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

Úprava režimu úřadu
Rada města Lom na svém jednání konaném
10. května rozhodla o návratu zaměstnanců Městského
úřadu Lom do běžného režimu s účinností od 17. 5.
2021. MÚ Lom má v pondělí a ve středu úřední hodiny
pro veřejnost od 8:00 do 12:00 a od 12:30 do 17:00.
V úterý, čtvrtek a v pátek může klient navštívit MÚ
Lom pro řešení své agendy pouze po předchozí domluvě s pracovníkem úřadu.
I nadále platí, že se upřednostňuje písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobní návštěvou
úřadu. Svůj požadavek podejte nejlépe prostřednictvím
datové schránky (47nbcyq) nebo e-mailem (podatelna@
mesto-lom.cz). U vchodu do MÚ Lom funguje recepce.

Dětský smích a radost je nade všechny divy světa
„Ahoj holčičky a kluci, čeká vás
dnes den plný smíchu a radosti,“
uvedla mimo jiné starostka Kateřina Schwarzová při návštěvách mateřských školek v Lomu i v Loučné.
Dětský den přišla s nimi oslavit
spolu s radní pro kulturu a sport

Martinou Šípovou a tradičně nedorazily s prázdnou. Tentokrát každé
dítě dostalo plastový box s cukrovou vatou a několik dní před 1. červnem do mateřinek dostaly od vedení města Lom venkovní hračky,
jako plastové branky, míče, prostě

to, o co paní učitelky dopředu požádaly. „Dětský smích a radost je nade
všechny divy světa,“ svěřila se starostka Kateřina Schwarzová i na facebooku Lomská radnice v reakci na
účast při připomenutí si Dětského
dne v našich mateřských školkách.

Oprava osvětlení ve
Vrchlického ulici
Výkopové práce, pokládání kabelů, nové stožáry a na ně instalace LED lamp, neklamné znamení, že město Lom pokračuje
vlastními silami v postupném nahrazení původních již dosloužilých stožárů veřejného osvětlení novými. „O zahájení akce ve
Vrchlického ulici jsme psali již
v minulém čísle Lomské radnice. Tentokrát informujeme, že
pracovníci komunálního hospodářství MÚ Lom jsou již zhruba
v polovině ulice Vrchlického a postupují dále k náměstí Republiky,“
říká starostka města Lom Kateřina
Schwarzová.

Starostka Kateřina Schwarzová s radní pro kulturu a sport Martinou Šípovou spolu s nejmenšími Lomáky z našich mateřských školkách oslavily Dětský den. Každé dítě dostalo plastový box s logem města s cukrovou vatou.

Zajímá vás, zda máte v krvi protilátky proti COVID-19?
Máte zájem o test na stanovení
protilátek proti onemocnění
COVID – 19 a jste starší 15 let,
cítíte se zdravý a nebyl jste v posledních 14 dnech v kontaktu
s pozitivním člověkem na COVID-19, nebo jste se v této době
nevrátil ze zemí s vysokou nebo
střední mírou epidemiologického rizika?
Pokud uvedené body splňujete,
obraťte se telefonicky na Městský
úřad Lom – radní Martinu Šípo-

vou (telefon 476 769 862), která
bude evidovat zájemce. V případě
dostatečného zájmu obyvatel vedení města zajistí termín, kdy by
v Kulturním domě Lom pracovníci certifikované firmy uskutečnili odběry krve na stanovení
protilátek proti onemocnění COVID-19 za 360 Kč.
Máte-li zájem ověřit si, zda jste
se v minulosti setkali s coronavirem a vytvořili si protilátky či nikoliv, neváhejte a přihlaste se.

Před odběrem není třeba být nalačno, doporučuje se pouze lehčí
strava. Rovněž je vhodné dostatečně pít neslazené tekutiny (voda,
čaj), aby odběr proběhl hladce.
POZOR! Test není určen k diagnostice akutního onemocnění
COVID-19. V případě akutních
příznaků (kašel, zvýšená teplota,
zimnice, dušnost, ztráta chuti a čichu v posledních 14 dnech) na toto
vyšetření nechoďte a kontaktujte
svého praktického lékaře.

Výstava Kreativní Lom se plánuje. Rozhodnou aktuálně platná opatření...
Pokud situace dovolí, mohl by
se poslední listopadovou sobotu
uskutečnit v Lomu oficiální druhý
ročník ojedinělé výstavy, která si
dala za cíl představit šikovné obyvatele netradičně, jako řezbáře, malíře či například keramiky, kterými
se stávají ve svém volném čase.
„Šikovné Lomáky již nyní upozorňujeme, aby měli čas vytvořit dostatek děl ke své prezentaci i případně k prodeji,“ říká starostka
Kateřina Schwarzová a pokračuje:

„Širokou veřejnost informujeme
dopředu, aby si včas mohl každý
zaznačit termín ve svých plánovacích kalendářích.“ Jestli se výstava
Kreativní Lom v listopadu 2021
opravdu uskuteční, rozhodne aktuální protiepidemiologická situace
a v tu dobu platná opatření.
Upřesnění k akci zájemci nakonec najdou v novinách Lomská
radnice, na webových stránkách
www.mesto-lom.cz nebo na Facebooku Lomská radnice.
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Od července město poskytuje

Poradna
Tísňová linka 156
Operátoři společnosti O2
zprovoznili 3. června tísňovou
linku 156 pro volající z Litvínovska (tedy i z Lomu). Při volání na
toto trojčíslí bude automatem volající vyzván, aby v případě, že
chce spojit s Městskou policií
Most, stiskl 1, pokud s Městskou
policií Litvínov, stiskl 2.
V minulosti při volbě trojčíslí
156 operátor volajícího z Lomu
automaticky přepojil na operační
středisko strážníků v Mostě. Ti
okamžitě informovali litvínov-

ské operační středisko, případně
nabídli dotyčnému možnost volat na mobilní číslo Městské policie Litvínov. Kdo chtěl volat
litvínovským strážníkům přímo,
musel telefonovat buď na 737
523 523, nebo na pevnou linku
476 767 850.
Nové řešení ušetří čas a předejde se případným nedorozuměním při předávání informací
mezi městskými policiemi. Odpadne i možnost, kdy litvínovští
strážníci chtěli během výjezdu
zjistit upřesňující informace
a volající již nebyl dostupný.

