LOMSKÁ

RADNICE

Město Lom znovu
doveze potraviny a léky
Město Lom opět nabízí službu obyvatelům (seniorům či osobám těžce postiženým), kteří jsou
sami, nebo jim nemůžou pomoci ostatní členové rodiny, přátelé či sousedi. Jedná se o dovoz
potravin či léků, které pracovník úřadu nakoupí dle zájemcem vytvořeného seznamu. Službu
je možno objednat a čerpat během úřední doby
MÚ Lom. Bližší informace na telefonu číslo 476
769 860 nebo 476 769 864.
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Lomská radnice je periodický tisk územního samosprávného celku. Měsíčník města Lom je registrován u MK ČR E 20234.

Fakta namísto lhaní a drbů
Ve třetím čtvrtletí roku 2020 byla ukončena
kontrola u města Lom pod názvem – Peněžní prostředky státu určené na demolice budov
v sociálně vyloučených lokalitách. Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) je nezávislým kontrolním orgánem ČR, který dohlíží na hospodaření
se státními prostředky a tak prověřil podklady, které město Lom předalo Ministerstvu pro
místní rozvoj ČR (MMR).

Na základě financí z předmětného dotačního titulu poskytnutých městu Lom byla provedena demolice zdevastovaného a totálně vybydleného domu č. p. 205 na ulici Osecká
s tím, že na tomto místě vznikne oddechová
zóna pro obyvatele města. „Kontrolními orgány
bylo zjištěno porušení podmínky stanovené
v bodě 5.7.2. Zásad podprogramu pro poskytování dotací v roce 2017 pro podprogram Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.
Na základě tohoto zjištění stanovil poskytovatel dotace jako neoprávněně vyplacenou částku
ve výši 0,1 % z poskytnuté dotace. Vzhledem

k uvedené skutečnosti bylo město Lom vyzváno
k úhradě neoprávněně vyplacené části dotace
ve výši 5 000 Kč. Slovy pět tisíc korun,“ komentuje starostka města Lom Kateřina Schwarzová a dodává: „A to i přesto, že úředníci Ministerstva pro místní rozvoj ČR poskytnutí dotace
schválili a dozorovali a žádné porušení nezjistili.“ Tedy z 5 000 000 Kč dotace, kterou město
Lom obdrželo, bylo MMR vráceno 5 000 Kč.
Pokračování na str. 3

Buďme zodpovědní: Nouzový stav II
mezilidský kontakt. I přes toto omezení na MÚ
Lom funguje vyřizování veškeré agendy. Doporučujeme občanům preferovat kontakt e-mailem, telefonicky, písemně či datovými schránkami.
Městská knihovna
Čtenáři Městské knihovny Lom mohou po dohodě s knihovnicemi a objednání konkrétních titulů si je vypůjčit, nebo knihy, co mají doma, vrátit.
Ke kontaktu s knihovnicemi je třeba využít telefonické spojení a to na čísle 476 769 874 nebo elektronicky na e-mailu: knihovna@město-lom.cz.

Městský úřad Lom, na základě mimořádného opatření vlády ČR z důvodu ohrožení zdraví
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru,
provozuje v omezeném režimu po dobu nouzového stavu. Občané by měli zvážit cestu na úřad,
protože je třeba v této době omezit na minimum

Poštovní pobočky
Obě pobočky pošty PARTNER, tedy v budově MÚ Lom na náměstí Republiky i v objektu
bývalé sokolovny na ulici Podkrušnohorská, fungují a nabízejí služby klientům dle vyvěšené pracovní doby. Klienti do poštovních poboček vstupují jednotlivě.
Ve všech uvedených případech kontaktu obyvatel s pracovníky městského úřadu je třeba důsledně dodržovat platná hygienická opatření.
Více informací najdete na webu města Lom, na
Facebooku Lomská radnice a na letácích v městských vývěskách. O vývoji epidemie informuje
kupříkladu i web Ministerstva zdravotnictví ČR.

Uzávěrka novin byla 12. října.

