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Termíny jednání Rady města Lom
a Zastupitelstva města Lom na rok 2016
11. 01.
25. 01.
08. 02.
22. 02.
29. 02.
07. 03.
21. 03.
04. 04.
18. 04.
25. 04.
02. 05.
16. 05.
30. 05.
13. 06.
20. 06.

Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Zastupitelstvo města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Zastupitelstvo města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Zastupitelstvo města Lomu

27. 06.
11. 07.
25. 07.
08. 08.
22. 08.
05. 09.
12. 09.
19. 09.
03. 10.
17. 10.
31. 10.
14. 11.
28. 11.
12. 12.
19. 12.

Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Zastupitelstvo města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Rada města Lomu
Zastupitelstvo města Lomu

Školní bus města Lom funguje nadále
s novým dopravcem
Od 1. 1. 2016 funguje nadále školní autobusová linka města Lom s novým dopravcem – Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova, a. s. Tento autobus
mohou nadále ZDARMA využívat děti a senioři, kteří jsou držiteli speciálních
karet, vydávaných na sekretariátu MěÚ Lom.
Školní autobusová linka je označena vývěsnou elektronickou deskou „BEZPLATNÁ PŘEPRAVA – MĚSTO LOM“ a dále viditelnou cedulí „Město Lom –
školní bus“.
Jízdní řád školního autobusu města Lom platný od 1. 1. 2016
Pracovní dny

Pracovní dny

Trasa

Čas

Trasa

Čas

Lom, rozcestí M. Radčice

7:19

Litvínov, Koldům

7:36

Lom, náměstí

7:23

Litvínov, 3. ZŠ

7:37

Lom, Červený kříž

7:24

Litvínov, Citadela

7:38

Lom, škola

7:25

Litvínov, sportovní hala

7:40

Lom, Geologický průzkum

7:26

Litvínov, mototechna

7:41

Loučná

7:29

Litvínov, Máj

7:42

Loučná, konečná

7:32

Litvínov, 1. ZŠ

7:44

Loučná

7:33

Litvínov, nádraží

7:47

Horní Lom

7:34

Oznámení
Město Lom oznamuje, že v listopadu 2015 došlo k odvolání Mgr. Ivany Šabkové
z funkce ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Lom.
Po odvolání vyvstaly skutečnosti, které zavdaly zřizovateli důvod k podání trestního oznámení na Mgr. Ivanu Šabkovou pro trestné činy krádeže, zpronevěry
a další a k okamžitému zrušení pracovního poměru. Celá věc je nyní v šetření orgánů činných v trestním řízení.
Kateřina Schwarzová, starostka

Město Lom jako správce
Městského hřbitova v Lomu si
dovoluje touto cestou nabídnout
k pronájmu kolumbární okénka
umístěná v prostoru Městského
hřbitova v Lomu.
Cena pronájmu: 1 500 Kč
na 10 let.

