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

V Kulturním domě Lom pracovnice městské knihovny
intenzivně dokončují novou výzdobu všech prostor, neklamná známka toho, že se blíží plesová sezóna.

Pozor! Komunikace pod železničním viaduktem v Lomu
pod kostelem bude po určitou dobu neprůjezdná
Vodohospodářská stavební,
spol. s r.o. pokračuje v opravě
a rekonstrukci koryta a krycí
desky Lomského potoka na ulici
Československé armády (ČSA)
v prostoru železničního viaduktu.
Jedná se o silnici II/256, kde z důvodu havarijního stavu opevnění
koryta Lomského potoka budou
probíhat výkopové práce při celkové uzavírce. Akce se plánuje
od 20. dubna do 31. července tohoto roku. „Objízdná trasa povede po silnici I/27 a III/2564 přes
obec Louka u Litvínova,“ upozorňuje řidiče starostka města Kateřina Schwarzová a pokračuje: „Pro

Poděkování za vánočně vyzdobená okna
„Jsem ráda, že svou aktivitou přispíváte ke zkrášlení města
a velmi vám za to děkuji,“ uvedla
mimo jiné starostka Kateřina
Schwarzová během slavnostního
předávání cen nejlepším účastníkům soutěže „O nejhezčí vánoční
výzdobu okna“.
Organizátorky tradiční celoměstské akce, pracovnice
knihovny, zkontrolovaly přihlášená vánočně vyzdobená okna
v době od 16. do 20. prosince.
Z pohledu soutěže je škoda, že při
svých kontrolách viděly mnoho

krásně vyzdobených oken i domů,
ale přitom je jejich majitelé nepřihlásili. Na druhou stranu je velmi
pozitivní, že Lomáci si spontánně
své příbytky krášlí a přispívají
k ještě lepšímu dojmu z celého
města. „Za to děkuji i všem ostatním obyvatelům Lomu,“ dodala
Kateřina Schwarzová.
Ceny od starostky Lomu převzala Adélka, Katka a Magda
Kubů, Viktorie Maňáková, Valentýna a Matyáš Vaňovi, Marek
Hada, Tadeáš a Petr Trčkovi i Daniel Gaži.

chodce bude pracovní místo ohraničeno plotovými zábranami nebo
oranžovým plastovým plotem.“
Celá akce bude koordinovat s rekonstrukcí mostu evidenční číslo
27-011 na silnici I/27 u Litví-

nova a rekonstrukcí železničního
přejezdu P 2168 v Louce u Litvínova. Bližší informace zájemci
získají na MÚ v Lomu, na webových stránkách města a v následném vydání Lomské radnice.

Obyvatele Lomu i řidiče žádáme o větší obezřetnost již v době
od 4. do 7. 3. a od 22. března do 17. dubna, kdy povede přes naše
město objízdná trasa kvůli rekonstrukci železničního přejezdu
P 2168 v Louce u Litvínova.

Nový vrt umožní monitorování
podzemní vody v uhelné sloji
V areálu bývalého dolu Kohinoor I vrtná souprava provádí
hydrogeologický vrt, který spolu
s dalšími z projektu VODAMIN II
poslouží k monitorování hladiny
podzemní vody pod městem Lom
a okolím. Díky vrtu hlubokému
396 metrů bude možné sledovat
hladinu spodní vody v uhelné sloji
v návaznosti na postupující těžbu
v povrchovém dolu Bílina a odhalit případnou kontaminaci důlních vod z průmyslových činností
v okolí.
„Vedle monitoringu změn
výšky hladiny podzemní vody vá-

zané na uhelnou sloj vrt umožní
odběr vzorků podzemní vody pro
analýzy,“ vysvětluje starostka
Lomu Kateřina Schwarzová důležitost stavby „Vodamin II – Monitorovací vrt Kohinoor“.
Vrtná souprava v areálu bývalého dolu Kohinoor I provozovala nepřetržitě, protože tento vrt
patří do celé řady dalších, které
se v rámci Česko-saského projektu vytvoří. Projekt má skončit 31. května tohoto roku. „Obyvatele v okolí dané lokality ještě
i touto cestou prosím o trpěliPokračování na str. 2

Strana 2 | Zpravodajství

Lomská radnice  ročník X.  číslo 2  únor 2020

Jedna paní povídala... (aneb Drbárna z lomských ulic)
V uplynulých týdnech městem proběhla fáma o předraženém silvestrovském ohňostroji
a o komplikovaném vstupu do
městského úřadu přes Poštu
PARTNER Lom u Mostu 1. Tentokrát se má v Lomu zrušit základní

škola. A jaká je pravda vysvětluje
její ředitel Jaroslav Zajíc:
„V pravidelných intervalech
se v našem městě šíří lživé informace, které se vztahují k naší
škole. Nejčastější takovou zprávou je, že se škola bude rušit.

