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

Slovo starostky
Vážení a milí
Lomáci,
moc a moc vás
zdravím v tomto už
skoro předvánočním čase. A protože se snad nejkrásnější svátky
v roce, kterými Vánoce bezesporu
jsou, kvapem blíží,
vymýšleli jsme s kolegyněmi a kolegy, jak je
pro vás udělat, v této podivné době, co nejkrásnější, a přitom zachovat naši Lomskou tradici.
Nepůjde to jinak než bez účasti veřejnosti,
letos budeme muset oželet vzájemné setkávání, popíjení „svařáčku“, to naše přátelské
a sousedské popovídání u kostela či na náměstí... Ale nazdobené Vánoční stromky
v obou částech našeho města o první adventní
neděli, tak jako každoročně, rozsvítíme!!!
Z městského rozhlasu nám k tomu, a poté i každou další adventní neděli, zazní známé vánoční koledy v podání mladé zpěvačky z Litvínova. Zpívat tak můžeme všichni třeba doma
nebo na zahrádce. Ochuzeni nebudou ani malí
i velcí Lomáci o tradiční městský silvestrovský ohňostroj, který se bude živě přenášet prostřednictvím Facebooku Lomská radnice. Ale
Pokračování na str. 3

I letos město Lom připravuje charitativní sbírku krmiva
pro litvínovský psí útulek. Začátkem prosince je možno
přihlásit se do tradiční soutěže „O nejkrásněji vyzdobené vánoční okno“. Více na straně 4.

Město se musí opravovat, zvelebovat, musí žít (IV)
Vedení města, stejně jako ve třech předchozích číslech novin, informuje obyvatele o průběhu
oprav a dalších aktivit, aby se město zvelebovalo
a dostalo prostor pro další žití. Informuje rovněž
čtenáře, že dle vývoje epidemie se operativně 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. „Pokračuje se i na přípravě návrhu
rozpočtu na rok 2021,“ říká starostka města Lom
Kateřina Schwarzová a dodává již v minulosti vyřčenou větu: „Situace je složitá například s ohledem na daňovou výtěžnost.“
Hernička
I v době koronavirové epidemie myslí vedení
města Lom na rodiny s malými dětmi a období, až
se situace uklidní a vrátí do běžných kolejí. Na náměstí proto vyrůstá hernička Permoník za pomoci
firmy ČEZ a.s. a akciové společnosti Severočeské
doly Chomutov. „Pokud vše proběhne podle předpokladů, do konce roku by se měly proměnit proPokračování na str. 2

Chceme 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. Jak si pak máme
vysvětlit reakci některých jedinců, kteří ostatním
obyvatelům svým chováním brání v možnosti si
vydezinfikovat ruce na místech s vysokou koncen-

Instalace vánočního osvětlení

trací lidí, tedy na náměstí Republiky před Městským úřadem Lom i pobočkou Pošty PARTNER
a na ulici PKH poblíž památníku zaniklých důlních
děl a druhé poštovní pobočky?
„Je to vandalismus,“ uvedl servisní technik,
když 10. listopadu rozebral jeden a poté i druhý
dávkovač dezinfekce na ruce nainstalovaný na veřejných místech v Lomu. Reagoval tak proto, že
Pokračování na str. 3

Město Lom pořádá

ROZSVÍCENÍ
vánočního stromu
v Lomu
neděle

29.11.2020

Stromeček se rozsvítí
a slavnostní proslov paní starostky
zazní z rozhlasu v 17.00 hodin.
Vánoční koledy nám připomenou
blížící se čas Vánoc.

Akce se letos bohužel nemůže konat v tradiční podobě.
Přejeme všem hodně zdraví, štěstí, pohody a krásné
vánoční svátky.

Buďme zodpovědní (III): Zachování bezpečnosti i při nákupu léků
Na základě souhlasu Poslanecké sněmovny
vláda prodloužila trvání nouzového stavu
v České republice do 12. prosince tohoto
roku. Současně s drobnými úpravami k uvedenému datu stanovila platná krizová opatření.
Městský úřad Lom proto i nadále provozuje