Rušení nočního klidu: Jak se bránit
Po seznámení se se zněním
petice nespokojených obyvatel
a s další telefonickou stížností chtějí
radní řešit neúnosnou situaci s nepřizpůsobivými občany, kteří bydlí,
nebo se zdržují ve dvou konkrétních částech Vrchlického ulice. Starostka Kateřina Schwarzová obratem upozornila dopisem obyvatele
uvedených lokalit na Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o regulaci hlučných činností a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby
nočního klidu. Porušení vyhlášky
je přestupkem a je v kompetenci
řešení Policie ČR a dále komise
k projednávání přestupků města
Lom. Vedle upozornění na výši hrozících pokut (do až 10 000 Kč, do
až 15 000 Kč a do až 100 000 Kč)
byl v obálce spolu s dopisem od
starostky i text zmíněné obecně závazné vyhlášky. V dokumentech se
ti slušní dozví, jak se bránit, a ti co

obtěžují svým hlučným a nevybíravým chováním a jednáním, zase
zjistí, co jim hrozí...
Protože problematické jsou
v Lomu i jiné lokality, zastupitelé na svém jednání již 19. dubna
2021 rozhodli iniciovat vznik zákona, který by takzvaně chránil
slušné před neslušnými obyvateli.
„Obrátili jsme se přímo na poslance
Marka Bendu, předseda Ústavně
právního výboru Poslanecké sněmovny ČR, který je mimo jiné předkladatelem návrhů zákonů, s žádostí
o pomoc,“ říká starostka Lomu Kateřina Schwarzová a pokračuje:
„Nový zákon by řešil možnosti vedení měst či obcí v ČR vykázat
z místa bydliště osobu či osoby,
které na katastrálním území obce
neustále páchají přestupky na úseku
veřejného pořádku či neustále porušují vyhlášky obce, a to bez ohledu
na vlastnictví nemovitosti.“

Pracovnice MÚ Lom ve dvou lokalitách Vrchlického ulice vhazuje do
schránky dopis od starostky města spolu s dopisem od starostky spolu
s textem Obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, o regulaci hlučných činností
a o výjimečném zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu.

Město Lom končí (30. 06. 2021) s terénní pečovatelskou službou, která
byla poskytována na základě registrace dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách. Od 1. července ji nahradí služba pro domácnost, kterou
Lom bude zajišťovat v rámci své ekonomické činnosti. Nabídka je určená
všem obyvatelům města a přednostně těm, kteří pobírají jakoukoli dávku důchodového pojištění. Z uvedeného plyne, že se tak může rozšířit
množství Lomáků, kteří by službu od města čerpali.

„Požádali jsme odbor sociálních
věcí Krajského úřadu Ústeckého
kraje o zrušení registrace sociálních
služeb. Důvodem je skutečnost, že
naši klienti měli zájem o aktivity
jako zajištění nákupu, úklid nebo
třeba praní prádla, což se dá nahradit komerční službou,“ upozorňuje
starostka města Kateřina Schwarzová a pokračuje: „Neměli naopak
zájem o služby přímé obslužné
péče. Proto ta změna.“
„Po domluvě vhodného termínu může zákazník využít pomoci našich zkušených a příjemných zaměstnanců, kteří ručí za
kvalitu provedené práce,“ pokračuje Kateřina Schwarzová. Rozsah služby pro domácnost je
komplexní a zahrnuje všechny

úklidové práce podle přání klienta.
V rámci služby pro domácnost je
možné nechat si umýt okna, provést běžný úklid včetně údržby
domácích spotřebičů, velký úklid
třeba po malování, vyprat a vyžehlit prádlo, vyprat a pověsit záclony, nebo třeba zajistit pochůzky,
drobné i velké nákupy, popřípadě
vynesení odpadu.
Obyvatelům, kteří si od města
služby objednají, tím odpadnou
běžné a často nepopulární starosti
o domácnost. Nebo prostě tyto
práce již vzhledem ke svému věku
zákazník nezvládá či se rozhodne z
důvodu své vytíženosti přenechat
nabízené aktivity zaměstnancům
MÚ Lom. „Berte to jako pomoc
z naší strany, ať už máte důvod ja-

Takhle Lomáci přispěli ke snížení
„uhlíkové stopy“
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace
využitelných složek komunálních
odpadů, včetně obalových, obyvatelé Lomu ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s., přispěli ke
zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. „Díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla
a kovů, nápojových kartonů a dalších komodit město Lom do systému EKO-KOM dodalo 162,065
tun vytříděného odpadu. Úspora,
kterou jsme dosáhli odpovídá
158,867 tunám oxidu uhličitého,
stejně jako úspoře 3 654 730 MJ
elektrické energie,“ cituje z osvědčení o úspoře emisí pro město Lom
starostka Kateřina Schwarzová.
Emise různých skleníkových plynů
se podle jejich vlivu na životní prostředí přepočítávají na jeden ekvivalent, v tomto případě
na oxid uhličitý.
Podle informací od
firmy EKO-KOM, a. s.,
v roce 2020 vytřídil
v průměru každý obyvatel České republiky
66,8 kg odpadů. Od
ledna do prosince bylo
na tuzemský trh dodáno
1 227 tis. tun jednocestných obalů, 76 % jich

