů či jim
jezdili nakupovat. Jiní po večerech
desinfikovali město.
Má slova díků a uznání patří
všem mým kolegyním – spolupracovnicím a kolegům – spolupracovníkům z Městského úřadu Lom. Děkuji zaměstnancům našeho města.
Jmenovitě bych vyzdvihla ochotu
a rychlou pomoc z rukou zastupitelů
města – má nejbližší spolupracovnice Martina Šípová, Roman Lafek,
Bronislav Schwarz, Zbyněk Vodák,
Jana Sýkorová, Miroslav Třetina,
Marian Dancso. Velmi děkuji i Mi-

roslavu Mertlovi, Františku Šípovi,
Martě Schejbalové, Daniele Vodákové, Zitě Hošnové, Lence Francírkové, Kateřině Michálkové, Blance
Čevonové, Martině Weissové,
Janě Nigrinové, Přemyslu Nigrinovi, Anně Bartůňkové, Světle Vargové, Dagmar Kopecké, Adéle Bechyňské, Martě Slachové, Veronice
Slunečkové, Thu Thanh Dinhové,
Lindě Popovič, Jindřišce Čmerdové,
o nichž vím, že pomáhali a pomáhají
a současně tímto děkuji jejich rodinám za vstřícnost a pochopení.
Děkuji vedení školy a obou školek, za skvělé zvládnutí nelehké situace. Děkuji všem Lomákům za to,
že se v této nelehké době vzájemně
podporovali a dále i podporují. Mým
velkým přáním je, aby v nelehké
době nikdo nebyl na všechno sám.
Jsem na vás, milí Lomáci, hrdá.
Kateřina Schwarzová,
starostka města Lom

Jaký vliv na běžný život v Lomu má a bude
mít postupující revitalizace a elektrizace trati
Oldřichov u Duchcova – Litvínov?
Již únorové číslo Lomské radnice informovalo čtenáře o důvodech neprůjezdnosti železničního
viaduktu v Lomu pod kostelem, rekonstrukci mostu evidenční číslo
27-011 na silnici I/27 u Litvínova
a rekonstrukci železničního přejezdu P 2168 v Louce u Litvínova
a zároveň o objízdných trasách
i plánovaných termínech dokon-

čení. Vše souvisí s revitalizací
a elektrizací trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov. „Tentokrát informujeme o dalším předpokládaném
průběhu stavby pro druhou polovinu
roku 2020 a jejím případném dopadu na chod v obcích a městech podél stavby,“ říká starostka Lomu Kateřina Schwarzová.

Pokračování na str. 2

V souvislosti s revitalizací a elektrizací trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov
velký jeřáb snesl původní ocelovou část železničního viaduktu v Lomu pod
kostelem. Podle dosavadního vývoje prací se předpokládá, že 26. a 27. srpna se bude opět zpět ukládat ocelová konstrukce.
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Jaký vliv na běžný život v Lomu má a bude
mít postupující revitalizace a elektrizace trati
Oldřichov u Duchcova – Litvínov?
Dokončení ze str. 1
„V současné době vrcholí práce
na silničním nadjezdu v Litvínově
a je předpoklad ukončení uzavírky silnice, a tedy objížďky přes
město. Děkuji všem za trpělivost
po celou dobu výstavby,“ v dopise
starostce Lomu mimo jiné uvádí
Ing. Vladimír Zajíc, ředitel stavby.
Uzavírka skončila 15. 7.
Ještě více obyvatele Lomu
pak zajímá průběh uzavírky ulice
ČSA pod železničním viaduktem, kdy se jedná o sloučenou
uzavírku z důvodů prací na korytu Lomského potoka a na železnici. Tento stav by měl trvat
do 31. července. Pak již bude zapotřebí pouze částečné omezení
na chodníku pro konečné úpravy,
což je významné upozornění pro
všechny chodce, kteří se budou
pohybovat tímto místem v inkriminovanou dobu. Pro motoristy
vedení stavby výraznější omezení

na tomto místě předpokládá ještě
26. a 27. srpna, kdy se bude ukládat ocelová konstrukce.
Co se týče omezení dopravy
v okolních městech a obcích v souvislosti s touto stavbou, tak v Oseku
v Hřbitovní ulici bude provoz omezen opět 11. a 12. srpna, kdy se bude
vkládat nová mostní konstrukce.
V Jeníkově se má pracovat na
mostě v km 43,774 v době mezi
4. zářím až 29. říjnem 2020.
Uvedené termíny jsou plánované, investor stavby pravidelně
jednou za měsíc svolává kontrolní
den. „Vážená paní starostko, chtěl
bych nejen Vás ale i obyvatele
a návštěvníky Vašeho města požádat o trpělivost a schovívavost. Já
i tým, který vedu uděláme vše pro
to, aby naše přítomnost život u vás
co nejméně komplikovala. Děkuji
za pochopení a spolupráci,“ uzavírá Ing. Vladimír Zajíc, ředitel
stavby.

Veterináři spustili novou databázi ztracených psů.
Více na https://www.svscr.cz/databaze-ztracenych
-a-nalezenych-psu/.

