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

Vážení občané,
v pondělí 7. září jsem musela bohužel z preventivních
důvodů a na základě doporučení Hygienické stanice, zrušit zasedání Zastupitelstva města Lom. Několik
zaměstnanců města je v karanténě! Ze stejného důvodu je uzavřena budova úřadu. Až do odvolání se
zaměstnanci města prosím komunikujte pouze prostřednictvím telefonu, e-mailu či datových schránek.
Vaše požadavky budou vyřízeny! Obě pobočky pošty
PARTNER fungují i nadále. Stejně tak i doprava pro seniory. Nezapomínejte však na roušky.
Sledujte prosím webové stránky města a Facebook
Lomská radnice, ale i vývěsní tabule, kde najdete veškeré aktuální informace nejen ke koronaviru. Děkujeme za pochopení. 
S přáním pevného zdraví
Kateřina Schwarzová – starostka

Paní starostka zahájila nový školní rok

Nový školní rok v ZŠ Lom slavnostně zahájila starostka města Kateřina Schwarzová spolu s radní pro
kulturu a sociální věci Martinou Šípovou.

Buďme zodpovědní
S blížícím se podzimem je
na dohled tradiční chřipkové
období a hygienici očekávají
i možné druhé kolo kovidové
epidemie. „Buďme proto zodpovědní vůči sobě i ostatním,“
žádá nejen seniory, ale i ostatní
obyvatele Lomu starostka Kateřina Schwarzová. Opírá se totiž o informace Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se
sídlem v Ústí nad Labem, jako
věcně a místně příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví

v Ústeckém kraji. K 4. 9. 2020
je v Ústeckém kraji 966 pozitivně testovaných na koronavirus, 752 osob se uzdravilo a 20
lidí zemřelo. Okres Most ke stejnému datu eviduje 77 nakažení,
57 uzdravení a 5 úmrtí.
Od 10. 9. se upřesnila pravidla v používání roušek. Sledujte
proto bedlivě veškeré informace
v tisku, médiích, na webu a FB
města Lom i na vývěskách města.
Pro bližší info volejte tel. číslo
podatelny (476 769 864).

„Přejeme všem školákům, a především vám
z první třídy, hodně úspěchů i radosti v novém školním roce,“ řekla starostka města Kateřina Schwarzová tradičně během slavnostního přivítání nováčků v lomské základní škole
a připojila: „Všem, tedy žákům, rodičům i pedagogům, přejeme pevné zdraví a aby koronavirová epidemie minimálně ovlivnila průběh výuky ve školním roce 2020/2021.“ Velkou dávku
trpělivosti popřála starostka rodičům nejen nových školáků, ale i učitelům. Jak je dobrým zvykem, zástupci města, zřizovatele školy, mezi
žáky první třídy přišli s dárky v podobě balíčků
školních potřeb pro každého prvňáka. „První
školní den je pro prvňáčka zážitkem na celý život a já pevně věřím, že pozitivně ovlivní i jeho
vztah k učení a chuti celoživotně se vzdělávat,“
dodala mimo jiné Kateřina Schwarzová. „Děkujeme za dárky pro naše prvňáčky i za čas, který
si na nás vedení města udělá vždy, když to je potřeba. Děkujeme i za celoroční pomoc, kterou
nám město – zřizovatel, věnuje,“ dodává ředitel
školy Jaroslav Zajíc.

Oznámení o době a místě
konání voleb
do zastupitelstev krajů
Starostka města Lomu podle
§ 27 zákona č.130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů
a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů oznamuje, že volby do zastupitelstev
krajů proběhnou v pátek 2. října
v době od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 3. října v době od 08.00
do 14.00 hodin. „V našem městě
budou čtyři okrsky,“ upozorňuje
voliče starostka města Kateřina
Schwarzová.
Pokračování na str. 2
n Volby do zastupitelstev krajů se budou konat: v pátek 2. října od 14.00
do 22.00 a v sobotu 3. října od 8.00 do 14.00.
n Vzhledem k nastalé epidemiologické situaci žádáme voliče o bezvýhradné dodržování hygienických zásad platných v době voleb.
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Dětem již slouží i druhé nové hřiště.
Je v Loučné pod bývalou sokolovnou
Nové dětské hřiště v Loučné
je od 7. srpna k dispozici pro
obyvatele našeho města bez rozdílu věku. Jeho uživatelé by se
měli chovat podle vyvěšeného
provozního řádu.
Přejeme všem uživatelům nové
oddychové zóny mnoho příjemných
chvil prožitých v areálu pod bývalou sokolovnou, kde od nedávna
provozuje i jedna ze dvou lomských
poboček Pošty PARTNER.
Stejně jako na jakémkoli jiném
dětském hřišti je potřeba, aby rodiče
(či doprovázející dospělá osoba)
překontrolovali, zda je herní pr-