bylo následně vytříděno a předáno
k využití či dotřídění na dotřiďovacích linkách. Tradičně nejlépe je na
tom papír, v jeho případě se vloni
podařilo dosáhnout míry využití
90 %. U skla bylo dosaženo 88%,
u plastových obalů 70%, u kovů
61% a u nápojových kartonů 24%
míry využití.
Autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM byla již v roce
1997 založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží.
Tato nezisková akciová společnost
vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje třídění, recyklaci a využití
obalového odpadu na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex
souboru činností zajišťovaných
společností se ujal název „Systém
EKO‑KOM.“
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služby pro domácnost
kýkoliv. S naší službou pro domácnost si klient usnadní a ulehčí život,“ dodává Kateřina Schwarzová.
A kde si lze službu pro domácnost objednat? Na telefonních číslech 704 070 836 (PPS Loučná),
704 070 842 (PPS Lom) a 476
769 863, nebo 476 769 864, vždy
v úředních hodinách. Elektronickou poštou je pak nejlépe poslat kontaktní e-mail na adresu
cevonova@mesto-lom.cz nebo brzakova@mesto-lom.cz. Na uvedených kontaktech je možné, aby klient oznámil spokojenost se službou
nebo podal připomínky.
Cena za kompletní poskytnutou službu pro domácnost vychází
z ceníku, který schvaluje Rada
města Lomu. „Cenová politika vás
určitě příjemně překvapí, dělá ze
služby pro domácnost přístupnou
službou pro všechny případné zákazníky,“ říká Kateřina Schwarzová a pokračuje: „Klient může
navíc získat zajímavý bonus.“ Kdo
dosáhnete stanoveného finančního

limitu bude odměněn odebráním
služeb pro domácnost dle vlastního výběru ve výši 500 Kč. Vedle
ceníku je v Bulletinu, který obdrží
každý zákazník již při první učiněné objednávce, uvedeny další
důležité informace jako způsob
platby, ukončení služby.
Pro zjednodušení a přiblížení
se města ke klientům není nutné
mít předem sjednanou písemnou
smlouvu. „Služba pro domácnost
se poskytne na základě objednávky, kterou učiníte,“ dodává starostka Kateřina Schwarzová. Poskytnutí služby pro klienta začne
její objednávkou a vše splněním
objednávky skončí. „Nemusíte
nic rušit. Pouze bude povinností
objednatele provést úhradu za
službu, jak je uvedeno v ceníku.
Až nastane čas a klient bude opět
potřebovat naši pomoc, není nic
jednoduššího než si potřebnou
službu pro domácnost opět objednat. Tak to bude jednoduché,“ uzavírá Kateřina Schwarzová.

Stručně z města
n Školní autobus. Rada města
Lom schválila obnovení provozu
Školního autobusu Lom – Litvínov. Jezdit má do konce školního roku a to jen, když v Ústeckém kraji budou v lavicích žáci
II. stupně ZŠ.
n Termíny svateb. Rada města
Lom určila pravidla pro konání
svatebních obřadů. Místem konání
svatebních obřadů je stanovena obřadní síň MÚ Lom každou lichou
sobotu v měsíci od 10.00 od 14.00.
Důležitá jsou i v tu dobu případně
platná hygienická opatření.
n AlzaBox před kinem. Rada
města Lom schválila umístění
samoobslužné schránky AlzaBox, která slouží k bezkontakt-

Z hasičského zápisníku

I školáky testují zdravotníci
Vedení lomské radnice testuje své zaměstnance pomocí profesionálních
zdravotníků z firmy Podkrušnohorská medicína Litvínov. Testování stejnou firmou zařídila radnice i pro žáky a zaměstnance základní školy.

Základní škola v Lomu k zahájení výuky potřeba testování.
„Jsme rádi, že nám paní starostka
Kateřina Schwarzová zařídila testování zdravotníky. K dětem přistupují při testování velmi citlivě
a chápavě. Když se totiž objeví
u žáka pozitivita, nemusí to nést
lehce. Jeden takový případ jsme
tu měli a zdravotníci to svým přístupem zvládli skvěle,“ říká ředitel
školy Jaroslav Zajíc.
Testování dětí firmou uvítali
i samotní rodiče. „Ti, kteří doprová-

zejí do školy děti od 1. do 3. třídy, se
mohou nechat také otestovat a vy
užívají to,“ dodává ředitel.
Lomská škola už se nemůže
dočkat rozvolnění, které dovolí
pořádat akce, na které jsou děti
zvyklé a těší se na ně. „Uvidíme,
zda se nám povede rozloučení se
školou na závěr školního roku. Těšíme se na spuštění kroužků a na
školní aktivity, na které bychom
rádi navázali tam, kde jsme je byli
nuceni kvůli coronaviru přerušit,“
uzavírá Jaroslav Zajíc.

Děti se testují ve třídách, zaměstnanci školy v tělocvičně.

nímu vyzvednutí zboží objednanému na Alza.cz na chodník
před budovu bývalého kina (ulice
Osecká č. p. 475).
n Dotace pro knihovnu. Radní
schválili podání žádosti o poskytnutí dotace z projektu Česká
knihovna 2021 pro Městskou
knihovnu Lom.
n Příprava na další rok ve školkách. Rada města Lom schválila
uzavření obou budov Mateřských
škol Lom (Husova 198) a Loučná
(Podkrušnohorská 82) od 23. do
31. srpna 2021 z důvodu přípravy
na další školní rok. Od začátku července do 22. srpna zůstávají obě
školky v běžném prázdninovém
provozu.

Vedle výcviku dobrovolní hasiči Lom pomáhají všude, kde je to
třeba, při požárech, dopravních nehodách, při celoměstských akcích
a kupříkladu i zachraňují zvířata.
Ve čtvrtek 3. června lovili kočičku
z koryta Lomského potoka. „Pracovníci oddělení komunálního hos-

podářství si při stříhání živého plotu
všimli, že v korytě potoka je vystrašená kočka a mňouká. Zavolali nás
a kočka, hned poté, co ji hasič vyndal z koryta, utekla do zahrad nedalekých domků. Víc už jsme ji neviděli,“ uvedl velitel jednotky Petr
Koutský a domnívá se, že už si dá
velký pozor, aby utíkala z bezpečí
zahrady, kde má svého páníčka.
Jednotka sboru dobrovolných
hasičů města Lom je zařazena v kategorii JPO III., požární zbrojnice
je na náměstí Republiky č.p. 764.
V současné době v jednotce působí
13 členů, z toho dvě ženy.