Jedno hřiště již dětem slouží,
Březnová Lomská radnice informovala o chystaných akcích ze schváleného rozpočtu města. Tentokrát přinášíme obyvatelům další pozitivní
informaci, jedna ze zmíněných plánovaných aktivit je již hotová a slouží veřejnosti, druhá je před dokončením. „Jedná se o nové dětské hřiště v Loučné a parkovou úpravu v ulici Osecká,“ informuje starostka Kateřina Schwarzová.

Dětské hřiště v Loučné
před dokončením
Dodavatelská firma právě finišuje na výstavbě dětského hřiště
v Loučné pod bývalou sokolovnou. Pokud bude během srpna hotové, nebude nic bránit jeho pře-

dání veřejnosti k užívání. O bližší
upřesnění vás budeme informovat
Park v Osecké ulici již děti
i dospělí užívají
K vytvoření parku pro relaxaci,
odpočinek a zábavu dětí i dospělých

Lom – Osecká ulice

Úprava počtu kontejnerových
stání na ulici PKH
Obyvatelé bydlící podél ulice Podkrušnohorská mohou třídit odpad do
kontejnerových stání v ulicích K. H. Máchy a Novostavby u č.p. 123 a 124
(pensiony pro seniory).

Chceme mít Lom zdravější
Zvýšená hygiena se stala nedílnou součástí našeho života a dodržování základních pravidel ochrany
zdraví do budoucna zůstane již každodenní zodpovědností i všech
obyvatel Lomu. S probouzením veřejného života je více než kdy jindy
důležitá důkladná hygiena rukou.
Na všech místech s vysokou koncentrací lidí by proto měla být spolehlivá možnost jejich dezinfekce.
Venkovní stojan na dezinfekční pří-

pravek na ruce je od konce května
instalován na náměstí Republiky před Městským úřadem Lom
a druhý je v části Loučná na ulici
PKH, poblíž památníku zaniklých
důlních děl. Ve vnitřních prostorách pak byly umístěny dávkovače
s dezinfekcí mimo jiné ve škole
a školkách i v penzionech pro seniory. Pevně věříme, že tento krok ke
zvýšení hygieny přispěje k našemu
městu zdravějšímu.

Rada města Lom zrušila původní kontejnerové stání u otočky
autobusu v Lomu na ulici PKH
u památníku zaniklých důlních děl
proto, že neplnilo svou funkci. „Na
základě místního šetření bylo zjištěno, že slouží převážně k tomu,
aby tam projíždějící řidiči odložili svůj odpad, a přitom se nejednalo o místní obyvatele. Na jejich,
na černo zde odložený odpad, pak
dopláceli obyvatelé našeho města,“
vysvětluje starostka Lomu Kateřina Schwarzová proč město přistoupilo k redukci počtu kontejnerových stání na ulici PKH.

Místní obyvatelé, kteří nebydlí
v rodinných domcích, mají nyní
možnost pokračovat ve třídění
odpadu do kontejnerových stání
v ulici K. H. Máchy a v ulici Novostavby u č.p. 123 a 124. Tato
dvě stání budou ještě co nejdříve
posílena.
„Majitelé rodinných domů,
kteří tak zatím ještě neučinili, si
mohou požádat o popelnice na tříděný odpad na městském úřadě na
telefonním čísle 476 769 869. Po
dohodě jim budou umístěny k jejich rodinnému domu,“ uzavírá
Kateřina Schwarzová.

Kontejnerové stání v ulici K. H. Máchy

Kontejnerové stání v ulici Novostavby
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druhé se dokončuje
se využilo revitalizované území po
odstranění bytového domu čp. 205
v Osecké ulici. Dle informací uveřejněných v březnovém čísle Lomské radnice je oplocený prostor
osazen dětskými herními prvky, lavičkami a dalším městským mobiliářem, cesty jsou vysypané štěrkovým povrchem. Schválený

provozní řád parku a hřiště je vyvěšen u vstupu. „Přejeme všem, dětem i dospělým prožití mnoho krásných chvil a bezstarostné zábavy,“
vzkazuje obyvatelům starostka Kateřina Schwarzová a dodává, že zeleň, kterou někteří postrádají, bude
včetně vzrostlých stromů vysazena
na podzim.

Město se musí opravovat,
zvelebovat, musí žít
Z důvodů prognóz souvisejících
s očekáváním propadů na straně
daňových příjmů vlivem pandemie, v současné době vedení
města Lom reviduje rozpočet pro
zajištění jeho stabilizace.
Na pořadu dne budou zcela jistě
přesuny v rámci rozpočtu a rozpočtová opatření, která by měla
udržet rozpočet města v černých
číslech. „Hledají se úsporná opatření, bude se šetřit v provozu,
možná dojde k odkladu některých
běžných a investičních nákladů
a výdajů,“ říká starostka města Kateřina Schwarzová a pokračuje:
„Město nechce zatím omezovat

například údržbu silnic, veřejné
osvětlení nebo investiční akce,
které byly součástí rozpočtu pro rok
2020.“ Investice se nemohou úplně
zastavit, město se musí opravovat,
zvelebovat, musí žít. Řada zakázek
je již schválena a byl by problém
je rušit, zejména ty zasmluvněné.
„Šetřit město bude, zřejmě hlavně
na straně provozních výdajů. Nechceme zatím, pokud to nebude
nezbytně nutné, omezovat investice a obnovu majetku města,“ uzavírá Kateřina Schwarzová. Dobrým
příkladem je například oprava svépomocí nevyhovujícího veřejného
osvětlení (viz. 2x foto).