vek z pohledu bezpečnosti hrajících dětí v pořádku ještě před tím,
než ho děti začnou používat, stejně
tak sledovali své ratolesti při hraní
a starali se o jejich bezpečnost.
Je třeba dbát i na pořádek, čistotu
a pravidla slušného V Lomu jsou totiž představte si i tací, kteří přijdou
na hřiště vyvenčit pejska, tak jak se
stalo na novém hřišti v Loučné a po
upozornění, že hřiště má sloužit dětem, sdělí, že špatně pochopil provozní řád. Pokud zjistíte nedostatek,
ohlaste jej na MÚ Lom telefonicky
na 476 769 860 nebo e-mailem na
helmerova@mesto-lom.cz.

Město se musí opravovat,
V minulém čísle Lomské radnice upozornilo vedení města obyvatele, že
z důvodů prognóz souvisejících s očekáváním propadů na straně daňových příjmů vlivem pandemie, se reviduje rozpočet pro zajištění jeho
stabilizace. Uvedlo také, že nechce zatím, nebude-li to nezbytně nutné,
omezovat investice a obnovu majetku města.

Řidiči, projíždějící ulicí K Hájovně jistě uvítali, že má nový
asfaltový povrch. „Opravil se
povrch komunikace v rozsahu
pozemků ve vlastnictví města
Lomu,“ upřesňuje starostka města

Kateřina Schwarzová pro ty, kteří
by se případně zajímali, proč
nový asfaltový povrch navazuje
na vozovku u vjezdu na Havlíčkovo náměstí. Horní část ulice
K Hájovně již není na pozem-

Nové dětské hřiště v Loučné se moc líbí Anně Bartůňkové, babičce tří vnoučat. Děkuje tímto vedení města, že zajistilo pro děti takové vyžití a nemusí se
už dojíždět do Oseka do lanového centra nebo do Litvínova na Loučky. Za její
asistence vnuk Daniel zvládá jeden z herních prvků.

Chystá se podzimní vítání občánků
Když se narodí děťátko, stává
se rovněž malým občánkem příslušné obce či města, v němž s rodiči žije. Vítání občánků do svazku
města Lom je tradiční událostí,
kterou vzhledem k pandemické
situaci bylo na jaře vedení města
donuceno dočasně zrušit. Ubezpečujeme rodiče novorozeňat, že
se oblíbená akce určitě na podzim uskuteční. Vzhledem k přetr-

vávající epidemii se musí připravit řada opatření. Vítání občánků
se místo obřadních prostor v městském úřadu plánuje do velkého
sálu Kulturního domu Lom, aby se
dodržely veškeré hygienické podmínky. O termínu budou rodiče
novorozených dětiček včas informováni pracovníky MÚ Lom. Je
nasnadě, že si všichni přejí, aby
akce proběhla bez komplikací.

V uplynulých týdnech život v Lomu ovlivnila i úprava železničního viaduktu a jeho okolí. To však nebyly aktivity města.

Oznámení o době a místě konání
Dokončení ze str. 1
n Okrsek č. 1
Místem konání voleb v okrsku č. 1
je hlasovací místnost v ulici Novostavby 123 (klub v penzionu pro
seniory) pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Lomu, část Loučná, v ulicích: Dlouhá Louka, Hájovna,
Chatová, Tyršova stezka, Libkovická, Podkrušnohorská 1,
S. K. Neumanna, Lesní, Hrnčířská, Školní, Wolkerova, Novostavby.
n Okrsek č. 2
Místem konání voleb v okrsku
č. 2 je hlasovací místnost v ul. Pod-

krušnohorská 113 (klub v restauraci Nový výčep) pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Lomu – část Lom
sever, v ulicích: K. H. Máchy, Novákova, Úzká, Příční, Havlíčkovo
náměstí, K hájovně, Podkrušnohorská 2, Uhelná, Vrchlického 1,
Spojeneckých letců, Luční, Seifertova, Březová.
n Okrsek č. 3
Místem konání voleb v okrsku
č. 3 je hlasovací místnost v ul.
Vrchlického 372 (ZŠ Lom) pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Lomu
– část Lom jih, v ulicích: Moritze
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zvelebovat, musí žít (II.)
cích města a proto nelze do jejích
oprav investovat.
V horní části města Lom pokračuje i oprava svépomocí nevyhovujícího veřejného osvětlení na ulici Podkrušnohorská.
„Celkem se má vyměnit 25 kusů
lamp veřejného osvětlení. Jedná
se i o ekonomickou investici, protože LED veřejné osvětlení bude
mít nižší energetickou náročnost
a město při jeho provozu ušetří
na nižších platbách za elektřinu,“
dodává Kateřina Schwarzová

a velmi tímto děkuje zaměstnancům komunálního hospodářství
města Lom, kteří pod vedením
zastupitelů Josefa Lindy a Bronislava Schwarze a ve spolupráci
s členem komise pro sociální věci
Danielem Běhounkem odvedli
společně perfektní a profesionální práci. Díky nim město ušetřilo nemalé finanční prostředky.
Hovoříme-li o akcích svépomocí, tak město zrekonstruovalo
v ulici Nerudova u základní školy
zpevněnou plochu.