Slovo starostky
Vážení a milí
Lomáci,
nejprve mi dovolte vás všechny
moc a moc pozdravit a popřát
jenom všechno
to nejlepší a nejkrásnější, ale
hlavně nekonečno zdraví.
V říjnu tak, jako
každoročně slavíme Den seniorů, proto se hned
na úvod zeptám, kdy jste naposledy hovořili
se svými rodiči či prarodiči? Jen tak si s nimi
popovídali, pohladili je a alespoň malinko jim
oplatili čas, který nám věnovali oni? Moc vás
prosím, možná právě teď je na to ten správný
okamžik se na chvilinku zastavit a popřemýšlet nad tím co pro nás naši rodiče a prarodiče
všechno udělali...
Vím, nynější čas není moc nakloněn setkávání. Zkusíme telefon, nebo jen zamávání za
oknem či přes plot a pošleme vzdušný polibek,
nebo napíšeme dopis? Myslím, že to půjde... Já
jenom prostě nechci, aby byl kdokoli v této
nelehké době na všechno (na život) sám...
Možná máme trochu zpomalit, zklidnit se,
opustit marnost a najít v sobě pokoru. Nestydět se za to, že jsme víc doma, že máme víc
času pro své nebližší. Máme o trochu víc času
uklidit si v bytě, ale i v sobě! Možná právě
nyní je čas na změnu! Na změnu našeho uhoněného, hektického způsobu života! Pojďme
si hrát a blbnout s našimi dětmi, víc jim naslouchejme, ani nevíme, jak jsou moudré...
A ony jsou! V jejich počínání je tolik rozumného a krásného, zkusme je pozorovat a třeba
i napodobovat v jejich bezelstnosti, hravosti,
upřímnosti, nezištnosti...
Přestaňme tolik číst a sledovat zprávy o negativních věcech a místo toho si třeba pusťme
či přečtěme pohádku, tam vždy všechno dobře
dopadne a já jsem přesvědčena, že ono to nakonec všechno dobře dopadne!!
Právě v probíhajícím měsíci, měsíci úcty
ke straším a nejen nyní, vás všechny prosím
o ohleduplnost. Nezlehčujme prosím nynější
situaci a respektujme nařízení vlády a zdraPokračování na str. 3
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Z jednání Rady
města Lom
n Radní apelují na obyvatele, aby
ve vlastním zájmu sledovali vývoj epidemie COVID - 19 a dodržovali vládou a ministrem zdravotnictví nařízená opatření. S tím
souvisí i prosba o zodpovědnost
a ohleduplnost k našim seniorům
žijících v PPS. Návštěvy je třeba
omezit na minimum, a když už,
tak s nasazenou rouškou a po důkladné desinfekci rukou. Pro obyvatele v nouzi tu je opět možnost
dodání roušek.
n Vedení města Lom reviduje současný rozpočet pro zajištění jeho stabilizace a zároveň se již delší dobu pracuje na
návrhu rozpočtu pro rok 2021.
Situace je složitá například
s ohledem na daňovou výtěžnost.
n Radní pověřili ředitele ZŠ
a MŠ Lom Jaroslava Zajíce, aby
začal legislativně pracovat na zřízení nové mateřské školy a jeslí
v Lomu a dále na dalším pracovišti
základní školy.
n Město Lom se již připravuje
i na zimní údržbu a vánoční výzdobu vybraných ulic a náměstí.

Lomská radnice  ročník X.  číslo 7  říjen 2020

Město se musí opravovat,
zvelebovat, musí žít (III.)
Vedení města, stejně jako
v minulém a předminulém čísle
novin, informuje obyvatele, že
dle vývoje epidemie se reviduje
rozpočet pro zajištění jeho stabilizace. Stále si trvá na tom, že pokud to nebude nezbytně nutné,
nechce zatím omezovat investice
a obnovu majetku města.
V ulici Podkrušnohorská již obyvatelům i motoristům slouží nové
veřejné osvětlení. „Nově celkem
v noci svítí 27 lamp LED veřejného
osvětlení. Protože jsme to zvládli
vlastními silami, pořídili jsme celou
opravu za desetinu ceny,“ chválí starostka města Kateřina Schwarzová

a pokračuje: „Nenastanou-li nějaké
nepředvídatelné vážné změny, rádi
bychom v příštím roce pokračovali
v opravě veřejného osvětlení v ulici
Vrchlického a Husova.“
Jak vedení města slíbilo, s příchodem podzimu v Odpočinkové
zóně města Lom na Osecké ulici,
došlo na výsadbu zeleně a terénní
úpravy. Proto byla zóna i několik
dní uzavřena pro veřejnost. „Od
plánů k realizaci nemáme v Lomu
daleko,“ uvádí starostka Kateřina Schwarzová a dodává: „Oddechové zóně ozelenění už nyní
sluší, co říkáte? A co teprve na
jaře, to bude krása…“

