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

V Lomu nezapomínáme. Více na straně 5.

V Lomu občanům slouží nová elektronická úřední deska Hasiči již používají i čtyři
V Lomu máme od 21. září novou elektronickou úřední desku na náměstí Republiky. Nainstalovaná je před vchodem do městského úřadu
a k dispozici je obyvatelům, ale i turistům,
24 hodin denně od pondělí do neděle.
Jako první si ji prohlédli a seznámili se s její
obsluhou radní města Lom a pracovníci městského úřadu. Tabuli představil zástupce dodavatelské firmy.
Pro firmu Galileo je Lom již padesátou lokalitou v rámci České republiky, kde je elektronická úřední deska umístěna. Obdobnou
najdeme například v městě Bor, Ivanovicích

na Hané, Rozvadově, Frymburku nebo třeba
v Loučné pod Klínovcem.

Hernička Permoník otevřela náruč malým
dětem i jejich rodičům
Hernička Permoník na náměstí Republiky
vyrostla díky aktivitě vedení města a pomoci
sponzorů a otevřela dokořán náruč rodinám s malými dětmi. Na rozdíl od venkovních hřišť si zde mohou děti hrát bez ohledu
na to, jaké jsou právě klimatické podmínky.
A proč Permoník? V názvu herny se odráží
hornická tradice města Lom i to, že na ni přispěly Severočeské doly a.s.
„Obrovské poděkování patří vedení akciové
společnosti Severočeské doly Chomutov a Nadaci ČEZ bez jejichž finanční pomoci by nebylo možno naše společné dílko, jímž hernička
Permoník bezesporu je, zrealizovat. Za vedení
města Lom přeji našemu Permoníkovi jenom
nekonečno šťastných a spokojených dětiček
a neméně šťastných a spokojených rodičů,“
uvádí starostka města Kateřina Schwarzová.
Pro vedení města je postoj Severočeských dolů

Chomutov o to cennější, že město Lom neleží
v jeho dobývacím prostoru. „Přesto, když jsme
požádali, vždy nám byla pomoc poskytnuta. Za
to moc velký dík,“ dodává Kateřina SchwarPokračování na str. 2

nové dýchací přístroje

Jednotka dobrovolných hasičů města Lom
převzala 18. září od Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje darem čtyři
nové dýchací přístroje Dräger PSS 4000
v celkové hodnotě 144.859,27 Kč. Lomští hasiči je v současnosti již mají připravené pro
použití při zásazích.
Dräger PSS 4000 je jedním z nejlehčích profesionálních vzduchových dýchacích přístrojů
pro hasiče. Jedná se o přístroj, který kombinuje
pohodlí s výjimečným výkonem pneumatického systému. Využívá se všude tam, kde jsou
rozhodující jednoduchost a snadnost použití.
Přístroj je lehký, robustní, snadno se nasazuje
a zajišťuje špičkovou ochranu dýchacích cest.
„Naši dobrovolní hasiči doposud používali
při zásazích vzduchové dýchací přístroje Saturn a Racal 4 000. Vedle nových dýchací přístroje Dräger budou mít Racaly ve výbavě ještě
do konce jejich životnosti,“ říká starostka města
Kateřina Schwarzová a přeje si, aby bylo situací, kdy bude třeba při zásazích dýchacích přístrojů, co možná nejméně.

Pásku nové herny slavnostně přestřihla starostka města Kateřina Schwarzová, radní Martina Šípová a zástupce Severočeských dolů, a.s. Rudolf
Kozák za asistence dětí z lomské mateřské školy.

