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.
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Projekt Lom – východ: Pokračuje intenzivní jednání
„V Lomu nejen opravujeme
či bouráme vybydlené a zdevastované domy, ale také stavíme,“
uvádí starostka Kateřina Schwarzová a upozorňuje, že projekt Lom
- východ, který schválili i zastupitelé města, pokračuje intenzivním jednáním právníků zadavatele a vybrané regionální firmy.
V lokalitě by mělo vyrůst celkem 10 rodinných domů 1+4
v takzvaném režimu dodávky na
klíč, aby stavební aktivity ostatní
obyvatele Lomu omezily jen minimálně. Vedení města se chce vyvarovat negativních zkušeností
z jiných lokalit, kdy někteří soukromí stavitelé si na pozemku vybudovali dům hned, jiní postupně
a další ještě nezačali. „Obyvatele z okolí tak dlouhodobě obtěžuje prach, hluk a nekončící

stavební aktivity,“ vysvětluje Kateřina Schwarzová a upozorňuje,
že některé stavitele pak dostihly
i komplikace s žádostí o souhlas

s užíváním příjezdové cesty s více
vlastníky cesty. Nezkolaudovanému domu nemůže být například
přiděleno číslo popisné.

Billboard na objektu bývalého vodního mlýnu projíždějící i chodce na
Vrchlického ulici upozorňuje, kde má vyrůst deset rodinných domů.

Lesopark Ivana Dejmala má tvořit naučný park,
sportoviště a přírodní koridor
V katastru města Lom, obce Mariánské Radčice a bývalé obce Libkovice
u Mostu by měl dle předložených záměrů vyrůst Lesopark Ivana Dejmala. Podle starostky města Lom Kateřiny Schwarzové se počítá s novým
rekreačním místem pro obyvatele i turisty a přírodní zónou oddělující
obydlené oblasti od těžební jámy dolu Bílina. Připomínat bude historii
těžby i významného ekologa 90. let minulého století. Za myšlenkou ojedinělého způsobu rekultivace krajiny stojí Severočeské doly.

„Předložený záměr je v souladu s platným územním plánem
města Lomu. Vedení města i obyvatelé záměr vnímají vstřícně,“
říká Kateřina Schwarzová a pokračuje: „Podle záměru a vizualizace
má být například vyčištěno koryto
Lomského potoka a počítá se s ozeleněním kamenných břehů.“ S pročištěním projekt počítá v úseku
Lom, ul. Komenského až po nové
kamenné koryto, napojené na retenci čerpací stanice Libkovice 2.
Pokud se očekávání naplní, mohlo
by to podle starostky navázat na
pokračující odkrývání Lomského
potoka, na kterém město spolupracuje s Povodím Ohře. „Letos by se
mělo otevřít koryto potoka vedoucí

po náměstí Republiky, tak jak to
bylo za mého mládí,“ předpokládá
Kateřina Schwarzová.

Lesopark Ivana Dejmala podle
očekávání naváže na východní zónu
sídelní struktury obce Mariánské
Radčice. Jsou zde plochy zeleně
s vodní plochou, která je nosným
prvkem celého lesoparku. Po obvodu vodní plochy je navržena
zpevněná cesta pro in-line bruslení.
Břehy by měly být upraveny zelení
Pokračování na str. 2

Foto a vizualizace: Severočeské doly, a. s.

