LOMSKÁ

RADNICE

Město stále nabízí
pomoc seniorům
Pro obyvatele Lomu – seniory starší 80 i 70
let – stále platí nabídka města pomoci při registraci k očkování proti nemoci COVID 19.
Zájemci mohou kontaktovat MÚ Lom na telefonech 476 769 862 (radní Martina Šípová)
nebo 476 769 863 během úředních hodin.

476 769 862
476 769 863
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Projekt Lom – východ: Příprava příjezdové komunikace Takhle jsme v roce 2020
„Ani bazén, ani benzinová pumpa, ale rodinné domy mají vyrůst v rámci projektu Lom
východ,“ vysvětluje starostka města Kateřina

Schwarzová. Akce se připravuje několik let
a nyní by projekt Lom – východ chtělo vedení
města zrealizovat. Na ploše v majetku města se
počítá s výstavbou deseti rodinných domů.
V polovině března v ulici
Vrchlického mezi náměstím a železničním viaduktem někteří obyvatelé Lomu i projíždějící zaznamenali, jak se zahájila příprava
příjezdové komunikace do uvedené lokality. „Terénní úpravy
provádí město svépomocí, tedy
pracovníky oddělení komunálního hospodářství,“ uzavírá Kateřina Schwarzová, a ještě upozorňuje Lomáky, že i v budoucnu
čtenáři najdou v našich novinách
aktuality o postupu projektu Lom
V polovině března v ulici Vrchlického mezi náměstím a želez– východ. Více se dozvíte i na Faničním viaduktem začala příprava příjezdové komunikace do
lokality připravené pro výstavbu deseti rodinných domů.
cebooku Lomská radnice.

zlepšili životní prostředí

Díky aktivním obyvatelům se město Lom
může za rok 2020 pochlubit sběrem téměř 13 tun
starého elektrozařízení určeného ke zpětnému
odběru a recyklaci. Na každého obyvatele tak
připadá 3,50 kg vysloužilých spotřebičů. UspoPokračování na str. 2

Oočkovaná seniorka: Není čeho se bát
„Není čeho se bát,“ vzkazuje Lomákům seniorka, která se jako první nechala oočkovat na COVID-19 díky nabídnuté pomoci od vedení města.
Podle informace v únorovém číslu Lomské radnice
seniorka 80+ využila nabídky a požádala o pomoc
při registraci v Centrálním rezervačním systému
a později i při samotnému očkování. I touto cestou děkuje radní Martině Šípové za pomoc při zajištění rezervace a paní starostce Kateřině Schwarzové za umožnění přepravy v den a čas do místa
očkování. „Ani jsem nemohla dospat, protože se

mi hlavou honily myšlenky, co si počnu, když mne
řidič vysadí v Mostě u nemocnice a já nevím, kam
mám jít. Pracovník úřadu mne ale nejen že přivezl
k nemocnici, ale doprovodil do očkovacího místa,
pomohl s vyplněním dotazníku, protože kartičku
pojištěnce jsem s sebou měla, ale brýle na čtení
ne, doprovodil mne i do ordinace a čekárny po
aplikaci očkované látky a zase mne dovezl až ke
vchodu do domu, kde mne ráno naložil. Velmi děkuji paní starostce za tuto pomoc,“ uzavírá seniorka, kterou čeká ještě druhé kolo očkování.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků
vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Sčítání lidu 2021: Sčítání je povinné a týká se nás všech
Žádné ledničky, koupelny, auta nebo počítače. Statistici dnes nepotřebují zjišťovat majetkové poměry nebo dokonce zdravotní stav
obyvatel. Během 110 let moderního sčítání lidu v našich zemích se
ale zjišťovalo i to, zda obyvatelé umí číst a psát nebo jak jsou vybavené jejich domácnosti. V letošním sčítání se otázky týkají už jen těch
údajů, které nelze zjistit z administrativních zdrojů. Statistiky tak například zajímá dojížď ka do zaměstnání a do škol nebo faktické bydliště. Možnost sečíst se on-line je prodloužena do 11. 5. 2021.