http://www.mesto-lom.cz

Lomské Vánoce 2015
29. 11. Rozsvícení vánočního stromu
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
se uskutečnilo na první adventní neděli. Zpěv koled a vánočních písní dětí
ze ZŠ Lom, navodil příjemnou předvánoční atmosféru. Pro zahřátí byl připraven punč pro děti i dospělé. Akce byla
ukončena společným vypouštěním balónků s přáníčky Ježíškovi.
5. 12. Mikulášská nadílka
V sobotní podvečer zavítal do kulturního domu Mikuláš s andělem
a dvěma neposednými čerty. Mikuláš
se svým doprovodem měl pro děti připravenou čertovskou diskotéku se zábavnými soutěžemi o plno sladkých
odměn. Na závěr rozdal Mikuláš dárkové balíčky z kterých měly děti velikou radost.
15. 12. Štěkání na Ježíška – předání cen vítězům výtvarné soutěže
Spolu s potravinovou sbírkou pro pejsky a kočičky z litvínovského útulku,
proběhla pro děti výtvarná soutěž. Vyhodnocení a předání cen vítězům se
uskutečnilo v lomské knihovně. Ceny
dětem předali starostka města Kateřina Schwarzová a Štefan Horský, vedoucí útulku. Gratulujeme vítězům –
Helence Tomášové, Natálce Sálusové,
Máše Stehlíkové, Andrejce Havelkové, Vašíkovi Gregorovi, Sáře Bartschové a Natálce Milerové.
V potravinové sbírce 2015 jste darovali pro opuštěné pejsky a kočičky více jak 270 kg potravin. Děkujeme všem hodným lidem za jejich
příspěvky i za věcné dárky (misky,
obojky, vodítka).
Rovněž děkujeme za příspěvky dětem
a učitelkám ze ZŠ Lom (cca 49,5 kg)
a seniorům z Klubu důchodců Lom
(58 kg) a Loučné (12 kg).
Přejeme všem dárcům v novém roce
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.
20. 12. Adventní setkání
Již tradiční setkání lomských občanů spolu s vedením města na poslední adventní neděli proběhlo ve
vánoční atmosféře. Bohatý kulturní
program před kostelem nabízel divadelní představení a ukázky vánočních
tradic – lití olova, zdobení perníčků,
rozkrajování jablíček či pouštění
skořápkových lodiček. Chvilku po
17. hodině se rozezněl kostel Nejsvětější Srdce Páně vánočním koncertem.
Sólový zpěv s kytarou Evy Vargové,
sborový zpěv dětí ze ZŠ Lom, či hra na
flétny dětí z umělecké školy v Mostě
odměnili diváci hlasitým potleskem.
Koncert byl ozvučen a promítán na
zeď vně kostela, takže zkrátka nepřišli
ani ti, co se do kostela již nevešli. Nechybělo ani občerstvení – ochutnávky
vánočního pečiva, punč, svařák, čaj či
teplé uzeniny. Za občerstvení byla vybírána symbolická částka, jejíž výtěžek byl použit na nákup potravin pro
psí útulek v Litvínově.
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Základní škola a Mateřská škola Lom n Základní škola a Mateřská škola Lom

Nejkrásnější období v roce u Dráčků a Čiperek v MŠ Lom
Prosinec a advent v Mateřské škole
Lom se nesl v duchu kouzelné vánoční
atmosféry a intenzivního těšení se na
nejkrásnější období v roce. Veškeré činnosti, aktivity a akce nám den po dni
dovolovaly intenzivně prožívat vánoční
čas a přinesly dětem mnoho radosti.
Ve čtvrtek 3. 12. vystoupily děti ze
třídy Dráčků s programem básní a písní
na vánoční besídce v Domově pro seniory v Lomu. V pátek 4. 12. navštívil
naši školku Mikuláš s čertem a andělem a odměnil děti sladkou mikulášskou nadílkou. V pátek 11. 12. přijelo
do naší mateřské školy opavské divadlo Marioneta, vystoupilo s legračním
a zároveň poučným loutkovým představením, které všechny mile potěšilo.
Divadelního představení se společně
s námi zúčastnily také děti 1.–3. tříd
ZŠ Lom. V úterý 15. 12. prožívaly děti
z obou tříd naší školky radost z krás-

ného vánočního stromku, který obdržely za intenzivní a obětavý podzimní sběr lesních plodů a suchého
pečiva, který v zimním období pomáhá
lesní zvěři. Ve středu 16. 12. Mateřská
škola Lom ožila vánoční besídkou pro
děti, rodiče a prarodiče. Děti ze třídy
Dráčků i Čiperek předvedly svým blízkým pásmo písniček a básniček, předvánoční odpoledne jsme poté zakončili příjemným společným posezením
u vánočního cukroví, kterým bohatě

přispěly maminky dětí. Celým adventním obdobím nás provázelo rukodělné
tvoření a činnosti, které dětem zpříjemnily radostné prožívání – kreslily, malovaly, lepily, zdobily, vyráběly – pomohly tak nejen nádherně vyzdobit
prostředí naší školky, ale také obdarovat své blízké, či potěšit potřebné.
Přejeme všem příjemné a klidné
prožití svátečních dní a mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů v novém roce 2016!
Jitka Strýhalová

