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Letos si naše město připomene již 680 let od první písemné
zmínky o osadě Lom. V té době čítala několik hospodářských
stavení včetně usedlosti vladyků Gerunků a Kunců z Lomu.

O letošním Silvestru se snad
potkáme osobně
„Vážení a milí Lomáci, závěr roku 2020 jsme kvůli coronaviru nemohli společně oslavit
při našem městském ohňostroji
s programem pro děti tak, jako
v předchozích letech. Bohužel
jsme se nemohli poslední den
v roce potkat tak, jak jsme zvyklí
a osobně si popřát pevné zdraví,
nekonečno štěstí a spokojenosti
i oceán lásky. Všichni jistě chápeme vážnost situace a dbáme
o zdraví své i našich sousedů,“
říká starostka města Lom a pokračuje: „Ale o náš tradiční silvestrovský ohňostroj, jak jsme
slíbili, jsme vás nepřipravili. Od

osmnácti hodin byl k vidění v přímém přenosu na www.facebook.
com/jvpress.cz.“ Kdo ho z nějakého důvodu nestihnul, nebo si
ho chce prohlédnout znovu, má
jedinečnou šanci na Facebooku
Lomská radnice. Na této sociální
síti jsme z řady příspěvků vybrali
reakci Aleny Buralt, která popřála
krásný, šťastný a o poznání zdravější rok 2021 všem přátelům,
sousedům a známým. „Za slova
díků a projevená přáníčka všem
pisatelům děkuji a věřím, že o letošním Silvestru se snad potkáme
osobně,“ uzavírá starostka Kateřina Schwarzová.

Světelné efekty ohňostroje na obloze dosahovaly až 250 metrové výšky. 
Při akci standardně asistovali i dobrovolní hasiči města Lomu.


Priority pro tento rok
Na rozpočtu města Lom se
postupně pracovalo od září 2020
a jeho výslednou podobu zastupitelé schválili 14. prosince.
„Mezi priority, které ovlivní
chod v našem městě, řadíme odkrývání Lomského potoka, kde
je vybaveno stavební povolení
a firma Povodí Ohře soutěží dodavatele,“ říká starostka města
Kateřina Schwarzová. A nejedná
se o nic zanedbatelného, protože zakázka je kolem 20 mili-

onů korun. Hned ale uklidníme
čtenáře, hradí to majitel, tedy
Povodí Ohře. „Další věcí je příprava úplně nové silnice, která
povede kolem areálu bývalého
dolu Kohinoor I a naváže na stávající silnici v zatáčce v Radčicích,“ pokračuje ve výčtu Kateřina Schwarzová. Město Lom
se snaží získat dotaci na rekonstrukci komunikací v ulicích
S. K. Neumanna i Komenského
Pokračování na str. 2

Finalizuje dětská hernička Permoník na náměstí Republiky. Dodavatelská
firma tam nainstalovala ve druhém lednovém týdnu dětské herní prvky.
Otevření bude následovat po vyřízení všech potřebných náležitostí, a především až to současná pandemická situace dovolí.
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Odpad patří do popelnice
„Zbytky balicích papírů od vánočních dárků, prázdný obal od soukromého silvestrovského ohňostroje,
plastové, skleněné i plechové obaly
nejen od nápojů, zbytky hotových
jídel, nespotřebovaných potravin
a v neposlední řadě použité ochranné
roušky či použité dětské pleny,“ to je
jen náhodný výčet z několika hromad
odpadu, který někdo vysypal podél
pěší cesty nedaleko ulice Nerudovy
v Lomu. Snad, aby si udělal místo
v popelnici, protože během svátků
vyprodukoval odpadu více než
běžně, nebo proto, že za svoz komunálního odpadu v Lomu neplatí,
a tedy nemá popelnici vůbec? Dotyčný, nebo dotyční by se měl či měli
zamyslet nad svým bezohledným,
a hlavně nezákonným jednáním.
A přitom je cesta jednoduchá. Na
Městském úřadě v Lomu nahlásit úplný počet osob bydlících v domácnosti a zaplatit příslušný poplatek, který i pro letošek zůstává stejný,
jako v roce 2020. Kvůli coronavirové situaci je nejjednodušší zavolat v době úředních hodin na městský
úřad na telefonní číslo 476 769 869
a se Zuzanou Brnovou vše potřebné
vyřešit. „Vždyť odpad patří do popelnice, a ne do přírody! A pracovníci
oddělení komunálního hospodářství,
kteří zmíněné černé skládky uklízeli,
mohli vynaložený čas věnovat jiným
naplánovaným pracím,“ upozorňuje
Kateřina Schwarzová.