Herničku Permoník zájemci najdou na náměstí Republiky, provozuje od úterý do soboty od 9.00 do
17.00 s tím, že se letní a zimní provoz může lišit. Vstupné 49 korun se platí za osobu starší jednoho roku.
V herničce mohou děti (do 10 let a 60 kg hmotnosti) s rodiči společně trávit čas hrou a odpočinkem. Vedle pravidel pro provoz herničky je třeba dodržovat v tu dobu platná protiepidemiologická opatření.
Za dítě po celou dobu zodpovídá rodič nebo zákonný zástupce. A nezapomeňte si s sebou přezůvky.
Omluva vedení města Lom za špatnou práci Elišky Suchopárové, bývalé vedoucí oddělení správy majetku, výstavby, investic, místního
hospodářství a životního prostředí (oddělení SMVIMHaŽP): Za vedení města Lom se velmi omlouváme za veskrze špatnou práci bývalé
vedoucí oddělení SMVIMHaŽP Elišky Suchopárové pro občany nejen našeho města. Běžnými kontrolními mechanismy nebyla pochybení Elišky Suchopárové objevena, až po dotazech ze strany poškozených občanů jsme zjistili, jaká zvěrstva Eliška Suchopárová napáchala.
V současné době intenzivně pracujeme na tom, aby veškerá pochybení bývalé vedoucí byla napravena. Svým překotným odchodem nám
situaci neulehčila, neboť zkázu, kterou po sobě zanechala nečekal asi nikdo z nás. Paradoxem a výsměchem nám všem je to, že záležitosti
týkající se její osoby si dokázala vyřídit a zařídit perfektně bez chyb a včas. Máme na mysli třeba prodej domu č.p. 59 v němž v Lomu bydlí
a další dům č.p. 57, který demoluje. Ještě jednou prosím přijměte naší omluvu. Děkujeme za pochopení a trpělivost. Uděláme vše pro to,
aby byly chyby Elišky Suchopárové napraveny a již se neopakovaly.
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K. Schwarzová: Dobrá zpráva pro obyvatele
ulic Alšova a Spojeneckých letců
Do svých domovů budou obyvatelé ulic Alšova a Spojeneckých
letců jezdit či chodit již po městském, nikoli po soukromém, jak
tomu bylo doposud. Vedení města
Lom se, téměř po dvaceti letech,
dohodlo se soukromými vlastníky komunikací v obou ulicích
a na nedávném zasedání Zastupitelstva města Lomu byla, díky
koalici Severočeši Lom, ODS
a ČSSD, schválena směna pozemků, to v případě ulice Spojeneckých letců a darovací smlouva

v případě ulice Alšova. Co to znamená? Město Lom bude moci bez
porušování vyhlášek a zákonů
zde provádět úklid, zimní údržbu,
sekat, odvážet odpad, opravovat
komunikace. A v ulici Alšova konečně dokončit a instalovat veřejné osvětlení a ulici Spojeneckých letců konečně propojit
s ulicí Moritze Bauera. Mám
z toho velkou radost a děkuji koaličním partnerům za podporu
Kateřina Schwarzová
starostka města

Park v Osecké ulici již děti i dospělí užívají
a někteří i zneužívají
K vytvoření parku pro relaxaci, odpočinek a zábavu dětí
i dospělých se využilo revitalizované území po odstranění bytového domu čp. 205 v Osecké ulici.
Dle informací uveřejněných vloni
v březnovém čísle Lomské radnice byl oplocený prostor osazen
dětskými herními prvky, lavičkami a dalším městským mobiliářem, cesty byly vysypané štěrkovým povrchem. Schválený
provozní řád parku a hřiště byl
vyvěšen u vstupu. Zeleň včetně
vzrostlých stromů byla vysazena
na podzim. „Popřála jsem pak už
jen všem, dětem i dospělým, aby
tam prožívali mnoho krásných
chvil a bezstarostné zábavy,“ říká
starostka Kateřina Schwarzová
a dodává: „Je dobře, že si do volnočasového prostoru na Osecké
ulici Lomáci postupně našli cestu,
ale v poslední době se množí případy nekázně.“ „Štěrk či písek
z cestiček naházený na plošinu
skluzavky a na lavičky musí někdo uklidit, ale ještě nebezpečnější je rozhazování kamínků
a šotoliny do okolních zahrad,
kde jejich majitelé tráví volný
čas. Hrozí nejen zranění osob, poškození skleníků či třeba osobních automobilů. Dalším nešvarem je kouření maminek
v prostoru areálu, což je dle řádu
všem návštěvníkům zakázáno,“
přibližuje radní pro sport a kulturu
Martina Šípová. „Žádáme důrazně
všechny návštěvníky odpočinkové
zóny na Osecké ulici, aby dodržovali u vstupu vyvěšený provozní
řád. Dospělé upozorňujeme, že
za skutky dětí zodpovídají jejich
rodiče a nerada bych, aby situaci
bylo třeba řešit na městském úřadu
u přestupkové komise nebo až Po-

licií ČR,“ varuje Martina Šípová
a ještě upozorňuje: „Vstupem do
oploceného prostoru odpočinkové
zóny návštěvník souhlasí s pravidly provozního řádu, díky kterým
by měl prostor vydržet co možná
nejdéle a sloužil všem.“