Velký dík rodině
Jaroslava Noska
Ještě, než došlo k zalesnění
a zatravnění oddychové zóny
na Osecké ulici byl jako první
vysazen strom s kulatou korunou, nápadně velikými listy,
který krásně kvete, voní a zajímavé jsou jeho plody. O čemž
se jistě obyvatelé Lomu přesvědčí příští rok. „Již nyní patří
náš velký dík rodině Jaroslava
Noska z Lomu za překrásný dar
pro naše město a jeho občany
v podobě vzrostlého stromu Katalpa, který již zdobí Lomskou
oddychovou zónu,“ děkuje starostka Kateřina Schwarzová.

Poděkování voličům
Začátkem října se v Lomu
uskutečnily volby do zastupitelstev krajů, kterých se
dotkla současná těžká situace v naší zemi v souvislosti s koronavirovou epidemií. „Chci vám voličům
i touto cestou velmi poděkovat
za ukázněnost, ohleduplnost
a odpovědnost, s jakou jste
přistupovali ke všem nařízeným opatřením,“ uvádí mimo
jiné starostka města Kateřina Schwarzová a pokračuje:
„Děkuji, že jste ve všech čtyřech lomských okrscích dodržovali hygienické pokyny
a byli ohleduplní ke členům
okrskových volebních komisí
i k ostatním voličům. Dík zasluhují i členové okrskových
komisí, že proaktivně dodržovali zvýšená hygienická
opatření ve volebních místnostech. Velice si toho vážím
a všem vám ještě jednou děkuji. Jsem rovněž přesvědčena,
že budeme-li všichni dodržovat v současnosti vládou navržená opatření, nakonec zvládneme nelehkou situaci a vše se
vrátí do starých kolejí.“

Lom vyhlásil
veřejnou zakázku
Město Lom vyhlásilo veřejnou
zakázku na zhotovitele stavby rekonstrukce objektu bývalé MŠ na
náměstí Republiky na sociální bydlení. Ta se váže následně na poskytnutí dotace od Státního fondu
rozvoje bydlení.
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Škola v době podzimní koronavirové krize Slovo starostky
a prosba jejího ředitele

To, že krize nového typu koronaviru přijde, jsme všichni čekali.
Nicméně jsme si nechtěli připustit, že bude škola prezenčně fungovat jen měsíc a půl. Je to pro-

blém hlavně pro naše nejmladší
žáčky a jejich učitelky. Nicméně
jsme poučenější a zkušenější
než na jaře. Nyní situaci zvládneme ještě lépe. I když se nám
virus v našich řadách nevyhne.
Máme od vedení města dostatek
ochranných pomůcek, protože
učitelé jsou ve škole, i když jsou
děti doma. Rozjeli jsme úspěšně
distanční výuku. Mateřské školy
budou v době koronavirových
prázdnin uzavřeny a opět se mají
otevřít 2. 11. 2020.
Přesto vás všechny chci o něco
požádat. Dodržujte prosím důsledně všechna hygienická opatření. Děti se potřebují vrátit do
školy. Rodiče potřebují chodit do

práce. Všichni chceme chodit za
zábavou, kulturou, posedět s přáteli v restauraci, děti si chtějí hrát
v dětských hernách, chceme navštěvovat naše nemocné v nemocnicích a seniory v různých
zařízeních, chceme chodit do bazénů, chceme sportovat a spoustu
jiných věcí, které máme všichni
rádi. A nic z toho nebudeme dělat, dokud si na chvíli nenasadíme roušku, nevydezinfikujeme
si ruce a nebudeme dodržovat rozestupy.
Velmi prosím, dodržujme to
a s dětmi se brzy zase uvidíme ve
škole.
Jaroslav Zajíc
ředitel ZŠ a MŠ Lom