ve středu 31. března 2021. „Do té
doby by měla mít každá osoba s trvalým pobytem v katastru města
Lom poplatek pro letošek zaplacený.
V případě neuhrazení a marného vymáhání bude zahájeno vymáhací řízení,“ varuje starostka Kateřina
Schwarzová.
Pokud by se měla ale situace
s černými skládkami opakovat a případně zhoršovat, obává se starostka
města, že by se to mohlo negativně
promítnout do výše poplatků, a to by
určitě nikdo z obyvatel nechtěl. „Přitom skutečné náklady na odvoz a likvidaci odpadů v našem městě oproti
vybraným platbám vloni byly více
než dva miliony korun. Rozdíl město
Lom doplatilo ze svého rozpočtu,“
uzavřela Kateřina Schwarzová.

Poplatek se v Lomu nemění
„Poplatek zůstává i nadále něco
málo nad 42 koruny na osobu a měsíc,“ říká starostka Kateřina Schwarzová a rovněž upozorňuje obyvatele, že splatnost poplatku za svoz
komunálního odpadu v souvislosti s Obecně závaznou vyhláškou
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, se završí

Příklad
Pokud by někomu připadal roční
poplatek za osobu 505 korun moc,
tak třeba ve dvacetitisícovém Náchodě to je 900 korun na osobu/rok
a v sedmitisícové jihočeské Kaplici
obyvatelé platí ročně 850 Kč. A například i takové velké město, jako je
Havířov, pro rok 2021 navýšilo sazbu
poplatku za komunální odpad o 14 %,
protože to odráží jejich skutečné náklady na poplatníka.

Co je nového na železniční trati
z Litvínova do Oldřichova?

Nepořádek nedaleko Nerudovy ulice

Priority pro tento rok
Dokončení ze str. 1
a ulic dalších. Počítá se i s rekonstrukcí veřejného osvětlení v ulicích Vrchlického a Litvínovská.
Stejně jako všechna města či
obce v republice je Lom nucen
vzhledem k dopadu koronaviru
na městský rozpočet, omezovat
investiční akce. I tak město žádá
o finanční podporu z programu
„15 ekomiliard“, což je projekt
na odstranění ekologických škod
vzniklých v souvislosti s těžební

Betlémské světlo, symbol míru a přátelství, stejně jako v roce 2019 i tentokrát do Lomu přivezli skauti a skautky ze střediska Perun Litvínov. Kvůli coronavirovým opatřením si pro něj Lomáci mohli zajít během zlaté adventní neděle odpoledne k vánočně vyzdobenému smrku na náměstí Republiky.
„Dle doporučení se i u nás Betlémské světlo rozdávalo pouze pod širým nebem. Jsme rádi, že se všichni příchozí snažili dodržovat platná hygienická
opatření,“ vzkazuje starostka města Kateřina Schwarzová.

činností státních hnědouhelných
společností v Ústeckém a Karlovarském kraji podle usnesení
vlády č. 50/2002 resp. č. 189/2002
a 272/2002. „Do programu jsme
zařadili zbudování cyklostezky
Lom – Litvínov a výstavbu Lom
-východ, ze které vzejdou nové
zasíťované stavební parcely. Zařazeno je i zkapacitnění čističky
odpadních vod v ulici Komenského,“ uzavírá starostka Kateřina
Schwarzová.