voleb do zastupitelstev krajů
Bauera, Vrchlického 2, Nerudova, Hornická, Litvínovská,
náměstí Republiky (mimo čp. 7,
9, 10, 56, 58, 60, 136), Šrámkova,
Alšova, Dr. Milady Horákové.
n Okrsek č. 4
Místem konání voleb v okrsku
č. 4 je hlasovací místnost v ul.
Osecká 479 (přísálí kulturního
domu), pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v Lomu – část Lom jih,
v ulicích: Osecká, Sadová, F. Veselého, B. Němcové, K. Čapka,
Husova, Nádražní, Československé armády, Na lukách, Palackého, Komenského, Větrná

jáma, Kohinoor, náměstí Republiky (čp. 7, 9, 10, 56, 58, 59,
60, 136).
„Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a trvalý pobyt, popřípadě se
proukáže voličským průkazem,“
upozorňuje Kateřina Schwarzová
a dodává: „Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději
3 dny před prvním dnem voleb,
popřípadě je voliči obdrží ve volební místnosti.“
Pozor! Bezvýhradně dodržujte
hygienické zásady platné v době
voleb!

Prázdninovou rozlučku přerušil
déšť. I tak se vydařila
Koronavirová situace ne, ale nevyzpytatelné počasí ukončilo v předstihu městskou akci Loučení s prázdninami na Bombě. Zábavné odpoledne pro celou rodinu se ukázalo jako dobrý nápad, vždyť se ho zúčastnilo
více než tři stovky Lomáků. Škoda, že vytrvalý déšť neumožnil premiérové promítání animovaného filmu „V oblacích“.

Populární moderátor Radek
Jirgl, známý z rozhlasu i televize,
uspořádal s klaunem dětskou diskotéku, prokládanou soutěžními
otázkami ze známých pohádek.
V jednom stanu děti malovaly obrázky, v sousedním se malovalo na
obličej. Atraktivní novinkou byla
výstava artefaktů z filmů, které
byly použity při natáčení a měli

je v ruce známí herci jako Russell
Crowe či Johny Depp.
O hudební produkci se postaral
nejen v Lomu populární DJ Gusta, občerstvení bylo formou stánkového prodeje. Velký potlesk si
vysloužila taneční trojice electro
boogie, stejně jako mladí malíři,
kteří dostali i drobné ceny za své
obrázky.
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Neštěstí na dole Pluto II se připomnělo v Litvínově i v Lomu
U příležitosti nešťastné události se také letos 3. září odpoledne uskutečnil pietní akt
v Litvínově u pomníku katastrofy na dole Pluto II, která
je považována za jednu z největších hornických tragédií ve
20. století na severu Čech. Akce
se tradičně zúčastnili zástupci
města Lom.

„Smutné výročí – 39 let – jsme
si připomněli v litvínovském parku
za školou Humanitas, kde jsme
po zaznění Hornické hymny, proslovu zástupce Spolku severočeských havířů a města Litvínov položili společně s ostatními k pomníku
neštěstí smuteční kytice a věnce,“
v krátkosti zrekapitulovala starostka Lomu Kateřina Schwarzová.

Kytice byla položena i na pietním
místě v Lomu na hřbitově.
Dne 3. září 1981 pracovalo
na odpolední směně dolu Pluto II
v Louce u Litvínova 105 havířů,
když v 15 hodin a 33 minut došlo mohutnému výbuchu uhelného
prachu a následnému požáru. Při
tomto neštěstí přišlo o život 65 horníků, z toho 14 báňských záchra-

nářů. „Nikdy nezapomeneme uctít
jejich památku, vždyť mezi oběťmi
bylo i sedm obyvatel města Lomu,“
upozorňuje Kateřina Schwarzová.
Dobývací prostor dolu Pluto,
který dnes již neexistuje, měl plochu 804 hektarů a nacházel se na
katastrálním území Lom, Růžodol,
Mariánské Radčice, Louka a Horní
i Dolní Litvínov.