v omezeném režimu po dobu nouzového stavu.
Občané by měli zvážit cestu na úřad, protože
je třeba v této době omezit na minimum mezilidský kontakt. I přes toto omezení na MÚ
Lom funguje vyřizování veškeré agendy. Doporučujeme občanům preferovat kontakt
e-mailem, telefonicky,
písemně či datovými
schránkami. Jak se
v této překotné době
operativně mění provoz MÚ Lom, Městské knihovny Lom
a obou poboček Pošty
PARTNER se zájemci
dozví na webu města
Lom na www.mesto
Pokračování na str. 3
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Město se musí opravovat, zvelebovat, musí žít (IV)
Dokončení ze str. 1
story bývalé cukrárny na náměstí Republiky v dětský ráj,“ uvádí Kateřina
Schwarzová. Poslední slovo v tom,
kdy se hernička Permoník otevře pro
děti, řekne Covid-19 a v republice
v tu dobu platné hygienické předpisy.
„A ač se možná někomu může zdát,
že se uvnitř nic neděje, opak je pravdou,“ informuje Kateřina Schwarzová a pokračuje: „Intenzivně zde
probíhají úpravy malých WC pro dětičky a oprava elektro osvětlení tak,
aby vše splňovalo potřebné a vyžadované certifikace.“
Oprava kanalizačních vpustí
V rámci převodu splaškové kanalizace vybudované v akci „Z“ před
rokem 1989 došlo v ulicích Uhelná,
Školní a Wolkerova k vyčištění kanalizačních vpustí, částečné výměně

a jejich zaměření. Práce jsou prováděny jako příprava na převod těchto
sítí Severočeské vodárenské společnosti a.s. „Dosavadní provozovatel uvedených sítí je získá i do vlastnictví, což bude odpovídat současné
legislativě,“ vysvětluje Kateřina
Schwarzová.
Výzdoba
A protože se kvapem blíží i nejrozšířenější svátky roku, připravuje
se i vánoční osvětlení a výzdoba. Na
budově kostela a městského úřadu
Lom jsou světelné kabely nainstalované celoročně a je třeba jen prověřit
jejich technický stav, na pracovníky
technických služeb čeká instalace výzdoby na sloupy veřejného osvětlení
zejména na náměstí Republiky a vybraných ulicích, jako je třeba Osecká,
ČSA, Vrchlického nebo PKH.

Prořezávka
V rámci celoroční údržby veřejné zeleně dochází i na prořezávku keřů a stromů. „Aktivita
v ulici Libkovická nám přinesla dokonce poděkování,“ uvádí mimo
jiné starostka Kateřina Schwarzová. Slova tamního obyvatele hovoří za vše: „Konečně už nebudu
muset ve dne svítit.“
Dvakrát Z-BOX v Lomu
„Co říkáte, milí Lomáci, na takový Z-BOX u nás v Lomu?
A hned jeden v Lomu a druhý v části
Loučná?“ pokládá starostka otázku
obyvatelům a hned i vysvětluje.
Poté, co vedení města dozvědělo,
že česká přepravní společnost Zásilkovna.cz (poskytující komplexní
logistické služby pro internetové
obchody) začala zavádět vlastní sa-

moobslužné výdejní boxy, oslovilo
uvedenou firmu. Boxy nesou jméno
Z-BOX a ovládají se přes mobilní
aplikaci Zásilkovna.cz a napájeny
jsou solárními panely. „Největší zajímavostí je asi fakt, že boxy umožní
24 hodin denně a sedm dní v týdnu
zásilky také odesílat,“ pokračuje
Kateřina Schwarzová. Celý systém
funguje tak, že v okamžiku doručení zásilky do boxu řidičem zákazník obdrží informační zprávu (SMS,
e-mail a notifikaci do aplikace Zásilkovna.cz) a od té chvíle je možné zásilku vyzvednout. K obsluze je vedle chytrého telefonu potřeba mít na
přístroji aktivní bluetooth. Při příchodu k boxu se aplikace přes bluetooth spáruje a otevře schránku se
zásilkou. Platba probíhá on-line a to
včetně platby na dobírku. „Nám se
Z-BOX moc líbí. A co vám?“

Po pominutí nouzového stavu bude k dispozici pro návštěvníky MÚ Lom
nově zřízená recepce, umístěná v prostorách informačního centra pro operativnější vyřízení jejich požadavků. Také informační centrum prochází
rozsáhlými změnami a už se těšíme, až je budeme moci všem našim obyvatelům představit.

Z-BOXy v Lomu a v části Loučná (na točně MHD – autobus č. 13) byly na
svá místa nainstalovány v polovině listopadu. Patří do české přepravní sítě
Zásilkovna.cz.

Vedle kanalizačních vpustí se v Lomu opravovaly před zimou i výtluky na některých ulicích. Provedli to pracovníci oddělení komunálního hospodářství.