476 769 862
476 769 863

Oprava veřejného
osvětlení svépomocí
Vloni Lomská radnice přinesla
seriál článků „Město se musí opravovat, zvelebovat, musí žít“. Mimo
jiné v nich vedení města upozorňovalo, že nechce i přes pokračující
epidemii omezovat investice a obnovu majetku města. „Protože jsme
to zvládli vlastními silami a na
Podkrušnohorské ulici úspěšně nainstalovali 27 lamp LED veřejného
osvětlení a pořídili celou opravu za
desetinu ceny,“ říká starostka města
Kateřina Schwarzová, pokračuje se
i letos podle avizovaných plánů.
Od dubna pracovníci komunálního hospodářství MÚ Lom provádějí výkopové práce, natahují
kabely směrem od Podkrušnohorské ulice, do ulice Vrchlického
a náměstí Republiky a postupně nahradí původní již dosloužilé stožáry
veřejného osvětlení novými. „Nenastanou-li nějaké nepředvídatelné
vážné změny, rádi bychom pokračovali v opravě veřejného osvětlení
také v Husově ulici,“ uzavírá Kateřina Schwarzová.
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Poradna
Pozor na podvodné
telefonáty nebo
e-maily z „banky“
Nereagujte na e-maily, telefonické hovory či zprávy ze sociálních sítí, kterými se kdosi vydává za pracovníka banky a chce
pod záminkou získat přístupové
údaje nebo vás nabádá k převodu
peněz. Banka po svých klientech touto cestou nikdy nepožaduje přístupová hesla, nikdy
nezasílá klientům jakékoliv
odkazy na webové stránky ani
formuláře, kde mají tyto údaje
vyplnit! Ani po nich touto cestou nepožaduje převody finančních prostředků!
Buďte proto obezřetní! Jakýkoliv obdobný kontakt, který
směřuje k převodu vašich peněz na jiné účty, si vždy raději ověřte u svého bankovního
ústavu prostřednictvím oficiálních kontaktů.
Více informací o práci složek Integrovaného záchranného
systému zájemci najdou na webu
https://tydenikpolicie.cz/. Na sociálních sítích k původnímu profilu na Facebooku, který byl
základním kamenem celého projektu, přibyly účty na Twitteru,
YouTube a nejnověji také na Instagramu.
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Maximálně třicítkou na vjezdu a výjezdu ulic
Spojeneckých letců a Moritze Bauera?
Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a po předchozím souhlasném vyjádření dopravního
inspektorátu Policie ČR, město
Lom zažádalo odbor správních
evidencí Městského úřadu Litvínov o umístění dopravního značení a vytvoření zóny s nejvyšší
dovolenou rychlostí 30 km/hod.
„Jedná se o úsek na vjezdu a výjezdu ulic Spojeneckých letců
a Moritze Bauera v Lomu,“
upřesňuje starostka Kateřina
Schwarzová. Zrealizovat se vše
má do 45 dnů od nabytí účinnosti
opatření obecné vyhlášky.
Řidiči ví a jistě i dodržují omezení rychlosti vozidel na jiných
místech v Lomu. Konkrétně na

ulici Vrchlického před vstupem
do ZŠ, na Husově ulici před MŠ
Lom, v ulici K Hájovně, v části

ulice Novostavby, na ulici PKH
před MŠ Loučná a například na
Tyršově stezce.

Maximálně dvacetikilometrovou rychlostí pak mohou vjíždět vozidla do obytné zóny kolem Havlíčkova náměstí.

Zápis do mateřských škol končí 16. května
Vedle školního webu a webu
města, Facebooku Lomská radnice a vývěsek mateřských škol
v Lomu a v Loučné i vývěsek města
upozorňují rovněž naše noviny zákonné zástupce předškoláků, že
16. května končí období stanovené školským zákonem pro zápis
do MŠ pro školní rok 2021–2022.
Děti do mateřských školek v Lomu
a v Loučné je možno přihlásit zasláním přihlášky do datové schránky
školy (ID: 9j7etgp), e-mailem

s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý e-mail),
poštou (rozhodující je datum podání
na poštu), do schránky u vchodu do
budovy MŠ Lom nebo MŠ Loučná
a osobně předat v MŠ. K osobnímu
předání potřebných dokumentů se
zákonný zástupce nejdříve telefonicky objedná v MŠ Loučná (telefon 731 659 575) nebo v MŠ Lom
(telefon 731 659 574) a to nejméně
den předem. Na uvedených telefonních číslech je možné pracovníkům

školy položit jakékoli doplňující dotazy. Při osobní návštěvě školy je
třeba kvůli epidemiologické situaci
dodržet všechna v tu dobu platná
opatření. Výsledky zápisu budou
k dispozici od 19. května 2021 na
webových stránkách www.zsmslom.
cz a ve vývěskách před MŠ Lom
nebo MŠ Loučná.
Pozor! Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti,
které dosáhnou do 31. srpna
2021 pěti let.

