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Upozornění pro občany – nové
dopravní značení v Lomu
V našem městě v ulici Františka Veselého bylo schváleno nové dopravní značení – č. IP 4b „Jednosměrný
provoz“ a č. IP 11c „Parkoviště
(podélné stání)“ na pravé straně
ulice Františka Veselého na příjezdu
od ulice Sadova v Lomu (lidový název této ulice MAŘÁK), dále č. B 29
„Zákaz stání“ na levé straně ulice
Františka Veselého na příjezdu od
ulice Sadová, č. B 2 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ na pravé straně
příjezdu od ulice Františka Veselého
u č.p. 624, č. V 12c „Zákaz zastavení“ naproti č.p. 624 ulice Františka Veselého.

V Lomu byl založen nový spolek
pro ochranu přírody a krajiny
Dne 27. května 2016 se ve Včelařském centru v Lomu sešlo 20 nadšených včelařů na ustavující schůzi
nově založeného Spolku Krušnohorských včelařů, který sdružuje členy na
základě společného zájmu včelaření
v souladu s přírodou. Spolek vznikl
z iniciativy dlouholetého lomského

včelaře pana Petra Táborského, do výboru zvolil mimo jiné i lomské včelaře
jako je Petr Eminger, Rudolf Hruška
a Petr Táborský a v současné době probíhá jeho schvalovací řízení. Hlavním posláním spolku je ochrana včely
a ochrana přírody a krajiny, v níž včela
žije. Dalšími cíli spolku je zejména

vzdělávání členů v oblasti chovu včel,
vzdělávání laické veřejnosti o významu
včely pro přírodu a udržení dobrého
jména českého medu a jeho uvádění
na trh. Přejeme nově vzniklému lomskému spolku mnoho úspěchů a rádi
budeme o jeho záslužné činnosti čtenáře v budoucnu opět informovat.

Úhrada místního poplatku za
svoz komunálního odpadu
Upozornění pro občany našeho města: dle OZV je termín splatnosti místního
poplatku za svoz komunálního odpadu do 30. září 2016.
Poplatek lze uhradit na účet města č. 1041418379/0800, variabilní symbol 1337, specifický symbol – poslední dvojčíslí roku, číslo domu, číslo ulice,
(do poznámek v příkazu uvádějte prosím své jméno) nebo můžete uhradit poplatek přímo v pokladně MěÚ.
Skutečnosti vedoucí ke vzniku, zániku nebo změně poplatkové povinnosti je
občan povinen oznámit do 15 dnů na MěÚ, kancelář č. 5, Sýkorová Jana, tel.
476 769 870, email: sykorova@mesto-lom.cz. Na uvedeném kontaktu můžete rovněž požádat o zaslání složenky k úhradě místního poplatku, dále zaslání
informací k platbě e-mailem nebo můžete na MěÚ požádat o sepsání splátkového kalendáře – kancelář č. 5.
Poplatníkům, kteří již místní poplatek za provoz systému shromažování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů již uhradili, děkujeme. Děkujeme také všem co řádně třídí a šetří tím naší přírodu.

Pro řidiče
kamionů

Lomská pou 2016

V Lomu byl založen nový spolek pro ochranu přírody a krajiny
Dne 27.května 2016 se ve Včelařském centru v Lomu sešlo 20 nadšených včelařů na
ustavující schůzi nově založeného Spolku Krušnohorských včelařů, který sdružuje členy
na základě společného zájmu včelaření v souladu s přírodou. Spolek vznikl z iniciativy
dlouholetého lomského včelaře pana Petra Táborského, do výboru zvolil mimo jiné i
lomské včelaře jako je Petr Eminger, Rudolf Hruška a Petr Táborský a v současné době
probíhá jeho schvalovací řízení. Hlavním posláním spolku je ochrana včely a ochrana
přírody a krajiny, v níž včela žije. Dalšími cíli spolku je zejména vzdělávání členů
v oblasti chovu včel, vzdělávání laické veřejnosti o významu včely pro přírodu a udržení
dobrého jména Českého medu a jeho uvádění na trh. Přejeme nově vzniklému
lomskému spolku mnoho úspěchů a rádi budeme o jeho záslužné činnosti čtenáře
v budoucnu opět informovat.

Řidiči kamionů neváhejte a zavolejte
na podatelnu MěÚ v Lomu na telefonní číslo 476 769 860 ohledně informace o pronájmu plochy pro
parkování kamionů.
Pronájem plochy pro parkování kamionů je možné si zajistit u areálu
Průmyslové zóny Lom – bývalý podnik DEHOR. Bezproblémový příjezd
od páteřní silnice III. třídy – Československé armády směrem od Mostu, kolem zdravotního střediska.
Volné k pronájmu ihned.

http://www.mesto-lom.cz
Lomská radnice v prázdninových
měsících červenci a srpnu nevychází.