Loučná – pod bývalou sokolovnou

Pošta PARTNER Lom u Mostu 2
je přestěhovaná
Pošta PARTNER Lom u Mostu 2 se na rozhraní dubna a května
přestěhovala po Podkrušnohorské
ulici o několik desítek metrů do
nových a větších prostor budovy
bývalé sokolovny v čísle popisném 73. Díky přestěhování pobočka může nabízet více služeb.

Klientům je nově k dispozici terminál Sazka a prodej sazka losů
a sázkových her. Jak již v minulosti noviny Lomská radnice
uvedly, díky přestěhování se mimo
jiné dočkaly pracovnice většího
a komfortnějšího zázemí, a i klienti pošty mají více prostoru.

Na náměstí vyrůstá hernička Permoník
Někteří všímaví obyvatelé
Lomu již zaregistrovali, že výkladní skříně bývalé cukrárny na
náměstí Republiky mají novou barevnou úpravu. Hernička Permo-

Provozní hodiny Pošta PARTNER Lom u Mostu 1 + 2:
Pondělí:. . . . . . . . . . . . . . . . 8.00 – 12.00. . . . . . . . . . . . . . . . .  13.00 – 14.00
Úterý: . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.00 – 12.00. . . . . . . . . . . . . . . . .  13.00 – 17.00
Středa:. . . . . . . . . . . . . . . . . .8.00 – 12.00. . . . . . . . . . . . . . . . .  13.00 – 14.00
Čtvrtek:. . . . . . . . . . . . . . . . .8.00 – 12.00. . . . . . . . . . . . . . . . .  13.00 – 17.00
Pátek:. . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.00 – 12.00. . . . . . . . . . . . . . . . .  13.00 – 14.00

ník, kterou jistě udělá vedení města
radost všem rodinám s malými
dětmi, postupně vyrůstá za pomoci
firmy ČEZ a.s. a akciové společnosti Severočeské doly Chomutov.
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Vedení města popřálo seniorům
Ani doba koronavirová nezabránila tomu, aby si vedení města
nevzpomnělo na ty, kteří to nejvíce potřebují. Starostka Kateřina Schwarzová spolu s radní pro
kulturu a sport Martinou Šípovou

navštívily penziony pro seniory
v Lomu i v Loučné a ubytovaným
dámám popřály ke květnovému
Dni matek, stejně tak pak v červnu
tamním mužům – otcům předaly
drobný dárek k jejich svátku.

V soutěži „Krušnohorská NEJ“ svým hlasem můžete tentokrát
podpořit projekt lomských šikovných rukou – Kreativní Lom
Do konce srpna hlasujte pro
novinku v oblasti turismu a cestování v Krušných horách. Svůj
hlas můžete dát na webových
stránkách krusnehory.eu nebo na
facebooku „Krušnohorská NEJ“
případně e-mailem na info@
krusne-hory.org s označením do
předmětu „Krušnohorská NEJ“.

Podpořte svým hlasem tentokrát
projekt lomských šikovných rukou - Kreativní Lom.
V minulém ročníku soutěže
„Krušnohorská NEJ“ jste svými
hlasy prosadili na krásné čtvrté
místo naučnou stezku „Po zaniklých důlních dílech Lomu
a Loučné“. Děkujeme.

Již den před 8. květnem Kateřina Schwarzová a Martina Šípová položily kytice na pěti místech našeho města a tak uctily konec druhé světové války
a vzpomenuly na válečné oběti. Kytice byla položena mimo jiné u pamětní
desky na budově základní školy. Ta připomíná, že v samém závěru II. světové války tam byl 8. května 1945 z okna školy zastřelen náhodný kolemjdoucí – třicetiletý Josef Sýkora.

Město Lom zve na

NA

BOMBĚ

Bude i DISCO

Zábava a soutěže

V Lomu je nová informační tabule
Naučná stezka Svazku obcí
v regionu Krušných hor, jehož je
město Lom také členem, má zastavení i na náměstí Republiky. Svazek každému členskému městu či
obci zhotovil informační tabuli
upozorňující na zajímavosti v lo-

kalitě. Lom využil poskytnuté nabídky k prezentaci turistického
vyžití ve městě a jeho okolí s odkazem na turistické trasy, cyklotrasy,
naučné stezky a přírodní zajímavosti, jako je například Loučenská
hornatina a ptačí rezervace.

Výstava artefaktů z filmů

Malování na obličej

Občerstvení

formou stánkového prodeje

Projížďky na koních

Upozorňujeme účastníky akce, že z ní může být pořizována fotodokumentace pro účely propagace města, ke zveřejnění v novinách a web. stránkách města Lom.