Z jednání rady města
Objízdná trasa vede městem. Radní města Lom souhlasí s objízdnou
trasou vedenou po silnici I/27 pro nákladní vozy nad 11 tun v období do
15. srpna 2022 s přerušením prací v zimním období od 10. prosince 2021
do 01. března 2022. Podmínkou souhlasu, i přes skutečnost, že město
Lom není vlastníkem komunikace I/27, že budou komunikace udržovány
v čistotě a ve sjízdném stavu a pokud dojde k poškození komunikace,
bude tato oprava provedena po předchozí domluvě s vlastníkem komunikace. Upozorňujeme všechny obyvatele města i řidiče, že se do poloviny
srpna příštího roku zvýší dopravní zatížení silnice I/27. Důvodem je rekonstrukce vodovodu a kanalizace v části Ruské ulice v Dubí.

Stanou se Krušné hory chráněnou oblastí?
Poslední měsíce se začalo hovořit o plánech vyhlásit Krušné hory
Chráněnou krajinou oblastí. Ministr životního prostředí Richard
Brabec uložil v dubnu Agentuře
ochrany přírody a krajiny ČR
(AOPK) vypracování konceptu
možného vymezení budoucí oblasti. Agentura již informovala, že
odborný návrh ministerstvu předala, a to ho nyní analyzuje.
V létě měl ministr životního
prostředí dorazit na Jezeří a plán
veřejnosti představit, schůzka ale
byla odvolána a další se zatím neplánuje. Většina starostů krušnohorských obcí tak má jen velmi
málo informací. Agentura ale ubezpečuje, že pokud bude tímto úkolem pověřena, budou probíhat setkání se všemi, kterých se ochrana
území týká – především obcemi,
kraji a velkými hospodáři.

Bylo by vhodné, aby se Krušné
hory staly Chráněnou krajinou oblastí? Co by to mohlo znamenat pro
další život v horách?
„Určitě bych nebyla proti, ovšem
za předpokladu, že nezůstane jen
a pouze u pojmu - chráněná krajinná
oblast či definice, tak jak je uvedena
v zákonu o ochraně přírody a krajiny.
Pokud totiž chceme něco nebo někoho chránit, musíme tomu i něco ze
svého dávat, a přitom nezapomínat
na obyvatele a jejich hospodářské,
sociální a kulturní potřeby, a hlavně
brát v potaz regionální a místní rozvojové poměry. A jak všichni víme,
finance jsou vždy na prvním místě…
a ono to chránění a starání se něco
stojí... Jde o to, abychom v tom nezůstali sami, a tím „my“ mám na mysli města a obce a jejich obyvatele,“
odpovídá starostka Lomu Kateřina
Schwarzová.

 Při pořízení fotodokumentace k článku byl zjištěn zlomený šroub kotvící
zábradlí ke skluzavce, naházený štěrk na plošinu skluzavky i na sedáky laviček, stejně jako poškozený stojan vysazeného stromu. O poházených papírcích nemluvě, když odpadkům kralovala nerezová lžička v záhonu. „Buďme
rádi, že tam zatím zůstala vysazená zeleň,“ zareagoval náhodný chodec, který
se zajímal, co a proč se na volnočasovém místě fotografuje.

Hernička Permoník otevřela náruč malým dětem i jejich rodičům
Dokončení ze str. 1
zová. „S Lomem spolupracujeme
dlouhodobě. Vedení města se stará
a se znalostí situace umí oslovit donátory, aby pomohli,“ reaguje mimo jiné na slova díků ředitel komunikace a vnějších vztahů
SD Rudolf Kozák a vysvětluje tak,
jak relativně jednoduše může spolupracovat město a hornická firma.
Herničce zároveň popřál, aby tento
krásný prostor vychovával budoucí generace Lomáků. Dětem,
ale i dospělým pak podle Rudolfa
Kozáka jistě poslouží i plánovaný
Lesopark Ivana Dejmala, který by
měl dle připravovaných záměrů
vyrůst v katastru města Lom, obce
Mariánské Radčice a bývalé obce
Libkovice u Mostu. „Za hezkého
počasí jsem s dcerkou ráda venku,

ale zdá se, že naše nová lomská
hernička je pro ni velmi atraktivní
množstvím hraček i možností se-

tkání se s dalšími dětmi při hře,“
okomentovala jedna z prvních návštěvnic herničky.
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64, tolik máme v Lomu nových občánků
Čtyřiašedesát nových občanů přibylo do svazku našeho města od
posledního slavnostního vítání
občánků, které se uskutečnilo
v závěru října 2019. Vedení města
se s novými občánky a jejich nejbližšími slavnostně přivítalo v obřadní síni MÚ Lom během prvních dvou červencových dní.