Fakta namísto lhaní a drbů
Dokončení ze str. 1
„Velmi tímto děkuji zaměstnancům Městského úřadu Lom, kteří
vyřizovali a podíleli se na administraci dotace za to, že i přestože
získávání dotací je velmi obtížný
a legislativně složitý proces, vidím jako úspěch to, že při tak velkém objemu financí, které jsme získali z úspěšně vyřízených dotací,
a v uplynulých letech jich nebylo
málo, vracíme jenom jednu tisícinu
dotované sumy,“ uvádí Kateřina
Schwarzová a pokračuje: „Vždyť
daleko větší města, než je Lom, si

na administraci při získávání dotace najímají velké společnosti,
kterým za práce platí.“
„Spíš mě zklamalo to, že jeden
ze zastupitelů zvolený za „Svobodní“ o předmětné a výše uvedené kontrole rád už nějaký čas
uvádí a šíří nepravdy, dokonce
chce na město Lom podat žalobu a kolegy zastupitele uvádí
v omyl tím, že je přesvědčuje
o tom, že město Lom je prošetřováno, že dotaci vrátilo či bude
vracet celou, že město Lom platilo velkou pokutu, a že je to li-

kvidační a další nepodložené nesmysly! Škoda jen a velmi smutné
je, že tito, byť i někteří jsou dlouholetí zastupitelé, nevědí, že pokud by město Lom muselo platit
milionovou pokutu či vracet milionové dotace, museli by to být
vždy oni – nejvyšší představitelé
města – tedy zastupitelé, kdo by
o tomto věděl první. Nutně by museli tento krok totiž schválit. Prosím nesedejte na špek kdekomu,
byť je to zastupitel města a používejte svůj rozum,“ uzavírá s povzdechem Kateřina Schwarzová.

Dokončení ze str. 1
votníků. Nenošení roušek není
přece projev vlastní svobody,
ale bezohlednost, ke svobodě
druhých, které tím ohrožujeme.
Nevěřme laciným exhibicionistům, že Covid-19 je jen lehká
chřipka. Já jsem zažila mnoho
chřipkových onemocnění, ale
Covid-19 nepřeji dokonce ani
těm, kteří tyto bludy šíří. Věřte
mi, vím, o čem hovořím. Já
i moji nejbližší jsme bohužel Covidem-19 onemocněli.
A možná právě proto jsem vás
v úvodu mého „slova“ poprosila
o vstřícnost, úctu a ohleduplnost a zodpovědnost k těm nejzranitelnějším, k našim rodičům
k našim seniorům. Vždyť přece
nasadit si roušku, používat desinfekci a dodržovat odstup trvá
chvilku. Chvilku, která může
pro ty nejzranitelnější znamenat
roky života. Života, který neskončí předčasně. Naše chvilka
tedy dnes třeba znamená roky
života pro jiné.
Pokud jste dočetli až sem,
děkuji vám za to. Odpusťte mi
tu trochu „filosofování“, asi ta
situace s koronavirem či cosi
mezi nebem a zemí. Opatrujte
prosím sebe a své nebližší. Opatrujte naše seniory. Prosím vás
o ohleduplnost, zodpovědnost,
úctu a malinko disciplíny. Lomáci, děkuji vám!
Kateřina Schwarzová
starostka města Lom

Najdete pár rozdílů? Dům č.p. 205 před demolicí a po… Diplom už dorazil

Město Lom obdrželo 6. října
diplom za 1. místo v okrese
Most, 3. místo v Ústeckém kraji
a 36. místo v celostátním kole soutěže Radniční listy roku 2020 v kategorii obcí a měst od 2 do 10 tisíc
obyvatel. „Jsem moc ráda, že se naše
Lomská radnice prosadila ve velké
konkurenci a odborná porota takto
ocenila kvalitní komunikaci našeho
úřadu s veřejností. V současné nelehké době to je velmi pozitivní informace. Moc mne to těší,“ uvádí starostka Lomu Kateřina Schwarzová.
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Krušnohorské uzeniny oslavily 30 let fungování novou prodejnou
Na hlavní silnici protínající město Lom vyrostl vedle masného závodu
nový moderní obchod Krušnohorských uzenin. Budova byla postavena
podle návrhu projekce masných závodů, a to zcela v souladu se současnými veterinárně-hygienickými požadavky, uplatňovanými na provozy
tohoto typu v členských zemích EU. Není proto divu, že na Osecké ulici se ještě více zastavují motoristé, aby si zakoupili maso, uzeninu nebo
další výrobky místní firmy Krušnohorské uzeniny J&J Radoš s.r.o. Mnohé lákají i obědy z domácí kuchyně.