V rámci postupující opravy a rekonstrukce koryta a krycí desky Lomského potoka na náměstí Republiky byl v místě propadu zatrubnění u „okálů“ zprovozněn nový můstek. Od 19. května se tím zlepšila dopravní obslužnost v centru města Lom.
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Fotbalový klub Sport Lom zakončil sezónu 2019/2020
Obě družstva fotbalového klubu Sport Lom, starších žáků i starší přípravky, odvedly dobré výsledky, přestože koronavirová situace překazila dokončení sezóny 2019/2020. I tak hráči obou celků skončili ve
svých kategoriích bronzoví.

Starším žákům patří třetí místo
z devíti družstev a starší přípravka skončila třetí z osmi týmů.
„Tímto bychom rádi poděkovali
rodičům za podporu mládežnickému fotbalu v Lomu a hlavně
dětem, že se ke sportu opět vrá-

tily,“ uvádí starostka města Kateřina Schwarzová.
Během letních prázdnin je
pauza v trénincích i mistrovských zápasech a trenéři se s mladými fotbalisty opět setkají během posledního srpnového týdne.

Starší přípravka

Starší žáci jsou přihlášeni do soutěže okresu Most a nové družstvo
mladších žáků do soutěže okresu
Teplice.

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.

Starší žáci

Krušnohorská strašidla
Lomská radnice nabízí další díl seriálu krušnohorských pověstí. Podkladem jsou historikem Jiřím Wolfem z Muzea města Duchcova sesbírané pověsti a příběhy o strašidlech, skřítcích a dalších zlých i hodných bytostech Krušných hor. Díky němu před našima očima ožívá
bizarní panteon krušnohorských strašidel, o nichž si obyvatelé zdejšího kraje vyprávěli celá staletí, ale na které se dnes poněkud zapomíná. Při sestavování textu jsme nahlédli tentokrát i do díla severočeského pohádkáře Jiřího Kozlíka.

Rýbrcoul, původní strážce Krušných hor
a později i Krkonoš, a zrzavý skřet Rudovřes
Rýbrcoul bývá někdy označován za zjevení, které se výhradně
váže na oblast Krkonoš. Jako jeden z prvních se o krkonošském
Rýbrcoulovi zmiňuje známý humanista z Teplicka Havel Žalanský. O něco později literát, historik, kněz, zeměpisec a pedagog
Bohuslav Balbín popisuje Rýbrcoula jako strašidlo, které sedí
na vrcholu Sněžky a jednotvárně
křičí. Zároveň se ale Balbín domnívá, že Rýbrcoul byl znám též
v Krušných horách. Až když přišli horníci z našich hor do Krkonoš, označili prý stejným jménem
zjevení, které se podobalo tomu
krušnohorskému. Podle obdivuhodného letopisce Krušných hor

„Trenéři by na podzim rádi
přivítali další pohybově nadané
a šikovné děti od 6 let věku,“ uzavírá Kateřina Schwarzová.

Christiana Lehmanna, který zde
žil před více než třemi stovkami
let víme, že v 17. století byly za
Rýbrcoulovo sídlo skutečně pokládány Krušné hory.
Jak zaznamenali různí autoři,
obvykle se Rýbrcoul ukazoval na
horách chvilku jako horní mužíček, jindy jako mnich, pak zase
jako krásný kůň, ale třeba také
jako žába. Zjevoval se o polednách a proto byl chápán jako polední démon „daemon meridianus“. Projevoval přízeň chudým
lidem, kterým rozdával ze svých
pokladů. Podle jiných dějepisců
však dokázal pocestné také potrápit, jako například zahradit cestu
řetězem, na kterém visely lidské

Graficky ztvárnila podobu Rýbrcoula duchcovská výtvarnice Petra Kofroňová Wolfová pro knihu
Skřítci a démoni Krušných hor. Kniha byla slavnostně pokřtěna 2. října 2019 v Oblastním muzeu a galerii v Mostě.

lebky. Bylo o něm i známo, že na
české straně Krušných hor zhasíná světla pocestným ubírajícím
se nočním lesem.
Severočeský pohádkář Jiří
Kozlík stvořil dalšího ochránce
našich hor – zrzavého skřeta Rudovřesa, jehož jméno je odvozeno
od původního názvu našich hor –
Rudohoří a podle keříku vřesu,
který zde hojně roste. Není ani
největší ani nejmocnější ani nej