„Po hodně dlouhé době jsme
společně s mou kolegyní radní
pro sport a kulturu Martinou Šípovou a předškoláky z MŠ Lom,
přivítali nové občánky našeho
města,“ uvádí starostka města Kateřina Schwarzová a pokračuje:
„Tento slavnostní akt nám nikdy
nezevšední. Je kouzelný, hlavně

tak krásně normální a v pořádku.
Všem přejeme nekonečno zdraví,
štěstí, lásky a spokojenosti. Děkujeme, že jsme mohli být s vámi.
A je jedno, že některé děti ležely maminkám v náručí a jiné, ti
starší, již kolem nich pobíhali.“
Některé slavnostně přivítané
nové občánky doprovázeli jen ti

nejbližší, jiné zase širší okruh rodiny, proto bylo v duchu platných
protiepidemiologických opatření vítání občánků rozděleno na
sedm skupin. Vítání občánků do
života se začalo zavádět v 50. letech minulého století jako občanská alternativa tradičnímu církevnímu křtu.

Oznámení o době a místě konání voleb do Parlamentu České republiky
Starostka města Lomu podle
§ 15, odst. 1 zákona č.247/1995
Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že
volby do Parlamentu ČR proběhnou v pátek 8. října 2021 od
14.00 do 22.00 a v sobotu 9. října
2021 od 08.00 do 14.00 hodin.
n Okrsek č. 1
Místem konání voleb v okrsku č. 1
je hlasovací místnost v ulici Novostavby 123 (klub v penzionu pro seniory) pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v Lomu, část Loučná, v ulicích:

Dlouhá Louka, Hájovna, Chatová,
Tyršova stezka, Libkovická, Podkrušnohorská 1, S. K. Neumanna,
Lesní, Hrnčířská, Školní, Wolkerova, Novostavby.
n Okrsek č. 2
Místem konání voleb v okrsku č. 2
je hlasovací místnost v ulici Podkrušnohorská 113 (klub v restauraci Nový výčep) pro voliče podle
místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Lomu – Lom sever, v ulicích: K. H. Máchy, Novákova, Úzká, Příční, Havlíčkovo
náměstí, K hájovně, Podkrušnohorská 2, Uhelná, Vrchlického 1,
Spojeneckých letců, Luční, Seifertova, Březová.

n Okrsek č. 3
Místem konání voleb v okrsku č. 3
je hlasovací místnost v ulici Vrchlického 372 (ZŠ Lom), pro voliče
podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v Lomu – Lom
jih, v ulicích: Moritze Bauera,
Vrchlického 2, Nerudova, Hornická, Litvínovská, náměstí Republiky (mimo čp. 7, 9, 10, 56, 58,
60, 136), Šrámkova, Alšova, Dr.
Milady Horákové.
n Okrsek č. 4
Místem konání voleb v okrsku
č. 4 je hlasovací místnost v ulici
Osecká 479 (přísálí kulturního
domu), pro voliče podle místa,
kde jsou přihlášeni k trvalému

pobytu v Lomu - Lom jih, v ulicích: Osecká, Sadová, F. Veselého,
B. Němcové, K. Čapka, Husova,
Nádražní, Československé armády, Na lukách, Palackého, Komenského, Větrná jáma, Kohinoor, náměstí Republiky (čp. 7, 9,
10, 56, 58, 59, 60, 136).
„Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a trvalý pobyt, popřípadě se
proukáže voličským průkazem,“
upozorňuje Kateřina Schwarzová
a pokračuje: „Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději
3 dny před 1. dnem voleb, popřípadě je voliči obdrží ve volební
místnosti.“

n Volby do Parlamentu České republiky se budou konat: v pátek 8. října od 14.00 do 22.00 a v sobotu 9. října od 8.00 do 14.00.
n Vzhledem pokračující epidemické situaci žádáme voliče o bezvýhradné dodržování hygienických zásad platných v době voleb.
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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:

Matěj Hruštinec, Lukáš Mašek a Filip Zemčík
Tentokrát se v Lomské radnici věnujeme atraktivnímu a relativně mladému kolektivnímu halovému sportu, jakým florbal bezesporu je.
Současná mládež jistě ví, o čem je řeč, ale jejich rodiče, ale hlavně prarodiče mohou tápat.
Hraje se na hřišti 40×20 metrů ohraničeném
mantinely s lehkým dutým plastovým míčkem. Při standardní herní situaci je z každého
týmu na hřišti v jeden moment pět hráčů v poli
a brankář. Jejich cílem je dosáhnout více gólů,
než soupeř. Hráči při hře používají speciální
florbalové hole (tzv. florbalky). Brankáři žádnou hůl nepoužívají, chytají pouze svým vlastním tělem, zejména rukama a nohama. Zápas
se hraje na tři dvacetiminutové třetiny. Vyhraje ten, kdo dá více branek. Do SK Bivoj Litvínov
z Lomu z desítky florbalistů různých věkových
kategorií dojíždí například Matěj Hruštinec,
Lukáš Mašek a Filip Zemčík.

Čím vás florbal oslovil, proč se vám líbí? Kdy
jste s florbalem začal a proč?
Matěj Hruštinec: Vždycky se mi líbily kolektivní sporty. Na ZŠ jsme měli kroužek florbalu,
kam jsem začal docházet v 1. třídě. Ale moc mě nenaplňoval, a tak prázdninové soustředění jsem už
absolvoval s Bivojem.
Lukáš Mašek: S florbalem jsem začal ve druhé
třídě, jako hráč v poli, protože jsem byl vždy plný
energie, a potřeboval jsem pohyb. Po pár letech
jsem zkusil chytat a v brance jsem nakonec zůstal
až dodnes.
Filip Zemčík: Florbal hraji asi osm let, líbí se
mi rychlá a dynamická hra. Začal jsem díky kamarádům, kteří mě k tomu přivedli.

Matěj Hruštinec: Mám číslo 80 a nejčastěji
v útoku na pravém křídle.
Lukáš Mašek: Mám číslo 33, chytám, jsem
brankář, ale vždy to tak nebylo.
Filip Zemčík: Od začátku hraji za SK Bivoj
Litvínov, mám číslo 58 a nejčastěji nastupuji na
útočné levé či pravé křídlo.
Jak často trénujete a hrajete i zápasy s týmem? Pokud ano, kdy se hraje, o víkendech?
Kam až za soupeři jezdíte a kdo vás vozí, doprovází?
Matěj Hruštinec: Trénujeme 3x týdně. Zápasy hrajeme každý druhý víkend. Hrajeme
1. dorosteneckou ligu, takže místo utkání závisí na
pořádajícím klubu. Dopravu zajišťují většinou trenéři nebo rodiče.
Lukáš Mašek: Trénuji i pětkrát v týdnu a víkendy obvykle trávím na zápasech. Hraji i za starší
kategorie, než do které patřím. Za soupeřem jezdíme od Liberce až po Plzeň či Karlovy Vary. Odvoz je závislý na vzdálenosti a ochotě rodičů. Větší
vzdálenosti jezdíme mikrobusem od klubu, ale rodiče nás většinou jezdí podpořit jako fanoušci.
Filip Zemčík: Trénujeme třikrát týdně a zápasy
se konají převážně o víkendech. Jezdíme po celých
Čechách například Liberec, Česká Lípa, Ústí nad
Labem, Teplice, Kadaň, Praha. Na delší vzdálenost
se objedná autobus, na kratší nás vozí rodiče.

Hrajete za SK Bivoj Litvínov, na jakém postu nastupujete?

Máte nějaký sportovní idol, či máte nějakého
florbalového „boha“, komu fandíte a kterému
byste se chtěl vyrovnat?
Matěj Hruštinec: Z jednotlivců se mi líbí Filip Langer, český florbalový útočník a reprezentant,
který od 2021/22 hraje Švédskou Superligu za klub
FBC Kalmarsund. Z týmů fandím Mladé Boleslavi.