V rámci celoroční údržby veřejné zeleně došlo i na prořezávku keřů a stromů v Libkovické ulici.
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Jak může ještě posloužit
starý mobilní telefon?
Děti z Mateřské školy Lom žádají širokou veřejnost, aby se zapojila do sběrové akce starých mobilních telefonů v rámci projektu
„Recyklohraní“. Akce bude probíhat od 1. prosince 2020 do 31. ledna
2021. Boxy na sběr mobilních telefonů, které děti samy vyrobily, budou
umístěny na pobočkách Pošty PARTNER v Lomu i v Loučné a v MŠ
Lom. Tímto sběrem ukazujeme nejen dětem, ale i dospělým, jak chránit přírodu.
Děkuje kolektiv MŠ Lom

Za čtvrtletí jsme vytřídili více než 40 tun odpadů
Za červenec až září se podařilo
městu Lom i jeho obyvatelům vytřídit a předat k dalšímu využití více než
40 tun odpadů z obalů. „Papíru bylo
více než 15 tun, plastu téměř 9 tun,
o něco více skla a 7 tun kovu. Nápojových kartonů bylo 39 kilogramů,“
uvádí starostka Kateřina Schwarzová
základní informace o výsledcích provozu systému tříděného sběru obalových odpadů ve městě Lom ve spolupráci s Autorizovanou obalovou
společností EKO-KOM, a.s.
Město Lom a uvedená akciová
společnost uzavřely smlouvu s cílem

Buďme zodpovědní (III):
Zachování bezpečnosti i při
nákupu léků
Dokončení ze str. 1
-lom.cz, na Facebooku Lomská radnice nebo na
městských vývěskách.
Jak minulé číslo Lomské radnice informovalo,
město slíbilo službu potřebným obyvatelům (seniorům či těžce postiženým), že jim zajistí nákup základních potravin či léků. S rozšiřující se oblibou
nákupu zboží po internetu se množí i nákup léků.
„Ale pozor, zde může hrozit při nedodržení ostražitosti problém,“ varuje starostka města Lom Kateřina Schwarzová a pokračuje: „Státní ústav pro
kontrolu léčiv na Facebooku Ministerstva zdravotnictví varuje před nákupem léků z neautorizovaných webových stránek a od prodejců, jejichž cílem je využít strachu a obav z probíhající pandemie
coronaviru. Přestože prodejci někdy tvrdí, že jejich
výrobky léčí nemoc COVID-19 nebo zamezují nákaze, pravděpodobně se jedná o padělky. Na českém trhu není žádný volně prodejný lék registrovaný přímo na tuto nemoc. Na internetu nakupujte
léčiva jen u ověřených prodejců.“ Takže, buďme
nejen zodpovědní, ale i ostražití!

Chceme Lom zdravější
Dokončení ze str. 1
zásobníky dezinfekce v obou případech byly téměř plné, a přitom vnitřní pumpa byla rozlomená
a druhá nalomená. Víčko pumpy (viz
obrázek dávkovače nainstalovaného
v Loučné) nese jasné stopy vandalství. Obě pumpy musely být nahrazeny novými, aby stojany mohly opět
sloužit své funkci.
„Ve čtvrtém čísle letošní Lomské radnice jsme vás Lomáky upozornili, že od konce května máme
ve škole a školkách i v penzionech
pro seniory dávkovače dezinfekce
na ruce. A ty stále dobře fungují, až
na uvedené dva nerezové stojany
nainstalované ve stejnou dobu pro
veřejnost,“ říká starostka města Kateřina Schwarzová a pokračuje: „Již
tehdy noviny uvedly, že pevně vě-

zajistit plnění povinností zpětného odběru a plnění povinnosti využití odpadu z obalů, prostřednictvím činnosti
obce a odpadového systému obce, s cílem zajistit co nejvyšší využití odpadů
z obalů jako druhotné suroviny.
„Díky dlouhodobé spolupráci průmyslu, obcí a měst v systému EKO
-KOM při rozvoji systému třídění
a recyklace obalových odpadů, se podařilo dosáhnout stavu, kdy své odpady třídí více než 73 % občanů
České republiky. Děkujeme,“ vzkazuje i obyvatelům Lomu společnost
EKO-KOM, a.s.