Za Rakousko-Uherska bylo důležité znát například fyzický stav
a gramotnost budoucích vojáků.
V době socialismu zase to, jak
rostl podíl bytů vybavených splachovacím záchodem, koupelnou,
sprchovým koutem a vodovodem

nebo se zvyšovala úroveň vybavenosti bytů předměty dlouhodobého užívání, jako byly ledničky
nebo televize.
Odklon od otázek na vlastnictví nejrůznějších předmětů pokračoval v roce 2011, kdy se už sta-

tistici neptali na vlastnictví auta,
rekreačního objektu, telefonu či
dalších věcí v domácnosti. Z hlediska vybavenosti bylo pro statistiku důležité znát pouze to, zda
má domácnost možnost používat

osobní počítač a zda disponuje
připojením k internetu. Pro zajímavost, v roce 2001 mělo téměř
16 % domácností počítač a 6,7 %
počítač s internetem. O deset let
později bylo v Česku už 65 %
domácností s počítačem a skoro
61 % mělo počítač i s internetem.
Aktuální sčítání zjišťuje o polovinu méně údajů než před deseti
lety. Formulář obsahuje například
podstatné otázky na místo obvyklého pobytu. To je údaj důležitý
zejména pro obce, aby věděly, koPokračování na str. 2

Českého sta

O KONÁNÍ S
V ROCE 2
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Poradna

Neulehčujte
si práci tím,
že ji přiděláte
hasičům
Pozor! Plošné vypalování
trávy je nezákonné a nebezpečné. Zvlášť v téhle době je
dobré si připomenout nebezpečí, které z hlediska možnosti vypuknutí požáru nejčastěji hrozí v jarním období.
Jsou to rozsáhlé požáry trávy
a dalších porostů. Příčinou je
vypalování staré trávy.
Plošné vypalování staré
trávy i ostatních porostů je zákonem o požární ochraně zakázáno. Fyzické osobě, která
vypaluje porosty, lze uložit
pokutu až do výše 25 000 Kč.
Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný objekt nebo plochu podobnou té spalované,
a to po povrchu suché vegetace, zanesením ohně větrem
nebo i proudy horkých spalin
s jiskrami a přenesením ohně
v podloží. Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na plochách, kde je
silnější vrstva lesní hrabanky
nebo nedostatečně mineralizovaných zbytků organických
látek z dřívější vegetace. Takový oheň může „doputovat“
na vzdálenost desítek metrů
a objevit se i po několika
dnech. Bohužel může nastat
i udušení lidí v kouři a uhoření při nezvládnutém, původně jen malém kousku vypalované plochy.
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Recyklohraní aneb Ukliďme si svět
Naše Mateřská škola Lom se zapojila do ekologického projektu patřícího do recyklačního programu vzniklého pod záštitou MŠMT ČR. Vyhlásilo
ho Recyklohraní aneb Ukliďme si svět ve
spolupráci se společností Remobil s názvem Lovci a sběrači aneb Mamutí dopad mobilních telefonů na životní prostředí. A protože mobilní telefon má
opravdu mamutí dopad na životní prostředí, vedlo nás to k zamyšlení, že je důležité hlavně pro děti zúčastnit se projektu
a zahrát si na pravěk. S dětmi jsme vyrobily sběrné nádoby, plakát a letáčky v designu zohledňujícím motiv pravěku a našich dávných předků. Sběrné nádoby byly
po domluvě s vedením města umístěny na
obě pošty v našem městě a v obou mateřských školách. V měsíčníku Lomská radnice vycházela pravidelně výzva upozorňující občany a širokou veřejnost na sběr
starých mobilních telefonů. Za vypracování osvětového úkolu se vzdělávacím
programem Recyklohraní aneb Ukliďme
si svět ve školním roce 2020/2021 dostala
MŠ pochvalu. Děkujeme všem, kteří se
s námi do aktivity zapojili a pomohli při
tomto projektu, neboť se nám povedlo nasbírat přes 210 kusů starých mobilních telefonů. Velké díky.
Za MŠ Lom Jana Sýkorová

Pro Základní školu a Mateřskou školu
Lom (zadání pro MŠ)

15.3.2021

Takhle jsme v roce 2020 zlepšili životní prostředí
Dokončení ze str. 1
řila se tak spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy
a železné rudy. Pokryla se i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Z kolektivního systému pro
zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění vysloužilých spotřebičů Elektrowin
vyplývá, že i díky Lomákům se za
rok 2020 podařilo snížit produkci

skleníkových plynů, omezit těžbu
ropy a uspořit elektrickou energii.
Více než 154 tun oxidu uhličitého pohltí 60 vzrostlých smrků,
které v 60 let pěstěném lese v okolí
Lomu zaberou plochu 20 x 50 metrů. Nebylo i nutné vytěžit 7,5 tisíce litrů ropy, z níž by vyrobené
pohonné hmoty postačily osobnímu autu téměř sedm měsíců jezdit každý pracovní den z Prahy do
Brna a zpět po dálnici D1. Uspořených více než 78 094 kWh ener-