děsivější. Přesto rudovousý skřítek dělá vše pro to, aby jeho hory
nikdo neničil a nevyváděl v nich
nepravosti. Ovšem nikdo neví,
kde se odhodlaný skřítek v hraničních horách vlastně vzal. Snad
krušnohorští rodáci, kteří nesnesli
ničení a rabování své domoviny
si přáli mít ochránce jako ostatní
hory, a tak se jejich víra zhmotnila do malého zrzečka s neochvějnými zásadami.
Rudovřes je popisován jako
skřítek nevysokého vzrůstu. Slaměným kloboukem zakrýval rudý
vlas a rudý vous mu sahal téměř
na zem. Kožený kabátec mu zdobily lístky kapradin. V ruce držel
borovou hůl zdobenou jeřabinami
a ovinutou prutem ostružiníku,
v druhé pak svíral fajfku z dubového dřeva, zdobenou šípkovým
motivem. Mohl na sebe brát podobu lišky, jelena či vlka, jindy
zase vzrostlého dubu či osiky,
ale také bludného kamene nebo
statné skály. V nedávné minulosti
se Rudovřes ze vzteku ze zničených lesů opět proměnil v bludný
kámen. Můžeme jen doufat, že šetrným přístupem k přírodě se podaří jeho srdce obměkčit a rudovousý skřítek se opět vrátí chránit
naše milované Krušné hory.
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Ředitel ZŠ a MŠ Lom: Zřizovatel nám v krizi
pomáhal naprosto zásadním způsobem
Školy v České republice, od mateřských po vysoké, zažily zřejmě nejhektičtější období ve své novodobé historii. Každá z nich se s opařeními v důsledku koronavirové epidemie musela popasovat, jak nejlépe uměla. Jak toto turbulentní období zvládla Základní škola v Lomu,
představuje její ředitel Jaroslav Zajíc.

a jejímu manželovi velmi poděkovat, protože bez jejich podpory bychom situaci nezvládli.

Loni v srpnu vás Rada města
Lom jmenovala ředitelem naší
školy a do půl roku tu byla koronavirová krize. Co pro vás v tu
dobu bylo největším problémem
a co vám naopak nejvíce práci
usnadnilo?
Stejně jako pro většinu obyvatel, to bylo velmi náročné období.
Největším problémem byly stále se
měnící informace ze strany ministerstev. To se ale asi dá pochopit,
protože situace byla pro všechny
nová. Naopak nejvíce mi pomohlo,
že se mohu spolehnout na mé
skvělé zaměstnance jak učitele, tak
správní zaměstnance a na úžasnou
spolupráci s městem Lom včele
s paní starostkou Kateřinou
Schwarzovou.
Zmínil jste spolupráci se zřizovatelem, jak vám se zvládnutím epidemiologické krize město
pomohlo?
Pomáhalo naprosto zásadním
způsobem. Okamžitě, po vyhlášení uzavření škol, jsme byli nepřetržitě v telefonickém spojení
s paní starostkou. Během několika
desítek minut po vyhlášení uzavření škol Rada města Lom rozhodla, že je nutné uzavřít i mateřské
školy. Předběhla tím daleko doporučení ministerstev a ukázalo se to
jako velmi prozíravý krok. V průběhu celé krize nás město zásobovalo dezinfekcí i rouškami a dávkovače na dezinfekci nám po čtyřech
budovách upevňoval pan radní Bronislav Schwarz. A upřímně, kolik znáte u nás v republice radních,
kteří si obléknou i montérky a jdou
přímo do města pomáhat, s čím je
potřeba? Chci i touto cestou městu
Lom a především paní starostce

Není tajemstvím, že věkový
průměr vašeho pedagogického
sboru přesahuje padesát let.
Jak učitelé toto období zvládali
po stránce využívání moderních
technologií?
Moji učitelé mě v tomto směru
naprosto ohromili. Ani jsem nečekal, že se tak rychle dokážou přeorientovat na moderní technologie.
Ukázalo se, že není důležitý věk,
ale zodpovědnost a touha žáky danou látku naučit. Musím pochválit
paní učitelky, které do krize nepoužívaly různé aplikace, úložny či videokonference při komunikaci se
žáky. Když ale situace nastala, tak
si kolegyně vše do týdne osvojily
a on-line výuka mohla běžet naplno.
Kolik dětí po epidemii nastoupilo zpět do školy?
Během různých vln rozvolňování v různých ročnících byla účast
žáků různá. Například v devátém
ročníku nastoupilo přes 95 % žáků.
To bylo dáno přípravou na přijímací zkoušky. V ostatních ročnících jsme měli účast kolem 65 %.
Projevila se nějak doba koronavirová na hodnocení žáků?
Vzrostl počet neklasifikovaných?
Situace byla u nás ve škole
stejná jako všude v republice.
Hodnocení nebylo stejné, jako by
žáci chodili do školy. Práce doma
je přeci jen jiná než ve škole. Nicméně v počtu nehodnocených
se situace neodrazila nijak významně. Na tomto místě patří můj
velký dík a obdiv rodičům našich
žáků. Většina z nich se velmi intenzivně snažila svým dětem s přípravou pomáhat.
Říká se, že co tě neporazí, to tě
posílí. Jak byste zhodnotil uplynulé období?
Tato krize nás ve spoustě věcí
poučila a ukázala nám nové možnosti. Případnou další vlnu bychom
zvládli také, protože mám kolem sebe úžasné spolupracovníky
a velmi vstřícného zřizovatele.
Všem tímto děkuji.
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I v mateřské škole v Loučné se pracovalo
Uplynulé měsíce s sebou nepřinesly jen koronavirovou
pauzu, ale pracovalo se pořád,
ač to možná na první pohled nebylo markantní. Posuďte sami,
co má za sebou MŠ Loučná.
„V naší mateřské škole se především vyřešilo lepší zabezpečení
a odhlučnění dětských ložnic vytvořením nových dveří a vyměněním oken za plastová,“ uvedla mimo
jiné vedoucí učitelka
MŠ Loučná Kateřina
Zpěváčková a upozornila rovněž, že v rámci
stavebních úprav
v budově došlo na
opravy zdí, výměny
baterií, opravu soklu
ve vestibulu či na nátěr zárubní dveří a výmalbu výdejny jídla.