sociálních kontaktů
ZODPOVĚDNOST, OCHRANA RIZIKOVÝCH SKUPIN
pravidlo 3R
Ruce Roušky Rozestupy

chráníme sebe i ostatní,
jsme zodpovědní

mýdlo + teplá voda nebo
dezinfekce = čisté ruce

sekund

roušky fungují,
pokud se nosí správně

diskrétní zónu virus
nepřeskočí

2m

kde není osobní kontakt,
není přenos

Mimořádná opatření a více informací na koronavirus.mzcr.cz

říme, že tento krok ke zvýšení hygieny přispěje k našemu městu zdravějšímu. A já věřím, že všichni
máme zájem své zdraví i svých
bližních ochránit.“
Nerezový venkovní dávkovač
dezinfekce na ruce funguje velmi
lehce a není třeba vyvíjet hrubou sílu
na jeho ovládací páku. Pokud by náhodou dezinfekční roztok došel, ač
se doplňuje v pravidelných interva-

LINKA 1221

lech, není nic jednoduššího, než zavolat v pracovní době na MÚ Lom
na telefonní číslo 476 769 866. Dezinfekce bude doplněna.
„V obou popsaných případech ale byly dávkovače poškozeny před vyčerpáním dezinfekce,
tedy šlo jednoznačně o vandalismus, protože týden před tím v takovém stavu nebyly. A pokud někdo
v této nelehké době má přebytek
energie, může se například vydat
na kole nebo pěšky do Krušných
hor, je tam mnoho krásných zákoutí a udělá i něco pro svou fyzickou kondici. Může také dobrovolně
uklízet kolem svého bydliště, nebo
jinde v Lomu a usnadnit tak podzimní úklid pracovníkům oddělení
komunálního hospodářství. Vždy
by měl přitom dbát na platná hygienická opatření,“ uzavírá Kateřina
Schwarzová.

Slovo starostky
Dokončení ze str. 1
jak jsem již psala v úvodu – kvůli
protiepidemiologickým opatřením se všechny akce uskuteční
bez přítomnosti veřejnosti. Moc
a moc prosím respektujte to!
Opatrujte prosím sebe
a hlavně ty nejzranitelnější –
naše seniory. Přeji si, abychom
si Vánoční svátky i Silvestr
užili co nejkrásněji, a hlavně
ve zdraví. Proto vás stejně jako
v říjnovém čísle Lomské radnice
prosím o ohleduplnost, zodpovědnost, úctu a malinko disciplíny. Lomáci, děkuji vám!
Kateřina Schwarzová
starostka města Lom

V Lomu nikdy
nezapomeneme
A je jedno, zda se v druhém listopadové dekádě jedná o Den válečných veteránů, nebo pietní akt padlým horníkům na dole Kohinoor
v Lomu, kteří se 14. 11. 1946 nevrátili z noční směny domů. „Heslo –
V Lomu nikdy nezapomeneme – se
snažíme prostřednictvím každoročních pietních aktů naplňovat,“ říká
starostka města Kateřina Schwarzová. Z pohledu Česka má Den válečných veteránů (slaví se 11. listopadu) kratší tradici. Přitom v České
republice žĳe ještě asi 600 bývalých
vojáků a odbojářů z období 2. světové
války, jejichž jedinečné osudy zůstávají skryty... „Kvůli protiepidemiologickým opatřením jsme vzdaly hold
válečným veteránům a s kolegyní
radní Martinou Šípovou i horníkům
z Lomu a okolních měst a obcí, komorně s pokorou a tichou vzpomínkou. Čest jejich památce!“ Uvádí Kateřina Schwarzová a uzavírá: „Děkuji
všem, kdo vzpomínají s námi.“
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Město Lom – Městská knihovna Lom – Psí útulek Litvínov

Město Lom vyhlašuje soutěž

Ve sbírce uvítáme zejména konzervy, vitamíny nebo pamlsky.
V útulku ocení i potřeby pro pejsky, které Vám doma leží ladem
(deka, miska, obojek, vodítko, hračka, … atd.).
Své příspěvky můžete přinést do Mě knihovny v Lomu i v Loučné,
a to vždy podle výpůjční doby knihovny nebo
po telefonické domluvě.

děkuji

děkuji

děkuji

děkuji

Ozdobte svá okna vánoční výzdobou,
užijte si krásný adventní čas

a zapojte se do soutěže.
Se sbírkou vyhlašujeme i výtvarnou soutěž pro děti od 6 do 15 let na téma
Své práce o velikosti min. A4 a max. A3 odevzdejte i s potravinovým příspěvkem
nejpozději do 16.prosince 2020 do lomské knihovny po telefonické domluvě.
Obrázky podepište celým jménem a připište i adresu, věk, tel kontakt /e-mail. adresu

Na vítěze čekají věcné odměny!

Přihlášky do soutěže budou k dispozici po telefonické či e-mail. domluvě od 1.11.2020
na recepci MěÚ nebo v Mě knihovně v Lomu.