Mladí hasiči v Lomu
Od března 2015 funguje v Lomu
kroužek mladých hasičů. Schůzky se konají v nově opravené požární zbrojnici
každou středu od 14:30 hodin za účasti
vedoucích mládeže Petra Koutského, Veroniky a Jana Rusičových. Kroužek má
ve zbrojnici za přispění města vybudovanou klubovnu. Mladí hasiči se věnují různým činnostem např. zdravovědě, vázání
uzlů, topografii a v neposlední řadě poznávání hasičských dovedností, jako požární značky, požární útok a sport. Kroužek se zabývá i jinými činnostmi jako
besedami o prevenci, sběrem plodů pro
zvěř. Také besedou s vedoucím útulku,

který mezi děti přivedl psa s výcvikem
pro hendikepované občany.
Činnost kroužku se neobejde bez
pomoci okolních subjektů, proto získal
od města Lom dva kusy vzduchových
pušek, pro dopravu na soutěže využívá
dopravní automobil jednotky SDH,
trika na soutěže od rodiny Cihelků, lavice se stolem od p. Tasáryho ml. a altán od členů SDH Lom.
Vše co se ve zbrojnici naučí, zúročí
na soutěžích, kterých se zúčastňují,
a to jak v okrese Most, tak i Teplice.
Z těchto soutěží již přivezli několik diplomů, medailí i pohár.

Předvánoční posezení se seniory
Vánoce jsou svátky klidu a míru, alespoň taková je o nich všeobecně rozšířená
romantická představa. V našich myslích
kolují obrazy šťastné a krásně vypadající
rodiny. Vzorné děti se těší na vánoční nadílku, sedí v klidu u večeře, nikdo se nerozčiluje a nehádá – prostě idylka. Inu,
realita je někdy této představě dosti vzdálená, zvláště v době před vánočními
svátky. V této době skoro v každé domácnosti panuje stres a boj s nedostatkem

času. Vždyť každá hospodyňka chce mít
naklizeno, napečeno, nakoupené dárky,
nesmí nechybět vánoční stromeček. Samozřejmě, že v některých rodinách se
zapojují i muži a v práci je to podobné,
připravují se roční uzávěrky, chystají se
inventury, konají se významná setkání
atd. No prostě shrneme-li to, je to jeden
velký předvánoční „mazec“, kde každý
z nás bojuje hlavně s nedostatkem času,
ale i toto k vánocům patří.

Pozitivní na tom všem je, že lomští
senioři i v prosinci, tedy v předvánočním čase, pořádají akce a některé akce
pro ně připravuje město Lom a důležité
je, že se dovedou senioři, ale i představitelé města na chvíli zastavit, najít si čas
a přijít se pobavit, posedět, popovídat
o tom co je nového, co se připravuje či
pouze zavzpomínat na staré časy.
Předvánoční posezení seniorů žijících v penzionech pro seniory s vedením města se stalo již tradicí. To letošní
se konalo ve dvou dnech a to v Loučné
dne 2. 12. 2015 a v Lomu dne 3. 12.
2015. Vystoupily zde děti z MŠ Loučné
a z MŠ v Lomu s pásmem písniček, básniček s tématem Vánoc a pro naše seniory si děti připravily malý dárek.
Nechybělo ani malé občerstvení a od
představitelů města obdrželi senioři dárek v podobě dárkové poukázky.
Dovolujeme si touto cestou za vedení
města, ale i za zúčastněné seniory poděkovat učitelkám z MŠ a hlavně dětem
za jejich krásné až dojemné vystoupení,
neboť babičkám, ale dědečkům vhánělo
slzy do očí. Poděkování patří dětem i za
dárky, které sami vyrobily.
V těch samých dnech se konalo také
předvánoční posezení představitelů
města s členy KS Lom a KS Loučná.
Opět pro ně bylo připraveno malé občerstvení, malý dárek, ale hlavně vřelá
slova od paní starostky, které určitě
u srdce zahřála, popř. se mohli zeptat
na to, co je tíží, co by chtěli ve městě
zlepšit apod.
Všem, kdo se akcí pořádaných městem zúčastnili, děkujeme.
Pokračování na str. 3