Lesopark Ivana Dejmala má tvořit naučný park, sportoviště a přírodní koridor
Dokončení ze str. 1
a vybaveny drobnými dřevěnými
objekty pro skryté pozorování vodní
hladiny a pro sportovní rybolov.
„Podle projektové dokumentace má
být obnoveno propojení břehů vodní
plochy v trase původní komunikace
spojující Mariánské Radčice a Lib
kovice. Posloužit k tomu má stometrový plovoucí pontonový most
se zábradlím,“ dodává Kateřina
Schwarzová. Podle vizualizace je
v lesoparku naplánováno sedm jednoduchých objektů altánového typu
o rozměrech tři krá čtyři metry, které
mají sloužit k odpočinku a relaxaci.
Dále projekt počítá s vybudováním zastřešeného lovného stanoviště pro rybáře, pozorovatelny ke
skrytému pozorování vodní hladiny,
dvěma odstavnými parkovišti, přírodním koupalištěm, devítimetrovou rozhlednou, hřištěm discgolfu
s devíti jamkami. „Všemi rodiči je
jistě očekávané hřiště pro děti od
čtyř do dvanácti let, které má nabíd-

nout řadu herních prvků od kladiny
a stezky odvahy po lanovou dráhu,“
pokračuje Kateřina Schwarzová. Samostatnou částí hřiště má být půlkilometrová cyklokrosová dráha. Po
celém lesoparku bude instalována
sestava panelů s informacemi o lesoparku. Na území určeném pro jeho
realizaci nebude třeba provádět bourací práce objektů, v rámci úpravy
dřevin dojde pouze k prořezům náletových křovin v břehových partiích
vodní plochy. Dílčí prořezy v prostoru lesoparku budou realizovány
s výsadbou nové zeleně.
„V exteriérové galerii „Paměť
kraje“, se veřejnost bude moci seznámit s vývojem těžby v prostoru dolu Bílina, osobností Ivana
Dejmala a památníky zaniklých
obcí, které musely ustoupit těžbě,“
pokračuje Kateřina Schwarzová. Od
první myšlenky na vznik lesoparku
uběhlo už více než deset let a ambiciózní projekt dnes dostává jasné
obrysy. Ivan Dejmal, severočeský

rodák, byl významným ekologem
a podílel se po roce 1989 na přípravě
územních limitů těžby hnědého uhlí
v severních Čechách.
Na ploše cca 104 hektarů má
v příštích letech vzniknout zcela
nové rekreační zázemí obyvatel

okolních měst a obcí. „Realizace lesoparku by měla být započata v roce
2021 a doba přepokládané výstavby
má být 12 měsíců,“ cituje z projektu starostka Kateřina Schwarzová
a uzavírá: „Přejme si, aby se vše podařilo uskutečnit podle plánů.“

Orientační umístění záměru a širší vztahy s okolím. Území lesoparku navazuje
na severovýchodní zónu obce Mariánské Radčice a na východní oblast intravilánu města Lom. Severní hranici lesoparku tvoří masiv vzrostlé zeleně lokálního biocentra LBC570-1. Východně je vymezen hranou těžebního pole SD a.s.
Doly Bílina, určenou pro stav v roce 2035.

Nadané lomské mládí | Strana 3

Lomská radnice  ročník XI.  číslo 5  květen 2021

„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:

ADAM SCHUBADA

Žák 9. třídy lomské základní školy Adam Schubada se poprvé potkal
s míček s kamarády na plácku za domem, kde bydlel s rodiči. S fotbalem
začal v pěti letech ve Sportovním klubu Kopisty, ale nemělo to dlouhého
trvání a od šesti hraje ve fotbalové škole v barvách Fotbalového klubu
Litvínov. V současnosti v kategorii starších žáků. Trenér Martin Svoboda ho hodnotí jako velmi talentovaného mladíka, který již v minulosti
hrával i v soutěži o rok starších hráčů. U hry přemýšlí a mnohdy je o krok
napřed. Také se nebál poprat o výsledek s fyzicky zdatnějšími a staršími
fotbalisty. Podle trenéra se Adamův charakter a vztah k fotbalu prokazuje i v době covidové, kdy mají hráči individuální přípravu.

Adame, kdo vás přivedl k fotbalu?
„K fotbalu mě přivedl starší
bratr Pavel, když jsem s ním od
doby, co jsem uměl chodit kopal
do míče na louce za naším domem.
Brácha dnes hraje fotbal za FK
Krupka v A mužstvu jako obránce.
Já hraji na pozici středního záložníka a lídra týmu za starší žáky
a od příštího roku nastupuji do týmu
mladšího dorostu.“
Fotbalu se věnujete už devět
let. Jak se liší běžný trénink a příprava v současné době? Je rozšířený názor, že současná mládež je
raději u počítače a mobilního te-