„Jsem moc ráda, že se této
soukromé firmě daří a stále se
rozrůstá. Dnes má celkem šest
poboček v celém Ústeckém

kraji,“ chválí starostka města Kateřina Schwarzová firmu, která
je i častým donátorem celoměstských akcí.

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.

Hospodáříčci – šotkové v lidské,
hadí a žabí podobě
S lidovým vyprávěním o skřítcích z Krušných hor souvisí také
víra v malé ochránce domovů. Představa domácího skřítka střežícího
staré domy je známa na obou stranách Krušnohoří. Na české straně
mohl mít podobu chlapce s pazourky na rukou i nohou, ale také podobu
hada nebo žáby. Takovým žábám
a hadům obývajícím staré domy a jejich sklepy se neubližovalo, protože
se věřilo, že přinášejí domům štěstí
a že jej ochraňují. Z hadů byla uctívána hlavně užovka obojková, jejíž charakteristické žlutavé měsíčky
na hlavě zavdaly podnět k vyprávění
o hadech s korunkou. Domácí hadi nebyli vnímáni jako zlé démonické bytosti, ale jako dobří domácí duchové.
Variantou domácího skřítka byl
Schrackagerl, o kterém se v Kruš-

nohoří vyprávělo ještě kolem roku
1902. Šlo o maličkého domácího
ducha, vyhlížejícího jako dítě a oblečeného pouze do košilky. Schrackagerl obýval jen domy, v nichž se
žilo v klidu a zbožně. Zvlášť rád
měl malé děti, u kterých se s oblibou zdržoval a hrál si s nimi. Když
si ho však někdo dobíral, uměl se
i mstít, například odvazoval krávy
ve stájích rozhazoval připravené
krmení nebo cuchal spícím dětem
vlasy. Byl-li však Schrackagerl chován v náležité úctě, mohl obyvatelům domu i pomoci s hlídáním a pečováním o děti, které se zatoulaly
nebo onemocněly.
Další skřítek v saské části Krušných hor byl znám pod pojmenováním Jüdel. Stejně jako Schrackagerl
představoval pro dospělé neviditel-

uvedl mimo jiné Jaroslav Radoš,
Firma byla založena v roce
majitel firmy, během slavnostního
1990 Jaroslavem Radošem
otevření nové prodejny.
a jeho manželkou Zdeňkou. ČinFirma Krušnohorské uzeniny
nost byla zaměřena na nákup
J+J Radoš s.r.o. realizuje výrobu
a prodej výsekových mas a masmasných výrobků a zajišťuje disných výrobků, výrobu domácí setribuci těchto komodit do malokané, uzeného masa a polotovarů.
obchodních i velkoobchodních
V roce 2000 byla zahájena výroba
prodejen, řetězců a dalších zprav nově vybudované provozovně,
covatelských potravinářských
vznikla nová pracovní místa, dopodniků. Do budoucna chce lomšlo k rozšíření sortimentu a zvedl
ská firma i nadále nabízet kvalitní
se objem výroby. V současné
maso a uzeniny.
době firma zaměstnává stovku zaměstnanců.
Jubileum soukromá firma oslavila otevřením nové
moderní prodejny na
Osecké ulici. „Bylo
to třicet let tvrdé
práce často až do
noci. Někteří lidé to
nehodnotili dobře
a my jsme tomu
museli čelit. Nyní
je jasně vidět, co
všechno tady vyV novém moderním obchodu Krušnohorských
rostlo díky práci mé,
uzenin se vedle místních obyvatel zastaví řada
mé manželky a lidí,
motoristů, aby si zakoupili svačinu či oběd, nebo
kteří s námi dělali,“
i kvalitní maso či uzeninu.
ného skřítka, hrajícího si s dítětem
a nesl v sobě rysy nejrůznějších mytických postav, mimo jiné také vracející se duši mrtvého dítěte. Spousta
letopisců uváděla příběhy o hrůzostrašných zjeveních skřítků, majících
podobu mrtvých dětí. To ale nebyla
záležitost výhradně krušnohorská,
tyto drsné pověsti byly známé i na
jiných místech jak v Čechách, tak
v Německu.
Domácí skřítkové vystupují
v pověstech vesměs jako dobří tvorové, ale pokud byli uraženi tím, že
byly zanedbávány domácí práce, zapomnělo se odložit jim stranou trochu jídla nebo se někdo o ně nebo
o ostatní členy rodiny otřel špatným
slovem, mohli se proměnit v šotky.
Tito potměšilí tvorové domácí nacházejí potěšení v mučení těch, které
kdysi ochraňovali. Jejich přičiněním mléko kysne, dveře bouchají,
psi chromnou a dochází k mnoha
dalším zlomyslným nehodám. Šotci
kradou jídlo a schovávají po domě
drobné předměty, například klíče,
či ponožky. Vyskytují se hojněji než
skřítci a přebývají v mnoha staveních
a dílnách. Mohlo by se zdát, že jde
o výsledek letité neúcty k dobrým
domácím skřítkům, která dnes převládá ve většině domácností. Nicméně šotci jsou stejně věrní tvorové
jako domácí skřítci a je téměř ne-