gie by deseti rodinám postačilo na
21 let každý den spustit jeden cyklus myčky nádobí.
Z v Lomu odevzdaného starého
elektrozařízení a elektroodpadu se
podařilo získat více než 7,4 tuny
železa, téměř 263 kg mědi a 324,54
kg hliníku. Může se tak vyrobit 306 nových praček, bez nutnosti těžby železné rudy, vyrazit
46 706 kusů jednoeurových mincí
a hliník postačí na nových 21 637
plechovek o objemu 0,33 litru.

Sčítání lidu 2021: Sčítání je povinné a týká se nás všech
Dokončení ze str. 1
lik lidí v nich skutečně žije. K organizaci veřejné dopravy a plánování dopravní infrastruktury jsou
zase důležité údaje o dojíždění do
práce či do školy. Pro plánování
bytové politiky pak slouží údaje
o tom, zda lidé bydlí v podnájmu
nebo ve vlastním a jak početné
jsou domácnosti v dané lokalitě.
Informační podporu k nadcházejícímu sčítání a pomoc veřejnosti s vyplňováním sčítacích
formulářů poskytuje Kontaktní
centrum Sčítání 2021. Centrum je v provozu denně od 8 do

22 hodin, včetně sobot, nedělí
i svátků na kontaktních linkách
253 253 683 a 840 30 40 50.
Dotazy je možné pokládat prostřednictvím e-mailu dotazy@
scitani.cz nebo chatu ve virtuální
poradně Sčítání 2021.
Sčítání lidu, domů a bytů se
koná jednou za deset let a jeho cílem je získání přesných a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů
veřejného života. Pro smysluplnost Sčítání 2021 je naprosto zásadní, abychom se sečetli všichni
do jednoho. I proto je účast po-

vinná ze zákona. Zveřejňovat se
však budou pouze hromadné výsledky bez vztahu ke konkrétním
osobám.
Sčítání 2021 bylo primárně
připravováno jako on-line, vůbec poprvé v naší historii. Lidé
se mohli sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu
www.scitani.cz. Zákonnou povinnost tak mohli snadno splnit
z domova bez nutnosti kontaktu
se sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání.
Kdo nevyužije prodloužené možnosti do 11. května sečíst se on-

line, bude muset vyplnit listinný
sčítací formulář.
A jak odevzdat vyplněný formulář? Vyplněný listinný sčítací formulář v odpovědní obálce
odevzdáte na kontaktním místě
sčítání, na kterékoliv poště, nebo
ho jednoduše vhodíte do poštovní schránky. Obálku s logem Sčítání 2021 získáte společně s formulářem od sčítacího
komisaře nebo na kontaktním
místě. Má předtištěnou adresu
a její odeslání je zdarma. Odevzdat vyplněný formulář je třeba
do 11. května 2021.

Nadané lomské mládí | Strana 3
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„V letošním roce si město Lom připomíná již 680 let od první písemné zmínky o své existenci. V duchu tohoto výročí Vám chceme, opět jako před
pěti lety, představit 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:

KATEŘINA HOUDKOVÁ
Nadaná mladá výtvarnice Kateřina Houdková žije s rodiči v Lomu od
narození. V současné době navštěvuje poslední ročník základní školy.
A protože úspěšně absolvovala talentové zkoušky, od září nastupuje
na čtyřleté maturitní studium na Střední školu obchodu a služeb Teplice, obor grafický design.

Kateřino, jak jste začala se
svým koníčkem?
„S kreslením a malováním jsem
začala v dětství a od sedmi let jsem

navštěvovala Základní uměleckou
školu v Litvínově. Paradoxně jsem
se hlavně věnovala hře na klavír
a až později rok výtvarnému oboru.

V roce 2019 se mladá lomská výtvarnice zúčastnila se svou maskou Animefestu v Brně.