Čas byl i na nový nátěr laviček,
židliček a plotu u hlavního vchodu,
na novou podlahu v plechové unimobuňce sloužící k úschově nářadí
a laviček či na výsyp dopadových
ploch u herních prvků na zahradě.
Všímaví Lomáci již zaregistrovali,
že u vstupu do školky je nainstalována nová knihobudka pro všechny
kolemjdoucí občany.

Aktuality ze školních lavic
Mateřská škola Loučná i Mateřská škola Lom budou v době od
24. do 31. srpna uzavřeny. Důvodem je intenzivní příprava na nový
školní rok. Prvním školním dnem je pro žáky základní školy letos úterý 1. září 2020, který začíná v 8.00. Vedení školy i všichni pedagogové
se budou na všechny opět po prázdninách těšit.

Knihobudka byla kontaktním místem
Díky nedávno nainstalované
knihobudce před MŠ Lom, zůstaly
učitelky během karantény v jednoduchém spojení s rodiči i dětmi.
Knihobudka fungovala jako místo
pro předávání a odevzdávání domácích úkoláčků, které paní učitelky pro děti pravidelně připravovaly. Každé pondělí si mohly děti

vyzvednout tematické úkoláčky
na celý týden, doma je vypracovat
a další pondělí vrátit zpět do knihobudky. Plnění úkoláčků bylo dobrovolné. Vrácené úkoláčky, stejně
tak, jako obrázky, které děti vytvořily během školního roku, dostaly
před prázdninami v deskách na památku domů.

n Co se oprav týče, tak na školní zahradě MŠ Lom byly natřeny lavičky,
pískoviště a dětský domeček. Také ve vnitřních prostorách školky byly
provedeny drobné úpravy zdí (šatna a u vstupu pro zaměstnance). Těsně
před otevřením se kompletně vymalovala kuchyň.
n Po celý rok děti za asistence učitelek plnily úkoly z Recyklohraní, za které obdržely body. Za ně mateřská školka pořídila Karaoke reproduktor
s dvojicí mikrofonů, společenské hry a drobné sportovní vybavení.
n Rozloučení s předškoláky se za přítomnosti vedení města a ZŠ uskutečnilo 23. června na zahradě MŠ Lom. V MŠ Loučná se akce konala již 22. 6.
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Blahopřání ke zlaté svatbě
Maminko a tatínku,
slavíte zlatou svatbu a pro nás je tato chvíle
ideální příležitostí říci vám, jak moc si vážíme
vašeho manželství a rodiny, kterou jste vytvořili! Děkujeme vám za to, jakým skvělým příkladem jste nám v životě byli a vynasnažíme
se žít tak, aby na nás jednou naše děti mohly
být hrdé, jako jsme my na vás!
Vaše milující dcery Majka, Lenka a Jana

Vedle polévky a guláše byl velký zájem o uzeniny na stánku.

Tradiční vepřové hody v Lomu? Vydařené!
Premiéra tradičních vepřových
hodů v Lomu se vydařila. „O tom
nemůže být pochyb,“ hodnotí po
akci starostka Kateřina Schwarzová a usuzuje nejen podle spokojených tváří návštěvníků, ale opírá
se i o fakt, že po 100 porcích zabíjačkového gulášku se jen zaprášilo a stejné množství ovarové
polévky se jen bez pár porcí také
vyprodalo.
Někdo polévku či gulášek snědl
hned na místě, jiní si jídlo odnesli
domů, někteří na místě ochutnali
a ještě si odnesli domů. Návštěvníci s povděkem kvitovali fakt, že
za teplé jídlo platili jen muži, ženy
měly vše zdarma jako dárek od vedení města k MDŽ.
Velký zájem projevili návštěvníci lomských hodů i o ve stánku
nabízené další zabíjačkové pochoutky od místního výrobce Kruš-

Životní jubileum
Dne 11. června
oslavil 85. narozeniny pan
Alois Dvořák.
„Dědo, všechno nejlepší,
hlavně hodně
zdravíčka, ti přejeme my všichni.“

nohorské uzeniny J+J Radoš s.r.o.
„Jak jsem měla možnost vidět, lidé
si kupovali jelítka, prejt, jaternice,
tlačenku, stejně jako špek, slaninu
či klobásy,“ pokračuje Kateřina
Schwarzová v hodnocení.
„Pevně věřím, že se nám podaří vyslyšet názory některých
účastníků hodů a podobná akce se
příště v Lomu zase uskuteční,“ pokračuje starostka a dodává: „Moc
děkuji panu Radošovi, majiteli
místních uzenin za to, že s městem do akce šel a všem pracovníkům městského úřadu i našim dobrovolným hasičům, bez kterých by
se naše hody ke spokojenosti návštěvníků neuskutečnilo.“