Hned dva turnusy letního příměstského tábora pro lomské děti
V letošním roce město připravilo pro lomské děti hned
dva turnusy letního příměstského tábora. „Protože se kvůli
koronavirové epidemie musely
zrušit některé plánované kulturních akce, rozhodli jsme se
tentokrát připravit dva táborové turnusy, aby se dostalo na
více dětí,“ říká starostka Lomu
Kateřina Schwarzová. Akce se
konaly poslední týden v červenci a první týden v srpnu pro
celkem 25 dětí.
Program připravený radní pro
kulturu a sociální věci Martinou
Šípovou ve spolupráci s pracovnicemi Městské knihovny Lom
byl bohatý a pestrý, děti byly na
koupališti i na výletech, jak počasí dovolilo. Pěšky je čekala
výprava na hrad Rýzmburk a na
zpáteční cestě zastávka v Lanovém centru v Oseku. Celodenního výletu do ZOO a DinoParku
v Plzni se zúčastnili i další zájemci z řad rodičů a dětí z Lomu.
„Díky podpoře města byla doprava pro všechny děti zdarma
a dospělí platili jen stokorunu.
Výlet se vydařil a všem se moc líbil. Nejvíce si užili v DinoParku,“
dodává Kateřina Schwarzová.
Dalším atraktivním výletem
byla cesta do Funparku v Mostě,
kde je mimo jiné 25 rozmanitých
lanových překážek, 19 přestupových domečků a 26 metrů vysoká
vyhlídková věž. Cestou do Lomu
zbyl čas ještě na vykoupání se na
Koldomu.
Na ranči Větrné údolí v Dubí
si děti vyzkoušely, co obnáší starost o koně a za odměnu se na
nich projely. Navštívily také
v Litvínově výstavu Trnka na
zámku, na Klínech se pak svezly
na bobové dráze a do odjezdu autobusu ještě hrály hry v lese.
Nadchnul i celodenní výlet do
Zooparku Chomutov s vyjížďkou
Safari expressu s komentovanou
prohlídkou průvodcem. Na děti

dále čekal pěší výlet do Oseka
s koupáním na tamním koupališti. První i druhý turnus završil
den plný her ve vodě i na suchu
v areálu Koupaliště Koldum.
„Velmi tímto děkuji své kolegyni Martině Šípové a osazenstvu naší knihovny za skvěle
odvedenou práci, soudím tak
dle velmi milých a pozitivních
ohlasů od dětí i jejich rodičů,“
chválí Kateřina Schwarzová
a pokračuje: „O různorodosti
a atraktivnosti programu svědčí
i fakt, že několik dětí se zúčastnilo obou turnusů.“
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Oblíbená naučná stezka zamířila až ke Krawatově jeskyni
Patříte k těm, co mají rádi tajemné příběhy, u nichž trochu mrazí, jsou situované do Krušných hor, takže nemusíte nikam daleko jezdit, ale dojdete tam příjemnou procházkou? Pak následující rozšíření oblíbené naučné stezky „Zaniklá důlní díla v Lomu a Loučné“ je právě pro vás.

„V letních měsících jsme rozšířili oblíbenou lomskou naučnou
stezku o připomínku pozůstatků
po rudném dolování v našich horách, které byly v dávné minulosti pověstné těžbou stříbrné rudy
a cínu,“ říká starostka Lomu Kateřina Schwarzová a pokračuje:
„Díky tomu také velice vzkvétalo
ve 13. století hospodářství nedalekého hradu Riesenburk, kam v té
době oblast patřila.“ Jedná se o pověstnou Krawatovu jeskyni, nacházející se na červené turistické stezce
nad Loučenským „Kravčákem“,
směrem na Dlouhou Louku.
Krawatova jeskyně se tak stává
novým výchozím bodem naší na-

učné stezky, dlouhé nyní téměř
13 kilometrů. „Návštěvníci stezky
se tak mohou seznámit s historií dolování v našem městě a jeho
okolí už od dob středověku. Přejeme všem hodně poučení a zábavy a prosíme v zájmu všech
o zachování uvedených pokynů
a bezpečnostních opatření, aby
stezka dlouho sloužila nejen nám,
ale i těm, kteří přijdou po nás,“ pokračuje Kateřina Schwarzová.
Upozorňujeme návštěvníky,
že naučná stezka vede na pozemcích Lesů ČR a pohyb po ní je na
vlastní nebezpečí. Hrozit může riziko pádu větví či stromů narušených přírodními vlivy, pozůstatky

po vývratech či střet s vozidly,
koňskými potahy i lesní technikou. K místu provádění těžby
stromů nebo jiné mechanizované

činnosti není dovoleno přibližovat
se na méně než 50 metrů, k místu
nakládání dřeva na automobily
pak méně než 20 metrů.

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.