Graficky ztvárnila podobu šotka
Hospodáříčka 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.

možné se jich zbavit. Mnohé rodiny
byly nuceny opustit domácnost trýzněnou tímto výtečníkem a odstěhovat se, avšak záhy zjistily, že šotek se
přestěhoval s nimi. Když přijdete na
nějakou zlomyslnost, pozorně se zaposlouchejte, pokud uslyšíte tlumený
smích, viníkem je patrně šotek.
Proto buďte ke svému okolí milí
a ohleduplní a navzájem si pomáhejte, zvlášť v této složité době. Jen
tak osídlí vaše domovy dobří domácí
skřítci, se kterými je radost žít.
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Jiřina Fikejzová již do Lomu nepřijede
Jiřina Fikejzová, autorka
mnoha známých hitů, odešla
v úctyhodném věku 93 let. Nikdy se už k nám nevrátí rodačka, které v listopadu 2016
udělila starostka města Kateřina Schwarzová první Čestné
občanství města Lomu. Stalo se
v rámci oslav 675 let od první písemné zmínky o městě Lom.
Narodila se v Lomu jako Jiřina
Henzlová 13. dubna 1927. Vystudovala psychologii a sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a také hrála
na housle a klavír. Byla i úspěšnou sprinterkou československé
národní reprezentace, ale hudba

zvítězila. Uplatnila se v hudebním
vydavatelství Supraphon jako dramaturgyně a psala texty k písním.
Celkem vytvořila kolem 240 písňových textů, napsala také několik scénářů. Známé hity napsala
například pro Juditu Čeřovskou,
Milana Chladila a Evu Pilarovou,
nebo pro Marii Rottrovou, Waldemara Matušku, Petru Janů, Václava Neckáře či pro Karla Gotta.
Ve středu 2. září zemřela ve
věku 93 let autorka, z jejíhož pera
vyšly například texty k písním „To
mám tak ráda“, „Dominiku“, „Řekni, kde ty kytky jsou“, „Sedm dostavníků“, „Za rok se vrátím“ nebo
třeba „Massachussetts“.

Blahopřání
k narozeninám
V září oslavila narozeniny pracovnice sociálních služeb města
Lomu Kateřina Michálková. U této
příležitosti jí i prostřednictvím
Lomské radnice přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví a spokojenost nejen v osobním životě,
ale i profesním. Klienti z penzionů
Novostaveb 123 a 124 Vám, paní
Kateřino, děkují za lidský přístup
a ochotu kdykoli pomoci a vyhovět i ve volném čase. Zůstaňte takovým sluníčkem, jakým pro nás
jste a nadále šiřte mezi námi svou
dobrou náladu a optimizmus,
kterého není nikdy dost.
Za klienty penzionů z Loučné
J. Pavlíčková a J. Viktorová.