Inzerce
n Prodej slepiček. Drůbež Červený Hrádek s.r.o. prodává slepičky typu Tetra hnědá, Dominant
všechny barvy, Green Shell –
typu Araukana a Dark Shell –typu
Maranska. Stáří 15 až 19 týdnů za
169 až 229 Kč/kus. Prodej 23. 8.
v Lomu u kina – 14.15 hod.
n Výkup králičích kožek – cena
dle poptávky. Info: Po – Pá 9.00
– 16.00, kontakt 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcerve
nyhradek.cz.

Blahopřejeme
Během dubna, května, června, července a srpna již oslavili či oslaví svá životní jubilea tito občané města Lomu:
Danuše Vaňková, Oskar Batz, Karla Rašínová, Jaroslav Palkoska, Jaroslava Sárficzká, František Pavel, Běla Sabolová, Václava Novotná, Jana
Heidenreichová, Maria Kadlecová, Zdeněk Brabec, Pavel Dočkal, Vanda
Rieglová, Marie Radlová, Anna Marešová, Gustav Beneš, Miroslava Šoltysová, Hana Dušková, Ivana Doubková, Hana Immerová, Marie Kubalová, Jana Vernerová, Eva Neumannová, Alois Dvořák, Pavla Feuchterová,
František Berger, Bohumila Bečičková, Jana Majerová, Danuše Zeidlová,
Jiří Dörfer, Věra Šindelářová, Miroslav Nestrašil, Božena Hořejší, Marie
Jindrová, Vlasta Svítilová, Ladislav Rameš, Miroslav Pancner, Ivan Studený, Jaroslava Maršíčková, Helmut Weiss, Hana Najmanová, Věra Nodesová, Jiří Bervíd, Dagmar Klokočová, Zdeněk Buralt a Josef Dočekal.
Hodně pohody, zdraví a životního optimismu přeje vedení města.

Vzpomínáme
hý tatínek a dědeček pan Jan Böhm
a 15. dubna uplynul rok, kdy jej následovala naše drahá maminka a babička paní Kristýna Böhmová, která by
9. března oslavila nedožité 85. narozeniny. S láskou stále vzpomínají dcera Jana a vnuk Jan s rodinami.
Dne 4. dubna již uplynulo 13 let od
okamžiku, co nás opustila maminka, babička a prababička paní Marie
Vaishaitlová a v červnu jsme si připomenuli již 34 let, kdy nás opustil
tatínek, dědeček a pradědeček pan
Josef Vaishaitl. Stále vás oba máme
v srdci. Vzpomínají dcery, syn, vnoučata a pravnoučata.
„Kdo žije v srdcích těch, které
opustil, ten neodešel. Čas plyne
dál, ale bolest
a vzpomínky zůstávají. Kdo Tě
znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.“ Dne 13. dubna to bylo již 14 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
76 narozeniny pan Václav Bareš. Dne 2. května
vzpomeneme devatenáctého smutného 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.

Dne 21. dubna tomu byly již
3 roky, kdy nás navždy opustil náš dra-

„Utichly kroky,
utichl tvůj hlas,
ale obraz tvůj
zůstává v nás.
Jen kytičku na
hrob ti můžeme dát, spokojený spánek přát
a tiše vzpomínat.“ Dne 11. května uplynulo 18 let od tragické smrti naší milované dcery Ivetky Mackovičové.
Za tichou vzpomínku děkují rodiče,
sestra s rodinou a bratr s manželkou.
„Už jen kytičku
na hrob Ti můžeme dát, chvilku postát a tiše
vzpomínat.“
„Utichly kroky,
utichl hlas, ale
tvůj obraz zůstává v nás.“ Dne 13. května uplynulo
pět let, kdy nás navždy opustila naše
drahá manželka, maminka, teta
a babička paní Marie Radiměřská.
S láskou v srdci stále vzpomínají
manžel, synové Jiří s přítelkyní Evou
a Pepík s Markétou, stejně tak vnučky Sabinka, Amálka a Elizabetka.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.
„Srdce ti utichlo, ale vzpomínky zůstávají...“
Dne 11. července jsme vzpomenuli první
smutný rok, kdy
nás
opustila
naše milovaná Jarmilka Rozlílková.
Za tichou vzpomínku děkuje maminka Jarmila, synové, sestra, teta, manžel
a ostatní příbuzní.
Materiály ke zveřejnění v rubrice
Vzpomínáme přineste do redakce Lomské radnice nejpozději do
25. dne v měsíci. Děkujeme.
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V Kulturním domě v Lomu se již po „zahřívací“ nulté akci, uskutečnil v listopadu 2019 oficiální první ročník ojedinělé výstavy, která si dala
za cíl představit naše „Lomáky“ trochu netradičně, a to jako výtvarníky, řezbáře či například malíře, kterými se stávají ve svém volném
čase. Pro všechny bylo velkým překvapením, kolik šikovných a nadaných sousedů žije v našem městě. Akce se setkala s velkým ohlasem
veřejnosti, doufáme proto, že jsme přispěli k počátku krásné tradice a s našimi lomskými kreativci se budeme setkávat častěji. Pokračujeme i nadále v představování našich lomských šikovných rukou.