Pozor! Uzávěrka 30. června

Takže se dá říci, že v kreslení jsem
hlavně samouk. V dětství pro mě
byly největší inspirací animované
pohádky, kreslila a malovala jsem
podle nich a každým rokem se zdokonalovala.
Chcete studovat grafický design, takže se určitě neinspirujete jen animovanými pohádkami, že?
V současné době vytvářím
hlavně kresbu tužkou, uhlem, fixem a malbu barvami. Nejčastěji
kreslím portréty a postavy z japonských animovaných filmů či seriálů, vyznačujících se charakteristickým stylem kresby postav a pozadí.
Ráda také kreslím stylem manga,
což je japonské označení pro komiks, který má velmi dlouhou historii. Pro mangu je styl kresby
velmi typický. Postavy mají velké
oči, rafinované tvary účesů a špičatý nos. Úspěšné manga příběhy
jsou mnohdy námětem pro počítačové hry, knihy či filmy a seriály.
Také jsou náměty pro animované
filmy, které se nazývají anime.
Výtvarné cítění a fantazii rozvíjíte i jinak. Jak?
Kromě kreslení a malování se
věnuji výrobě cosplaye a výrobě
horrorových masek. Cosplay je
zkratka z anglických slov „costume
play“, což v překladu znamená kostýmová hra. Cosplay je tedy nejen
kostým, ale i herecký výkon. Člověk se v něm snaží vypadat jako jím
vybraná postava z fantazy nebo sci -fi žánru. Vytváření cosplay nezahrnuje pouze napodobování účesu, lí-

čení a obvyklého oblečení postavy,
ale často i chování, zvyků nebo
třeba používání jejich oblíbených
slov a hlášek.
Tato aktivita jistě vyžaduje setkávání se s ostatními nadšenci
pro cosplay, že?
Předloni jsem se zúčastnila Animefestu 2019 v Brně, což je každoroční setkání fanoušků japonského
komiksu (mangy) a animovaného
filmu (anime), který se koná již od
roku 2004. Kvůli covidu byla v loňském roce přestávka a pro letošek
organizátoři zatím avizují termín na
13. až 15. srpen.
V září nastupujete do Teplic
na střední školu, představte obor,
který chcete studovat a jaké máte
plány do budoucna?
Absolvent toho studijního oboru
má být připraven pro výkon odborných činností v oblasti propagační
grafiky, řešení propagačních a výstavních akcí a grafického designu
tiskovin, bude připraven i pro ucelená řešení výkladového prostoru
včetně funkčního a estetického
uspořádání prodejen a tvorbu v oblasti vědecké kresby a ilustrace.
A mé plány do budoucna? Chci
se nadále věnovat kresbě, třeba jako
animátor nebo jakékoli propagační
tvorbě v oboru grafického designu.
Velkým snem je práce tatérky ve
vlastním studiu.“
Děkujeme za rozhovor, přejeme mnoho úspěchů a lepší budoucnost na vše, než je možné
v současné složité době.

Fotosoutěž k 680. výročí: Lom – mé město
Do soutěže vyhlášené městem Lom mohou do konce června poslat své
fotografie 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. Doporučené rozlišení snímků v elektronické podobě
je 5 000 x 3 500 Pixelů. Přijímají se kapacitně i velikostně menší snímky,
ale u nich nemůžeme garantovat kvalitu výsledného velkoplošného tisku. Pozor! Fotosoutěž má uzávěrku ve středu 30. června 2021.
Zapátrat můžete i v albech 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.