Smutné loučení se starým rokem
Silvestrovské oslavy byly bohužel
spojeny i se smutnou událostí a loučením s letitou tradicí. Po dlouhých
22 letech byl posledním dnem loňského roku ukončen provoz Restaurace u Stromu.
Nejednalo se o lecjakou „nálevnu“,
ale o příjemné místo, kde se pravidelně
i občasně scházeli známí, přátelé, kamarádi, sousedé… Roky se zde konaly
různé společenské akce, kde se setkávaly desítky a desítky Lomáků i přespolních. Vzpomínáme na dětské dny,
oslavy narozenin, Mikulášské i Silvestry, svatební hostiny, společné fandění

při sportovních událostech, kulečníkové a pokerové turnaje, ale i smuteční
hostiny. Prostě jsme všichni přišli o náš
jakoby „kulturák“.
Můžeme se pídit po příčinách konce
jednoho z nejúspěšnějších společenských podniků v širokém okolí. Jde
o nedobrou podporu drobného podnikání či o závist a lakotu? Nezbývá než
doufat, že všichni kamarádi a přátelé
si brzy najdou podobné prostory někde
v blízkém okolí tak, aby naše setkávání
nebylo pouhou vzpomínkou.
Vše dobré v Novém roce 2016 přeje
Pavel Barák – místostarosta města.
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Blahopřejeme
jubilantkám
V měsíci lednu slaví svá významná
životní jubilea tyto občanky našeho města:
Pešková Angela
Belingerová Libuše
Dieneltová Olga
Prknová Eva
Vedení města přeje našim jubilantkám mnoho pohody, zdraví, štěstí
a životního optimismu.

Vzpomínáme

Strana 3

Předvánoční posezení se seniory
Dokončení ze str. 2
KS Lom pořádal pro své členy zájezd
do Drážďan na adventní trhy. I tuto akci
můžeme nazvat tradicí, neboť ho KS
Lom pořádá již poněkolikáté a vždy je
členy s úspěchem využit.
Představitelé města byli pozváni také
na Mikuláše či vánoční setkání, které
pořádali členové KS Loučná a KS Lom.
Na obou setkání vládla příjemná předvánoční atmosféra, no prostě jedním
slovem pohoda. Děkujeme za to, že se
v našem městě nacházejí senioři, kterým
nechybí humor, dobrá nálada a chuť se
jít pobavit či pohovořit. Obě akce byly
zpestřeny vánočním vystoupením dětského pěveckého sboru pod vedením

Olgy Vernerové ze ZŠ a MŠ v Litvínově-Janově. Pro členy KS Loučná vystoupil dětský sbor Strunky a pro členy
KS Lom dětský sbor Janováček a ani
tady nechyběly slzičky štěstí. A i zde se
patří poděkovat za všechny zúčastněné
dětem i sbormistryni za jejich nádherné
vystoupení.
Setkáních za vedení města se dle jejich pracovních vytížení zúčastnily Kateřina Schwarzová, starostka města,
uvolněný člen RM Martina Šípová
a Bronislav Schwarz, člen RM.
Více o atmosféře vám napoví pár fotografií, a jestli máte zájem, tak všechny
fotografie naleznete na webových stránkách města http://www.mesto-lom.cz/
fotografie-z-akci/

Dne 24. prosince 2015 uplynulo
22 let od úmrtí našeho milovaného bratra a syna Josefa Mrvy. Stále
s láskou vzpomíná sestra Zita a otec
s rodinou.

Dne 21. ledna vzpomeneme smutné 14. výročí, kdy nás navždy opustila naše drahá maminka, babička
a manželka paní Jaroslava Hudecová. Stále s láskou vzpomínají
manžel a dcery s rodinami.

Dne 5. 1. 2016 to bude 6 smutných
let kdy nás navždy opustil náš dědeček a pradědeček pan Josef Novotný a 26. 6. 2016 to bude též
6 smutných let kdy nás navždy opustila naše babička a prababička paní
Anna Novotná s láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou vnučka Petra
s manželem a dětmi Vojtěch a Petra a také dcera Dagmar. Nikdy nezapomeneme.

Dne 22. ledna tomu budou dva roky,
kdy od nás odešel pan Petr Slach
tam, odkud už není cesty zpět. Stále na Tebe Péťo vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. Manželka Marta, dcery Verča a Monča, vnuci Péťa
a Jurášek a sestra Dáša s rodinou.
Děkujeme všem kamarádům, přátelům a známým, kteří vzpomenou na
Péťu s námi. Rodina Slachova.
Po delší nemoci zakončila dne
31. 12. 2015 pozemskou pouť paní
Helena Voříšková, dlouholetá občanka a předsedkyně Klubu důchodců Lom. Za tichou vzpomínku bude
vděčná rodina a ostatní pozůstalí.