Stavba „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova
– Litvínov“ je v závěrečné fázi.
V současné době jsou v celé
stavbě, tedy od Litvínova, přes
Louku, Lom a Osek až do Oldřichova, položeny nové koleje, aktivuje se zabezpečovací zařízení.
„Jak nás v závěru minulého roku
informoval ředitel stavby Ing.
Vladimír Zajíc, realizovaly se
závěrečné práce na železničních
přejezdech Háje a Pila a po etapách se dokončuje nové trakční
vedení. To prochází mimo jiné
předepsanými zkouškami a je
tedy pod napětím. Jakékoliv neodborné přiblížení se k tomuto
vedení znamená v lepším případě
úraz, většinou ale rozsáhlé popáleniny a tragický konec,“ varuje
starostka Kateřina Schwarzová

všechny Lomáky i návštěvníky
města na tuto skutečnost.
Veškeré práce na úseku Louka
– Osek – Oldřichov probíhaly
tak, aby s novým grafikonem vlakové dopravy, tedy od platnosti
nového jízdního řádu, začal opět
provoz, po nově zrekonstruované
trati.
Ředitel stavby Ing. Vladimír
Zajíc touto cestou děkuje obyvatelům a návštěvníkům našeho
města za trpělivost a schovívavost
při realizaci stavby a omlouvá se
za těžkosti a nepříjemnosti, které
všem průběh stavby způsobil. Během jarních měsíců pracovníci
dodavatelské firmy ještě v uvedeném úseku železniční trati definitivně odklidí a zlikvidují všechny
pomocné části stavby včetně přístupů na staveniště.

Termíny jednání Rady města Lom a Zastupitelstva města Lom v roce 2021
04. 01.
18. 01.
01. 02.
08. 02.
15. 02.
01. 03.
15. 03.
29. 03.
12. 04.
19. 04.
26. 04.
10. 05.
24. 05.
07. 06.
21. 06.
28. 06.

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

07. 07.
19. 07.
02. 08.
16. 08.
30. 08.
13. 09.
20. 09.
27. 09.
11. 10.
25. 10.
08. 11.
22. 11.
06. 12.
13. 12.
20. 12.

Rada města Lom
Rada města Lom
Rada města Lom
Rada města Lom
Rada města Lom
Rada města Lom
Zastupitelstvo města Lom
Rada města Lom
Rada města Lom
Rada města Lom
Rada města Lom
Rada města Lom
Rada města Lom
Zastupitelstvo města Lom
Rada města Lom
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„V letošním roce si město Lom připomene již 680 let od první písemné zmínky o své historii. V duchu tohoto výročí bychom Vám opět jako před
5 lety rádi představili naši dorůstající mladou generaci, která se může pochlubit reprezentací našeho města jak na poli sportovním, tak uměleckém. Jsme rádi, že Vám naši šikovnou a nadanou mládež můžeme takto představit. Vás, rodiče žádáme – pokud máte sportovně, umělecky, či jinak nadané děti, které se věnují zajímavým koníčkům, přihlaste nám je, rádi o nich zveřejníme malý medailonek a v rámci letošního výročí našeho města je oceníme. Vždyť naše mladá generace je naší budoucností, která závisí právě na nich,“ říká starostka města Kateřina Schwarzová.

Nadané lomské mládí:

JINDŘICH KOKY
Litvínovskou hokejovou naději Jindřicha Kokyho (roč. 2007), žáka sedmé třídy lomské základní školy, ke sportu přivedl již v jeho třech letech
otec. V malém pohybově nadaném klukovi viděl možný budoucí potenciál, a tak ho přihlásil do hokejové základny v Litvínově. A že jeho
volba byla správná dokazuje i fakt, že Jindra letošní sezonu odehrál ve
dvou týmech, zcela si podmanil hokejovou sedmou třídu a poté plynně pokračoval do kádru osmiček. Roste snad HC Verva Litvínov nový
talent? S Jindřichem jsme si popovídali nejen o sportu, ale také o škole, jeho dalších koníčcích a zálibách i plánech do budoucna.