V současné době Kateřina Houdková hlavně kreslí tužkou, uhlem, fixem
nebo barvami. Nejčastěji portréty a postavy z japonských animovaných filmů či seriálů
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První písemná zmínka o Lomu je z 21. března 1341. Počátky
našeho města jsou úzce spojené s oseckým klášterem
skvělým výtvarným umělcem,“
odkrývá více pohled do historie
Jiří Wolf.
Edelmannův
spis s názvem Liměsíce října zemřel pan Kerunk
Projdeme-li se po cisterciber memorabia rytíř z Lomu.“ Jedná se tedy
áckém klášteře v Oseku a průlium (Kniha pao středověkou památku, která dovodce nás nechá nahlédnout do
mětihodných
svědčuje, že v Lomu se touto dorajské zahrady uprostřed arevěcí), zahrnující
bou muselo nacházet drobné feálu, nepochybně si všimneme
léta 1133 až 1704,
udální sídlo, jehož majitel byl
mezi náhrobníky místních opatů,
můžeme použít
dobrodincem oseckého kláštera
rozestavených kolem klášteri jako zdroj ina mohl být proto po své smrti poního dvora, pískovcové náhrobní
formací o Kechován v jeho areálu.
desky (200x118 cm) se stylirunkovi z Lomu.
zovaným šlechtickým znakem,
„Všímavý divák odhadne, že
„Ač osou jeho
který sestává ze štítu s břevsoučasné umístění náhrobníku
knihy jsou údaje
nem a klenotu s orličími křídly
je nepochybně druhotné a z náo dějinách osecnad helmem, na nichž se opapisu nevyplývá, v které konkrétní
kého kláštera, nekuje motiv ze štítu (břevno). Počásti kláštera byl zmíněný rytíř
omezuje se na ně
kud budeme chtít zjistit, kdo byl
pohřben,“ upozorňuje Jiří Wolf
a zajímá se o cispod tímto náhrobníkem kdysi poa hned poradí, kam sáhnout, abyterciácké klášchován musíme se pokusit přechom tuto skutečnost zjistili. Jedna
tery v Čechách
číst nápis, který po obvodu desky
velice zajímavá rukopisná pai osudy cistercištít provází. „Nápis je vytesán
mátka z doby barokní se nachází
áků v jiných čásV nedalekém Oseku najdeme středověký náhrobní
v písmu, kterému se říká gotická
v řádovém archivu oseckých cistech Evropy. Zakámen, na němž je vytesán nápis „Léta Páně 1356
majuskula a které je typické pro
terciáků, umístěném dnes v Státznamenává též
o 14. kalendách měsíce října zemřel pan Kerunk
14. století. Již styl písma nám
ním oblastním archivu v Litoudálosti z dějin
a rytíř z Lomu.“
tedy naznačuje starobylost zmíměřicích. „Autorem je osecký
českých, jako naněné památky, tu pak potvrdí
a dodává: „Díky Antoniu Edelcisterciák P. Antonius Edelmann
rození, korunovace či smrt členů
obsah tohoto nápisu,“ říká hismannovi se tedy dozvídáme, že
(1649-1704), jenž kromě své krorodu Přemyslovců či Lucemburků,
torik Jiří Wolf z Muzea města Dulomský rytíř Kerunk, byl pochonikářské práce byl rovněž vynikaale i evropských – boje s Turky,
chcova a pokračuje: „Ten můván a jeho náhrobník byl původně
žeme přepsat takto: + ANNO/.
umístěn v jedné z umělecky nejDosud nejstarší doložitelná písemná zmínka o Lomu je
D(OMI)NI M. CCC.LVI XIIII.
cennějších částí kláštera.“
v privilegiu českého krále Jana Lucemburského.
K(A)LENDAE OCT(OBRIS) /
Další listování Edelmannovým
OB(ITU)S E(ST) / D(OMI)N(U)
spisem čtenáře pak posune ještě
S / GERVNGVS ET MILES / DE
o malinko hlouběji v dějinách
úmrtí papežů či kupříkladu světjícím varhaníkem, ale jak se nám
LOM, což v překladu znamená:
Lomu, neboť na straně 52 je výtah
v roce 2020 podařilo zjistit v
ských vladařů,“ vysvětluje Jiří
Léta Páně 1356 o 14. kalendách
z privilegia českého krále Jana Luosecké klášterní knihovně, také
Wolf. Pro badatele upřednostňující
cemburského pro osecký klášter
regionální historii nejvýraznější
z roku 1341. „V privilegiu se po
místo v Edelmannově rukopise
lokalitách Hayn (Háj u Duchcova),
však přeci jen zaujímají události
Krizansdorf (Křižanov), Grab
lokální bez ohledu na to, mají-li
(Hrob), Wernhersdorf (Verneřice),
vztah ke klášteru či dominiu osecTucendorf (Domaslavice), Noua
kých cisterciáků. Dočteme se navilla (Nová Ves), Hordelok (Hrdpříklad o požárech, popravách,
lovka) uvádí právě Bruch (Lom).
vichřicích či bouřích nebo zatmění
Zmíněné skutečnosti nám ukazují,
Slunce. Zvláštností Edelmannova
jak těsně jsou provázány rané lomrukopisu jsou poměrně časté inforské dějiny s historií oseckých cismace o vlastním špatném zdravotterciáků,“ uzavírá Jiří Wolf aktuním stavu, zejména v zápisech z let
ální sondu do historie Lomu.
1702 až 1704.
Díky edici Regesta Bohemiae
„Pokud se v rukopise dostaet Moraviae, která umožňuje odneme k letopočtu 1356, nalezeborné veřejnosti přístup k latinsky
ném na náhrobníku, najdeme na
psaným listinným materiálům, týstraně 69 latinský zápis: Obiit in
kajícím se Českého království
Domino 14 Octobris Dominus
i v něm vydaných, Jiří Wolf
Gerungus et Miles de Lom: in
upřesnil, že privilegium českého
capitulo
quiescit,
což
znamená:
Na straně 52 Edelmannova spisu najdeme výtah z privilegia českého krále
krále Jana Lucemburského, kde
Zemřel
v
Pánu
14.
října
pan
KeJana Lucemburského pro osecký klášter. Mezi lokalitami je vypsán i Bruch
je dosud nejstarší zmínka o Lomu
runk a rytíř z Lomu: odpočívá
(Lom). Dosud nejstarším listinným dokumentem se zmínkou o Lomu je sa(Bruch), vyšlo 21. března 1341.
v kapitulní síni,“ říká Jiří Wolf
motné privilegium z 21. března 1341.
Noviny Lomská radnice již v několika předešlých číslech upozornily na
to, že rok 2021 je z historického hlediska významný. Dočkali jsme se
680 let od první písemné zmínky o Lomu. Tentokrát si potvrdíme, jak jsou
počátky našeho dnešního města nerozlučně spjaty s oseckým klášterem.
Písemné stopy odhalíme při bádání v archivu, ale náhrobní kámen (náhrobník) je v nedalekém Oseku. Co nejdůležitějšího, upřesníme, že dosud
nejstarší doložitelná písemná zmínka je z 21. března 1341.
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Knihovna stále provozuje a nabízí atraktivní tituly
Ač je doba coronavirová, Městská knihovna Lom provozuje a zájemci o členství i o půjčení či vrácení knih bližší informace získají na telefonu číslo 476 769 874 nebo na e-mailu knihovna@mesto
-lom.cz. Knihovnice prosí čtenáře o vrácení delší dobu vypůjčených dokumentů (4 a více měsíců).
Městská knihovna Lom má výpůjční dobu v pondělí (9–12 a 13–16 hodin), v úterý (9–12 a 13–14 hodin), ve středu (9–12 a 13–17 hodin) a ve čtvrtek
(9–12 hodin). Pobočka Loučná má otevřeno ve
čtvrtek odpoledne od 14 do 17 hodin.
Jestli vás doma drží epidemiologické opatření, špatné počasí, nemoc nebo se vám jen nic
nechce dělat, můžete sáhnout po knize a díky
ní i své fantazii se dostat do zajímavých příběhů, vzdělat se v atraktivním oboru nebo přečíst pohádku dětem či vnoučatům před spaním. Pokud níže uvedené tituly doporučené
naší knihovnicí doma nemáte, nevadí, právě
pro vás je tady lomská městská knihovna.