Inzerce
Úklidové služby: úklid bytu od 320 Kč, úklid rodinného domu od 590 Kč.
Dále čištění koberců, úklid společných prostor. Kontakt: Cmíralová Petra,
tel.: 605 390 946.

Tipy na volný čas – 15. 1. – 15. 2. 2016
16. 1.

dětské divadlo Rákosníček a hvězdy – Docela velké divadlo Litvínov,
od 16.00 hod.
17. 1.
dětské divadlo Zajíček a velká mrkvová záhada – Citadela Litvínov,
od 16.00 hod.
17. 1.
Taneční zábava s J+J – Citadela Litvínov, od 16.00 hod.
18. 1.
vernisáž výstavy Člověk a pes – Městská knihovna Litvínov, od 16.30 hod.
18. 1.
divadlo Souborné dílo W. Shakespeara ve 120 minutách
– Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
18. 1.
koncert Zimní romantika a klasika – Městské divadlo Most, od 19.00 hod.
20. 1.
Gejza Senrei – koncert, Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
21. 1.
divadlo Něžné dámy – Docela velké divadlo Litvínov, od 19.00 hod.
21. 1.
vernisáž výstavy Rudolf Everel Feigl – obrazy – Citadela Litvínov,
od 19.00 hod.
22. 1.
Tros Boys – Nekorektní skeče – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
23. 1.
dětské divadlo Sněhurka a 7 trpaslíků – Docela velké divadlo Litvínov,
od 16.00 hod.
30. 1.
dětské divadlo Princezny jsou na draka – Docela velké divadlo Litvínov,
od 16.00 hod.
31. 1.
Taneční zábava s Orchestrem SD Chomutov – Citadela Litvínov,
od 16.00 hod.
do 31. 1. výstava Uganda v obrazech – Oblastní muzeum Most
4. 2.
divadlo Deštivé dny – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
6. 2.
6. lomský ples – Kulturní dům Lom, od 20.00 hod.
11. 2.
Hvězdy jak je neznáte – Jan Kraus a Jakub Kohák – Citadela Litvínov,
od 19.00 hod.
14. 2.
Taneční neděle s manžely Hvozdovými – Citadela Litvínov, od 16.00 hod.

Obecně závazné vyhlášky města si jsou
rovny s právními předpisy. Nepodceňujte je!
Jako další právní předpis města
vám představujeme Obecně závaznou
vyhlášku č. 4/2012, o zákazu požívání
alkoholických nápojů na vybraných
veřejných prostranstvích. Cílem této
vyhlášky je přispět k ochraně veřejného pořádku, dobrých mravů, bezpečnosti ve městě a zajištění mravního
vývoje dětí a mladistvých. Vymezuje
některá veřejná prostranství, kde platí
zákaz požívání alkoholických nápojů
a jedná se hlavně o bezprostřední okolí
obchodů, dětská a školní hřiště, parky

a veřejnou zeleň a chodníky při hlavních komunikacích a před základními
a mateřskými školami. Jistě mi dáte
za pravdu, že takováto činnost vůbec
nepřispívá k dobrým mravům a také
k celkovému vzhledu a pověsti našeho
města. Z těchto důvodů se budeme za
pomoci městské i státní policie snažit
tento negativní jev maximálně eliminovat. Děkuji za vaši vstřícnost a pochopení.
Kateřina Schwarzová
starostka
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Lomští podnikatelé
Vážení čtenáři, tak, jak jsme vás v minulých ročnících seznamovali s historií, se zajímavostmi a tradicemi
našeho města a jeho okolí, letošní rok věnujeme lidem – našim Lomákům. Chceme vám postupně v každém vydání našeho měsíčníku představit místní podnikatele, kteří provozují své podnikání a pracovní aktivity v našem městě a nemalým dílem se tak podílejí na jeho rozvoji. A dále vám chceme představit naší
mladou generaci – děti a mladé lidi, kteří dělají něco zajímavého, sportují, koncertují, věnují se ochraně

přírody a jiným prospěšným věcem. Chceme tím dát vodítko i ostatním, že zajímavým koníčkem a aktivitou se mohou někam dostat a něčeho dosáhnout. Proto si dovolujeme i oslovit jejich rodiče – pokud
máte sportovně, umělecky i jinak nadané děti nebo se vaše děti věnují zajímavým koníčkům, přihlaste
nám je, rádi o nich uveřejníme malý medailonek. Všem jim a také všem našim podnikatelům a podnikatelkám patří náš obdiv a uznání. Děkujeme za jejich nezištnou podporu a reprezentaci našeho města.