O víkendu 11.–12. června proběhla Lomská pou, která má již mnohaletou tradici. Mimo různých atrakcí pro děti
i dospělé, stánků se sladkostmi, či rozličnými předměty, nechyběla na pouti ani výstava lomských chovatelů drobného zvířectva a jízdy na koních pro děti. Na pouti mohli návstěvníci zhlédnout i velmi pěkný kulturní program.
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Školka plná prožitků
Naše MŠ Loučná navázala spolupráci s DVD Litvínov a tak pravidelně
každý měsíc vyjíždíme na velmi pěkná
divadelní představení, která se moc
líbí i těm nejmenším dětem. Snažíme
se, aby byla naše školka plná zážitků,
proto pravidelně připravujeme spoustu
akcí a projektů do kterých jsou zapojováni i rodiče.
Dubnem nás provázel dlouhodobý
projekt ,,Kniha, přítel můj“. Ohromnou zábavou byla pro děti procházka
z pohádky do pohádky, na které potkávaly pohádkové bytosti, pomáhaly
dobru, krotily zlo a některé pohádky
si i zdramatizovaly. Třešničkou na
dortu byla v každé třídě uspořádaná
výstava nejoblíbenějších knih, které
si děti přinesly z domova. Ty jsme si
společně prohlíželi, povídali si o nich,
pracovali s nimi a ,,Kouzelný pan klobouk“ pak vybrané pohádky a příběhy
předčítal.
Dalším překvapením byla psí
a ptačí návštěva. Pejsci plemene husky
ukázaly své dovednosti a děti se dověděly, jak se musí o pejsky pečovat a co
obnáší práce mašérů. Návštěva dravců
byla rovněž zajímavá a poučná. Velkým zážitkem byl pro děti přímý kontakt s drobnými dravci.
Ve dnech 13. 4.–14 .4. se v naší MŠ
konal zápis dětí na nový školní rok.
Naše děti velice rády vytváří různé výrobky a tak nelenily a vyrobily kor-

noutky plné sladkostí pro budoucí kamarády.
Na vycházkách do nedalekého lesa
děti hledaly jaro a pořádaly výpravu za
obrem Kamenožroutem.
Duben slavnostně uzavřel tradiční
Čaroslet a Čarolympiáda se spoustou
zajímavých disciplín jako je koštětový
slalom, chytání pavouků a netopýrů
a další. Všechny čarodějnice byly za
své skvělé výkony a čarozpěv odměněny dobrotami a diplomy.
Květen otevřel ,,Týden rodiny“.
Děti nanosily rodinné fotografie. Povídali jsme si o významu rodiny
a všichni si vyrobili dárečky pro své
maminky ke Dni matek.
Předškoláci ze třídy Všeználků absolvovali plavecký výcvik, který završily plavecké závody vybraných dětí ze
všech zúčastněných MŠ.
Kulturní zážitek měly děti při poučných pohádkách, se kterými k nám přijelo ,,Divadlo Šikulka“ se svými loutkami.
Závěr měsíce patřil květinám a akci
,,Květinový týden“, do které byli zapojeni i rodiče. Přinesené květiny si děti
s paní učitelkami zasadily, naučily se
péči o rostliny a pozorovaly, jak nám
zkrášlují naše prostředí.
Tečkou května byl pan fotograf,
který dětem a rodičům připravil památku na tento školní rok.
MŠ Loučná

Plaveme, sázíme, kulturně se vzděláváme – májový měsíc v MŠ Lom
Dokonale jarní měsíc prožily děti
v Mateřské škole Lom. Hrátky v již
teplém a příjemném slunečném počasí zpříjemnilo dětem obnovení naší
školní zahrady, která se kromě nového altánku rozrostla o několik herních prvků, jež dětem scházely k potřebnému vyžití. Po celý měsíc jezdili
předškoláci ze třídy Dráčků dvakrát
týdně do litvínovského bazénu na pravidelné plavecké lekce, které jim pomohly překonat strach z vody, naučily
je základům plaveckých dovedností
a posunuly je zase o kus dál k získání
potřebných kompetencí malých žáčků
základních škol. V pátek 27. května se
nejlepší plavci našeho kurzu zúčastnili
„Plaváčka“ – soutěže mateřských škol
v plavání ve volném stylu pořádané
plaveckým bazénem v Litvínově s výbornými výsledky.
V první i druhé polovině měsíce
května hostila naše mateřská školka
dvě osvědčená divadélka – divadlo
„Kašpárek“ a divadlo „Šikulka“. Cílem divadelních představení, která ve