Perkmoni – malí démoni, ďáblíci ze šachet
Krušné hory byly od dávných
dob místem, kde se těžilo stříbro,
měď, cín, olovo nebo se rýžovalo
zlato. Podzemní šachty a chodby,
které vznikly při rudném dolování,
pak dávaly podnět k tajemným vyprávěním o podzemních skřítcích
– Perkmonech. Hlubokou zakořeněnost víry v Perkmony v oblasti Krušných hor potvrzují již od
17. století místní letopisci, mezi
nimi i luteránský kněz Christian
Lehmann, jehož spisy jsou jedinečnou pokladnicí údajů o strašidelných zjeveních v našich horách.
Perkmoni mají podle některých
letopisců podobu démonů obývajících šachty. Vznikli snad z připomínky zbožnosti českých horníků, kteří skoro u každého dolu
v Čechách stavěli kostel zasvěcený Panně Marii nebo některým
jiným svatým. Hornická zbožnost,
související rovněž s četnými nebezpečími tohoto povolání, byla
v 17. a 18. století proklamována
nejen v literárních dílech a hornických kostelích, ale také na předmětech, vzniklých z osobní iniciativy jednotlivých horníků nebo
jejich rodinných příslušníků, ať

už to byly svaté obrázky nebo hornické náhrobky.
Úcta byla projevována zejména
Panně Marii (matce Ježíše Krista),
Svaté Anně (údajné matce Panny
Marie) a Svaté Kateřině, které byly
patronky horníků. Pod povrchem
země, v temných šachtách se to
ale v představách zdejších havířů
hemžilo démony. Ti, jak věřili horníci, jsou skuteční vládcové podzemního bohatství. Někdy hlučně
upozorňují na nově nalezené žíly
hledané rudy a záleží jen na jejich blahovůli nebo zlovůli, jestli
se práce horníkům podaří. Objevují se pravidelně také tam, kde
hrozí havířům nebezpečí a světlem svého kahance upozorňují
na místa, kde mohou být otravné
plyny, nebo kde hrozí nebezpečí
důlního požáru. Vždy ale prozrazují tím, jak se chovají, svůj temný
a ďábelský původ. Vystupují jako
temné bytosti, pyšní duchové a původci pověr.
Krušnohorští havíři přesto chovali k těmto bytostem určité sympatie a na vybraná místa v dole jim přinášeli malé obětiny v podobě jídla
(např. koláčky, sýr, chléb nama-

Graficky ztvárnil podobu Perkmona historik Jiří Wolf pro první vydání knihy Skřítci a démoni Krušných hor. Sešitek démonologických pověstí vyšel
již v roce 2005 v duchcovském nakladatelství Kapucín.

zaný sádlem, džbánek polévky), ale
i tabák a různé maličkosti jako dětské hračky, píšťalky či foukací harmoniky. Věřili, že se tak skřítkům
zavděčí a ti jim nebudou škodit.
Možná proto, že v Perkmonech viděli maličké havíře – bytosti malých
ale herkulovsky stavěných postav,
s dlouhými vousy, oblečenými
stejně jako horníci, s kahancem, kladivy a ostatní výzbrojí.

Víra v Perkmony přetrvávala
na Krušných horách i pod nimi poměrně dlouho. Ještě počátkem
20. století kolovaly mezi havíři z Božího Daru příběhy o setkání s nimi,
kdy havíře v dole ozářilo neznámé
světlo, nebo zřetelně slyšeli jejich
kutání. I staří horníci z Teplicka vyprávěli, že při svačinách, když utichla práce lidí v dole, dali se do kopání malí skřítkové – Perkmoni.
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Nový školní rok:
Společně ho zvládneme
Před několika dny jsme vstoupili do školního roku 2020/2021.
Přípravy na něj byly do značné
míry jiné než kdykoli v historii.
Pro všechny je aktuální situace
nová. Všichni zaměstnanci měli
nové úkoly, které ze současné situace plynou.
Na konci srpna škola obdržela manuály a pokyny z ministerstva školství, hygienické stanice
i školní inspekce, jak nový školní
rok připravit a čemu všemu vyhovět. Tyto pokyny přišly poněkud pozdě. Nicméně díky zkušenostem z jara, jsme se připravili
již v předstihu. Zásadní je v tomto
směru vždy spolupráce se zřizovatelem. Pokyny a manuály jsou
sice užitečné, ale neřeší, z jakých
zdrojů nakoupíte dezinfekční ma-

teriál, roušky, teploměry, ochranné
štíty, nebo například materiál na
ošetření povrchů lavic, židlí, klik
či podlah a schodišť. V tomto
směru jsem velmi rád, že školu
oslovila sama paní starostka již
v květnu a město nám zakoupilo
vše potřebné.
V průběhu školního roku
2020/2021 můžou nastat různé náročné situace. Již nyní jsme ale
materiálně velmi dobře zásobeni.
A vzhledem k velmi úzké spolupráci mezi školou a městem vím,
že cokoli nenadálého společně
zvládneme. Nicméně doufám, že
tento školní rok bude nakonec naprosto obyčejný a vše se co nejdříve vrátí do zajetých kolejí.
Jaroslav Zajíc
ředitel ZŠ a MŠ Lom