Vyhodnocení a předání odměn proběhne v lednu 2021. Vítězové budou informováni.
Bližší info na tel. č. 476 769 874, 721 163 410 / knihovna@mesto-lom.cz.

Soutěž pro děti i rodiče.
Vítěz se může těšit na věcnou odměnu.
Soutěž se uskuteční od 1. do 16. prosince 2020.
Přihlášky si můžete vyzvednout vždy po telefonické či e-mail.domluvě na recepci MěÚ
nebo v knihovně v Lomu i v Loučné a tamtéž po vyplnění odevzdat od 1. 12. do 11. 12. 2020.
Bližší informace: tel. č. 476 769 874, e-mail: knihovna@mesto-lom.cz

Štěkání na Ježíška a nejlépe 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 do 16. prosince. n Přihlášky do soutěže „O nejhezčí vánoční okno“ si můžete vyzvednout po telefonické či e-mailové domluvě v knihovně v Lomu i v Loučné a tamtéž po vyplnění odevzdat od 1. do 11. prosince. Bližší informace zájemci obdrží na telefonu
číslo 476 769 874 (během pracovní doby knihovny), nebo e-mailu: knihovna@mesto-lom.cz.

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.

Lesní duchové vystupují
v nejstrašidelnějších příbězích u nás
Jedním z nejděsivějších přízraků,
se kterými se mohl dávný návštěvník
Krušných hor setkat, byla „Divoká
honba“, nebo také „Zuřivé vojsko“.
Pověsti o „Divoké honbě“ se vysvětlují
jako zosobnění ochranného ducha lesa.
Patří mezi nejstrašidelnější příběhy
u nás. Toto zjevení má dávné pohanské
kořeny a nevyskytuje se jen v Krušných horách. V evropských pověstech
se jedná o skupinu démonických bytostí, často považovaných za duše zemřelých či lovce, kteří se se svým vůdcem prohánějí po obloze či zemi a to
nejčastěji v noci. Průvod může být tvořen také vojáky či vílami a často je doprovázen přízračnými koni či psy.
V Čechách obvykle přicházejí zvěsti o řádění „Divoké honby“
z okrajových lesnatých oblastí

a z okolí horských vesnic a rozlehlých
hvozdů, kde je hojnost zvěře. Hon
často povstává na Dušičky či na Štědrý
den, šikuje se, cvičí ve zbrani nebo hoduje u ohně a okolo půlnoci se vydává
na štvanici za doprovodu bubnů. Povídá se, že štvanici tvoří duše nenasycených lovců, vojáků, pytláků, loupežníků, víl a jiných ukrutníků, kteří
prolili v lesích spousty krve. V jejich
čele cválá ten, kdo byl za života nejmocnější – starogermánský bůh Odin
(Votan), případně další duchové. Naši
předkové věřili, že člověk, který honu
zkříží cestu, musí s ním běžet, jinak je
lovci rozsápán. Hon obvykle doprovází silná bouře, a proto není radno
zůstávat v lese.
Kromě „Divoké honby“ se po
Krušných horách proháněla řada dal-

ších přízraků. Byl to například Ohnivec (der feurige Mann), který na sebe
bral různé podoby - lesního skřítka,
obra, divokého zvířete nebo hořícího
stromu či keře. Nejraději se zdržoval
v bažinách.
Typickým krušnohorským lesním duchem byl „Hejkal“, zvaný
také „Hehmann“. Byl popisován jako
duch obcházející les s hraničním kamenem na zádech, hlasitě hekající
a každého, koho potkal, se ptal „ Kam
mám ten kámen složit?“ Nebo jako
něco bledého a šedého, přes den zůstávající v úkrytu a až za soumraku
vylézající ze svého doupěte, strašidelně houkající nebo skákající na
záda pocestným.
Mimo Hejkaly obývaly kdysi
Krušné hory velice hojně také „Stromové ženy“. „Holzfrauen“ měly ve
zvyku brát si ze stavení kousky čerstvě upečeného chleba nebo několik
knedlíků z hrnce. Pak ukázaly houbařům místa plná hub. Běda však,
když hospodyně své jídlo bedlivě hlídala a nenechala si nic sebrat. Stromové ženy pak zavedly houbaře
a sběrače lesních plodů z takového
domu hluboko do lesa, že sotva našli cesty zpět. V lesích byla také vídána maličká ženská bytost tmavě
zelené barvy, která byla označována
jako Zelená žena. O tomto zjevení se

Graficky ztvárnila podobu Stromových žen, které také kdysi velice hojně obývaly Krušné hory, 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.