Inzerce

Blahopřejeme
V rámci oslav 675 let od první písemné zmínky o městě Lom získala Jiřina Fikejzová (vpravo) v listopadu 2016 čestné občanství města
Lomu od starostky města Kateřiny
Schwarzové.

Během října již oslavili či oslaví svá životní jubilea tito občané
města Lomu:
Irena Haladová, Eva Marešová, Blažena Petružálková,
Marie Táborská, Alois Bouše
Miloslav Renka, Vladimír Šefr
a Josef Štiller.
Hodně pohody, zdraví a životního
optimismu přeje vedení města.

Vzpomínáme

Při posledním rozloučení s textařkou
Jiřinou Fikejzovou ve strašnickém
krematoriu před rakví stála i kytice
rudých růží jménem města Lom.



Dne 7. října uplynulo již 9 let, kdy
nás navždy opustil pan Jaroslav
Novák. Stále vzpomínají manželka
Milena a synové s rodinami.

Poděkování
za projevenou
účast



Vážená paní starostko, děkujeme Vám za projevenou účast
a krásnou kytici, kterou jste poslala na poslední rozloučení s mojí
maminkou, PhDr. Jiřinou Fikejzovou. Přejeme Vám hodně zdraví.
Ing. Daniel Fikejz s rodinou

Dne 13. října uplynuly dva roky od
úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka, pradědečka
a bratra pana Pavla Hrušky. S láskou v srdci stále vzpomíná zarmoucená celá rodina.
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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. Proto pokračujeme i nadále v představování našich lomských šikovných rukou.

Lo m s k é š i k ov n é r u ce : Le n k a Fí l ov á
Paní Lenka Fílová je původní profesí manipulantka poštovního provozu a přepravy, nyní pracuje v cestovním ruchu a jako průvodce po
Uhelném safari. Má ráda sport, kulturu a tvoření. Její plenkové a ručníkové dorty jsou vždy originálním dárkem a malované kraslice pravidelně vystavuje ve svých expozicích zámek Valdštejnů v Litvínově
a muzeum na Lesné.

„Původní profesí jsem manipulant poštovního provozu a přepravy, nyní pracuji v cestovním
ruchu. Mám ráda sport, kulturu
a vlastně vše živé. Energii dobíjím
v přírodě, na loukách, horách a v lesích. Mezi nejoblíbenější sporty patří lyže, kangoo a vlastně vše u čeho
musí člověk zabrat.
Ručníkové a plenkové dorty
jsou novinkou, kterou dělám poměrně krátce. Chtěla jsem originální dárek pro miminko a vyzkoušela si první dort, který měl takový
ohlas, že jsem se rozhodla v tom po-

nanční prostředky máme k dispozici. Poté stačí sladit barvy a zapojit fantazii. Výroba dortu může trvat
hodinu, ale také mnohem déle. Záleží na velikosti a náročnosti.
Kromě plenkových dortů maluji
kraslice voskem. Pokud si je někdo
bude chtít vyzkoušet, musí si pořídit
vedle vajíčka, voskovky, svíčku nebo
kahan na rozehřátí vosku, stojánek
na nahřívání vosku, tužku a špendlík.
Do tužky si zapíchneme špendlík a je
na nás, jakou zvolíme hlavičku. Větší
udělá ornament větší a nanesená slza
vosku bude plnější, menší hlavička

Ručníkové a plenkové dorty jsou novinkou, kterou
dělám poměrně krátce. Chtěla jsem originální dárek pro
miminko a vyzkoušela si první dort, který měl takový
ohlas, že jsem se rozhodla pokračovat ve výrobě.
kračovat. K výrobě pro miminka je
potřeba papírových plenek a dalších
doplňků jako hračky, botičky, dudlíky, lahvičky a podobně. Na dorty
pro dospělé pak ručníky a kosmetika. Záleží vždy na tom, pro koho
dort je, co má dotyčný rád a jaké fi-

bude dělat slzy decentnější. Kdo
chce, může si připravit tužek více, od
každé velikosti jednu.
Voskovku nalámeme do lžíce či
kalíšku a rozehřejeme svíčkou nebo
kahanem. Vosk nesmí být hustý, ale
také nesmí prskat. Mohlo by nás to