ČSÚ bude zjišťovat i v Lomu
životní podmínky domácností
Český statistický úřad (ČSÚ)
organizuje i v roce 2020 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České
republice – Životní podmínky
2020 (EU SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto projektu.
Smyslem je zisk dlouhodobě
srovnatelných údajů o sociální
a ekonomické situaci obyvatel
v celkem 34 evropských zemích.
Dalším cílem je zisk dat pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. „Šetření se uskuteční od 1. února do 24. května
a to i v městě Lomu,“ upozorňuje
starostka Kateřina Schwarzová.
Tazatelé po celé republice osobně
navštíví téměř 11,5 tisíce domácností. Zahrnuty byly do šetření na

základě náhodného výběru provedeného počítačem.
„Terénní pracovníci zapojení
do šetření se budou prokazovat
průkazem tazatele Českého statistického úřadu a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti,“ vysvětluje
starostka, na co si mají občané
města dát pozor, když se jim budou prokazovat terénní pracovníci provádějící šetření.
„Ve všech fázích zpracování
je zaručena anonymita zjištěných
údajů a získaná data jsou důsledně
chráněna,“ uvádí v dopisu mimo
jiné Ing. Roman Bechtold, ředitel Krajské správy ČSÚ v Ústí nad
Labem. Celý text informačního
dopisu je uveřejněn na webu města
a Facebooku Lomská radnice.

Blíží se měsíc čtenářů
I v letošním roce se lomská
knihovna připojí k celostátní
akci „Březen – měsíc čtenářů“,
jejímž cílem je posilovat společenský význam četby a knihoven.
Knihovnice připraví zajímavý
program pro děti z obou mateřských škol i pro žáky ZŠ Lom

o knihách, jejich spisovatelích
a ilustrátorech, připomenou například i významná výročí českých či
světových osobností. V roce 2020
se oslaví 430. výročí narození
Jana Amose Komenského, proto si
i lomská knihovna připomene
osobnost Učitele národů.
Besedy pro žáky budou doplněny o vědomostní soutěže a soutěže
ve čtení – o nejlepšího
čtenáře. Vyvrcholením
letošní celostátní akce
„Březen – měsíc čtenářů“ je již dvacátá Noc
s Andersenem, která letos připadla na pátek
27. března. Více informací na čtvrté straně této
Lomské radnice nebo
na webu města Lom –
www.mesto-lom.cz.

K akci „Březen – měsíc čtenářů“ se svými aktivitami každoročně hlásí více než 400 aktivních veřejných knihoven z celé České republiky.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil v roce 2020 již
jedenáctý ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti.

Nic takového pochopitelně nehrozí. Opak je pravdou. Vedení
města školu a školky dál plně
a významně podporuje a intenzivně spolupracuje na dalším rozvoji a zkvalitňování vzdělávání
v našem městě. O významné pod-

poře města svědčí i fakt, že pro letošní rok 2020 byl škole a školkám navýšen finanční příspěvek
ze strany města o 20 %. Každému
je pak jasné, že pokud by chtělo
město školu rušit, dá jí peněz
méně, a ne takto významně více.“

Přijďte si pochutnat na
tradičních vepřových hodech
V neděli 8. března od 9 do 15 hodin
na náměstí Republiky
V prodeji ovarová polévka, gulášek
a další zabíjačkové pochoutky
Zve město Lom spolu
s Krušnohorskými uzeninami J+J Radoš s.r.o.

Nový vrt umožní monitorování...
Dokončení ze str. 1
vost a shovívavost,“ žádá Kateřina Schwarzová a upozorňuje,
že na základě stížnosti občanů
hned 14. ledna oslovila Palivový
kombinát Ústí nad Labem s. p. ve
věci snížení hluku na stavbě „Vodamin II – Monitorovací vrt Kohinoor“. Stavbyvedoucí daného
vrtu slíbil maximální možné
snížení hluku vrtné soupravy.
Rovněž vedoucí oddělení technického dozoru dané stavby přislíbila zvýšený dohled nad prováděnou činností.

Hlavním cílem tohoto Česko-saského projektu je zajištění
opatření v oblasti ochrany kvality podzemních a povrchových
vod v přeshraničních povodích.
V rámci této aktivity budou realizovány hydrogeologické vrty,
které umožní monitorování hladin
a stavu důlních vod a informace
z těchto aktivit získané poslouží
jako podklad pro zpracování informační databáze. Databáze bude
sloužit při rozhodování o využití podzemních vod například při
územním a investičním plánování.

Doba realizace projektu VODAMIN II uskutečněného za finanční podpory EU z Programu na podporu přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014–2020 je
od 21. 09. 2016 až 31. 05. 2020. Kooperačními partnery je Palivový kombinát Ústí Státní podnik, Vysoká škola báňská – Technická
univerzita, TU Bergakademie Freiberg, Hochschule Zittau Görlitz
a SAXONIA - Standortentwicklungs- und -verwaltungsgesellschaft
mbH. OHK Most převzala roli koordinátora.

V době, kdy čtete tyto řádky, by mělo být již hotovo, protože vrtná souprava měla skončit činnost v areálu bývalého dolu Kohinoor I v závěru první
únorové dekády.
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Ve sbírce se tentokrát vybralo 420 kilogramů krmiva pro psí útulek
Již se stalo tradicí, že město Lom
vyhlásilo sbírku krmiva ve prospěch psího útulku v Litvínově.
V rámci akce „Štěkání na Ježíška“ byla přichystána i výtvarná
soutěž pro děti „Mé oblíbené zvířátko“, kdy děti k namalovanému
obrázku připojily potravinový
příspěvek pro pejsky.
Do sbírky, která se uskutečnila
od 1. listopadu do 19. prosince,
se zapojili jednotlivci i skupiny
z Lomu, Litvínova i Mariánských
Radčic. „Velmi si vážíme pochopení našich obyvatel, kteří přispěli,
ale i pomoci od lidí z okolních
měst,“ chválí starostka Kateřina
Schwarzová a dodává: „Velký dík

zasluhují i tradiční dárci Klub seniorů Lom či žáci a učitelé ze ZŠ
Lom.“ Příspěvky od dárců se doplnily o krmivo, které se zakoupilo
z dobrovolných finančních částek
vybraných na akcích města – Rozsvícení Vánočního stromu a Dětský Silvestr.
Do vánoční sbírky „Štěkání na
Ježíška“ ochotní dárci věnovali
pytle granulí, konzervy, psí kapsičky a další pamlsky o celkové
hmotnosti 420 kg. Vedle různých
druhů krmiva se mezi dary našla
i vodítka, míčky a deky.
První sbírka na litvínovský psí
útulek byla v Lomu vyhlášena
v roce 2003.