lefonu, než u sportu... Tak jak to
máte vy?
„V týmu je nás 15 hráčů a než
přišel covid jsme vždy absolvovali
zimní soustředění a přípravu, která
směřovala k jarní části mistrovských
utkání. Trénovali jsme třikrát týdně
1,5 hodiny a o víkendech jsme hráli
mistrovské zápasy, kdy jsme jezdili
za soupeři skoro po celé republice.
V současné době při nařízených
omezeních dostáváme od trenéra
Martina Svobody přes mobilní telefony přesně stanované úkoly. Například musíme uběhnout zadaný počet
kilometrů, posilovat a podobně. Splnění úkolů odesíláme trenérovi prostřednictvím aplikace, kterou máme

V pokoji má Adam Schubada nad postelí pověšené dosavadní fotbalové
medaile a pro motivaci i ty staršího bratra.

vyhlášen nejlepším hráčem a nejlepším střelcem při turnaji mladších
žáků v roce 2018, který se hrál v Litvínově v hale a sešlo se nás 9 týmů.
Dále si cením i svou nominaci do
širšího kádru Olympiády mládeže
Ústeckého kraje v roce 2019.

Pozor! Fotosoutěž k 680. výročí
Lomu má uzávěrku 30. června

Techniku s míčem Adam trénuje
dnes na plácku, kde si kdysi s kamarády jen tak „kopali s míčem“.

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.

všichni nainstalovanou na našich telefonech a ten naše výsledky vyhodnotí. Abych se udržel v kondici, musím zadané úkoly opravdu plnit a nic
nešidit, na výkonu by se to hned projevilo. Rodiče, kteří mě velmi podporují, mi pořídili běžecký pás, který
nyní hodně využívám.“
Co považujete za své dosud
nejlepší výsledky?
„V šestém ročníku Memoriálu
Františka Veselého v Bílině jsem byl

Letos ukončíte devátou třídu
základní školy, kam dál máte
namířeno. Jaké máte cíle v kopané?
S fotbalem bych chtěl samozřejmě pokračovat dál. Zatím se mi
daří sport zvládat se školou a když
to dokázal brácha, tak musím taky.
Po základní škole nastupuji na
Střední školu Educhem na Meziboří na čtyřletý elektro obor s maturitou. Proto mé nejbližší plány
do budoucna jsou co nejlépe ukončit školu a dál hrát úspěšně fotbal.
Snad se mi to podaří.
Děkujeme za rozhovor a přejeme mnoho úspěchů ve sportovním i osobním životě a lepší budoucnost na vše, než je možné
v současné složité době.
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Střípky z naší minulosti: Od časů, kdy náměstí vévodily dva
zemědělské statky až po samoobsluhu a garáže v akci „Z“
V uplynulém čísle Lomská radnice informovala, že první písemná
zmínka o Lomu je z roku 1341, konkrétně z 21. března v privilegiu českého krále Jana Lucenburského. Dozvěděli jste se rovněž, že historie
města je úzce spojená s nedalekým oseckým klášterem, ve kterém dodnes můžeme najít středověký náhrobní kámen pana Kerunka a rytíře z Lomu z roku 1356. Tentokrát se v čase posuneme do nedávné historie a do éry dvou zemědělských statků na náměstí Julia Fučíka (dnes
náměstí Republiky) – domy č. p. 26 a č. p. 27.

Střípky z naší minulosti: U Sieglů a u Reinelů

Se stavbou zemědělské usedlosti pod č. p. 26 začal lomský zemědělec Josef Siegl v roce 1836.
Usedlost byla rodinou Sieglových,
kteří v Lomu vlastnili rozsáhlé zemědělské pozemky, postupně rozšiřována až do roku 1935, kdy získala finální podobu. V té době
zahrnovala dvoupodlažní obytnou
budovu se dvěma byty, rozsáhlou
stáj, seník a kolny. Poté přešla do
vlastnictví dědičky rodiny Siegelových Marie provdané Pundové
a jejího manžela Františka Pundy.
Po smrti majitelky v červenci 1948

a po vzdání se pozůstalých dědictví pro značnou zadluženost majetku přešel statek do správy tehdejšího Městského národního
výboru Lom. Ten obytnou budovu
nadále používal k nájemnímu bydlení pro zaměstnance místního státního statku. Poslední rekonstrukce
bytů byla provedena v roce 1966.
Sousední zemědělská usedlost
pod č. p. 27 byla postavena v roce
1859 zemědělcem Gustavem Reinelem. Usedlost zahrnovala také
dvoupodlažní obytnou budovu,
stodolu, chlév a kolnu. Rodina