Lomské šikovné ruce: Věra Hejkalová
Paní Věra Hejkalová žije s rodinou v Loučné od roku 1996. Původně
pracovala jako knihovnice v Městské knihovně Litvínov a jak sama říká,
když se čas naplnil a odešla na trvale placenou dovolenou, začala se věnovat rukodělnému tvoření. Za bezmála šest let vyzkoušela různé techniky, různé materiály a v poslední době se věnuje záležitostem, které
souvisejí s duchovnem a s předáváním pozitivních energií.

„Začala jsem s korálkováním,
což je jedna z nejtradičnějších rukodělných aktivit. Má u nás své
nezastupitelné místo díky hluboké tradici výroby bižuterie na
našem území. Mimo bižuterie se
korálkováním vytvářejí různé dekorace do bytu, jako například
obrázky či reliéfy. Nakoupila
jsem si materiál, což je spousta
věcí jako kleštičky, silonová
lanka, korálky, kovové komponenty a podobně. Ale nebylo to to
pravé, tato tvorba mě sice bavila,
ale výslednými výtvory můžete
obdarovávat členy své rodiny jen
určitou dobu. Zaregistrovala jsem
se proto na internetovém kreativním obchodě Fler, kde je možné
vlastní výtvory vystavovat a případně prodávat.
Postupem času jsem přešla na
šití a háčkování, což mi zůstalo
dodnes. Háčkuji drobné figurky, převážně myši, myšky, myšičky, které po uháčkování vyplňuji dutým vláknem, jednotlivé
díly pospojuji a výsledné figurky pak oblékám. Prostě, kdo si
hraje, nezlobí. Sem tam ušiji panenku, panáčka,
dinosaura nebo
třeba sluníčko,
ale to už pouze na
zakázku, neboť
nemáme doma
nafukovací prostory.
Momentálně
se nejvíce věnuji
šití panenek woodoo. Kdysi jsem
se o nich dočetla
kdesi na internetu
a naprosto mě
uchvátily. Začala
jsem dávat svoji
energii do těchto
figurek. Woodoo
si spousta lidí vy-

světluje jako něco temného, nepřátelského. Ve skutečnosti tomu
tak ale není. Woodoo je životní
filozofie, která vychází ze spirituálního (duchovního) rozvoje
vlastní osobnosti. Hlavním cílem woodoo je, aby člověk žil
v naprostém souznění s přírodou,
věcmi, vesmírem a všemi živými
bytostmi, a tak dosáhl naprosté
rovnováhy.
Nepostradatelnou součástí
woodoo je symbol panenky,
která slouží jako ochrana a podpora svého majitele, zvláště po-

kud je dělána přímo pro konkrétní
osobu. Může být prostředkem
k dosažení vnitřní rovnováhy,

Woodoo si spousta lidí vysvětluje jako něco temného,
nepřátelského. Ve skutečnosti tomu tak ale není.
Woodoo je životní filozofie, která vychází
ze spirituálního (duchovního) rozvoje vlastní
osobnosti. Hlavním cílem je, aby člověk žil
v naprostém souznění s přírodou, věcmi, vesmírem
a všemi živými bytostmi a tak dosáhl naprosté
rovnováhy. Nepostradatelnou součástí woodoo
je symbol panenky, která slouží jako ochrana
a podpora svého majitele, zvláště pokud je dělána
přímo pro konkrétní osobu.
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k načerpání energie nebo dokonce
k posílení zdraví. Na tvorbu woodoo panenek si sama dělám
všechny šablony, figurky šiji z recyklovaných bavlněných látek,
které si barvím textilními barvami
nebo z plsti. Potom záleží na tom,
čím a jak panenky zdobím, jaké
namaluji woodoo značky. Na zdobení se používají různé korálky,
řetízky, knoflíčky a amulety. Nejvíce práce mi dají spirituální panenky, do kterých vkládám pozitivní energii. Obšívám je korálky
jehlou tenkou jako vlas. Některé
moje woodoo panenky se dostaly
až na Floridu.
Moje tvorba je hlavně o hraní.
Pevně věřím, že by si měl každý
člověk najít nejvhodnější způsob, jak bude trávit volný čas.
Nechápu otázky jako: „Co děláš
v důchodu? To musí být hrozné,
já bych se doma nudila...“ Já se
v důchodu skutečně doma nenudím, volný čas věnuji své tvorbě,
která mě velmi těší a také naší
zahradě. Na té je celoročně co
dělat.
A jaké mám plány do budoucna? Neplánuji budoucnost,
ale určitě přijedu na 2. ročník výstavy prací kreativních lidiček
z Lomu.“
Poznámka: s tvorbou paní Věry
Hejkalové se můžete seznámit na
internetu na www.fler.cz, pod uživatelem Rahej.
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