Ve výtvarné soutěži na téma „Mé oblíbené zvířátko“ cenami starostka Kateřina Schwarzová odměnila vítěze Adriana Bandi, Denisku Rendlovou, Galinku Němcovou, Marii Magdalénu Vaňovou,
Natálii Nejedlou, Kristýnu Mošovskou a Daniela Svobodu. Drobné dárky mladým výtvarníkům přidali i pracovníci litvínovského
psího útulku.

Poradna: Nově platí oznamovací povinnost již pro chovatele
tří a více fen starších jednoho roku
Již dva roky platí v České republice povinnost chovatelů
pěti a více fen starších dvanácti
měsíců (až na výjimky stanovené zákonem) hlásit své chovy
příslušné krajské veterinární
správě. Pozor, od poloviny ledna
tohoto roku se upřesnění týká již
chovatelů tří fen. Ucelené info je
na webu města Lom.
„Novela veterinárního zákona
s účinností od 15. ledna 2020 tuto

povinnost nově rozšiřuje a chovatelům ukládá povinnost oznamovat již chov tří a více fen starších
12 měsíců, a to do sedmi dnů ode
dne, kdy bylo tohoto počtu dosaženo,“ upozorňuje chovatele psů
v Lomu starostka Kateřina Schwarzová a dodává: „Pokud dojde
k následnému snížení počtu fen
v chovu pod tři, je chovatel povinen oznámit i tuto skutečnost.“
V případě, že ve společné domác-

nosti žije více chovatelů, zvířata se
sčítají a oznamovací povinnost má
za celou domácnost pouze jeden
její člen. „Cílem této úpravy je, aby
se orgány veterinární správy dozvěděly o tom, že chovatel chová větší
množství psů na daném místě. Veterinární zákon ukládá povinnost
nahlásit počet zvířat a místo chovu.
Úřední veterinární lékaři pak mohou pravidelně prověřovat, zda
v chovu nedochází například k tý-

rání zvířat,“ uvádí MVDr. Rita Tesařová, veterinární inspektor – odborný rada, Krajská veterinární
správa SVS pro Ústecký kraj.
Rozšířené informace o oznamovací povinnosti již pro chovatele tří a více fen starších jednoho
roku, zodpovězené nejčastější dotazy k této problematice i formulář
k oznámení chovu je uveřejněn na
webu města www.mesto-lom.cz
v záložce Aktuality.

Nezapomeňte uhradit poplatek ze
psa do 31. března
Obyvatelé Lomu i letos za svého
psa zaplatí poplatek 250 korun
a za druhého a každého dalšího
u téhož držitele 375 korun. „Výši
těchto poplatků město zachovalo,
i když mu legislativa umožnila
navýšení částek,“ říká starostka
města Kateřina Schwarzová
a zároveň upozorňuje na změny.
Nově platí snížená sazba poplatku (75 Kč) pro všechny obyvatele starší 65 let a nadále je též
úleva pro poživatele starobního

důchodu. Od poplatku jsou osvobozeny zcela osoby s průkazem
ZTP a ZTP/P, přičemž zde platí
povinnost nárok na osvobození
prokázat, jinak osvobození zaniká.
Dále jsou od poplatku osvobozeny
osoby, které převzaly psa z útulku,
a to po dobu jednoho roku.
Starostka rovněž připomíná,
že je nutné jakoukoli změnu hlásit
městu Lom do 15 dní od okamžiku,
kdy nastala. Splatnost poplatku je
k 31. březnu příslušného roku.

Pozor! V souladu s novelou zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích upozorňujeme na nové obecně závazné vyhlášky, se kterými se může každý občan seznámit na webu města Lom v sekci
„městský úřad“ a v záložce „vyhlášky, pravidla, řády a nařízení“.
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Do knihovny po roce opět se spacákem a karimatkou
Rok uběhl jako voda a dětští čtenáři ve věku 7 až 13 let mohou opět prožít zajímavou a napínavou noc s dánským pohádkářem Hansem Christianem Andersenem i v Městské knihovně Lom. Dvacátý ročník mezinárodní pohádkové Noci s Andersenem se chystá na pátek 27. března.

Akci organizuje Klub dětských
knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. „Také
naše knihovna se připojí, letos již po
třinácté,“ říká knihovnice Jitka Riegrová. Na mladé čtenáře opět čeká
povídání nejen o knihách H. Ch.
Andersena, soutěže, kvízy, doplňovačky, hádanky, výtvarná dílnička
a samozřejmě večerní čtení i přenocování v knihovně, která čítá více
než 22 000 svazků. Novinkou je nahlédnutí do krušnohorských pověstí

během přednášky Jiřího Wolfa, odborníka z Muzea města Duchcova.
Asi nemá cenu připomínat,
že štěstí přeje dříve přihlášeným, protože počet míst je omezen kapacitou lektorů. Rodiče
by proto neměli zbytečně otálet
s přihlášením svého dětského čtenáře. Bližší informace zájemci
získají například na telefonu číslo
476 769 874 nebo při osobní návštěvě lomské knihovny, kde získají i přihlášky.