Dům č. p. 26

Dům č. p. 27

Reinelových hospodařila na usedlosti a přilehlých pozemcích až
do roku 1949, kdy usedlost přešla
do vlastnictví státu a sloužila rovněž k nájemnímu bydlení zaměstnanců místního státního statku.
K poslední rekonstrukci bytů došlo rovněž v roce 1966.
Obě usedlosti byly postupem
času vybydleny. Označeny byly
za nevyhovující ke komplex-

nímu bydlení, bez žádné kulturně-historické ani zůstatkové hodnoty. Na jejich místě bylo v akci
„Z“ (takzvané akce Zvelebování
měst a obcí občanskou svépomocí) postaveno nákupní středisko Bios a řada garáží, které
slouží svému účelu dodnes. Stavební práce na Biosce začaly
v březnu 1984 a stavba byla dokončena v srpnu 1986.
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Knihovna: Atraktivní tituly na květen
Zájemci o členství i o půjčení či vrácení knih v Městské knihovně Lom
se více dozví na telefonu číslo 476 769 874 nebo na e-mailu knihovna@
mesto-lom.cz. Knihovnice tentokrát vybrala atraktivní tituly pro květen.

Tipy pro dospělé
n Věra Kudymová – Zrcadlo
v koupelně. Čtivé povídky plné
emocí mezi mužem a ženou.
n Scheila O´Flanaganová – Pohřešovaná manželka. Romantický příběh napínavý až do konce.
n Jan Bauer – Než přijde kat.
Mordy v časech císaře Rudolfa II.
Naučná literatura
n Kamila Šírová Motyčková,
Jiří Šír – Naučné stezky. Kniha
přináší seznam 500 stezek v ČR.
n Dr. D. G. Hessayon – Drobné
stavby a doplňky v zahradě. Jak
si postavit či upravit pergoly, terasy a další doplňky zahrady.
n Alderton D. – Ptáci. Rádce má
pomoci především začátečníkům.

Pro děti a mládež
n Jan Lebeda – Zlatá kniha pohádek skřítka Medovníčka. Nejkrásnější pohádky a říkadla.
n Max Brallier – Poslední děti
na Zemi. Ulicemi se plíží zombie
a další nestvůry. Děsivě zábavné!
n Petra Hirscher – Otázky a odpovědi pro holky. + Otázky a odpovědi pro kluky. Odpovědi na
všechny otázky v dospívání důležité!

Senioři:
Poděkování
Klub seniorů Lom 1 děkuje
starostce Kateřině Schwarcové
a ostatním radním města, stejně
jako sociální pracovnici Blance
Čevonové za to, že i v této nelehké covidové době nezapomněli popřát seniorkám k MDŽ
a jubilantům, kteří v tomto roce
oslavili či ještě oslaví půlkulaté
a kulaté narozeniny. Odměnou
jim byla peněžitá poukázka, což
v letošním roce ani neočekávali.
Poděkování patří i všem členům
výboru klubu, že zajistili předání přání jubilantům a peněžitých darů. Bylo to milé setkání
vždy jen dvou osob.
Marie Pauchlá
předsedkyně KS – Lom 1

Vybrali jste si? Hlasujte v soutěži „Krušnohorská NEJ“
Do konce srpna hlasujte pro
novinku v oblasti turismu a cestování v Krušných horách. Hlas
můžete dát na stránkách www.
krusnehory.eu „Krušnohorská
NEJ“ nebo na Facebooku Krušné
hory – volný čas a turistika. Soutěž je pořádána ve spolupráci De-

stinační agentury Krušné hory
a sdružení SPO-NA a je pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje.
Veřejnost do konce března nominovala osm novinek v oblasti turismu a cestování v Krušných horách
za minulý rok. Teď mohou do konce
srpna lidé hlasovat a vybrat vítěze.

Mezi novinky respondenti nominovali tyto tipy: Mostecké jezero,
Zipline dráha Klíny, autobusová
linka 421303 - Pernink – Praha,
Krušnohorský lidový dům v Lesné,
sportovní areál „Jumpark Matylda“,
kniha - Návraty vypůjčené krajiny,
oslavy výročí 150 let železnice na
Mostecku a Chomutovsku.
Nej novinkou roku 2019 je
FUNpark Most, lanové centrum
s bludištěm a vyhlídkovou věží
nad korunami stromů, nabízející
zábavu pro celou rodinu. Z deseti
nominantů se 1. ročník výstavy
Kreativní Lom propracoval díky
hlasům veřejnosti na krásné páté
místo. Děkujeme za podporu.