Jídelníček v ZŠ Lom: Co si můžeme objednat?
datum den

polévka

hlavní jídlo

15. 09. úterý

gulášová

květákové placičky, brambor

16. 09. středa

zeleninová
s cizrnou

maďarský gulášek, těstoviny

17. 09. čtvrtek

kapustová

drůbeží játra na slanině s rýží

18. 09. pátek

krupicová s vejci hovězí svíčková, houskový knedlík

21. 09. pondělí hrstková

kuře na paprice, těstoviny

22. 09. úterý

drůbeží vývar
s játrovými
knedlíčky

vepřový závitek na šťávě, šťouchaný
brambor

23. 09. středa

zelňačka

žemlovka s jablky a tvarohem

24. 09. čtvrtek

kroupová

kuřecí směs s rýží

25. 09. pátek

zeleninová
s vločkami

hovězí na česneku, bramborový knedlík,
špenát

29. 09. úterý

mrkvový krém se
smetanou

vepřový katův šleh s rýží

30. 09. středa

jarní zeleninová

kuřecí řízek, brambor, tatarská omáčka

01. 10. čtvrtek

zeleninová
s jáhly

hrachová kaše s vejcem a cibulkou

02. 10. pátek

drůbeží vývar
s kapáním

rajská hovězí pečeně, houskový knedlík

05. 10. pondělí celerová

italský zbruf se sýrem, těstoviny

06. 10. úterý

kmínová s vejci

smažené rybí filé, brambor, zelný salát

07. 10. středa

valašská zelňačka kuřecí na kari s rýží

08. 10. čtvrtek

vývar
s drožďovými
noky

plněné bramborové knedlíky, červené zelí
a cibulka

09. 10. pátek

květáková
s vejci

lívance s ovocným přelivem a tvarohem

12. 10. pondělí

zeleninová
s bulgurem

srbské rizoto se sýrem, okurka

13. 10. úterý

z červené řepy

domácí sekaná, bramborová kaše, okurkový
salát

14. 10. středa

uzená s rýží

koprová s vejcem, houskový knedlík,
moučník

15. 10. čtvrtek

bramboračka

milánské špagety s kuřecím masem, sýr

16. 10. pátek

čočková

bramboráčky s uzeným masem a zelím

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

Hospodářka Jitka Slabá spolu s panem školníkem ukládají dezinfekční materiál, zakoupený městem Lom.

Aktuality ze školních lavic
Trenéři mládeže Fotbalové asociace ČR budou trénovat žáky naší
základní školy. Od září se mohou žáci 1. až 5. třídy zapojit do nového kroužku pohybových aktivit a sportovních her se zaměřením na
fotbal. Trenéry budou kvalifikovaní profesionálové. Na účast všech
žáků se velmi těšíme.

Výměna střešní krytiny – další
investice do MŠ Loučná
Všímaví obyvatelé města jistě
zaregistrovali, že v době letních
prázdnin, bylo kolem budovy MŠ
Loučná postavené lešení. Důvodem byla kompletní výměna střešní
krytiny. Jde o další z řady investičních akcí, které směřovaly do naší
školky. Vedle odhlučnění ložniček
dětí, které proběhlo v době koronavirové krize, je to další významná
aktivita zvyšující komfort dětí ve

školce. Tímto bych chtěla poděkovat našemu zřizovali, městu Lom
včele s paní starostkou Bc. Kateřinou Schwarzovou, za důležité
opravy, rekonstrukce a zvelebování
budovy naší školky uvnitř i zvenčí.
Ne všechny investiční aktivity jsou
vidět, ale všechny jsou pro školku
velmi podstatné. Děkujeme.
Kateřina Zpěváčková
vedoucí učitelka MŠ Loučná
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Vzpomínáme

Osmnáctého srpna se uskutečnilo opékání špekáčků opět u lomské restaurace Sokolovna 

Foto: Josef Hofmann

Ani v létě jsme nezaháleli
Senioři KS–Lom 1 (54 členů)
se sešli kvůli koronaviru až v polovině června u opékání špekáčků
u lomské restaurace Sokolovna.
Všichni byli natěšení, že se mohou
opět vidět a popovídat si. Další
akcí byl výlet do Průhonic a Českého Šternberku, sice ještě s rouškami, ale jinak to nemělo chybu.
V červenci na tradiční opékání špekáčků navázal další vydařený výlet, tentokrát do Strakonic a Lnářů.
V srpnu se pořadí akcí prohodilo,
nejdříve se jelo do zámku Sychrov

se zastávkou a ochutnávkou zlatavého moku v pivovaru Svijany.
Osmnáctého se uskutečnilo opékání špekáčků opět u lomské restaurace Sokolovna. „Z uvedeného
je zřejmé, že jsme byli neustále
venku na vzduchu s trochu většími
odstupy, ale všechna setkání neměla chybu a o výletech nemluvě.
Takže ani v létě jsme nezaháleli.“
Všichni členové se těšili i na
velkou oslavu v Kulturním domě
Lom, která se konala v době uzávěrky tohoto čísla Lomské rad-