věřilo, že hlídá v horách skryté poklady. Pod Krušnými horami se také
poměrně hojně vyskytovali škrtící
umrlci nebo přízrační psi, kteří skákali na záda poutníkům.
Jisté je, že dodnes je možno najít
v našich horách místa a lesní zákoutí,
kde na nás padne nevysvětlitelná tíseň a mnohdy i strach. Tak pozor na
lesní duchy, kteří zde zcela jistě ještě
přebývají.
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Fotosoutěž k 680. výročí od první zmínky o osadě Lom
Pomalu, ale jistě, se blíží rok
2021 a s ním i šestisté osmdesáté
výročí od první písemné zmínky
o osadě Lom. Vzhledem k aktuální
situaci se ještě neví, jak se bude
slavit, ale právě nyní je vhodný čas
na vyhlášení speciální fotosoutěže
na téma Lom – mé město. V jejím
rámci má každý možnost zachytit krásy Lomu či Loučné v celém
katastru, včetně území na Dlouhé
louce, ať už to budou aktuální pohledy na krajinu, památky, nebo zajímavé detaily související s městem
a jeho obyvateli. Můžete se spolehnout, že je rádi při oslavě vystavíme a ty nejlepší plánujeme použít při výrobě městského kalendáře.
Soutěžní fotografie nemusí být
aktuální ani vázány na roční období, takže si budete moci při jejich

výběru z archivu zavzpomínat na
v současnosti vzácné chvíle „svobody“ a pěkných zážitků.
Do soutěže mohou své fotografie poslat místní obyvatelé i ti přespolní. Pokud dodáte na MÚ Lom
papírové snímky, opatřené jménem
autora a názvem, mělo by jít o formát minimálně 18x24 cm a větší.
Doporučené rozlišení snímků
v elektronické podobě je 5000 x
3500 pixelů. Pro snímky nahrané
v menším rozlišení nemůžeme ga-

rantovat kvalitu výsledného velkoplošného tisku. Rovněž je jisté,
že fotosoutěž má uzávěrku ve
středu 30. června 2021.
Zapátrat můžete i v albech vašich
rodičů či prarodičů, nebo kupříkladu
ve své sbírce pohlednic. Zajímá
nás vše, co se týká Lomu (Bruchu)
a jeho nejbližšího okolí. I historické
materiály bychom rádi ukázali především těm mladším, aby poznali,
jak toto podkrušnohorské město
bylo i v minulosti krásné.

Během listopadu již oslavili či
oslaví svá životní jubilea tito občané města Lomu:
Eva Kaloušová, Jaroslava Najmanová, Miloslava Plechatá, Věra
Vašáková, Vlastimil Bartůněk,
František Hruška, Jindřich Chrtek, Karel Šír a Jaroslav Šmíd.
Hodně pohody, zdraví a životního
optimismu přeje vedení města.

Vzpomínáme

Osada Lom vznikla na podkrušnohorské obchodní cestě pravděpodobně koncem 12. století na území větrných polomů (německy Bruche).
Náležela jednomu z nejmocnějších šlechtických rodů té doby – pánům
Hrabišicům z Oseka. Později byla osada věnována mnišskému řádu cisterciáků z oseckého kláštera. V té době čítal Lom několik hospodářských
stavení včetně usedlosti vladyků Gerunků a Kunců z Lomu. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1341.

Poznejme podzimní přírodu při procházkách, běhu či jízdě na kole
Udržme si optimismus a naději
Procházky a další aktivity v přírodě jsou našemu tělu a mysli prospěšné celý rok a obzvláště to platí
v této složité době. Přesto je podzim
speciální. Příroda se divoce zabarvuje a spolu s mlhami vytváří klidné
až zasněné scenérie téměř kdekoli.
A tak i když se to nezdá, procházky
a další aktivity v podzimní přírodě
mohou být velmi poetické.
I když je Česko v podstatě v karanténě, pobyt v přírodě, tedy i procházky, cyklistika nebo běh zatím
zakázány nejsou. Jak se tedy venku
správně pohybovat, abychom se vyhnuli nákaze? Pobyt v přírodě je dle
doporučení lékařů prospěšný pro
posilování imunity. Venku se nemusíte ničeho dotýkat, jste ve velkém prostoru, na čerstvém proudícím vzduchu.
I tak je ale za současné situace
rozumné vzít si i do přírody roušku
a pohybovat se ve společnosti maximálně dvou osob. Alespoň třicet minut mírné až svižné tělesné aktivity
denně pomáhá našemu imunitnímu
systému držet viry na uzdě. A tak
můžete využít procházky ke znovuobjevení nejbližších naučných
stezek – ať je to naše lomská naučná stezka „Po zaniklých důlních
dílech v Lomu a Loučné“, která byla
letos rozšířena o legendami opředenou Krawatovu jeskyni a zahrnuje
tak bezmála 13 kilometrů dlouhou
trasu s patnácti zastaveními u míst
s historicky doloženými pozůstatky
dávné hornické aktivity, nebo blízkou naučnou stezku „Historií a přírodou Oseka“, která vede podél pří-