Blahopřejeme
Během května již oslavili či oslaví svá životní jubilea tito občané
města Lomu:
Jana Chaloupková, František
Vodička, Marta Kotvová, Ladislav Topol.
Hodně pohody, zdraví a životního optimismu přeje vedení města.

Vzpomínáme

„Utichly kroky Tvé, utichl Tvůj hlas,
vzpomínky na Tebe zůstanou v nás.“
Dne 4. května tomu bylo 10 let, co
nás navždy opustil můj syn Zbyněk Jonáš. Stále vzpomíná matka a sourozenci. Kdo jste ho znal,
vzpomeňte s námi. Děkujeme.

„Jen větřík nad tvým hrobem tiše
šumí, jen kdo tě miloval, porozumí.
Žádná slova nevypoví, jak ta ztráta
stále bolí.“ Dne 11. května uplynulo již 24 let od tragické smrti naší
milované dcery Ivetky Mackovičové. Za tichou vzpomínku děkují rodiče, sestra a bratr s rodinami.

Naše tipy na májové výlety do úžasných míst
Lomská radnice v minulém čísle
přinesla naše návrhy na výlety
pro rodiny s dětmi po okrese
Most. Nyní, když pominulo epidemiologické omezení pohybu,
přinášíme další tipy na výpravy
nejen do zajímavých míst v našem kraji s nadějí, že vám čtenářům pomohou překonat stále trvající současnou složitou dobu.
Dnes již můžeme navštívit venkovní expozice botanických a zoologických zahrad, a tak dobrým
cílem vašeho výletu může být Botanická zahrada Teplice. Kdo by náhodou nevěděl, najde ji u Janáčkových sadů, vedle Kmochovy cesty.
Venkovní expozice zahrady, i přes
pomalu přicházející jaro, nabízí
rozkvétající jarní rostliny, cibulo-

viny, tulipány, kouzlo venkovních
dřevin. Při pozorování okolí můžete objevit třeba i skrytého aligátora. Výlet si lze naplánovat také
tak, že půjdete ze zámecké zahrady
přes Janáčkovy sady do botanické
zahrady a budete pokračovat ke
zřícenině hradu Doubravka a vše
shlédnete z nadhledu.
Vypravit se můžete s dětmi do
ZOO v Ústí nad Labem nebo do
Zooparku Chomutov, který je dnes
nejrozsáhlejší ZOO v naší republice. A že zvířatům již návštěvníci
moc chyběli uvidíte z jejich radostných reakcí. A protože to mají zahrady v současné době moc těžké
a chybí jim finance hlavně ze vstupného, můžete se stát patronem vybraného zvířátka, nebo mu zasláním

finančního příspěvku jednoduše naplnit misku. Podmínky pomoci
snadno zjistíte na webových stránkách zahrad.
Chcete-li pátrat sami po zajímavostech naší vlasti, a nejen v květnu,
jednou z možností je turistická aplikace Úžasná místa. Stáhnout se
dá do mobilního telefonu zdarma
a díky ní objevíte více než 600
dechberoucích míst v Česku. Umožňuje jednoduché vyhledávání podle
kategorií (např. rozhledny, zříceniny, větrné mlýny, lomy), filtrování
podle regionů (krajů), tipy na výlety
s dětmi, kočárkem nebo psy, výlety
pro vozíčkáře, informace o místech
a vstupném, i mnoho dalšího. WEB:
http://www.uzasnamista.cz/aplikace
-uzasna-mista/.