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 27.
9. 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.drubezcervenyhradek.cz.

nice. Kvůli koronaviru se mohlo
netradičně najednou oslavit MDŽ,
popřát všem jubilantům za uplynulé období, připomenout si 45 let
od založení klubu a Den seniorů.
„S průběhem vás seznámíme v říjnovém čísle. Nyní již jen přeji jménem celého klubu všem Lomákům
hlavně hodně zdravíčka a ať se
Lomu koronavir vyhne!“
Marie Pauchlá
předsedkyně KS-Lom 1

Blahopřejeme

Dne 7. dubna uplynul smutný rok,
kdy nás navždy opustil náš milovaný Oldřich Halada. Rok ode dne,
kdy tvé srdce utichlo a tvůj hlas
i smích vítr vzal, i tvé laskavé srdce
utichlo naše milovaná Irenko Haladová. Odešla jsi náhle a nečekaně v nedožitých 75 letech dne
29. července. Zbylo tu po vás prázdno a jen těžko uvěřit že už tu s námi
nejste, ale my víme že jste zase spolu a díváte se na nás shora dolu.
S láskou vzpomínají děti Ivana, Olík,
Pavel s rodinami. Vnoučata Janička, Verunka, Mirečka, Oli, Pavlínka,
Péťa a pravnučky Viktorka a Natálka.
„V korunách stromů vedou tisíce tras
na konci každé sejdem se zas!“

„Dny plynou jako tiché řeky proud,
jen vzpomínka v srdci zůstává a nedá
zapomenout.“ Dne 27. srpna jsme si
připomenuli čtvrté smutné výročí
úmrtí pana Petra Lausmana. Kdo
jste ho znali vzpomeňte s námi. Děkuje přítelkyně Jarka.

Během září již oslavili či oslaví
svá životní jubilea tito občané
města Lomu:
Věra Procházková, Věra Jandová, Miluška Švarcová a Josef Urban.
Hodně pohody, zdraví a životního
optimismu přeje vedení města.

Tipy na volný čas (do 16. října)
18. 09. koncert AMCO v ATTICU – Attic music club Litvínov od 21.00
19. 09. dětské divadlo Brouk Pytlík – Docela velké divadlo Litvínov od 16.00
20. 09. Offroad Safari Krušnohořím: za netušenými kontrasty – sraz Rico Litvínov v 10.00
21. 09. Talk Show Zbigniewa Czendlika „POSTEL HOSPODA KOSTEL“ – Citadela Litvínov od 19.00
26. 09. dětské divadlo Jak šel drak sníst princeznu – Docela velké divadlo Litvínov od 16.00
27. 09. Offroad Safari Doupovsko: opuštěnou krajinou – sraz Rico Litvínov v 09.00
03. 10. koncert Jiří Schmitzer – Attic music club Litvínov od 19.00
03. 10. California Dreams – Ladies Night 2020 – Citadela Litvínov od 19.00
04. 10. Offroad Safari „Best of“ – válka a šachty – sraz Rico Litvínov v 10.00
05. až 11. 10. týden knihoven, besedy, soutěže s knihovnou – Městská knihovna Lom
07. 10. Úsměvy Jaromíra Hanzlíka – Citadela Litvínov od 19.00
11. 10. Mezinárodní automobilové klubové závody Carbonia Cup – Autodrom Most od 9.00
11. 10. Offroad Safari České středohoří: sopečná tajemství – sraz Rico Litvínov v 9.30
15. 10. koncert WOHNOUT + Electric Lady – Attic music club Litvínov od 19.00
16. 10. koncert 4TET verze V – Citadela Litvínov od 19.00

Dne 20. září uplyne smutný rok od
chvíle, kdy nás navždy opustila naše
drahá maminka a babička Růžena
Kölblová. S láskou stále vzpomíná zarmoucená rodina. Děkujeme
všem, kteří vzpomenou s námi.

Dne 17. září uplyne rok od okamžiku, co nás navždy opustil pan Rudolf Anger. Vzpomíná manželka,
děti, vnoučata, pravnuk a ostatní
příbuzní.
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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: Lenka Kendralová
Paní Lenka Kendralová žije v Lomu od narození. Původně vystudovala
střední zemědělskou školu, obor chovatel hospodářských zvířat a jak
sama říká, láska k živým tvorům ji drží od dětství dodnes. Mimoto se od
mala věnuje tvoření různých dekorací převážně z přírodních materiálů.
V poslední době ji zaujalo malování na kameny, které patří k velmi oblíbeným tvůrčím činnostem.