Blahopřejeme

rodních zajímavostí jako je skalní
útvar Salesiova výšina – lidově
zvaný Letohrádek, kolem zimoviště
netopýrů až k oseckému klášteru.
Milovníci cyklistiky se pak novou cyklostezkou mohou projet kolem nedávno zpřístupněného jezera
Most, které patří k vodním plochám
s nejčistší vodou a k nejvýznamnějším zimovištím vodních ptáků
v České republice jak počtem zjištěných jedinců, tak počtem druhů
a v budoucnu se stane významnou
lokalitou pro rekreaci, oddech a bezmotorové vodní sporty pro obyvatele
širokého okolí. Zdatnější jedinci se
pak mohou na kole vydat do hor přes
Dlouhou louku k Flájské přehradě
a podél pozůstatků plavebního kanálu až na Český Jiřetín, nebo okolo
Flájské obory na Klíny.
Lákavá je jistě i možnost zaběhat si sám, ve dvojici, nebo se svými
čtyřnohými miláčky. Cest na běh či
jogging je v naší podhorské oblasti
bezpočet. Naopak lidé, kterým byla
ustavena karanténa, by se měli co

nejvíce izolovat a případné fyzické
aktivity provozovat z bezpečí svého
domova. Doma se lze věnovat józe,
pohybu na cvičebních strojích, pokud je máte k dispozici, nebo si jednoduše zacvičit nebo zatancovat
spolu s dětmi při rytmické hudbě.
A jako účinným sportem se dá nazvat i zahradničení.
Současnou mimořádnou situaci
můžeme vnímat jako režim zklidnění,
uvolnění. Vše je téměř zastaveno
a prioritou číslo jedna je pro všechny
zdraví. Člověk se ale dokáže přizpůsobit různým podmínkám. A nejen
to, měl by z každé situace vytěžit pro
sebe co nejvíce pozitivního a nepodléhat strachu a beznaději. Takže hlavu
vzhůru, zvolněte, hodně spěte, odpočívejte, hrajte si s dětmi, pište si s rodinou a přáteli, cvičte doma, objevte
krásy podzimní přírody, zůstaňte aktivní a zachovejte si podle starého přísloví ve zdravém těle zdravého ducha. A všichni se těšme na to, až se
zase budeme moci svobodně potkat
s mnohem větší pokorou k životu.

Je to již pět let, co nás 10. října
navždy opustila naše maminka
a babička paní Vlasta Mužíková.
Děkujeme všem, kdo s námi vzpomínkou uctí její památku. Dcera
Vlasta a syn Václav s rodinami.

V říjnu a v listopadu by oslavili své narozeniny naši milovaní
Oldřich a Irenka Haladovi. Všichni na vás stále vzpomínáme, na váš
hlas i smích, zůstáváte s námi v našich srdcích. Sklenku pozvedáme
na vaši počest tam nahoru do říše
hvězd. S láskou vzpomínají děti Ivana, Olík a Pavel s rodinami. Vnoučata Janička, Verunka, Mirečka, Oli,
Pavlínka, Péťa a pravnučky Viktorka
i Natálka. Srdce nehasnou.

Dne 7. prosince uplynou dva roky
od okamžiku, kdy nás opustil pan
Josef Zrubec. Stále vzpomíná
družka Jarmila s rodinou i neteře
Růženka a Lída s rodinou. Děkujeme za tichou vzpomínku. Nezapomeneme.
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. Proto pokračujeme i nadále v představování našich lomských šikovných rukou.

Lomské šikovné ruce: Jana Nigrinová
Paní Jana Nigrinová žije v Lomu spolu s manželem a dvěma dospívajícími syny více než 20 let, i když její lomské kořeny dokazují její
rodiče a prarodiče, kteří jsou nebo byli také Lomáky. Původní profesí vystudovaná stavební technička se věnuje kreativní tvorbě od
dětských let a dnes svůj um, znalosti a zkušenosti předává současné mladé generaci.