Zahrádka u „bytovky“: I tady může být krásně
Podle aktivit pod křižovatkou
ulic Novostavby a Karla Hynka
Máchy se dá usoudit, že Marie
Hurníková s manželem chce patřit
mezi ty, kteří se snaží vracet zeleň
do měst. K vytvoření městské zahrady není potřeba hektar, stačí jen
efektivně využít všechen dostupný
prostor, který se nabízí, ať už je to
okenní parapet, balkon nebo prostor kolem bytového domu a není
v majetku jeho obyvatel.
Komunitní zahrady kupříkladu
barví šedou tvář měst na zelenou
a stávají se místem pro sousedská
setkání. Jinde stačí, když se několik sousedů domluví a požádají
o pronájem majitele plochy kolem
domu. Díky šikovným a odvážným
lidem se skvělými nápady tak existuje možnost zahradničit i přímo
mezi bloky městských domů.
Vedle toho, že pomůžete rozšířit městskou zeleň a oživit místní

kulturu, můžete si sami vypěstovat plodiny, budou vám víc chutnat a nebudete se při konzumaci
bát škodlivých pesticidů, herbicidů nebo genetických modifikací.
V neposlední řadě svou aktivitou
ukazujete cestu dalším lidem.
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Nadané lomské mládí: Barbora Karbanová,
„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.
Z Lomu kolem Velkého oprámu je cyklista či chodec za chvilku v Litvínově pod Koldomem, konkrétně na tenisových kurtech a v sousední
sportovní hale. Tam tráví již pěknou řádku let čtveřice mladých tenistů
a jejich rodičů. Pokud by se někdo domníval, že rodiče – Lomáci se dohodli a společně přihlásili své dětičky na tenis, opak je pravdou. Až na
kurtech LTC Chemopetrol Litvínov se potkali Lukáš Lafek, Hynek Mařík a Barbora Karbanová s Kristýnou Skamene. Dnes hrají tam, kde několik let před nimi Karolínu Plíškovou a její sestru Kristýnu trénovala
Zuzana Rolenčíková.

Jaké byly vaše začátky s tenisem? V kolika letech? Proč se
vám líbil? Čím vám učaroval?
Barbora Karbanová: Tenis
hraji od pěti let. Jako malé se mi na
tom nejvíce líbilo to, že všude skákaly míčky a že jsem mohla neustále hrát zápasy a vyhrát nějakou
odměnu, to mě vždy motivovalo.
Lukáš Lafek: S tenisem jsem
začal ve čtyřech letech. Původně
jsem chtěl hrát fotbal, ale do fotbalové základny, mě kvůli nízkému
věku nevzali. Okamžitě mě tento
sport učaroval, protože jsme v rámci
mini tenisu získávali ocenění.
Hynek Mařík: Asi jako každý
jiný jsem hledal sport, který by mě

nejvíce bavil. Začínal jsem v sedmi
letech. Ani nevím, čím mě tenis
učaroval nebo proč jsem si vybral
zrovna tenis, asi tím, že se musí bojovat až do posledního míčku.
Kristýna Skamene: Začala
jsem s tenisem v šesti letech a od
začátku jsem byla nadšená. Byl
skvělý kolektiv a milí trenéři. Na
tenise se mi líbí, že to není týmový
sport, ale jedu sama za sebe.
Dnes úspěšnou sesterskou
tenisovou dvojici Plíškových
z Loun do Litvínova vozila na
tréninky maminka. Jak řešíte
vy cestu na tréninky? Zápasy,
turnaje...

Barbora Karbanová: Na tréninky se dopravuji sama, protože
to mám kousek. Na turnaje jezdím
většinou s rodiči.
Lukáš Lafek: Když jsem začínal, vozili mě rodiče, ale postupně,
jak jsem rostl, začal jsem se dopravovat sám autobusem. Na turnaje
se mnou jezdí pravidelně taťka,
který je zároveň kapitánem družstva.
Hynek Mařík: Cesty na tréninky mám většinou MHD a na turnaje jezdím s rodiči někoho z mých
spoluhráčů.
Kristýna Skamene: Na tréninky se již většinou dopravuji
sama, ale na turnaje cestuji vždy
s rodiči.
Zajímavostí je, že obě děvčata
hrající tenis na špičkové světové
úrovni, chtěla v mládí změnu
a přešla k atletice. Po zimní přípravě mezi atlety došlo k přehodnocení situace a návratu.
Nelákalo i vás něco od tenisu?

A pokud ano, co a proč jste mu
dali přednost?
Barbora Karbanová: Nikdy
mě nic jiného než tenis, více nelákalo.
Lukáš Lafek: Asi před dvěma
lety jsem začal hrát k tenisu florbal. Časově nebylo možné oba
sporty skloubit, proto jsem od
florbalu upustil a věnuji se naplno tenisu.
Hynek Mařík: Lákal mě
vždycky badminton, ale přednost
bych mu nedal.
Kristýna Skamene: Asi nic mě
nezaujalo tak, jako tenis.
Na rozdíl od vašich předchůdců se více než rok potýkáte
s opatřeními kvůli coronavirové
epidemii. Jak se to promítlo do
vašeho tenisového života? Jak se
nyní připravujete?
Barbora Karbanová: V této
situaci jsme bohužel hrát nemohli,
takže jsem se zkoušela co nejvíce
hýbat a mít vždy nějaké aktivity.