„Jen větřík nad Tvým hrobem tiše
šumí, jen kdo Tě miloval, porozumí.
Žádná slova nevypoví, jak ta ztráta
stále bolí.“ Dne 13. května uplyne
šest roků, kdy nás navždy opustila naše drahá manželka, maminka, teta a babička paní Marie Radiměřská. S láskou v srdci stále
vzpomínají manžel, synové Jiří
s přítelkyní Evou, Pepík s Markétou
a vnučkami Sabinkou, Amálkou
a Elizabetkou. Kdo jste ji znali
vzpomeňte s námi.
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 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: Jana Sýkorová
Paní Jana Sýkorová žije v Lomu od narození. Má zde rodinu, přátele
a celoživotní práci. Původně učitelka mateřské školy se ke své profesi
po skoro dvacetileté přestávce, kdy se věnovala práci úřednice, vrátila již natrvalo. Bydlí stále v domě, který je rodinným majetkem již několik generací. Proto pro ni její domov a město znamená tak mnoho.
V Lomu prožila svoje dětství a zažila zde mnoho krásných chvil. Ve
městě zná každou uličku, cestičku či zkratku. A právě rodina, přátelé
a vůbec lidé, kteří zde žijí byli vždy důvodem, proč se nikdy nechtěla
stěhovat někam jinam. V Lomu je zkrátka doma.

„Jsem Lomačka každým coulem. Naše město považuji za
krásné. Zde jsem chodila do jeslí,
do mateřské školy a poprvé slyšela školní zvonek, učila se poznávat svět. S mým městem je
spojeno mé srdce, srdce vzpomínek. Pro každého bývá jeho rodné
město nejvíce nativní a nejkrásnější. Svůj domov jsem opustila
pouze v době studií. Miluji své
město, milovala jsem vyprávění
prarodičů a rodičů, strýčků i tetiček, kteří se zde také narodili
a bydleli celý život. Dodnes po
nich zůstaly stopy vzpomínek.

plňuje a největší smysl má pro
člověka zaměření na budoucnost,
beru život tak jak jde. Jen dou-

fám, že budu mít ještě dost času,
abych svými výrobky potěšila
svou rodinu a okolí.“

Práce s dětmi vlastně není práce,
ale je to poslání.
Co se týká mých zálib se dá
říci, že jsou různorodé, mám jich
mnoho a času tak málo. Něco
tvořit a vyrábět je pro mě relaxace, odpočinek, čistá mysl, pohoda. Kdybych se měla zhodnotit asi jsem protkaná geny mých
předků. Ráda pracuji se dřevem,
šiju, pletu, čalouním, přetvářím staré věci pro jejich příběhy
a kouzla. Vztah k práci se dřevem ve mně probudili dědeček
a pradědeček, který byl lomský
mistr truhlář. Dodnes jsou na re-

Něco tvořit a vyrábět je pro mě relaxace, odpočinek,
čistá mysl, pohoda. Kdybych se měla zhodnotit asi
jsem protkaná geny mých předků. Ráda pracuji
se dřevem, šiju, pletu, čalouním a přetvářím staré věci
pro jejich příběhy a kouzla.
Vystudovala jsem Pedagogickou školu pro předškolní výuku v Litoměřicích. Po studiích
jsem pracovala jako učitelka mateřské školy v nově postavené
školce v Lomu. Po sloučení mateřských škol jsem cca tři roky
dělala vedoucí školních jídelen
v obou mateřských školách a část
úvazku jsem se věnovala dětem
jako učitelka. Dalších 20 let jsem
pracovala na Městském úřadě
v Lomu jako úřednice odpadového hospodářství a místních poplatků za odpady. Poté jsem od
vedení města dostala nabídku,
která byla pro mě srdeční záležitostí – návrat do mateřské školy
jako učitelka. Nejen že jsem byla
velmi potěšena a dojatá, ale splnil
se mi sen, ve který jsem pomalu
přestávala věřit, návrat k práci,
kterou jsem milovala a miluji.

stauraci Sokolovna v prvním patře původní okna, která pradědeček vyrobil a okna která jsou
v ulici Litvínovská na domě číslo
popisné 218 je také práce mého
pradědečka a dědečka. Tento dům
od naší rodiny koupil pan Vratislav Krupka a okna tam nechal
původní. Vztah k šití jsem zdědila po babičce, ale nejen to i tvoření dekorací z květin a přírodnin. A čalounění má k šití blízko,
bylo třeba něco opravit tak jsem
to zkusila a povedlo se. Technik
na práci je mnoho, ráda si předávám zkušenosti a získávám nové
poznatky na facebookových skupinách. Všechna tato práce a mé
koníčky mě naplňují a dělají spokojenou a šťastnou. Do budoucna
se nedívám, protože žiji teď, nerada plánuji. I když se říká minulost nás učí, přítomnost nás na-
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Pod rukama paní Sýkorové rozkvete dřevěná dekorace nebo prokoukne
staré křesílko.
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