„I když jsem vzděláním technik, vystudovala jsem stavební
průmyslovku v Kadani, nikdy
jsem se naplno této profesi nevěnovala. Za svůj život jsem vyzkoušela různá povolání, asi nejvíce času jsem byla úřednice, ať
už na stavebním úřadě, okresním
úřadě nebo na Městském úřadě
v Litvínově na odboru regionálního rozvoje. V současné době
pracuji ve školství, a to jako asistent pedagoga.
Kreativní činnosti se věnuji
už od dětství, ale intenzivněji asi
až od mateřské dovolené. Ať už

ček, použití mramorovacích barev, pedig, patchwork bez jehly,
dekorační filc, organza, malování
na textil, ovčí rouno a další. Největší odměnou je pro mne spokojenost účastníků kurzu, že si sami
něco vyrobili a samozřejmě i originalita každého výrobku.
Asi nejvíce mne zaujala Fimo
– polymerová hmota, je to velmi
univerzální kreativní materiál, se
kterým se dají dělat různé věci.
Jedná se vlastně jakousi barevnou
plastelínu, z které si můžeme vytvarovat samostatný objekt-třeba
figurku, nebo můžeme hmotou po-

Kreativní činnosti se věnuji už od dětství, ale asi
intenzivněji až od mateřské dovolené. Ať už to byly
drobné dárky pro rodinné příslušníky a přátele, tak
i různé dekorativní předměty do domácnosti. Když
jsem pak začala po mateřské dovolené chodit do
práce, byla to pro mne taková terapie.
Pracovaly ruce a hlava vypla.
to byly drobné dárky pro rodinné
příslušníky a přátele, tak i různé
dekorativní předměty do domácnosti. Když jsem pak začala chodit do práce, byla to pro mne taková terapie. Pracovaly ruce
a hlava vypla.
Nespecializuji se na určitou
techniku, ráda vyrábím vlastní
šperky, vánoční nebo velikonoční
ozdoby. Protože sama jsem postrádala kreativní kurzy pro dospělé, kde by si člověk vyzkoušel různé techniky a činnosti,
domluvila jsem se na spolupráci
s Městskou knihovnou v Litvínově
a již šestým rokem dělám lektorku
v rámci kurzu Tvoříme bez talentu. Během té doby jsem měla
možnost se seznámit s různými
technikami a materiály, ať už to
byla Fimo hmota, dekorativní drát,
ubrousková technika, výroba sví-

krýt jakýkoliv předmět (sklenici,
plechovku, rukojeť lžičky atd.).
Internet je plný postupů a návodů.
Pro začátek stačí vykrajovátka
na cukroví. Polymerovou hmotu
rozvalujeme umělohmotným válečkem nebo lahví. Důležitý je
povrch, na kterém hmotu rozvalujete, protože i ty nejdrobnější povrchové nerovnosti se do hmoty
vytlačí. Já osobně používám dlaždici s hladkou glazurou. Pozor na
světlé barvy, i nepatrná špína nebo
prach se přichytne a ušpiní. Pokud
potřebujete práci přerušit, vždy
rozpracovanou hmotu zakryjte igelitem. Na trhu se prodávají různé
druhy Fimo hmoty. Pro úplné začátečníky a děti je asi nejvhodnější
Fimo soft. Existují i hmoty s třpytivými efekty, průsvitné (vhodné
na sklo jako svítilny), metalické,
fosforeskující nebo imitace ka-
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mene. Hotový výrobek – dekoraci je nutné vytvrdit teplem. Rozložte výrobky na pečící papír,
a v troubě je při teplotě 1100 °C
pečte cca 20 až 30 minut. Vytvrzování je dokončeno až úplným vychladnutím materiálu.

V letošním roce jsem ještě začala
spolupracovat s Technickým klubem
v Litvínově, kde dělám kreativní
kurzy pro děti od 6 let a pro žáčky
1. a 2. tříd základní školy. Kurz se
jmenuje Šikovníček a děti se při
něm seznamují s různými materiály
a technikami jejich zpracování.
Kromě kreativní činnosti relaxuji prací na zahradě. Ráda sportuji (běžky, kolo), miluji vycházky
do přírody v každém ročním období. Poslední rok se věnuji józe,
která mě moc baví, a hlavně mi
dělá dobře na těle.
A jaké mám přání? Asi to bude
znít jako klišé, ale hlavně zdraví.
Obzvlášť v dnešní době to platí
dvojnásob. Ale také bych ráda vyzkoušela nové kreativní techniky,
podívala se na zajímavá místa
v rámci cestování, které je teď bohužel omezené.“
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