Střípky z naší minulosti: František
Za uplynulé roky květnové události konce druhé světové války v Lomu
obalilo předivo nejrůznějších pravd, legend a pověstí. Některé byly již
objasněny, jiné se vlivem dlouhého mlčení vracejí. Další vznikly uměle,
ale mnohaletým opakováním zapustily hluboko své kořeny. Zajímavé
osudy mívají nejen významní lidé, ale i běžní jedinci chcete-li řadoví
občané, vložíme-li jejich činy do historických událostí.

Mezi připomínky pohnutých
dní konce války v Lomu patří
žulová pamětní deska na budově
základní školy ve Vrchlického
ulici. Upozorňuje, že třicetiletý
František Sýkora byl před tehdy
Měšťanskou školou zastřelený
8. května 1945. Víme, ale proč se
to stalo, když bezpodmínečná kapitulace všech německých vojsk
byla podepsána 7. května ve 2 hodiny a 41 minut ráno a v platnost
měla vstoupit 8. května minutu
před půlnocí?
Situace se 8. května v Lomu
vyvíjela následovně. Ruští vojáci
s vojenskou technikou míří z Krušných hor (německy Erzgebirge)
směr Litvínov (Ober Leutensdorf)
a druhá kolona jede z Horního
Lomu (Bruch) směrem na náměstí

Republiky (tehdy Adolf Hitler
-Platz). Je před čtvrtou hodinou odpolední a ruská kolona jede Vrchlického ulicí () pomalu z kopce
k náměstí, vojáci obezřetně očima
pátrají po případném nepříteli. Po
stejné ulici, ale směrem do Horního Lomu jde od železničního viaduktu František Sýkora. Má za sebou další pracovní den a netuší, že
domů již nikdy nedojde.
V přízemí budovy Měšťanské školy (dnešní základní školy)
vpravo vedle vchodu se v místnosti
ukrývají dva němečtí vojáci a pravděpodobně vystřelí na přijíždějící
kolonu ruských vojáků v okamžiku,
kdy dráhu střely protne chodec. Zasažen je tak náhodný kolemjdoucí.
Kolona zastaví, z auta vyběhne
ruský voják, vhodí do okna granát

Františka Sýkoru juniora, rodáka z Červené osady, osud zavál do světa. Celkem má šest dětí, asi před 12 lety se vrátil a momentálně bydlí v Penzionu pro seniory v Loučné. Na památku na svého otce má jen
jednu zažloutlou fotografii.
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Lukáš Lafek, Hynek Mařík, Kristýna Skamene
Lukáš Lafek: V době pandemie jsme se věnovali fyzické přípravě, vše probíhalo venku za dodržení všech mimořádných opatření
do doby, kdy bylo možně opět nastoupit na kurt.
Hynek Mařík: Covidová situace se do našich tréninků promázla
úplným koncem hraní a soustředění
se pouze na kondičku a fyzickou
přípravu. Nyní je to stejné jako dřív,
kdy máme hrací tréninky a nově
i jeden kondiční.
Kristýna Skamene: Čím déle nehraji, tím hraji lépe. (úsměv) Na jednu

stranu jsme si všichni odpočinuli, ale
teď už zase trénujeme naplno.
Hovořili jsme několikrát o sestrách Plíškových. Kdo je vaším tenisovým vzorem, idolem a proč?
Komu fandíte při turnajích...
Barbora Karbanová: Už od
malička je můj tenisový vzor Karolína Plíšková. Líbí se mi její styl hry
a bojovnost.
Lukáš Lafek: Mým největším
tenisovým idolem je Rafael Nadal,
protože je stejně jako já levák. líbí
se mi jeho styl hry a obdivuji ho za

všechny dosažené úspěchy. Například jeho 13 titulů z dvouhry na Roland-Garros, což se nikomu z tenistů dosud nepodařilo.
Hynek Mařík: Mým tenisovým
vzorem je Roger Federer, líbí se mi
jednoduchost, jak tenis hraje a s jakou elegancí vždy přijde na kurt.
Kristýna Skamene: Ráda sleduji spíše mužský tenis, většinou
fandím Rogeru Federerovi.
Jak dál chcete spojovat tenis
se vzděláváním a s osobním životem? Jaké máte další plány?

Nadané lomské mládí: (zleva) Lukáš Lafek, Barbora Karbanová, Kristýna Skamene a Hynek Mařík

Barbora Karbanová: Pokud
mi to škola dovolí, chtěla bych hrát
tenis co nejdéle.
Lukáš Lafek: V září nastupuji
na gymnázium do Mostu a i přesto,
že budu muset do školy dojíždět,
chci se tenisu i nadále věnovat, dokud to jen půjde.
Hynek Mařík: Chci se věnovat tenisu, dokud to bude možné.
Naneštěstí už teď mám problémy
tréninky stíhat ze školy, protože
studuji v Chomutově. Pokud to
ale bude možné, rád bych u tenisu zůstal co nejdéle. Jediný můj
plán teď je si zahrát na nějakém
turnaji, abych zjistil, co bych měl
zlepšovat a jak na tom momentálně jsem.
Kristýna Skamene: Tenisem bych se živit určitě nechtěla,
ale zatím mě to moc baví a doufám, že s blížícím se přechodem
na střední školu budu i nadále tenis stíhat.
Děkujeme za odpovědi na
naše otázky a přejeme všem čtyřem mladým Lomákům mnoho
úspěchů ve sportovním i osobním životě a lepší budoucnost na
vše, než je možné v současné složité době.