Obchod jako rodinná tradice
Obchod s potravinami „U Medunů“
na Osecké ulici je chronicky známou záležitostí pro několik minulých generací.
Už jako děti jsme ještě za minulých dob
chodili pro chleba k Medunce, u Medunky jsme nakoupili vše potřebné a vystáli fronty na tehdy nedostatkové zboží.
„Medunka“ byl prostě náš lomský spolehlivý obchod, kam chodili naše maminky i babičky. V těch dobách byla
prodejna samozřejmě státní a místní název „U Medunky“ se ujal díky tehdejší
lomské prodavačce a vedoucí paní Ireně
Medunové. Paní Medunová pracovala
jako prodavačka od svých 14 let, v prodejně potravin v Lomu působila od svých
19 do 54 let, kdy odešla do starobního
důchodu. Ale ještě dnes je možné ji
v té samé prodejně potkat. Proč? Po roce
1989 skončila éra státních potravinář-

vinami, kde maminka tak dlouho pracovala zel již delší dobu prázdnotou, tak
jsme se po pečlivém zvážení a rodinné poradě rozhodli, že začneme podnikat a prodejnu potravin na Osecké obnovíme. Do
roku 2004 jsme byli v pronájmu od města
a poté, když jsme chtěli v podnikání pokračovat, tak jsme dům koupili a podle
stále se měnících směrnic ČR i EU jsme
museli obchod zrekonstruovat. Získali
jsme hypoteční úvěr a díky němu museli
přistoupit k rekonstrukci celého domu,
což původně v plánu nebylo. Získali jsme
ale tak bydlení pro skoro celou naši rodinu. Úvěr budu splácet do důchodu
a doufám, že ho splatím. I s podnikáním
jsme začali bez koruny, museli jsme si
i na to vzít půjčku a ještě nám pomohli rodiče a známí. Ten nápad se znovuotevřením prodejny vznikl také díky tomu, že za

Věčně usměvavá a optimistická lomská obchodnice Irena Patková
ských podniků jako byl Pramen, Jednota
apod. Prodejna potravin na Osecké ulici
postupně chátrala a posléze zela několik
let prázdnotou. Až v roce 1995 obchod
opět ožil, a to díky paní Ireně Patkové,
dceři paní Medunové. Dům tehdy patřil
městu a tak si se svým zesnulým manželem Jiřím obchod pronajali a začali podnikat, v roce 2004 pak celý dům od města
koupili, kompletně jej zrekonstruovali
a dnes v něm bydlí celá rodina. Paní Irena
Patková tak pokračuje v rodinné tradici
lomských obchodnic a od smrti manžela
před 15 lety vede obchod sama za pomoci své maminky, paní Medunové.
Přinášíme vám krátký rozhovor o začátcích jejího podnikání, o problémech,
které s sebou nese a o vztahu k našemu
městu.
Paní Patková, váš obchod je ve
městě známý již od dob, kdy v něm prodávala vaše maminka, paní Medunová.
Jak vás vůbec napadlo v něm pokračovat a zavést tak rodinnou tradici?
Je pravda, že jsem původně jiné profese, jsem učitelka mateřské školy a v mateřinkách v Litvínově, Mostě a Loučné
jsem pracovala více než 10 let. Ale k obchodu jsem měla vztah od malička, a to
díky mamince. Vzpomínám si, jak jsem
jako dítě s maminkou chodila o nedělích
do obchodu vybalovat zboží a v obchodě
jsem trávila podstatnou část volného času.
Když v roce 1995 začali změny v organizaci školství a bývalý obchod s potra-