„S hokejem jsem opravdu začal ve třech letech, kdy mě táta
přihlásil do hokejové základny
v Litvínově. Poté jsem prošel dalšími stupni zařazení a letos již hraji v osmé třídě. Atmosféra se staršími hráči v kabině je
výborná, každý zápas si užívám

a velký podíl na tom mají moji
spoluhráči.
Hokejové tréninky jsou dost
náročné a konkurence je veliká.
Trénuji bezmála každý den a o víkendech jsou zápasy. Ve všední
dny máme třífázové tréninky, kdy
začínáme venku na hřišti rozcvi-

Mladý lomský hokejista má doma na tři desítky medailí, ale nejvíce si cení té
za 2. místo v Mezinárodním turnaji v Nymburce 2015.

Jindřich Koky v dresu talentované mládeže. 

čením, to je takzvaná suchá příprava, pak pokračujeme na ledě
a na závěr jdeme zase na hřiště na
takzvaný výklus, což je protažení
a uvolnění. Díky tomu že mi lomská škola vychází vstříc, tak v pohodě zvládám tréninky i zápasy.
Na zápasy v žákovské kategorii jezdíme nejvíce po Ústeckém
a Karlovarském kraji, pak také do
Prahy a Kladna. Mám řadu medailí ze zápasů, ale nejvíce si cením 2. místa z roku 2015 z mezinárodního turnaje z Nymburka. A za
další velký úspěch považuji svoji
nominaci v roce 2019 mezi nejlepší
hráče ve své kategorii v Ústeckém
kraji. Díky tomuto výběru jsem se
spolu s pěti dalšími litvínovskými
hráči dostal na dva týdny do kanadského Quebecu, kde jsem hrál
v mezinárodním týmu jako kapitán. To byl pro mě úžasný zážitek.
Díky svým hokejovým výsledkům
jsem dostal sportovní stipendium.
Stipendium a finanční podpora od

Foto archiv HC Verva Litvínov

Lomu, získaná díky vstřícnosti vedení města, pokryly skoro všechny
finanční výdaje na tuto cestu, a tak
jsem nemusel zatěžovat rodinu –
mám ještě dva mladší sourozence.
V roce 2020 jsem byl nominován
také, ale vše překazil coronavirus.
Mimo hokeje se ještě, když
mám čas, věnuji dalším sportům –
hraji fotbal za Lom a hokejbal za
Most. Ale hokej za Vervu Litvínov
je mým největším koníčkem, kterému bych se v budoucnu chtěl věnovat profesionálně. Budoucnost
bych chtěl spojit s Vervou, je to
můj sen a můj oblíbený tým a pokud to půjde, rád bych reprezentoval v hokeji i Českou republiku.
Hraji na pozici útočníka, a tak ze
světových hráčů nejvíce obdivuji
kanadského hokejového útočníka
Connora McDavida, především
kvůli jeho rychlosti a technice.“
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů ve sportu
i v osobním životě.
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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
postupně ožívá bizarní panteon krušnohorských strašidel, o nichž
si obyvatelé zdejšího kraje vyprávěli celá staletí, ale na které se
dnes poněkud zapomíná.