Sýkora do Horního Lomu nedošel
a Němce zneškodní. František Sýkora na místě zemře.
Událost se stala ve čtyři hodiny
odpoledne, když František Sýkora
šel z lokality u Libkovic, kde dělal mistra zeměměřičské stanice,
do Horního Lomu. S manželkou
a synem tam bydlel u tchána Josefa Sokolovského a jeho manželky v takzvané Červené osadě
(dnes Havlíčkovo náměstí). Josef
Sokolovský byl v Lomu v letech
1946 až 1952 předsedou Místního
národního výboru.
František Sýkora junior se narodil v roce 1943 a na otce má jen
velmi mlhavé vzpomínky, například jak ho držel na ruce. Na památku na něj má jednu zažloutlou
fotografii a co se dělo, zná z vyprávění své matky Vlasty Sýkorové.
Asi v roce 1950 se byl podívat s dědečkem nad dnešním Havlíčkovo náměstím (v místě Oranžového hřiště pro děti) do krytu,
který si prý vykopali tamní obyvatelé, aby se měli kde ukrýt před

nálety. Pod poklopem byl asi pětimetrový žebřík, po kterém se sestoupilo do chodby, ve které byly
lavice na sezení podél stěn. Byl se
tam podívat těsně před tím, než se
vše zasypalo. Před spojeneckými
nálety, jak uvádí František Sýkora junior, se obyvatelé Horního
Lomu ukrývali i v pětipodlažním
krytu vyhloubeném v kopci – v zatáčce – při výjezdu z Lomu směrem k Litvínovu. Dnes tam je jen
díra pro netopýry. Vedle pak všímavý pozorovatel uvidí terénní
propadlinu...
„Strýc Josef Sýkora dělal na dole Nelson III v katastru
města Osek a po důlní katastrofě
(3. ledna 1934) luft šachtou (výdušnou) vytáhnul snad šest německých horníků,“ dodává František Sýkora junior a pokračuje:
„Po nástupu fašismu ho ti stejní
Henleinovi přívrženci ztloukli.
Škoda, že si již nepamatovali, že
mu vděčí za záchranu života.“
Doma se prý hodně hovořilo

i o lynčování mladého amerického pilota J. H. Bankse, kterého
17. 04. 1945 sestřelil flak a on se
zachytil padákem na stromě poblíž
brány do zahrady základní školy,

která tehdy stála vlevo nad křižovatkou dnešních ulic Vrchlického
a Podkrušnohorská. O této události již Lomská radnice v minulosti hned několikrát psala.

V Lomu nezapomínáme. Den před 8. květnem starostka Kateřina Schwarzová spolu s radní pro kulturu a sport Martinou Šípovou položily kytice na šesti
místech našeho města a uctily tak konec druhé světové války a vzpomenuly
na válečné oběti. Kytice byla položena mimo jiné u pamětní desky na budově
základní školy připomínající, že 8. 5. 1945 tam byl zastřelen František Sýkora.
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Rádi fotografujete? Do 30. září je prodloužená uzávěrka pro odevzdání soutěžních fotografií
Covid ustupuje, lidé se mohou
stále více pohybovat a volný čas
věnovat třeba fotografii nebo pátrání v rodinném archivu. Do soutěže vyhlášené městem Lom mohou do konce září poslat výlučně
vlastní fotografie místní obyvatelé
i ti přespolní. Tématem je město Lom
a jeho okolí v jakékoli denní či noční
době. Pokud dodáte na MÚ Lom papírové snímky, musí být opatřené na
zadní straně jménem autora a názvem. Elektronické fotografie je
možné zaslat kupříkladu prostřednictvím www.uschovna.cz nebo na
CD či USB. Členové poroty pak vyberou ty snímky, které budou vyhovovat tématem, kvalitou i vhodností
dalšího užití. Pozor! Fotosoutěž má
uzávěrku ve čtvrtek 30. září 2021.

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

Zapátrat můžete i v albech rodičů či prarodičů, či ve své sbírce
pohlednic. Zajímá nás vše, co se
týká Lomu (Bruchu) a jeho nejbližšího okolí. Snímky či pohlednice
po oskenování vrátíme a znáte-li
k uvedenému snímku nějaký příběh, rádi jej sepíšeme a připojíme.
Cílem je nabídka nejen Lomákům možnosti porovnat si své
schopnosti s ostatními autory
a zároveň i pobídnutí k další fotografické tvorbě. Na vystavených historických materiálech by
měli především ti mladší poznat,
jak naše město bylo krásné a zajímavé.
Bližší informace získáte na telefonu 476 769 866 či na e-mailu podatelna@mesto-lom.cz.

Mají vaše děti zájem o příměstský tábor? Přihlaste je
S postupně se rozvolňující protiepidemiologickou situací se Rada
města Lom rozhodla oslovit obyvatele – rodiče chlapců či dívek
ve věku od 6 do 15 let, zda by jejich děti neměly zájem o tradiční
letní příměstský tábor.
Akce se plánuje od 26. do
30. července pro maximálně 15
dětí. Protože je kapacita téměř již
ze třetiny zaplněná, neváhejte své
ratolesti, v případě jejich zájmu,
včas přihlásit. Přihlášky je možné
podat či se více informovat na telefonu číslo 476 769 874 nebo na
e-mailu knihovna@mesto-lom.cz.

O tom, zda se příměstský tábor nakonec uskuteční rozhodne aktuální
situace a v tu dobu platná protiepidemiologická opatření.
V roce 2020 účastníci lomského
příměstského tábora v rámci dvou
turnusů zamířili na koupaliště
i na výlety, jak počasí dovolilo. Čekal je například hrad Rýzmburk,
Lanové centrum v Oseku, ZOO
a DinoPark v Plzni, Funpark
v Mostě, ranč Větrné údolí v Dubí, zámek v Litvínově, bobová
dráha na Klínech, Zoopark v Chomutově, koupaliště v Litvínově
i v Oseku.