školce prostředkujeme, je nejen kulturně vzdělávací rozvoj dětí, ale na
zřeteli máme také cíle sociální a etické.
Tématicky se zaměřujeme zejména na
předcházení negativních vlivů vznikajících v dětském kolektivu již v poměrně útlém věku, která jsou vážným
problémem dnešní doby. Patří mezi ně
zejména šikana, ponižování a vydírání,
ale také nesprávný a nezdravý životní
styl a stravování, nebo nevhodné a neuctivé chování dětí k rodičům, učitelům a starším. Všem těmto tématům
se zinscenované divadelní příběhy citlivě věnovaly tak, aby je děti přiměřeně
svému věku prožily, procítily a dobře
pochopily.
Tradiční a oblíbenou jarní akcí byl
tzv. „Květinový den“. Každoročně je
tento den věnován zvelebení a oživení naší zahrady a prostředí, v němž
děti tráví podstatnou část svých dní.
V tento den děti přinesou do MŠ květinu, kterou si společně se svými učitelkami zasadí, plejí se záhonky, vybírají kamínky, kypří se, sází a zalévá

Exkurze do Prahy
Při každoroční exkurzi do Prahy
vybíráme minimálně jedno historické
místo, které se vztahuje k národním dějinám a žáci tak mají možnost prohloubit si své znalosti, které získávají v hodinách dějepisu. V sobotu 14. května
2016 uplynulo přesně 700 let od narození našeho nejvýznamnějšího panovníka – Karla IV. K tomuto výročí byly
ve Vladislavském sále Pražského hradu
vystaveny korunovační klenoty – Svatováclavská koruna, žezlo a jablko. Takovou příležitost jsme si nemohli nechat ujít. Proto jsme 17. května vyrazili
na historickou exkurzi do Prahy. Naše
první kroky vedly právě na výstavu korunovačních klenotů. Po Starých zámeckých schodech jsme se vydali
k Hradu. Jelikož o výstavu bývá veliký
zájem, očekávali jsme, že budeme čekat
ve frontě několik hodin. Nakonec jsme
museli čekat hodinu a půl, ale takové
čekání se vyplatilo. Téměř v pravé poledne jsme měli možnost spatřit královské insignie, ze kterých na nás dýchla
slavná česká historie. Musíme se zmínit
i o tom, že naši žáci byli chváleni cizími
lidmi, kteří s námi trávili čas ve frontě.

Prý se už dlouho nesetkali s tím, že by
děti na výletě byly tak hodné a slušné.
To nás samozřejmě těší.
Další zastávkou bylo Staroměstské
náměstí, kde měli žáci menší rozchod,
na který se velmi těšili. Rozhodně to nebylo z toho důvodu, že by se šli podívat například na Týnský chrám, ale měli
možnost navštívit KFC a McDonald’s.
Po krátkém rozchodu jsme se vydali
Pařížskou ulicí k Židovskému městu.
Naším cílem byla Španělská synagoga.

Muzeum civilní obrany Tohatsu Fire Cup 2016
Civilní obrana byla donedávna považována za nedílnou součást výchovy
a vzdělání českého občana. Vyučovala
se na školách v rámci branné výchovy.
V současné době je opět zapotřebí poučit žáky, jak se chovat v případě obecného nebezpečí či ohrožení.
V úterý 10. května 2016 jsme navštívili Muzeum civilní obrany v Ústí
nad Labem. Žáci si prošli celkem šest
stanovišť. Na jednom z nich si vyzkoušeli střelbu z airsoftové zbraně a do-

– to vše za cenné pomoci malých zahradníků. Tato akce by se neobešla bez
spolupráce s rodiči dětí, kteří svým
přispěním pomáhají dělat naši školku
krásnější. Letos okna přední strany budovy školky krášlí nové barevné truhlíky, další truhlíky a květníky lemují
chodníčky a prostranství před hlavním
vchodem. Rodičům děkujeme nejen za
bohaté květinové příspěvky do truhlíků i záhonku, ale také za potřebnou
zeminu a hnojivo.
Dva měsíce probíhala v naší školce
dobročinná sbírka pro psí útulek v Litvínově, kam jsme se se všemi dětmi
vypravili 22. června, abychom krmivo
osobně odevzdali. V této akci nám nešlo ani tak o kvantitu nasbíraného krmiva (každý mohl přispět drobným darem, pamlskem...), nýbrž o podporu
a rozvoj důležitých lidských hodnot, jimiž jsou v tomto případě empatie, soucit, nezištná pomoc. Děkujeme proto
všem rodičům, jež nám pomohli tento
osobní prožitek dětem zprostředkovat!
Jitka Strýhalová