námi začali chodit Lomáci, kteří byli na
obchod a hlavně na maminku zvyklí, abychom začali znovu prodávat. To nás na tu
myšlenku přivedlo. Jen díky tomu, že maminka měla zkušenosti s obchodem, tak
jsme náš nápad mohli realizovat, jinak by
to nešlo. V obchodě jsem začala já, můj
manžel, maminka a prodavačka paní Božena Emingerová. I když byl můj manžel
původně elektrikář, k obchodu měl od počátku velký vztah, moc ho to bavilo a tak
nám to šlo velmi dobře.
Jak je obecně známo, drobní podnikatelé to dnes nemají lehké. Jak se vám
podniká v Lomu a jaké máte záměry do
budoucna?
Když jsme začali podnikat, tak to bylo
dobré, práce bylo hodně, zákazníků většinou plný obchod. Často jsme končili až
pozdě v noci. Většinu zboží jsme si zaváželi sami. V roce 1998 jsme si pronajali další obchod s potravinami na nám.
Republiky a zaměstnali více prodavaček.
Postupem času se spousta našich dobrých
zákazníků odstěhovala, s nástupem supermarketů si lidé raději dojedou do většího města. Se vstupem do EU se přijalo
spoustu nových předpisů, které nám velmi
ztěžují práci. A dnes jsme rádi za každého
zákazníka. Ale do budoucna chceme obchody určitě zachovat.
Jak byste za dobu svého působení
v našem městě zhodnotila jeho vývoj
a jak se vám zde žije?

LOMSKÁ RADNICE

Pozitivní na našem městě je, že domy
mají nové majitele, opravují se, ve městě
je pořádek, máme pěkné upravené náměstí, takže když někdo do Lomu přijede,
tak se mu u nás musí líbit. Jen pro nás obchodníky je škoda, že v naší ulici platí zákaz zastavení pro velká vozidla, takže řidiči, kteří tudy projíždí a byli zvyklí u nás
nakupovat, už nemohou. V Lomu žiji od
narození, jsem tu zvyklá, vždycky se mi
tu líbilo a dobře žilo a líbí se mi tu i teď.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
dál mnoho úspěšných let.

Potraviny U Medunů

Ondřej Nigrin – dětství s vůní benzínu
Ondřej Nigrin se narodil v roce 2001
a v současné době je studentem kvarty
gymnázia T. G. Masaryka v Litvínově. Od
7 let je pilotem motokár kategorie Easykart. Tato kategorie je rozdělena dle věku
pilotů na třídu Školní 50, Easy 60 a Easy
100. Celý projekt pochází z Itálie a závodníci startují prakticky po celém světě.
V ČR se závodů v této kategorii účastní
pravidelně přes 40 jezdců. Od roku 2009,
kdy se závoděním začal se zúčastnil cca
110 závodů jak u nás tak v zahraničí. Je
držitelem 34 pódiových umístění a získal také 5x pole position, což je první
místo v kvalifikaci. Na svém kontě má
účast v podnicích, jako je Mistrovství ČR
– Český pohár Easy 60, Karting cup ČR,
Moravský pohár a Mistrovství Slovenské
republiky, Evropské finále Easykart v Polsku a Itálii, Světové finále Easykart v Itálii a Pohár Autoklubu ČR. Celkem 12x
se umístil v první desítce, z toho 1x na
3. místě v roce 2014 při Poháru Autoklubu
ČR, 2x na 2. místě a to v roce 2013 při
Mistrovství ČR – Český pohár Easy 60
a v roce 2015 při poháru Autoklubu ČR
a jeho zatím největším úspěchem je
1. místo ve Světovém finále v Itálii – Castelleto, ve finále skupiny B.
S Ondrou Nigrinem jsme si povídali
nejen o jeho začátcích, úspěších a plánech
do budoucna, ale také o jeho rodinném zázemí, bez kterého by nemohl tento svůj
krásný, ale náročný koníček provozovat.
Ondřeji, na motokárách jezdíš od
roku 2009 s výraznými úspěchy. Jak
jsi se k takovému sportu vlastně dostal
a jak jej zvládáš ve spojení se studiem?
Když mi bylo 7 let tak si pamatuji, jak
jsme na podzim byli s rodiči na výletě
v Chebu a tam jsem se poprvé svezl na
motokáře. Bylo to na tehdy teprve budovaném motokárovém okruhu, který dnes
patří mezi nejmodernější v ČR. Ten zážitek mě nadchl natolik, že jsem se o tento
sport začal zajímat a na jaře v roce 2009
jsem se stal členem závodního týmu HKC
RACING Most a začal se závody. V současné době jsem pilotem závodního týmu
Spirit-racing Hradec Králové. Do loňského roku jsem jezdil kategorii Easykart,
což je jízda na motokárách, které nelze nijak upravovat, po technické stránce jsou
všechny stejné a tak záleží opravdu jen na
umění každého jednotlivého jezdce, jak
závod zajede, protože všichni mají stejné
podmínky. Tato kategorie je perfektní pří-