Květinový týden: Naši malí zahradníci
V Mateřské škole Lom během
Květinového týdne děti intenzivně pozorovaly a aktivně se zapojily do světa rostlin. Vyzkoušely si zasadit květiny, traviny
a okrasné keříčky, které si přinesly spolu s rodiči do truhlíků,
záhonu a do předzahrádky mateřské školy.
„Hra na malé zahradníky byla
pro děti motivující a prožitková.
Podpořila i spolupráci školy a rodiny a přispěla k dalšímu zvelebení prostředí naší školní zahrady,“ říká učitelka MŠ Jana
Sýkorová. Upozorňuje rovněž, že
pro malé zahradníky bylo třeba
zvolit přiměřené cíle jejich věku
a schopnosti, ale aby bylo pro ně
poznávání přírody a přímý kontakt
s ní atraktivní.
Květinový týden zapadá do obšírného projektu poznávání pří-

rody, který je přirozenou součástí
předškolního vzdělávání. Svět přírody učitelky mateřské školky přibližují dětem různými činnostmi
venku i ve třídách. Podle Jany Sý-

korové si díky vestavěným záhonkům na školní zahradě děti mohou
v sezónním období zasadit zeleninu nebo bylinky a společnými
silami o ně pečovat. Přitom pozo-

Během Květinového týdne si děti z MŠ Lom zahrály na malé zahradníky.

rují růst zeleniny, bylinek a také
dozrávání plodů na keřích rybízu,
borůvek a jahod. Učí se vnímat
přírodu a její rozmanitost všemi
smysly.
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Čtenáři, přijďte pro atraktivní knihy. Čekají na vás
Městská knihovna Lom má v
pondělí půjčovní dobu pro veřejnost od 9:00 do 12:00 a od 13.00
do 16:00, v úterý od 9:00 do 12:00
a od 13:00 do 14:00, ve středu od
9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00

a ve čtvrtek od 9:00 do 12:00. Pobočka Loučná zajistí půjčovní
dobu pro veřejnost vždy ve čtvrtek
od 14:00 do 17:00.
Zájemci o členství i o půjčení či
vrácení knih v Městské knihovně

Lom se mohou informovat na telefonu číslo 476 769 874 nebo na
e-mailu knihovna@mesto-lom.cz.
Vstup do knihovny je možný
pouze za předpokladu, že dotyčný
splní všechna v tu dobu platná

protiepidemiologická opatření. Při
příznacích respiračního onemocnění do knihovny vůbec nevstupujte a dohodněte se s knihovnicí
během telefonického hovoru nebo
elektronickou poštou.

Knihovna: Doporučené tituly na červen Blahopřejeme
Březen – měsíc čtenářů je celostátní akce podporující a propagující četbu. Čtení bychom se měli věnovat nejen v březnu, proto lomská knihovnice vybrala atraktivní tituly kupříkladu i pro červen.

Tipy pro dospělé
n Robert Bryndza – Kanibal
z Nine Elms. Už jednou unikla
vrahovi. Dokáže to i podruhé?
n Michele Campbell – Žena,
která věděla příliš mnoho. Psychologický thriller o životě lidí,
kteří jsou pro lásku a peníze
schopní udělat cokoli.
n Paul Finch – Kořist. Krásně
temný příběh opepřený černým
humorem.
Naučná literatura
n RNDr. Jan Miklín, Ing. Ivo
Paulík – Ottův turistický průvodce
– Krušné hory. Turistický průvodce
po přírodních krásách i historických
památkách našich hor.

n Gina Sandfordová – Velká
obrazová encyklopedie akvarijních ryb. Průvodce světem exotických, sladkovodních i mořských
druhů akvarijních ryb.
n Alena Doležalová – Moučníky
podle vyzkoušených receptů.
Nejoblíbenější recepty, které se
nejčastěji připravují v dnešní době
v našich domácnostech.
Pro děti a mládež
n Uwe Müler – Povídání o medvídcích. Barevné obrázky určitě
zaujmou malé děti a velká písmenka zase uvítají začínající čtenáři.
n Tereza Kratochvílová – Holka ze sekáče. Terezka vypráví

jaké to je být adoptovaným dítětem, teenagerem bez biologických
rodičů a dospělým, co se se vším
musí vyrovnat.
n Tomislav Senčanski – Malý
vědec. Pomůže ověřit fyzikální
a chemické zákony jednoduchými
experimenty ve škole, nebo doma.

Město Lom nabízí pronájem volného
ubytovacího apartmánu
Město Lom nabízí k pronájmu volný ubytovací
apartmán v budově PPS v ulici ČSA č. p. 487. V současné době je v nabídce volný apartmán v prvním patře
budovy. Prohlídka je možná kdykoli po předchozí domluvě s pracovnicí v sociálních službách na telefonu 704

070 842. Nabídku a bližší informace se zájemci dozví na
MÚ Lom v kanceláři číslo 14 a na telefonu 476 769 864.
Apartmán je sice v penzionu, ale nájemce má
k dispozici vlastní byt a nabídku služeb pro domácnost může využívat od 1. července, bude-li chtít.

Během června již oslavili či oslaví svá životní jubilea tito občané
města Lomu:
Otto Fryje, Ladislav Tůma,
František Veselý, Olga Lukešová,
Antonín Šrámek, Pavel Šoltys,
Ilona Vencelová, Marta Tyšerová
a Karel Vencel.
Hodně pohody, zdraví a životního optimismu přeje vedení města.

Poděkování
Děkuji za nadstandardní, až rodinný přístup pana ředitele ZŠ
a MŠ Lom Jaroslava Zajíce. Děkuji mu za ochotu, radu i vstřícný
přístup k rodičům i dětem. Velmi
si vážím pomoci při vyřešení kolize mé práce s nároky na rotační výuku žáků. Stejně tak děkuji
všem ostatním zaměstnancům
školy – pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům. Řádky
díků směřuji i za vedoucím školní jídelny Ivanem Kuriljakem a za
kuchařkami. Cokoli jsem potřebovala, bylo vždy řešeno ochotně. Paní starostko, protože zřizovatelem ZŠ a MŠ Lom je město,
musím pochválit, že máte výborné zaměstnance. To už se v téhle době tak často nevidí. Všem,
i vám, děkuji za vše, co děláte
pro město Lom.
Gabriela Brabcová

Vzpomínáme

Dne 11. července uplynou dva
smutné roky, co nás náhle opustila naše milovaná dcera Jarmilka
Rozlílková z Loučné. Nikdy nezapomene manžel Zdeněk a synové Zděnda a Péťa s rodinou, sestra
Soňa, teta Soňa s rodinou. Maminka Jarmila a milované vnučky Danielka s Eliškou.
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Lomské šikovné ruce:

Miluše Škramlíková a Vladimír Tauer
V lednovém čísle Lomské radnice jsme v této rubrice představili první partnerskou dvojici - Ivana Bonaventurová a Miroslav Brabec i jejich výrobky ze dřeva. Dnes to je Miluše Škramlíková, praktická lékařka pro děti a dorost, a její partner fotograf Vladimír Tauer. Snímky či
videa je možné pořizovat a tím i zdokumentovat své bytí téměř všude.
Pro tuto dvojici je přímo vášní fotografování pod mořskou hladinou...