„Ke tvoření jsem se jaksi dostala
– nedostala, tvořím totiž odjakživa.
Dříve jsem se zabývala hlavně pletením, háčkováním a vyšíváním, ale
z důvodu zdravotních obtíží s rukama jsem toho musela zanechat.
V současné době vyrábím různé dekorace, obrázky a ozdoby z toho, co
najdu v přírodě. Při procházkách se
svým čtyřnohým kamarádem nasbírám klacíky, zajímavě tvarované
kořeny, suché plody, různé klasy
a květenství trav a vyrábím to, co mě
momentálně napadne. Většinou jsou
to obrázky na zeď, lampy, různé dekorace do bytu nebo drobné figurky,
které se tematicky váží v Vánocům,

neozdobit. Tak jsem začala s jejich
malováním.
Kameny jsou vděčným materiálem pro pomalování. Jejich povrch
umožňuje zanechat barevnou stopu
zajímavých vzorů či konkrétního
vyobrazení. Malované kameny jsou
nevšedním prvkem, kterým si můžete vyzdobit domov, zahradu nebo
věnovat jako originální dárek pro
kamarádku. Navíc je to skvělá zábava pro dlouhé zimní večery.
Kameny a kamínky různých
tvarů, barev a velikostí lze nalézt
v přírodě. Pokud chci malovat větší
počet kamenů přibližně stejných velikostí, tvarů a struktury, navštívím

Kameny jsou vděčným materiálem pro pomalování.
Jejich povrch umožňuje zanechat barevnou stopu
zajímavých vzorů či konkrétního vyobrazení.
Malované kameny jsou nevšedním prvkem, kterým
si můžete vyzdobit domov, zahradu nebo věnovat
jako originální dárek pro kamarádku. Navíc je to
skvělá zábava pro dlouhé zimní večery.
či Velikonocům. Před loňskými Vánoci jsem třeba vyrobila jako dárky
asi stovku dřevěných figurek sobíků
zpívajících koledy.
Malovat na kameny mě napadlo
před několika lety, kdy jsme si pořídili kotě. To samozřejmě hrabalo
v květináčích, a tak jsem se rozhodla květináče vyložit kameny.
A pak jsem si řekla, proč kamínky

občas prodejce štěrku. Nejvhodnější
na malování jsou křemeny nebo kameny s jednou stranou plochou, rovnou, aby se na ni snáze malovalo.
S takovými jsem začínala. Dnes už
mám více zkušeností, a tak využívám kameny zajímavě, nepravidelně tvarované a motiv přizpůsobím jejich tvarům, například tvaru
srdce, kočičí hlavy, květiny, ryby

Bude výstava Kreativní Lom 2020?
I v letošním roce plánuje naše
město – pokud to situace dovolí
– další setkání lomských šikovných a nápaditých obyvatel při
výstavě Kreativní Lom. Pokud
nám situace bude nakloněna,
velmi rádi se s vámi a našimi
kreativci opět setkáme na 2. roč-

níku projektu lomských šikovných rukou na začátku listopadu
ve velkém sálu Kulturního domu
Lom. O podrobnostech budeme
informovat. Sledujte prosím
oficiální web města, Facebook
Lomská radnice a aktuální hygienická upozornění v médiích.
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a podobně. Kameny maluji převážně
akrylovými barvami, slabší kontury
dokreslím popisovačem. Někdy používám akrylový fix, ale malování
štětcem je sice náročnější, ale také
zábavnější a člověk se při něm daleko více odreaguje. Pomalovaný
kamínek se pak zafixuje lakem. Používám lak na hračky, takže výrobky
jsou zdravotně nezávadné a údržba je
jednoduchá, stačí omýt vodou nebo
oprášit prachovkou. Namalované
kameny se dají použít do bytu a na
zahradu jako dekorace, jako těžítka
a dá se z nich sestavit i složitější obrazec, například se znameními zvě-

rokruhu, jmény členů rodiny nebo
s portréty zvířecích mazlíčků.
Výtvarné tvoření není mým jediným koníčkem. Jak jsem již uvedla,
miluji zvířata, hlavně mého hafana
Janka, svoji kočku a starám se o stádečko oveček a koziček. To je moje
srdeční záležitost. Také ráda fotografuji, hlavně přírodu a zvířata
a v roce 2015 jsem obsadila 3. místo
ve foto soutěži Fotograf roku s tématem kreativita. Zajímám se také
o duchovno, generalogii, výklad karet a runová znamení podle data narození, která vypaluji do dřeva jako
amulety nebo přívěsky.
Své výtvory neprodávám, rozdávám je známým a přátelům a jsem
ráda že jim mohu udělat radost.
Do budoucna bych si přála vlastnit malou dílnu na tvoření, kde bych
se mohla věnovat práci se dřevem
a realizovat větší projekty.“
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