Morous z Kadaňska,
první písemně doložená
vampyrická bytost
Můra je nadpřirozená bytost
zmiňovaná ve slovanském i germánském folklóru, způsobující
zlé sny = noční mory - můry. Pod
Krušnými horami, stejně jako jinde
ve středoevropském území, se stále
věřilo na můry (staročesky – móra).
Jednalo se o místní podobu balkánských upírů s tím rozdílem, že mora
většinou nevysávala svým obětem
krev, ale zaléhala je ve spánku, dusila je, nebo jim výjimečně mohla
sát bradavky.
Doklady o víře v tyto démonické bytosti v podkrušnohorské
oblasti jsou velice staré a byly zaznamenány již ve 14. století, kdy
jistý kronikář Neplach popisuje
morouse z Kadaňska. V pozdějších dobách lze nalézt záznamy
o snahách představitelů církve
tuto hluboce zakořeněnou lidovou víru vymýtit za pomoci racionálních argumentů. V barokním rukopise „Rurale ivaniticum“
z 18. století od zapomenutého
českého kazatele z řádu karmelitánů se můžeme například dočíst:
„Můru Čechové myslej bejti nějakou noční obludu, která ve spaní
na člověka přichází a jeho silně
tíží, jako by udusit chtěla, ale
ne, nýbrž taková těžkost přichází
od hrubé a temné páry, která do
mozku vstupuje a cesty k dejchání
zamezuje. A z toho takový člověk poznati může, že má mnoho
hrubé a melancholické krve, která
z nezáživnosti žaludku pochází.“
I přes tyto argumenty však přesvědčení o existenci vampýrů nadále přetrvávalo.
Pod Krušnými horami se vampýři označovali na Teplicku jako
Olp nebo Alp, na Chomutovsku se
jim říkalo Drude. Za dne se poznali
podle silného srostlého obočí a pomalých unavených pohybů. Podle
letopisců (C. Hellering a V. Karell)

měli Drude podobu staré ohyzdné
ženy, která za noci obchází domy
a lehá na spící. Věřilo se, že tato děsivá bytost je schopna projít zavřenými dveřmi a také se protáhnout
klíčovou dírkou. Ten, koho trápí
Drude, nemá hovořit o svém strachu z této bytosti, sice jí to nezabrání chodit za ním, ale ona nemá
potom moc dotknout se ho.
Mezi německým obyvatelstvem byl používán proti moře devětsil, místo česneku, který byl
rozšířen mezi českými usedlíky.
Češi i Němci také kreslili na postele křídou magickou muří nohu
(Drudenfuss), jako ochranu proti
děsivému zjevení. Na Teplicku
se věřilo, že proti moře a těžkým
snům pomáhá, když člověk chystající se usnout, třikrát zaklepe
palcem pravé nohy na postranici lůžka. Stejně tak musí Drude
zmizet, když spícího zavolá někdo jeho jménem. V mnoha oblastech Podkrušnohoří se používala
rýmovaná zaříkávání, ve kterých
se vampyrickým morám ukládala celá řada prací. Měly vystoupit na všechny vrchy, probrodit
se všemi vodami, otrhat všechny
stromy, spočítat všechny klasy
nebo hvězdy na noční obloze. Až
vše dokončí, zakokrhá kohout
a přijde den, ve kterém ztratí mora
moc nad svou obětí.
Každému z nás se někdy stalo,
že se probudil ze špatného snu s úzkostí a nedostatkem dechu. To nás
určitě tlačila noční mora a okrádala
nás o zasloužený spánek. Možná by
pomohlo po vzoru staré rýmovačky
vystoupat před spaním na nějaký
vrchol našich Krušných hor. Pak by
náš spánek byl určitě zasloužený,
hluboký a ničím nerušený. Tak se
o něj nenechte okrást ani nočnímu
můrami a ani starostmi nebo špatnými lidmi.

Podobu vampyrické bytosti graficky ztvárnila duchcovská výtvarnice Petra
Kofroňová Wolfová pro knihu Skřítci a démoni Krušných hor.

Fotosoutěž: Zachyťte krásy
Krušných hor
Destinační agentura Krušné hory vyhlašuje tradiční letní soutěž pro
všechny nadšené fotografy a youtubery z řad amatérů i profesionálů.
Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu soutezdakh2021@seznam.cz a to do 31. 8. 2021. Vítězné fotografie a videa budou vybírána odbornou porotou a veřejností. Ze zaslaných fotografií bude odbornou porotou vytvořen kalendář
pro rok 2022 a na vítěze z hlasování veřejností obou kategorií čekají ceny
v hodnotě 5 000 Kč. Podrobná pravidla soutěže jsou na stránkách www.
krusnehory.eu v Aktualitách.
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Podpořme děti ve sběru
starých mobilů
Ještě do 31. ledna najdeme boxy
na sběr starých mobilních telefonů
na pobočkách Pošty PARTNER
v Lomu i v Loučné a v Mateřské
škole Lom. Papírové boxy na vysloužilé mobily děti samy vyrobily

v rámci projektu „Recyklohraní“.
Sběrem starých mobilních telefonů
ukazujeme dětem, ale i dalším dospělým, jak chránit přírodu a využít
ještě dosluhující techniku.
Děkuje kolektiv MŠ Lom