Tipy pro dospělé
n Táňa Keleová-Vasilková – Rodinné
klubko. V každé rodině to vře a klokotá ... láskou, ale i situacemi, které přináší sám život.
n Markéta Harasimová – Klinická smrt. Psychologický thriller z lékařského prostředí. Mariin bezstarostný a také trochu bezohledný život
se poté, co jsou odhaleny její četné nevěry, otočí
o sto osmdesát stupňů.
n Vlastimil Vondruška – Pomsta bílého jednorožce. Historické krimi. Častoslav z Frýdlantu, přijde za nevyjasněných okolností
o manželku. Její smrt uzavře královský popravce
jako nešťastnou náhodu, jenže záhy je zabit i on.
Do pátrání se pustí královský prokurátor Oldřich
z Chlumu, ale začnou umírat další...
Naučná literatura
n Hensel W. – Ještě větší radost ze zahrady.
Plánování a péče o zahradu po celý rok. Inspirace, návody a rady se založením zahrady, výběrem rostlin, zahradními úpravami a podobně.
n Miloš Štraub, Jitka Lenková – Tajemné
podzemí – Severní Čechy. Další z knih popu-

lární encyklopedie seznamující čtenáře s historickým podzemím České republiky.
n Petr Dvořáček – 101 nejkrásnějších míst
České republiky. V knize najdete nejcennějších a nejmalebnějších historické památky,
hrady, zámky, města, slavná poutní místa,
ale i divoké řeky, strmé skály s dalekými výhledy, hluboké lesy a okouzlující přírodní
scenérie.
Pro děti a mládež
n Kolektiv autorů – Knížka pro kulihráška.
Pestrá paleta pohádkových příběhů z per skvělých pohádkářů – Josefa Lady, Václava Čtvrtka,
Ondřeje Sekory, Ljuby Štíplové, Hany Doskočilové a dalších).
n Jan Nejedlý – Hororová čítanka. Krátké
horory a strašidelné příběhy pro malé hrůzožrouty. Milé děti, připravte své mozky na pekelnou jízdu!
n Jitka Saniová – Správná parta. Záhada. Pět
dětí, dva psi, záhadný vzkaz a spousta dobrodružství! Zapoj se do pátrání a pomoz Správné
partě vyřešit zapeklitý detektivní případ.