Matěj Hruštinec

Lukáš Mašek

Lukáš Mašek: Hrají florbal, protože mě baví
a konkrétní idol nemám.
Filip Zemčík: Ano, švédského útočníka Rasmuse Enströma, který hraje za IBF Falun a byl
v letech 2013 a 2015 vyhlášený nejlepším hráčem
světa.
SK Bivoj Litvínov tvoří 14 týmů od přípravky po muže... Máte již dnes nějakou
představu, jak dlouho se budete chtít florbalu věnovat?
Matěj Hruštinec: Pokud budu v pořádku po
zdravotní stránce, chtěl bych hrát co nejdéle to
půjde.
Lukáš Mašek: Doufám, že u florbalu budu
moc zůstat co nejdéle, protože je to dynamická hra
plná zvratů a to mě baví.
Filip Zemčík: Rád bych zůstal u florbalu co
nejdéle, dokud bude hraní v souladu se studiem na
gymnáziu v Teplicích.
Litvínovský florbalový klub má ve svém logu
heslo „V srdci naše síla jest.“ Máte již také nějaké své krédo, nebo čemu ve sportu věříte?
Matěj Hruštinec: Řídím se heslem „Když nemůžeš, tak přidej víc.“
Lukáš Mašek: V bráně musím zůstat klidný,
nenechat se vynervovat, to je cesta k čistému skóre.
Takže „Čistá mysl, čisté skóre.“
Filip Zemčík: Základem úspěchu je týmový
duch.
Děkujeme za odpovědi a přejeme všem třem
mladým Lomákům mnoho úspěchů ve sportovním i osobním životě. Vedení klubu SK Bivoj
Litvínov děkujeme za spolupráci při přípravě
článku a za poskytnuté fotografie.

Filip Zemčík
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Už 40 let uplynulo od neštěstí na dole Blahopřejeme
Pluto II. Přesto v Lomu nezapomínáme
Starostka Kateřina Schwarzová a radní
Martina Šípová uctily spolu s dalšími hosty
památku důlního neštěstí na dole Pluto II
v Louce u Litvínova. Do novodobé historie
hornictví na severu Čech se černým písmem
zapsalo 3. září 1981, kdy v 15:33 hodin došlo
k výbuchu uhelného prachu. Při následném
požáru přišlo o život 65 horníků, mezi nimi
15 báňských záchranářů. Zraněno bylo dalších 40 horníků.
„Už po čtyřicáté jsme si připomněli v Litvínově u pomníku oběti tragédie v dole Pluto
II. Tradičně zazněla Hornická hymna, proslov
zástupce Spolku severočeských havířů a města
Litvínov a pak účastníci pietního aktu položili
k pomníku neštěstí smuteční kytice a věnce,“
shrnula starostka Lomu Kateřina Schwarzová.
Jménem města byla kytice položena i na pietním místě v Lomu na hřbitově a o den později
nově i v Louce u pomníku vedle tamního obecního úřadu. „Nikdy nezapomeneme uctít jejich památku, vždyť mezi oběťmi bylo i sedm
obyvatel města Lomu,“ upozorňuje Kateřina
Schwarzová
Dobývací prostor dolu Pluto, který dnes již
neexistuje, měl plochu 804 hektarů a nacházel
se na katastrálním území Lom, Růžodol, Mariánské Radčice, Louka a Horní i Dolní Litvínov.

Během října již oslavili či oslaví svá životní jubilea
tito občané města Lomu:
Vladimír Eminger, Věra Zárubová, Marie Kramářová, Miroslav Řeháček, Jana Šímová, Petr
Daněk, Jiřina Urbánková, Jan Koczký, Rudolf
Mareš, Věra Jakubeková, Václav Sirotek, Hana
Tondrová, Věra Šidelková a Marie Angerová.
Hodně pohody, zdraví a životního optimismu
přeje vedení města.

Vzpomínáme
Dne 13. října uplynuly
tři roky od úmrtí našeho milovaného manžela, tatínka, dědečka, pradědečka a bratra pana
Pavla Hrušky. S láskou
v srdci stále vzpomíná
zarmoucená celá rodina.

U příležitosti výročí nešťastné události se letos
uskutečnil pietní akt i v Louce u Litvínově. Květiny pokládá starostka Lomu Kateřina Schwarzová s dcerou a starosta Meziboří Petr Červenka.