V Lomu nikdy nezapomeneme
V neděli 3. ledna jsme si již
po sedmaosmdesáté připomněli
jednu z nejtragičtějších událostí
meziválečného období naší země.
Při mohutném výbuchu, ke kterému došlo 3. ledna 1934 v 16.45
na dole Nelson III v Oseku, zahynulo 142 horníků a při likvidaci jeho následků vyhasly další
dva životy. Čest jejich památce!
V Lomu nikdy nezapomeneme!
U památníku jménem vedení
města i jeho obyvatel 3. ledna položila kytici starostka Kateřina

Schwarzová. Toto smutné výročí
si veřejnost vždy v úvodu ledna
připomínala pietním aktem u pomníku v Oseku. Tentokrát, kvůli
coronavirové situaci, k památníku
lidé přicházeli jednotlivě.
Ústřední motiv památníku obětem katastrofy na dole Nelson
tvoří sousoší od sochaře Karla Pokorného. Starší, prostě oblečený
pár stojí bok po boku a hledí do
zasypávaného hrobu. V postojích,
gestech a výrazu tváří obou postav
se odráží smutek.

Pomozme zvířatům v nouzi
I nyní můžeme udělat radost
a pomoci nejen svým blízkým, ale
také zvířatům v nouzi. Záchranná
stanice Falco je jedinou nadějí pro
osiřelá a raněná volně žijící zvířata
v našem regionu. V roce 2020 přijali více než 1 450 zvířecích „pacientů“ a najeli pro ně tisíce kilometrů. Díky současné coronavirové
krizi je stanice ve finanční tísni.
Přispějte na záchranu volně žijících živočichů ve stanici Falco a to
buď prostřednictvím www.zvirevnouzi.cz, kde najdete potřebné údaje,
nebo přímo zasláním finančního

daru na účet číslo 33553322/0800
s variabilním symbolem 3702.
Více informací o Záchranné stanici Falco najdeme na webu www.
zsfalco.cz/ nebo na facebookovém
odkazu: https://www.facebook.
com/%C4%8Cesk%C3%BD
-svaz-ochr%C3%A1nc%C5%AF
-p%C5%99%C3%ADrody-ZSFalco-108353274179767.
I malý příspěvek může pomoci
k záchraně živého tvora a každý
dobrý skutek má v této složité době
několikanásobný účinek. Děkujeme všem za podporu dobré věci.

Záchranná stanice Falco, která sídlí v Dolním Týnci na Litoměřicku, je nezisková organizace financovaná ze sponzorských darů a grantů. Jejím
posláním je pomáhat zraněným a jinak handicapovaným volně žijícím
živočichům. Cílem je vrátit uzdravené živočichy zpět do přírody. Trvale
handicapované živočichy umísťují většinou do expozice stanice. Nedílnou součástí práce záchranné stanice je ekologická výchova.

U památníku obětem katastrofy na dole Nelson jménem vedení města
i jeho obyvatel 3. ledna položila kytici starostka Kateřina Schwarzová.

Blahopřejeme
Během ledna již oslavili či oslaví svá životní jubilea tito občané
města Lomu:
Marie Křivánková, Olga Dieneltová a Alena Miková.
Hodně pohody, zdraví a životního
optimismu přeje vedení města.

Nabídka
Stříhání a koupání psů, stříhání drápů a úprava psů. Info tel.:
606 874 596, 777 138 915.
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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 po loňské coronavirové pauze se s našimi lomskými kreativci budeme zase setkávat. Pokračujeme proto i nadále v představování našich lomských šikovných rukou.