Tři tipy na dubnovou vycházku
Všichni jsme už hodně unavení ze současných omezení, karantén a zpráv o coronaviru. Jak
je ale obecně známo, na duševní únavu je nejlepší přiměřená fyzická námaha. A tak nám určitě
udělá dobře na duchu i na těle procházka dubnovou přírodou. A i když je náš pohyb omezen jen
na okres, nabízí spoustu možností vycházek.
Abychom nechodili daleko, můžeme s rodinou vyrazit na celkem 16 zastavení naší naučné
stezky „Zaniklá důlní díla v Lomu a Loučné“,
která byla v loňském roce rozšířena o zastavení
u bývalé štoly po rudném dolování Krawatovy
jeskyně v Loučné nad takzvaným Kravčákem.
Stezka je dlouhá skoro 11 km, přináší mnoho poznatků o hornické historii našeho města a dle času
i kondice si ji můžeme rozdělit i na několik částí.
Zdatnější mohou využít procházku z Loučné
na horu Loučná, která je nejvyšším bodem východního Krušnohoří a zároveň nejvýše položeným místem v okrese Most, sejít na Dlouhou
Louku a podívat se do kraje z rozhledny na Vlčí
hoře a z Dlouhé Louky pokračovat na přehradu

Fláje a dále podél Flájského plavebního kanálu
na Český Jiřetín.
A komu se nechce šlapat po horách, může
zajet k Mosteckému jezeru, které je pověstné
svou čistou vodou se spoustou hnízdícího vodního ptactva. Stezka kolem jezera je dlouhá skoro
10 kilometrů, je vhodná pro pěší, cyklisty, koloběžky nebo in-line. S sebou můžete vzít i svého
chlupáče a dopřát mu koupel na jedné ze tří pláží,
zřízených speciálně pro psy.
Ať už se vydáte do hor nebo podhůří, jisté
je, že pohybem na čerstvém vzduchu prospějete
svému tělu i duši a uděláte radost nejen sobě, ale
i svým dětem a čtyřnohým kamarádům. A té radosti je v současné nelehké době velice třeba. Jen
prosím nezapomínejme na ohleduplnost a odpovědnost nejen k sobě, ale i k ostatním a dodržujme platná hygienická opatření, ať můžou být
sebeomezující. Všichni se těšme na návrat k normálnímu životu, kdy se zase budeme moci svobodně setkávat, i když s větší pokorou a uvědoměním si pomíjivosti života.

Blahopřejeme
Během dubna již oslavili či oslaví svá životní jubilea tito občané města Lomu:
Věra Mrnková, Helena Krepčíková, Věra
Žemličková, Dana Pichová, Jaroslav Štech,
Irena Beláková, Josef Patera, Jaroslav Radoš a Ilona Libby Kvasničková.
Hodně pohody, zdraví a životního optimismu
přeje vedení města.

Vzpomínáme
Dne 13. února nás náhle navždy opustil Václav Rada, rodák z Lomu
a bývalý zaměstnanec ČSAD Litvínov. Posledních 15 let sice žil
v Mostě, ale do Lomu
se pravidelně rád vracel
za kamarády. Byl dlouholetým členem spolku
poštovních holubů a drobného zvířectva. Dne
9. března by se dožil 79 let. Za tichou vzpomínku
děkuje dcera Hana a ostatní příbuzní.
„Roky plynou jako tiché řeky, jen bolest trvá
a nedá zapomenout.
Odešel jsi na cestu, kam
chodí každý sám a jen
dveře vzpomínek nechal
dokořán.“ Dne 7. dubna uplynuly dva smutné
roky, co nás navždy opustil náš milovaný Oldřich Halada. S láskou vzpomínají děti Ivana, Olík
a Pavel s rodinami. Dále pak vnoučata Janička,
Verunka, Mirečka, Oli, Pavlínka, Péťa a pravnoučata Viktorka, Natálka a Miky. „Srdce nehasnou.“
„Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.“ Dne
13. dubna jsme vzpomněli patnáctého smutného výročí, kdy nás tragicky opustil Rostislav
Švarc z Loučné. Nikdy
nezapomenou rodiče, sestra Vladimíra s rodinou a ostatní příbuzní.
„Kdo Tě znal, vzpomene
rád, kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.“ Dne
19. dubna by oslavil
77 narozeniny Václav
Bareš. Dne 2. května
vzpomeneme smutné
dvacáté výročí, kdy nás
navždy opustil. Nikdy nezapomene manželka
Jana, dcera Hana s rodinou a syn Josef s rodinou. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu tichou vzpomínku.