Letní aktivity seniorů
Senioři z KS Lom 1 během léta nezaháleli,
setkávali se při různých akcích, na výletech
i během výroční členské schůze.
V červnu, červenci a srpnu se členové klubu
sešli v hojném počtu a povídali si u opékání
špekáčků u restaurace Sokolovna a absolvovali
i dva výlety. Po dlouhé pauze se uskutečnil červencový zájezd do Nelahozevsi, Veltrus a Kralup nad Vltavou, v srpnu pak návštěva Krásného Dvora, Podbořan a zámku Valeč. I touto
cestou děkujeme paní starostce Schwarzové
a celému vedení města, že jsme mohli navštívit
další krásná místa naší vlasti.
Výroční členská schůze se uskutečnila v polovině září v Kulturním domě města Lomu v jejímž rámci se oslavilo MDŽ, kulaté i půlkulaté
narozeniny našich členů i Den seniorů. Zavítal
mezi nás radní a zastupitel Bronislav Schwarz,
ale i předseda KRS Ústí nad Labem a předsedkyně RV Most, za což jim děkujeme. K tanci

i poslechu hrála živá hudba, ženy dostaly dárek,
pro všechny bylo připravené pohoštění, a hlavně
panovala dobrá nálada. Děkujeme za přípravu
upraveného a vyhřátého sálu kulturního domu
i manželům Hejskovým za pohoštění.
Nyní se již těšíme na cestu do lázní Mšené.
Přejeme všem lomským, tedy i hornolomským
občanům hodně zdravíčka a vzájemného potkávání bez roušek.
Marie Pauchlá, předsedkyně KS Lom 1

„Kytičku na hrob pokládáme, chviličku postojíme a s bolestí v srdci vzpomínáme.“ Dne
30. září uplynulo smutných 27 let, co nás opustil můj manžel Rudolf
Jonáš. Stále vzpomíná
manželka a děti. Kdo jste ho znal, vzpomeňte s
námi. Děkuje M. Jonášová.
„Těžko se s Tebou loučilo, těžké je bez tebe žít,
láska však smrtí nekončí, v srdci Tě stále budu
mít.“ Dne 27. srpna jsme
si připomenuli páté
smutné výročí úmrtí pana Petra Lausmana. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Děkuje přítelkyně Jarka.
Je to již šest let, co nás 10.
října navždy opustila naše
maminka a babička paní
Vlasta Mužíková. Děkujeme všem, kdo s námi
vzpomínkou uctí její památku. Dcera Vlasta a syn
Václav s rodinami.
Dne 7. října uplynulo
již 10 let, kdy nás navždy opustil pan Jaroslav Novák. Stále vzpomínají manželka Milena
a synové s rodinami.

Tajemné stezky: Z hradu na hrad středním Krušnohořím
Knihu Z hradu na hrad středním Krušnohořím
spisovatelka Otilie K. Grezlová představí čtenářům v rámci křtu a autogramiády 7. října v 16.00
v sále zámku Valdštejnů v Litvínově. Putování
a povídání autorka zahájí Jirkovem a Červeným Hrádkem a uzavře u nás v Lomu. Ujišťuje
přitom, že čtenáři se nudit rozhodně nebudou.
Po knize Hornickou slávou středního Krušnohoří tentokrát spolu s autorkou doputujeme
přes mnohé pozoruhodné obce, hluboké lesy,

a ještě hlubší údolí také do Brandova, na Horu
Svaté Kateřiny a do Českého Jiřetína. Nevynecháme vodní nádrž Fláje, zastavíme se na
zámku Jezeří. Skončíme Litvínovem a rozloučíme se v Lomu.
Charakter krajiny zejména v jižní části
má stigma blízkosti silné průmyslové oblasti
a městské zástavby, na druhou stranu nás
ohromí skalnatá a velmi příkrá údolí, jimiž je
tato část hor pověstná.

„To, že čas rány hojí, je
jen zdání, stále je bolest
v srdci a tiché vzpomínání.“ Dne 27. září uplynul smutný rok, kdy nás
navždy opustil náš milovaný bratr Jan Schubada. S láskou stále
vzpomínají sourozenci Martina, Alena, Pavel
a Eduard s rodinami.
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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: Miroslav Kadeřábek
Určitě si řada z našich čtenářů někdy všimla historických kusů vojenské
techniky, které je občas možno zahlédnout na silnicích. Jedná se o auta
či motocykly, které si jejich majitelé sami zprovozňují, opravují a samozřejmě hýčkají. Jedním z takových nadšenců je i Miroslav Kadeřábek,
kterého láska k vojenské historii provází od dětství a dnes je koníčkem
i jeho rodiny. A tak právem patří mezi lomské šikovné ruce. Díky němu
se tentokrát můžeme seznámit se starou vojenskou technikou.