Výstava Kreativní Lom bude snad příští rok, již
dnes si sami můžeme vyzdobit svůj domov
V uplynulých Lomských novinách jsme si společně s vámi čtenáři položili otázku, zda se bude moci uskutečnit další setkání lomských šikovných a nápaditých obyvatel při výstavě Kreativní Lom. Ponechali jsme
v článku otazník v podobě textu – pokud to situace dovolí. A bylo to prozíravé, protože dramatický vývoj koronavirové situace v polovině září
dal červenou všem plánům. Takže, pokud to situace dovolí, velmi rádi se
s vámi a našimi kreativci opět setkáme na 2. ročníku projektu lomských
šikovných rukou, ale až během příštího roku. O podrobnostech budeme
včas informovat.
Dnes doufáme, že se s našimi kreativci setkáme příští rok v Kulturním
domě v Lomu, stejně tak ale doufáme, že se s jejich výrobky budeme postupně setkávat již v novém infocentru.
Protože k podzimnímu období neodmyslitelně patří barvami hýřící
suché listí, různé větvičky, červené šípky a jeřabiny, ale i kaštany, žaludy,
bukvice, ořechy či dýně, pokusíme se vás inspirovat, jak si přenést kousek
přírody i do svých domovů. Spolu s nám si můžete ozdobit podzimními
dekoracemi vstupní dveře, kuchyň, chodbu či okna.

LOMSKÁ RADNICE

„Záleží vždy na tom, pro koho dort je, co má dotyčný rád a jaké finanční prostředky máme k dispozici,“ říká mimo jiné Lenka Fílová z Lomu.  Foto Milan Vobořil

popálit a nechceme, aby se vosk přepaloval. Musíme dbát na to, že je to
práce s otevřeným ohněm. Očištěná
vajíčka můžeme zdobit uvařená, syrová i vyfouknutá. Pokud si chcete
výrobek uschovat na další rok, je
nutné zdobit vajíčka vyfouknutá. Samotné zdobení je o trpělivosti. Rychlými tahy nanášíme vosk na vajíčka
dle naší fantazie. Můžeme se také inspirovat na internetu a najít si vzor
jako předlohu.
Pokud se nám nedaří nanést slza
na vajíčko, je vosk buď málo rozehřátý, nebo ho nanášíme příliš pomalu. Vosk chladne rychle a při
pomalém nanášení zatuhne na špendlíku a nelze již přenést na kraslici.
Techniku zdobení kraslic, dovolí-li

to současná mimořádná situace, bývá
možné vyzkoušet ve skanzenu Horského areálu Lesná, nebo například
na řemeslných dílnách v rámci výstav kreativity v Lomu.
Tradiční řemesla jsou takovou
moji srdcovou záležitostí. Rukou mi
projde papír, dřevo, proutí, drátkování, ale také peču dorty a nebojím se
háčkování: Háčkované výrobky jsem
vystavovala například na výstavách
v sousedním Německu. Vlastně
zkouším z tradičních řemesel vše, co
se mi zdá zajímavé.
V budoucnu bych si ráda otevřela
krámek s řemeslnými výrobky a výrobky, které nejsou na trhu běžně dostupné, a tak potěšila všechny stejně
naladěné lidičky kolem sebe.“

Štěkání na Ježíška a nej vyzdobené okno
Jako každý rok, tak i letos město
Lom připravuje charitativní sbírku
krmiva pro litvínovský psí útulek.
Spojena je s tím i výtvarná soutěž
„Štěkání na Ježíška“, která potrvá
od 1. listopadu do 16. prosince.
Začátkem prosince je možnost přihlásit se do tradiční soutěže
„O nejkrásněji vyzdobené vánoční
okno“. Soutěž pro děti a rodiče či
prarodiče vyhlašuje město Lom,
ukončena bude 11. 12. 2020. Vítězové se mohou těšit na věcnou odměnu. Fantazii a kreativitě se meze
nekladou, tak neváhejte a ne-

styďte se pochlubit! Přihlášky budou k dispozici v knihovně v Lomu
i Loučné koncem listopadu. Info
a kontakt: 476 769 874, 721 163 410,
e-mail: knihovna@mesto-lom.cz
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