V roce 2019 se uskutečnila devatenáctá pohádková Noc s Andersenem
na více než 1 600 místech s odhadovanou účastí 95 000 malých i velkých
účastníků. Díky originálnímu projektu mohly děti ve 21 zemích světa
přespat v neobvyklém prostředí knihovny, ale i zažít legraci, dozvědět
se nové zajímavosti a třeba i přijít na to, že čtení knížek, ať papírových
či elektronických je zábavnější než hry v počítači či mobilním telefonu.

Krušnohorská strašidla

Lomská radnice letos připravila nový seriál krušnohorských pověstí. Podkladem jsou mimo jiné Jiřím Wolfem z Muzea města Duchcova
sesbírané pověsti a příběhy o strašidlech, skřítcích a dalších zlých i hodných bytostech Krušných hor. Přejeme Vám mnoho zábavy a poučení.

Maribyla – spravedlivý duch Krušných hor
Stejně jako mají Krkonoše svého
Krakonoše, mají Krušné hory spravedlivou Maribylu (někdy Mařebylu, německy Marzebilla), o které
jako první psal již v roce 1863 historik Josef Virgil Grohmann v německy publikované sbírce české
mytologie Pověsti z Čech a Moravy.
Podle legendy byla Maribyla
dcerou hradního pána z Vlčího vrchu
poblíž Přísečnice. Protože byla velmi
krásná, ucházelo se o ni mnoho mladých rytířů z okolí i z dalekých krajů,
avšak bez úspěchu, neboť ona svou
lásku přislíbila rytíři z hradu Sonnenbergu (dnes městečko Výsluní 12 km
nad Chomutovem). Otec jim vystrojil velkolepou svatbu. Na ni se dostavil také rytíř z Hausberku (dnes
zaniklý hrad nad Černicemi), jeden
z odmítnutých ctitelů, který ale myslel jen na pomstu. Příležitost mu
dal rytířský turnaj, pořádaný na počest novomanželů. Rytířská hra se
tak proměnila v krvavý boj a skončila smrtí rytíře z Výsluní. Nešťastná
nevěsta pak svolala na vraha svého
ženicha hroznou kletbu, svému milému sejmula z levé ruky turnajovou
rytířskou rukavici a zmizela v hlubokých lesích a již nikdy se do rodného
hradu nevrátila.
Od té doby se zjevuje jako
dobrý duch Krušných hor v podobě
dívky ze šlechtického rodu. Oblečena bývá v bledě zelených šatech
s rostlinnými motivy, které splývají

s okolím. Protože je nevěsta, má
stále bílý průhledný závoj, do kterého halí sebe nebo něco, co chce
skrýt. Vždy nosí na levé ruce stříbrnou turnajovou rukavici na památku svého mrtvého ženicha,
stříbrný pancíř, ve vlasech stříbrnou čelenku a stříbrnou sponu na
opasku. Někdy se zjevuje jako prosté děvče z lidu nebo jako stařena,
ale vždy s rukavicí a závojem.
Dobrým lidem pomáhá, zlým
zlo oplácí. Když se někdo k lesu
nebo k lidem špatně chová, vystoupí Maribyla z mlhy a nechá ho
zbloudit do močálů a bažin. Slušné
a hodné lidi zase ráda zavede na
místa plná borůvek, ostružin, malin a hub, nebo jim dokonce ukáže
místo, kde se skrývá starý poklad.
Tak milí poutníci, až budete putovat po horách Krušných ať už
za sběrem lesních plodů nebo jen
tak za poznáním a potkáte dívku
nebo stařenku, která se jakoby
z mlhy najednou vynoří, slušně pozdravte a chovejte se v lese jaksepatří. Možná vám dobrá Maribyla
svou přízeň prokáže.
S příběhem o Maribyle a o dalších tajemných místech Krušných
hor se můžete seznámit v dokumentu z cyklu Krušné ho(ro)ry na
internetové stránce www.krusnehorory.cz. Na jeho vzniku se spolu
s Destinační agenturou Krušné
hory podílelo i město Lom.

Graficky ztvárnila podobu tajemné Maribyly výtvarnice mosteckého Divadla rozmanitostí Marie Stejskalová. Poprvé ji mohli vidět návštěvníci zámku Jezeří v září 2000.
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Rok 2020 přichystal dětem nové zážitky, plány i překvapení
Hned první den po prázdninách
MŠ Lom navštívilo oblíbené divadélko „Ondřej“ s představením
„Vánoční příběh“. Následující den
akreditovaná firma provedla každoroční screeningové vyšetření
zraku. Děti si rovněž postupně rozbalily dárečky, které na ně čekaly
pod stromečkem – nové didaktické pomůcky, hračky i pomůcky
na cvičení. Obrovský úspěch měla
motorická nášlapná dráha a „říční
kameny“. Lomská mateřská škola
také úspěšně pokračuje v environmentálním projektu „Recyklohraní“, o kterém se Lomská radnice již několikrát zmiňovala.
Děti v rámci druhého letošního úkolu navštívily sběrný dvůr
a požární zbrojnici a prostřednic-

Děti z MŠ Lom v rámci druhého letošního úkolu se prostřednictvím pohádkového příběhu seznamovaly s procesem recyklace drobného elektromateriálu.