zvěděli se informace o dalších zbraních. Poté si prošli podzemní kryty
v délce 750 metrů. Naučili se něco
z typografie, házeli granátem na cíl
a byli seznámeni s chemickým útokem
a možnostmi ochrany. Naši žáci měli
možnost si vyzkoušet masky proti chemickým látkám a dozvěděli se, že je
lze poměrně levně pořídit. Posledním
stanovištěm byla první pomoc. Přednášku vedl zkušený záchranář, jehož
výklad děti zaujal a něco naučil.

Již potřetí v našem městě proběhla
soutěž v požárním útoku „TOHATSU
FIRE CUP 2016“. Tato soutěž sedmičlenných družstev je organizována Krajským Sdružením hasičů Čech, Moravy
a Slezska za podpory fy. TOHATSU –
ZHT GROUP S.R. a Ústeckého kraje.
Letošní ročník proběhl v přírodním
areálu Bomba, který má v pronájmu od
města Lom p. Karagrilidis, který nám
závodní dráhu perfektně připravil. Zúčastnilo se 13 družstev z 5 okresů ús-

teckého kraje, rozdělených do dvou kategorií. Naše družstvo, složené pouze
ze šesti členů a bez tréninku, obsadilo
ve své kategorii 6. místo před družstvem SDH Lkáň a SDH Bechlín.
Soutěžící při vyhodnocení nejlepších týmů převzali poháry a hodnotné
ceny zakoupené městem Lom.
Tímto všem děkujeme za hladký
průběh soutěže, městu Lom za krásné
ceny, p. Karagavrilidisovi za úpravu
tratě a těšíme se na další ročník.

Žáci se zde seznámili s židovskými tradicemi, životem Židů v Praze a významnými představiteli kulturního, uměleckého, průmyslového a společenského
života před druhou světovou válkou.
Když jsme skončili s prohlídkou synagogy, vydali jsme se k Úřadu vlády,
kde na nás čekal autobus. Po celodenním chození po Praze jsme si rádi sedli
a vydali jsme se zpět do Lomu. Počasí
nám ten den přálo a budeme se těšit na
další exkurze.

Děti lomské
základní školy
zdobí naše město

Do akcí v souvislosti s letošními
oslavami výročí 675 let od první písemné zmínky o našem městě, se
zapojily i děti lomské základní školy.
Jako městskou výzdobu zvolili pomalování zdi na náměstí Republiky
motivy domů, kostela a dalších typických prvků našeho města. Malování na zdi je zahájeno a všichni se
moc těšíme, jaký bude výsledek.
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Opravy a rekonstrukce v našem městě

V měsíci červnu, červenci a srpnu
slaví svá významná životní jubilea
tito občané našeho města:
červen
Diepoldová Jana, Kuriljaková Eva,
Lukešová Olga, Fryje Otto,
Svoboda Jiří, Šípek Jiří, Šoltys Pavel,
Šrámek Antonín, Trpišovský
Zdeněk, Tůma Ladislav,
Veselý František

Fotografie z oprav kabin na hlavním hřišti (okopání vlhkých omítek, nahození, vyštukování a výmalba všech opravených omítek, demontáž starého odpojeného boileru). Nové boilery jsme již namontovali před sezónou.

červenec
Jiráková Marcela,
Mazancová Miluše, Ševčíková Jana,
Šípová Věra, Vlčková Oldřiška,
Weissová Jaroslava, Anděl Zdeněk,
Fořt Jiří, Pavlíček Zdeněk
srpen
Birnbaumová Jitka, Fryčová Jiřina,
Malá Miluše, Mašková Hana,
Pelcmanová Marta, Rusová Vlasta,
Třešňáková Anna, Horčička Rudolf,
Jirák Josef, Malý Jiří, Pátek Jan
Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví, štěstí
a životního optimismu.

Lomští senioři
Lomští senioři – stále aktivní a stále dobře naladěni
Fotografie z dokončovacích stavebních prací na instalaci nových
obrubníků a napojení chodníků
v Novostavbách kolem č.p. 135.