pravou pro kategorie vyšší, protože se závodníci naučí závodit, umí se na trati chovat, umí se řadit a jsou schopni vymyslet
závodní strategii, kterou pak využívají
v závodě, není to tedy jen o síle závodního
stroje. Což je pro vyšší kategorie velká
výhoda.
Tvůj koníček musí být také náročný časově, kolik času ti zabere příprava na závody a máš také nějaký
volný čas pro sebe?
Když jsem se závoděním začal, tak
jsme s tátou jezdili trénovat na tréninkové
a závodní okruhy, které jsou v Písku, Sosnové, Vysokém Mýtu a Chebu. Nejdůležitější ale bylo získat zkušenosti na závodní
dráze. Takže jezdíme takzvané závodní víkendy – ve čtvrtek večer odjíždíme z domova, v pátek je trénink, v sobotu dopoledne je volný trénink, odpoledne měřený
trénink a v neděli pak samotné závody,
což jsou 3 rozjížďky. Ty se bodují jednotlivě a součet bodů těchto rozjížděk určuje
celkový výsledek za závodní víkend. Celkové bodové hodnocení všech závodních
víkendů pak určí výsledek za celou sezonu. Takových víkendů jsme měli v roce
2015 celkem 5. Důležitá je samozřejmě
fyzická kondice, takže běhám, jezdím na
kole, plavu, posiluji a v zimě lyžuji. Důležitá je samozřejmě škola. Takže chodím
do školy a ve volném čase trénuji, závodím a zvyšuju si kondičku. Také závodím
na PC simulátoru se svými skutečnými
motokárovými rivaly, kdy si zvyšuji postřeh. Příprava je náročná, ale baví mě to.

Dá se říct, že už jsi dosáhl ve svém
věku významných úspěchů. Jaké máš
plány do budoucna?
Já už jsem z kategorie Easykart už
bohužel vyrostl. V letošním roce mi
bude 15 let a tak bych rád pokračoval
v kategorii KZ2, což je větší a výkonnější stroj s objemem motoru 125 ccm,
výkonem 50 koní a maximální rychlosti
až 160 km/h. V této kategorii už je ale
možná úprava strojů, používají se různé
podvozky a motory a to může ovlivnit
výkon stroje a výsledek závodu. Závodit v kategorii KZ2 je jeden z mých velkých snů, moc bych si přál se v této kategorii uspět a umístit se. Vše ale hlavně
záleží na finančních možnostech. Sponzory bohužel nemáme, snažíme se nějaké sehnat, ale nedaří se nám to. Zatím
mi veškeré vybavení a výstroj včetně
motokáry a všechny tréninky a závody
financují rodiče. Jsem jim za to velmi
vděčný a tak se alespoň snažím, abych
zvládl bez problémů studium na gymnáziu. Zatím se mi to docela daří. Díky
finanční náročnosti kategorie KZ2 se
asi bohužel nezúčastním takového počtu závodů jako doposud, ale doufám,
že jich pár vyjde. Taky se musím ještě
víc zaměřit na fyzickou kondici, protože jízda na této motokáře je náročná
a zatěžuje hlavně ruce, páteř a vlastně
celé tělo. Vždyť i s pilotem váží motokára 175 kg a působí zde velké odstředivé síly. Ale budu se snažit, aby mi to
vyšlo, a já mohl pokračovat ve své kariéře závodů motokár v kategorii KZ2.
Vždyť se jí také říká „královská kategorie“, což mluví za vše.
A my ti budeme moc držet palce,
abys uspěl a splnil si svůj velký sen
a abys vše v pohodě zvládl – svého koníčka i studium. Děkujeme za rozhovor.

Ondřej Nigrin...

...a jeho motokára
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