tvím pohádkového příběhu se seznamovaly s procesem recyklace
drobného elektromateriálu. Poznávaly a objevovaly v našem městě
červené kontejnery na drobný
elektroodpad a společně s „Dlouhým“, „Širokým“ a „Bystrozrakým“ mapovaly jednotlivé vzdálenosti těchto kontejnerů od sebe.
Na zmíněném úkolu děti se svými
učitelkami pracovaly venku, ale
i ve třídách, kde na zpracovaném
plánku města jednotlivé délky měřily provázkem, nebo vzdálenosti
krokovaly.
V únoru by se učitelky rády
s dětmi zaměřily na pomoc zvířátkům, ale o tom až zase příště.
Jitka Strýhalová
vedoucí MŠ Lom

Jak můžeme pomoci ptákům a zvířatům se s chladným počasím co
nejlépe vyrovnat? Přikrmujme, ale s mírou a vhodným krmením!
Tento způsob zimy zdá se být poněkud rozmarným, dala by se parafrázovat zlidovělá průpovídka z filmu Rozmarné léto při hodnocení současného počasí. Jisté je, že mnoho ptáků odlétlo do teplých krajin,
mnoho zvířat se uložilo k zimnímu spánku. Ti, co statečně zůstali po
celou zimu, lépe snášejí minimální sněhovou nadílky i mírný mráz, ale
při nedostatku potravy strádají. Stahují se k parkům a zahradám, kde
hledají naši pomoc. Máme tu období přikrmování, a tak je nejvyšší čas
si připomenout, jaké krmení je vhodné a co do krmítek nepatří.

Krmítka pro ptáky by měla být
na místě chráněném před vlhkostí
a deštěm, nejlépe zastřešená. Je
také důležité krmítko pravidelně
čistit od trusu a starých zbytků,
abychom zabránili infekcím a plísním. Hygiena je velmi důležitá,
proto je třeba se o krmítko starat trochu víc, než tam jít jen občas nasypat. Lépe je udělat několik
menších krmítek než jedno velké,
zabráníme tak šarvátkám ptáků
o místo. A samozřejmě musíme
krmítko umístit tak, aby se na něj
nedostala kočka. Ptákům můžeme
předkládat jakákoli semena jako
slunečnice, proso, konopí, mák či
řepku. Pro zpestření můžeme přidat i ovesné vločky, strouhanou
mrkev nebo neslané a neškvařené
sádlo či lůj.
Mezi zvířata, která potřebují
v zimě dostatek krmiva patří i veverky. Ačkoli se na zimu pečlivě
připravují, náš zdroj potravy se pro
ně může stát velkou pomocí, protože veverčí mláďata přicházejí na
svět na přelomu února a března,
kdy je situace nejkritičtější. A protože bydlíme na úpatí Krušných
hor, mnozí z nás se s veverkami
na zahradách běžně setkávají,

a tak i jim můžeme přilepšit. Jako
krmítko pro veverky se osvědčila
dřevěná bednička se šikmou stříškou z lehkého plexiskla na pantech, které zvířátko dokáže nadzdvihnout. Jak vyrobit krmítko
pro veverky najdete například na
www.veveratka.cz. Hotové krmítko seženeme i na internetu. Do
krmítka dáme oblíbené
lískové nebo vlašské
oříšky, semínka slunečnice, dýně, případně
bukvice nebo jedlé
kaštany.
Někteří lidé nosí
v zimě potravu i do krmelců pro vysokou
zvěř. Tam je vhodné
seno z jetele nebo vojtěšky, dobře usušené
pečivo, zbytky větviček z ovocných stromů,
které nám zbyly při
prořezávkách na zahradě, nebo nezkažené
zbytky ovoce a zeleniny. Ale pozor, pokud
nosíte do lesa jako příkrm obilí, tak jedině
oves a pokud brambory, tak ty jedině bez

nestravitelné slupky! A kaštany
a žaludy také v omezeném množství, při konzumaci většího množství hrozí totiž lehké otravy.
Veškeré krmivo, které ptákům
a zvířatům podáváte musí být buď
čerstvé nebo v sušené podobě. Nikdy jim nedávejte to, co byste sami
nejedli. Tím je míněno hlavně plesnivé nebo jinak znehodnocené krmení. V žádném případě nedávejte
čerstvé pečivo, suché těstoviny ani
žádné kynuté výrobky. Krmení dávejte nejlépe do krmelců či jiné suché místo, ne na zem.
V zimě myslíme také na naše
chlupaté kamarády. Psi, kteří jsou

stále venku, by měli mít zateplenou boudu a v ní nejlépe slámu,
která nedrží vlhkost. Potřebují
také dostatek kvalitního krmení
a stálý přísun čerstvé vody hlavně
v mrazech. Zahánět žízeň sněhem
jim totiž nedělá dobře.
Pomoc našim opeřeným
a chlupatým kamarádům přečkat nepříznivé období je dobrým skutkem, ptáci i zvířata se
nám odvděčí při pomoci likvidace škůdců a svou přítomností
umocní krásu zahrady a lesa
v každé roční době. A naši domácí
mazlíčci nám budou věrnými
a oddanými společníky.
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Lomští školáci se zúčastnili výtvarné soutěže s mezinárodním ohlasem
Základní škola Lom se opět
zapojila do mezinárodní spolupráce. „Po tradičním projektu na
podporu čtení, kde jsme se spojili s partnerskou školou na Slovensku, jsme se zapojili i do významné výtvarné soutěže,“ uvádí
ředitel školy Jaroslav Zajíc. Tématem bylo zpodobnit Pohádkový
nový rok s inspirací v pohádce
Tři oříšky pro Popelku. Soutěž
se uskutečnila pod záštitou Svobodného státu Sasko. „Práce našich žáků byly vystaveny Muzeem
hlavního města Prahy v Zámeckém areálu Ctěnice. Těší nás, že
se díla lomských žáků líbila našim německým partnerům i porotě

z Muzea hlavního města Prahy,“
dodává Jaroslav Zajíc.
Výtvarná soutěž byla vyhlášena pro žáky základních škol

Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje. Celkem se zúčastnilo 32 škol, ze kterých bylo
do soutěže zasláno 611 obrázků.
Ze zaslaných obrázků byl vybrán
jeden vítězný obrázek, který byl použit jako motiv novoročního přání.
Autorkou je dvanáctiletá žákyně
ze Základní školy
T. G. Masaryka
a gymnázia Česká
Kamenice.

Aktuality ze školních lavic
Od poloviny března začnou děti z MŠ Loučná a MŠ Lom jezdit
na každoroční lekce plavání. Vedení města i letos zajistilo celou úhradu nákladů na dopravu. Ta bude letos významně dražší, protože se děti budou dopravovat mikrobusem vybaveným
na všech sedadlech bezpečnostními pásy. Ovšem větší bezpečnost dětí je pro vedení školek i města prioritou.

Místo sněhu využívají nové pomůcky
pro sport a pohyb
I děti z MŠ Loučná marně čekají
na sníh. Místo toho si malují, zpívají a učí se básničky se zimní tématikou, protože počasí jim bohužel ještě nevykouzlilo tu správnou
zimu, na kterou se všichni těší. Pobyt venku se musí zkracovat i kvůli
mrazům a špatné kvalitě ovzduší.
Dobrou náladu nám nic nezkazí,
protože pohybové aktivity, hry i zábavu si můžeme užít i ve třídách.
Tímto děkujeme našemu zřizovateli městu Lom za to, že neustále
dovybavuje školku nejen hračkami,
hrami a stavebnicemi, ale také napří-

klad novými pomůckami pro sport
a pohyb. Děti, i ty nejmenší, si tak
mohou přímo ve třídě postavit překážkovou dráhu z kuželů, tyčí a obručí, nebo si vyzkouší rovnováhu na
balančních kamenech, čtyřbarevném hadovi či zubaté housence.
Pro děti je to zábava a vůbec netuší, že tímto cvičením zdokonalují své pohybové dovednosti, hrubou i jemnou motoriku, koordinaci
a rovnováhu pohybu. Z toho se vedle dětí radují i učitelky.
Kateřina Zpěváčková
vedoucí MŠ Loučná

Jídelníček v ZŠ Lom: Co si můžeme objednat?
datum den

polévka

zeleninový nákyp, brambor, zelný salát

25. 02. úterý

gulášová

domácí buchty

26. 02. středa

krupicová

pražská vepřová pečeně, rýže

27. 02. čtvrtek

špenátová
s vejci

halušky se zelím a uzeným masem

28. 02. pátek

zeleninová
s kuskusem

kuřecí prsa se sýrovou omáčkou, penne

02. 03. pondělí rybí s krupicí

vepřové na žampionech, rýže

03. 03. úterý

drůbeží vývar
s kapáním

kuřecí řízek, bramborová kaše, okurka

04. 03. středa

krupicová
s vejcem

čočka s párkem, zelný salát

05. 03. čtvrtek

cibulačka

špagety s krůtím masem a zeleninou

06. 03. pátek

zeleninová
s jáhly

znojemská vepřová pečeně, houskový
knedlík

09. 03. pondělí

kapustová
s vejci

těstovinový salát s kuřecím masem

10. 03. úterý

z vaječné jíšky

drůbeží játra na slanině s rýží

11. 03. středa

zelňačka
s bramborem

buchtičky s vanilkovým krémem

12. 03. čtvrtek

kmínová

kuřecí stehno, brambor, okurkový salát

13. 03. pátek

s drožďovými
noky

hovězí na česneku, bramborový knedlík,
špenát

16. 03. pondělí jarní zeleninová

Díky městu, které je zřizovatelem i MŠ Loučná, si děti mohou přímo ve třídě postavit překážkovou dráhu z kuželů, tyčí a obručí, nebo si vyzkouší rovnováhu na balančních kamenech, čtyřbarevném hadovi či zubaté housence.

hlavní jídlo

rajská
24. 02. pondělí
s těstovinou

17. 03. úterý

vločková se
zeleninou

zelné flíčky s uzeným
zapečené rybí filé, brambor, červená řepa

Změna jídelníčku vyhrazena. Pokrmy jsou určeny k okamžité spotřebě bez skladování. Bližší informace dostanete na telefonu 734 579 193.
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Na výroční schůzi se hodnotilo i plánovalo
Senioři KS–Lom 1 uspořádali hned 6. ledna výroční členskou
schůzi. Za činnost v uplynulém roce
jim poděkovala starostka Kateřina