Nabídka
Kdo má zájem o zakoupení slepiček (16–20
týdnů) za 185–229 Kč / ks z farmy Červený Hrádek, může přijít v Lomu k budově bývalého
Kina 25. 4. a 23. 5. vždy od 14.15 hodin. Možná
je tam i dohoda výkupu králičích kožek.
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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 obyvatele Lomu 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 coronavirové pauze se s kreativními sousedy zase setkáme.
Pokračujeme proto i nadále v představování našich lomských šikovných rukou.

Lomské šikovné ruce: Jan Chrastina
Pan Jan Chrastina žije se svou manželkou v Lomu sice od poměrně nedávné doby, přesto si zaslouží pozornost svým fotografickým umem
a úspěchy. Původní profesi mechanik elektronik se nevěnuje, dnes pracuje
v automobilovém průmyslu. Svoji velkou vášeň – fotografování již dokázal zúročit například v loňském roce třetím místem v soutěži časopisu Příroda Wildlife. Do redakce tohoto českého populárně-naučného časopisu
o živém světě čtenáři do asi největší české fotosoutěže s tematikou přírody zašlou ročně více než 5 000 snímků. Jan Chrastina získal umístění za
velmi působivý snímek pořízený cestou na rozhlednu Jeřabina.

„S fotografováním jsem začal někdy v roce 2010 a to ještě
„focením na mobilní telefon“.
V tu dobu jsem pořizoval většinou snímky z výletů, různá panoramata, detaily rostlin... Až časem
mi došlo, že focení prostřednictvím mobilního telefonu mě celkem omezuje jak na kvalitě, tak
v různých možnostech techniky.
Takže jsem si koupil první zrcadlovku a začal se vše znova učit
od začátku. Samozřejmě bylo potřeba dokoupit další objektivy
a vybavení, pak zase další a další.
Manželka by mohla o tomto povyprávět více. Tím chci říci, že
se jedná o dosti finančně náročný
koníček.
Nejraději fotografuji naši krásnou českou krajinu, a tak když vyrážíme někam na výlet, je potřeba
sebou táhnout celý fotobatoh s vybavením, který se opravdu pronese, ale to k věci patří a vždycky
se to vyplatí. Často vyfotografuji
také našeho miláčka Ronieho, ma-

ďarského ohaře. Pro nás nejmilejší
snímek máme v obývacím pokoji
na velkém fotoobrazu.
Poslední dobou jsem začal odkrývat taje makrofotografie, ať už
hmyz a nebo různé detaily. Kromě
pořizování snímků zrcadlovkou
občas točím videa, ať už z ruky
nebo dronem, který jsem dostal
ke třicetinám. Při létání dronem
je však potřeba dodržovat celkem
dost pravidel, takže je to spíše takový občasný koníček někde na
poli a daleko od lidí, ale je to zase
další zajímavá perspektiva.
Své fotografie vystavuji pouze
na sociální síti Instagram na profilu chrasta_88 a občas se přihlásím do nějaké soutěže na internetu, což se mi vyplatilo minulý
rok. Prezentoval jsem svůj snímek z cesty na rozhlednu Jeřabina v soutěži časopisu Příroda
Wildlife a získal třetí místo.
Fotografování je můj velký
koníček, ve kterém chci dále pokračovat a zdokonalovat se.“

Minulý rok Jan Chrastina vyhrál třetí místo v jedenáctém ročníku fotografické soutěže časopisu Příroda – Wildlife za snímek „Temný les“, pořízený
cestou na vyhlídku Jeřabina.
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Nejraději fotografuji naši krásnou českou krajinu
a tak když vyrážíme někam na výlet, je potřeba sebou
táhnout celý fotobatoh s vybavením, který se opravdu
pronese, ale to k věci patří a vždycky se to vyplatí.
Často vyfotografuji také našeho miláčka Ronieho,
maďarského ohaře. Pro nás nejmilejší snímek máme
v obývacím pokoji na velkém fotoobrazu.

Poslední dobou se Jan Chrastina věnuje i makrofotografii ať už hmyzu
a nebo různým detailům.
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