„O vojenskou historii, a hlavně
o období II. světové války se zajímám již od dětství. Zajímá mě ale
vlastně vše, co se týká vojenství.
Dnes už jsou maskáče mým každodenním oděvem, který vyměním za
montérky ve chvíli, kdy v garáži pečuji o svého vojenského veterána.
Vše začalo, když jsem jako dítě
chodil do tehdejšího loučenského
skautského oddílu. Učili jsme se,
jak s minimálním vybavením přežít v přírodě, a to mi učarovalo. Ze
skauta jsem přešel k trempování
a měl jsem štěstí, že jsem potkal

lepšení. Dnes jezdím na motocyklu Ural s lodičkou, kterou jsem si
opravil, zprovoznil a vylepšil do
vojenského stylu. Je to stará ruská
výroba a svůj účel plní. Vyrábí se
již od II. světové, a i když prošla řadou změn, „sajda“ zůstává.
Je super, protože v ní můžu vozit syna Míru, který kvůli věku na
motorku ještě nemůže.
Motorka nám sloužila řadu let,
ale časem jsme začali uvažovat
o automobilu, a to hlavně na použití v zimě. A tak nám do sbírky
přibyl VW Brouk, vyráběný pro

Jsme rádi, že si na válku můžeme jen hrát!
podobnou partu nadšenců jako já
a mohl se tomuto životnímu stylu
naplno věnovat. Protože vojenský
život je o houževnatosti, otužilosti, souvisí vlastně hodně s trempinkem. Vždy se mi líbily také
motorky, a tak jsem si pořídil motorku se sajdkárou.
První byla JAWA, ale chtělo to
něco silnějšího, tak jsem postupně
vystřídal řadu značek a vždy jsem
jim přidal vojenskou vizáž. Začal
jsem jezdit na srazy lidí se stejným
zaměřením a stále přemýšlel o vy-

Bundeswehr, se kterým jezdí
hlavně manželka. Původně jsme
ho používali v zimě, ale časem
jsem ho přizpůsobil jako kabriolet, se kterým je daleko zábavnější
jízda. Jezdíme na víkendy kempovat celá rodina, protože do auta se
přece jen vejde více vybavení.
Dále sbírám jednotlivé části
polního vojenského oblečení
a maskáče pro běžné nošení. Zaměřil jsem se na výbavu ruské armády, která se mi hodí k motorce
a jejich současná výbava má
hodně druhů maskování,
které se mi líbí, jsou pohodlné a hodně vydrží.
S partou kamarádů
stejného ražení jezdíme
několikrát do roka na
soukromé srazy, ale také
na veřejné akce, kde si
lidé mohou prohlédnout
naši techniku. Letos jsme
se například předvedli
na Osecké pouti. Často
jezdíme do Chomutova
na „Kočičák“. U muzea
Československého opevnění při větších akcích
sloužíme jako kulisa.
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Tam jsem také letos oslavili s mou
partnerkou svatbu po patnácti letech společného soužití. Manželka
je mou oporou a moc si jí vážím,
protože mě podporuje v mých zájmech a nestydí se lézt do maskáčů
a absolvovat se mnou všechna setkání a srazy. Od deseti měsíců
věku s námi jezdí i syn, kterému
je dnes již jedenáct a dva roky je
skautem v Litvínově.
Na srazech si většinou někde
na louce u lesa postavíme stan,
sejdeme se u společného ohně
a předáváme si navzájem zážitky
a zkušenosti a také si v rámci sběratelství vyměňujeme různé předměty, týkající se vojenství. Vše

máme samozřejmě na povolení
a podmínkou je ochrana přírody.
Velkým zážitkem je pro nás tak
zvaná spanilá jízda, kdy celá kolona s vojenskými veterány projíždíme krajinou a řadou vesnic.
Jsme jako malí kluci, kteří si rádi
hrají a na chvilku si připadáme
jako opravdoví vojáci. Jsme armádní nadšenci, ale jsme rádi, že
si na válku můžeme jen hrát!
Vojenství je můj velký koníček,
vlastně se dá říci, že veškerý volný
čas dělím mezi rodinu, která je pro
mě nejdůležitější a vojenskou zálibu. Nejvíce času věnuji údržbě
a opravám techniky, která chce
své, aby dobře sloužila.“
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