Schwarzová, radní Martina Šípová
a zastupitel i radní Bronislav
Schwarz, stejně jako za KRS Ústí
nad Labem předseda Alois Malý a za
RV Most předsedkyně Iva Francová.
Výroční zprávu přednesla předsedkyně lomského klubu a seznámila přítomné i s kontrolou pokladny
i celoročním hospodařením. Během

výroční členské schůze hrála živá
hudba (pan Vávra + pan Křížek),
velmi se líbilo vystoupení mažoretek
(viz. foto) ze Sportovní soukromé
základní školy v Litvínově pod vedením
Z. Vimrové a L. Radošové, za což jim patří velký dík. Akce se
tradičně konala v Kulturním domě v Lomu,
připravené bylo pohoštění, přípitek, tanec
a prostor byl i na vzpomínání nejen za uplynulým rokem. Všichni
senioři byli rovněž seznámeni s plánem akcí na rok 2020,
který každý člen obdržel.
Nyní se již všichni těší na 5. ples
seniorů, který kompletně připravuje
vedení Městského úřadu Lom. Ještě
jednou všem obyvatelům přejeme
rok plný očekávání.
Marie Pauchlá
předsedkyně KS-Lom 1
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Vedení města si váží
dlouholetých občanů
Je dobrým pravidlem, že zástupci města navštěvují s dárkem
a přáním od starostky ty občany
Lomu, kteří v daném měsíci slaví
životní jubilea. V závěru ledna starostka města Kateřina Schwar-

Rádi fotografujete či natáčíte videa? Velká soutěž je tu pro vás
Destinační agentura Krušné hory vyhlašuje
tradiční letní soutěž pro všechny nadšené
fotografy a youtubery z řad amatérů i profesionálů.
Své snímky a videa zachycující krásy Krušných hor můžete zasílat elektronicky na adresu
soutezdakh2020@seznam.cz do 31. srpna 2020.
Vítězné fotografie a videa vybere odborná porota
a veřejnost. Z vítězných fotografií bude vytvořen
kalendář pro rok 2021 a na nejlepší z obou kategorií čekají ceny v hodnotě 5 000 Kč.
Pravidla, požadavky na zaslané fotografie
i videa, ale například i podmínky účasti v soutěži se zájemci dozví v Destinační agentuře
Krušné hory o.p.s. nebo rovnou na webu www.
krusnehory.eu v aktualitách.

zová spolu s radní pro kulturu
a sport Martinou Šípovou navštívily jednu z nejstarších obyvatelek
Lomu Angelu Peškovou. Do dalších let jí přejeme hodně pohody
a optimismu.

Blahopřejeme
Během února již oslavili či oslaví svá životní jubilea tito občané
města Lomu:
Marie Meierlová, Jaroslava Kašparová, Alena Beranová, Jana
Adlerová, Eva Šťastná, Janina
Břicháčková, Václav Zeidl, Libuše Pavlátová, Jan Soudek, Blanka Brzáková a Josef Vyhnal.
Hodně pohody, zdraví a životního optimismu přeje vedení města.

Vzpomínáme

Tipy na volný čas (do 15. března)
16. 02.
19. 02.
20. 02.
21. 02.
21. 02.
22. 02.
22. 02.
22. 02.
22. 02.
23. 02.
24. 02.
25. 02.
26. 02.
29. 02.
29. 02.
01. 03.
13. 03.
14. 03.
15. 03.

dětské divadlo Pejsek a kočička jdou do divadla – Citadela Litvínov, od 16.00
Beseda s Kateřinou Marií Fialovou – Cafe Bar Citadela Litvínov, od 19.00
vernisáž výstavy Most – zánik a zrození – Oblastní muzeum Most, od 17.00
Čokofest Teplice 2020 – OC Galerie Teplice, od 14.00
koncert Návštěva u Stráníků – Docela velké divadlo Litvínov, od 19.00
The Most Halfmarathon – Autodrom Most, od 11.00
divadlo Tři mušketýři – Docela velké divadlo Litvínov, od 16.00
koncert Olga Lounová a Louners – Nový Obzor Music Arena Most, od 20.00
koncert Petr Lüfner a Zámecká sešlost – Attic music club Litvínov, od 19.00
Taneční zábava – manželé Hvozdovi – Citadela Litvínov, od 16.00
divadlo Mindgame – Líbezné vyhlídky – Citadela Litvínov, od 19.00
Masopust – zábavné odpoledne v maskách – 1. náměstí Most, od 16.00
beseda Schopnosti – Vše o životě po životě 2 – Citadela Litvínov, od 19.00
dětské divadlo Sněhová královna – Docela velké divadlo Litvínov, od 16.00
koncert Rammstein Tribute Show – Attic music club Litvínov, od 19.00
Offroad Safari České středohoří: sopečná tajemství – sraz Rico Litvínov, v 10.00 – nutno předem objednat
Tančírna – taneční večery pro veřejnost – Citadela Litvínov, od 19.00
Probouzení medvědů – ZOOPARK Chomutov, od 14.00
Offroad Safari Stezky uhlí: těžba zblízka – sraz Rico Litvínov v 10.00 – nutno předem objednat

Dne 21. ledna tomu bylo již
18 let, co nám odešla naše maminka a babička paní Jaroslava Hudecová a 2. března tomu
budou 4 roky, co jí následoval náš tatínek a dědeček pan
František Hudec. I přes velkou
bolest jsme smířeni s vědomím, že jsou zase spolu. Stále
s láskou vzpomínají dcery Jarka a Martina s rodinami.
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 naše „Lomáky“ trochu netradičně, a to jako výtvarníky, řezbáře či například malíře, kterými se stávají ve svém volném
čase. Pro všechny bylo velkým překvapením, kolik šikovných a nadaných sousedů žije v našem městě. Akce se setkala s velkým ohlasem
veřejnosti, a tak doufáme, že jsme přispěli k počátku krásné tradice a s našimi lomskými kreativci se budeme setkávat častěji. I nadále proto pokračujeme v představování našich lomských šikovných rukou.