Před 14 lety Miluši Škramlíkovou k fotografování přivedl její partner. „Společně jsme obdivovali život
pod mořskou hladinou a chtěli se podělit o tu nádheru se svými kamarády
a blízkými. Zpočátku to bylo hodně
obrázků ocásků neznámých prchajících rybek, postupně jsme je rozeznávali a naučili se je fotit a filmovat
i zblízka. A tak přibývaly další a další
záběry rybek, želv, trnuch, chobotnic,
delfínů a také zév, korálů a hvězdic,
v noci lilijic. Na rozdíl od partnera,
který potápěčský kurz absolvoval, já

Z focení pod hladinou se stala
vášeň, završená vybavením se podvodním fotoaparátem. Dnes mám
Olympus TG6, nově s objektivem
Olympus FCON-T01, se kterým
se mi podařilo zachytit i malinkaté
tvory a makro detaily korálů.
Makro fotografie mě učarovala
natolik, že jsem si našla objekty
i doma na zahradě, a v covidové
době rybky vyměnila za květy rostlin. První makrofotografie jsem pořizovala za pomoci mezikroužků a teleobjektivu s ohniskovou vzdáleností

„Při potápění bez dýchacího přístroje mám pár minut
na to, ponořit se ke korálovému útesu
a pořídit jeden, dva snímky,“ říká Miluše Škramlíková.
„Korálové útesy nám učarovaly natolik, že se k nim
snažíme s partnerkou vracet alespoň dvakrát ročně
na fotografické výpravy,“ dodává Vladimír Tauer.
jsem spíš na to šnorchlování. K neoprenu si vezmu brýle, ploutve a šnorchl a nechám se unášet na mořských
vlnách. Při potápění bez dýchacího
přístroje mám pár minutu na to, ponořit se ke korálovému útesu a pořídit jeden, dva snímky. Pak se nadechnout k hladině a vše se opakuje, až
mám snímek, co jsem chtěla.

12 až 45 milimetrů. Poslední novinkou v mé výbavě je objektiv – „rybí
oko“ s unikátním úhlem záběru 210°.
Společně s Vladimírem jsme fotografie korálů a korálových ryb pod
názvem „Krásy Rudého Moře“ vystavovali v Lomu a v Litvínově.
I tak se nepovažuji za fotografa, ale
těší mne, že mé podařené snímky si
najdou místo v kalendáři, který každoročně připravujeme. A letos by
to mohly být detaily podmořského
světa i rozkvetlé zahrady. Ještě uvidíme, jak vše ovlivní vývoj epidemie
a s tím související opatření.“
Fotografie pořízené pod mořskou
hladinou jsou pro Vladimíra Tauera
jen jednou z kapitol aktivního života. „S nástupem digitálních fotoaparátů se objevila i dostupná podvodní pouzdra, tak jsem začal při
potápění v Rudém moři i dokumentovat ten nádherný, pestrý a neuvěřitelný život pod hladinou. Korálové
útesy nám učarovaly natolik, že se
k nim snažíme s partnerkou vracet alespoň dvakrát ročně na fotografické výpravy. Letos se nám
podařilo uskutečnit jubilejní, již čtyřicátou cestu za těmito krásami světa.

LOMSKÁ RADNICE

A snad konečně vydáme i náš připravovaný „Index korálů a ryb“ a povídání o „Šnorchlování v Rudém moři“
s výpravnými fotografiemi.
Ohlédnu-li se ke svým začátkům,
prvně jsem fotil na dovolených s rodiči s tátovou Flexaretou, na průmyslovce jsem pak byl takovým třídním
fotografem. Kontaktní přenos fotek
na papír mě fascinoval a dodneška
cítím tu charakteristickou vůni ustalovače a vývojky, která mě provázela
řadu let ve fotokomoře…
Po maturitě jsem v roce 1968
v Ústí a v Praze dokumentoval dění
na ulicích. Reportážní fotografii jsem
se věnoval i na vysoké škole, v zaměstnání a občas i dnes. Vždy mě přitahovaly lidské osudy a lidské tváře,
proto se zabývám portrétní fotografií
a je jedno kde. Neustále je i co objevovat a obdivovat na ženské nedoko-

nalosti a kráse. A právě půvab křivek
ženského těla mě přivedl ke glamour
fotografii. V roce 2012 jsem otevřel
Ateliér v Loučné, který jsem vybavil
jak technikou, spoustou pozadí či rekvizit a doplňků. Díky tomu připravuji i tematické projekty v režimu
TFP, kdy focení probíhá zdarma, fotograf má k dispozici modelku, ta
získá zdarma fotografie. Aktuálně
realizuji projekt, kde ze ženských či
mužských těl vytvářím v kruhové expozici fotografie podobné sněhovým
vločkám. Zatím nevím o nikom, kdo
by u nás používal tento postup.
A plány do budoucna? Rodí se
stále nové projekty, náměty na kalendáře nebo třeba na výstavy. Společně
s partnerkou chystáme výstavu z našich nejnovějších fotografií z projektů „Snowlakes“, „Květy zahrad“
a „Krásy Rudého moře“.
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