Lomské šikovné ruce:

Ivana Bonaventurová a Miroslav Brabec
„Na výstavě Kreativní Lom jsme v listopadu 2019 naše výrobky představili společně poprvé, stihli jsme ještě Vánoční trhy v Duchcově, po
té přišel všeobecně známý útlum,“ začíná Ivana Bonaventurová představení své i manžela a pokračuje: „Většinu svého profesního života
pracuji v kultuře. Ať už to byla redaktorská práce v TV, nebo PR a produkce v mosteckém divadle, litvínovské galerii, infocentru, nebo naposledy produkční v Kulturním centru v Duchcově. Vždycky mě bavila
rozmanitost těchto profesí a možnost tvůrčího přístupu k jakémukoli zadání. Do Lomu jsme se z Litvínova přestěhovali před 13 lety a na
takzvaném Kravím vrchu našli ideální místo pro život.

druhá prázdná strana, kterou si
můžete sami dozdobit podle sebe.
Takže je oboustranný. Skvěle se
hodí také pro děti. Novinkou jsou
praktické menší věšáky.
To jsou ale všechno drobnosti
pro radost. Největší podíl na práci
se dřevem má manžel. Začínal
s drobnějšími předměty, dnes jsou
to třeba nádherné stoly, nebo lavice
z masivu. Pracuje s dubem, bukem,
borovicí, smrkem, ořechem nebo
třeba akátem. Jeho prkna na maso
mě ale vždycky překvapí. Často lepené s krásnými tvary desénu, nebo
celé kusy s přírodní kresbou dřeva.
Stejné postupy používá na vázy,
mísy, podnosy, nebo vály.
Kromě práce se dřevem, máme
rádi sport, kolo, nebo třeba běžky.

Každoročně vyhlížím sníh a mít
Dlouhou louku za humny, je výhra. Baví nás naše zahrada v duchu
hesla výtvarnice Mirky Věrčákové
„Kdo má rozum pohromadě, raděj
kope na zahradě.“
Naše výtvory nabízíme nově
také na webu Flér (pod jménem
Mistr Dřevo), na Flér jarmarcích
a podobných akcích. Na oficiální
první výstavě Kreativní Lom jsem
si opět uvědomila, jak obrovský
tvůrčí potenciál je mezi lidmi, kolik
jich doma tvoří, pro sebe, pro přátele a známé. Že ten potenciál nejde zastavit, zavřít, ani zakázat… je
skvělé. Smekám přede všemi, kteří
si nestěžují, ale tvoří. Držím všem
palce a přeji hodně radosti. Potřebujeme ji všichni jako sůl.“

Jednou jsem viděla ve velké krabici zbytky, odřezky
krásných kousků různých druhů dřeva. A bylo
rozhodnuto. Tvar domku se nabídl vlastně sám.
Moc mě baví jeho jednoduché čisté linie a jasná
symbolika. Druh dřeva si nevybírám, pracuji s tím,
co zbyde manželovi v dílně. Líbí se mi všechny.

K drobné práci se dřevem mě
přivedla náhoda, a především koníček mého manžela. Je to hlavně
jeho parketa. Já si jenom tak hraji,
on ale vyrábí ty hlavní skvosty.
Jednou jsem viděla ve velké krabici
zbytky, odřezky krásných kousků
různých druhů dřeva. A bylo rozhodnuto. Tvar domku se nabídl
vlastně sám. Moc mě baví jeho jednoduché čisté linie a jasná symbolika. Druh dřeva si nevybírám,
pracuji s tím, co zbyde manželovi
v dílně. Líbí se mi všechny.

Načrtnu na dřevo podobu a velikost domku, manžel nařeže a zbytek je na mně. Na řadu přichází
smirkový papír. Začišťuji, vyhlazuji a brousím tak dlouho, dokud nejsou povrch a hrany hladké.
Další krok už je na fantazii. I materiály používané na ozdobu jsou
často recyklované, již použité.
Volba výsledného designu domku
je jedna nekonečná hra. Může být
na přání podle interiéru, ročního
období, nebo například jako vánoční ozdoby. Bonusem navíc je
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