Lomské šikovné ruce: Petra Krencová
Paní Petra Krencová se před 20 lety přistěhovala do Lomu za svým manželem z Prahy. Je maminkou dvou šikovných dětí a pracuje jako fyzioterapeutka v rehabilitačním ústavu v Meziboří. Od studentských let se
věnuje keramice, 15 let cvičí jógu, zajímá se o čínskou medicínu, o antroposofii a před pěti lety se náhodou dostala k výrobě domácích mýdel, která ji naprosto uchvátila. A tak mýdla vyrábí nejen pro potěchu
svého těla a duše, ale také pro potěšení své rodiny, přátel a známých.

„K výrobě domácích mýdel jsem se poprvé dostala na
workshopu litvínovské knihovny,
který jsem náhodou navštívila
před pěti lety. Domácí mýdla mě
velmi zaujala, tak jsem si nakoupila potřebné pomůcky a začala
doma experimentovat. Vyrábím
mýdla metodou «za tepla», která
je velmi jednoduchá i pro začátečníky. Při mírné teplotě se rozpustí mýdlová hmota, do které se
mohou přidat barvy, éterické oleje
či sušené bylinky a rozehřátá směs
se potom lije do forem, v nichž
se nechá ztuhnout. Používám asi
15 druhů vůní a mezi mé nejoblíbenější patří levandulová, meduňková, mátová, pomerančová, kokosová či třeba hřebíčková.
Mýdlovou hmotu lehce seženete na internetu, já používám
tu z Anglie bez parabenů a karcinogenních látek. Dále je potřeba
nádoba na rozehřátí hmoty, silikonové formičky na tvary mýdel,
barvy do mýdel a éterické oleje,
popřípadě sušené byliny. Výroba
domácích mýdel je rychlá, zábavná a zvládne ji úplně každý.
Používám to nejlepší, co příroda
nabízí.
Nejprve jsem mýdla používala
sama a když jsem zjistila, že mi
hladí nejen kůži, ale také duši, začala jsem je rozdávat rodině a přátelům. Překvapila mě jejich zpětná
vazba, kdo se jednou umyl domácím řemeslným mýdlem, nechce
už nikdy jinak.
K mým dalším velkým koníčkům patří výroba keramiky. Ta mě
drží již od doby, kdy jsem studovala gymnázium, což je už pár desítek let. K velkému posunu došlo, když jsem se přihlásila na
kurs keramiky do umělecké školy
v Mostě, pod vedením paní učitelky Fabiánové. Ta mě naučila

přemýšlet nad daným tématem,
zkoumat jej z různých úhlů, napsat
a zpracovat myšlenky, připravit si
návrhy a teprve poté začít se samotným zpracováním hlíny.
Ráda mám také jógu, kterou už
15 let cvičím a používám i při mé
profesi. Jóga dělá velmi dobře nejen mně, ale také mým pacientům
na těle i na duchu. To mě vedlo
k rozhodnutí, abych se sama stala

Výroba domácích mýdel je rychlá, zábavná a zvládne
ji úplně každý. Používám to nejlepší, co příroda
nabízí. Nejprve jsem mýdla používala sama a když
jsem zjistila, že mi hladí nejen kůži, ale také duši,
začala jsem je rozdávat rodině a přátelům. Překvapila
mě jejich zpětná vazba, kdo se jednou umyl domácím
řemeslným mýdlem, nechce už nikdy jinak.
lektorkou. Již šestým rokem vedu
pravidelné ranní hodiny jógy
pro veřejnost na svém pracovišti
v Meziboří.
Vedle jógy se zajímám o čínskou medicínu. Zahrnuje akupresuru, což je tradiční čínská léčebná
metoda, během které se vyhledávají specifické akupresurní body
na povrchu lidského těla pro případnou aplikaci akupunkturních jehel, nebo se provádí léčba
stlačováním těchto bodů prsty.
S akupresurou souvisí akupunktura, což je nabodnutí bodů na těle
jehlami, dále moxování, což je
přehřívání akupunkturních bodů či
jiných míst na těle horkými kužely
či nahřátou jehlou a baňkování,
které pomocí horkých baněk pomáhá očištění organismu a přináší
celkovou úlevu od ztuhlosti a bolestí svalů. Také se zajímám o léčivé byliny a jejich využití.
K poslednímu z mých velkých
koníčků patří studium antropo-
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sofie. Antroposofie je nauka založená rakouským filozofem Rudolfem Steinerem, která se snaží
rozvíjet duchovní schopnosti, dřímající v každém člověku. Přivádí
ho cestou od meditace a cvičení
koncentrace k poznání. Její četné

prvky pocházejí z indických náboženství, věří ve znovuzrození,
kdy nynější život člověka je výsledkem jeho dřívějších existencí,
a tak je jedinci dána možnost se
dále vyvíjet. Z antroposofie čerpám i možnosti pro mou fyzioterapeutickou práci, což je například rytmické vtírání speciálních
mastí a olejů připravovaných antroposofickým způsobem do pokožky.
A mé plány do budoucna? Pokračovat a zdokonalovat se ve
svých studiích, kreativních koníčcích a józe. A prospívat dalším lidem pohlazením po těle i duši
svými domácími mýdly.“
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