Blahopřání

Vzpomínáme

Dne 24. 6. 2016 uplyne rok od úmrtí naší drahé maminky, babičky a přítelkyně paní Vlasty Dvořákové.
S láskou stále vzpomínají dcery Jana,
Alena, syn Pepa s rodinami a přítel
Bohouš

Každý věk má své kouzlo a každý
věk se dá prožít aktivně, v obklopení
nejen rodiny, ale také chápajících přátel, kteří jsou naladěni na stejnou notu.
Důkazem toho jsou členové lomského
klubu seniorů, kteří se stále scházejí, oslavují své jubilanty, navštěvují
různé kulturní akce, jezdí na zájezdy
a podle svých možností také sportují.
A tak se dělo i v letošním roce, kdy

jsme zahájili sezonu březnovou oslavou Mezinárodního dne žen, kterou
nám přišli zpříjemnit žákyně ZUŠ Litvínov svým tanečním vystoupením
s paní učitelkou Vojtelovou. Dále jsme
se 24. března zúčastnili vernisáže výstavy obrazů malířky Sylvy Prchlíkové a fotografií Vladimíra Tauera,
která se velmi líbila, 1. dubna v Citadele Litvínov Velikonoční ligy zá-

Jubilanti Klubu seniorů Lom
Dne 4. června oslaví 50 let společného života manželé Věra a Jiří Šípkovi.
K významnému životnímu jubileu blahopřejí dcery Lucie a Romana s rodinami,
příbuzní a známí.
Dne 10. června oslaví životní jubileum
70. let pan Jiří Šípek. Do dalších let
vše nejlepší, hodně zdraví přeje manželka, dcery Romana a Lucie s rodinami
a ostatní příbuzní.

Tradiční oslavu jubilantů pořádal
KS Lom dne 29. 4. 2016 v sále Kulturního domu Lom. V letošním roce
oslavilo či oslaví 22 členů KS Lom
své životní jubileum, tj. 65 let, 70 let,
75 let a mezi nejstarší jubilanty v tomto
roce patří osmdesátníci. Pozvání na
tuto slavnostní akci přijala starostka
Kateřina Schwarzová. Vždy se jedná
o velmi milé setkání s lidmi, kteří dokáží i přes svůj věk oplývat humorem
a dobrou náladou. Máte-li zájem tak

fotografie z této akce jsou zveřejněny na webových stránkách města, tj.
www.mesto-lom.cz v sekci fotografie,
fotografie z akcí rok 2016.
Závěrem nám dovolte ještě jednou
popřát všem letošním oslavencům těmito skromnými slovy: Přejeme Vám
hodně zdraví, hodně štěstí jak se praví,
spokojenost ať z tváří Vám jen září,
vždyť tyhle roky nejsou žádné stáří
ať příští rok, třeba opět v dubnu, Vám
všichni můžeme přáti životní pohodu.

bavy, 29. dubna setkání s jubilanty
klubu, kde nás překvapili „Naše holky
seniorky“ s nově nacvičeným tanečním vystoupením se kterým jim
pomohla paní učitelka Vojtelová.
Vystoupily také dvě sólistky ZUŠ LItvínov, se svým tanečním vystoupením.
A také jsme se v hojném počtu zúčastnili 1. května Stavění Máje a poté využili služeb nově otevřené Lomské kavárničky. Na našich setkáních se nám
vždy věnuje naše paní starostka Kateřina Schwarzová a ostatní členové
vedení města a úřednice odboru sociálních věcí, za což jsme velmi rádi
a tímto jim za jejich vstřícný přístup
a pozornost velmi děkujeme. Poděkování patří také řediteli MTS panu Šteflíkovi za naše vždy krásně uklizené
a upravené město a za přípravu sálu
v kulturním domě pro naše akce.
Marie Pauchlá
předsedkyně Klubu seniorů Lom

Pivnice
u Stromu
Po změně provozovatele
a dočasném uzavření kvůli
provedení nutných oprav
OPĚT OTEVŘENO!

„Dny, týdny, měsíce i léta plynou,
ale nikdo nezacelí tu ránu bolestivou.“ Dne 17. června vzpomeneme
páté výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný tatínek, manžel, syn
a bratr pan Miloslav Valtr. S láskou
vzpomínají manželka, dcera, maminka, bratři a ostatní příbuzní.

Dne 30. 7. 2016 slaví 50 let společné
cesty životem Světla a Josef Thallerovi. Do dalších společných let hodně zdraví, štěstí a pohody přejí dcery
Světla a Lenka s rodinami a ostatní příbuzní a známí.

Poděkování
„Utichly kroky, umlkl hlas, Ale tvůj
obraz zůstává v nás.“ Dne 4. července tomu bude 10 let, kdy nás
navždy opustil náš drahý manžel,
tatínek, dědeček, bratr a tchán
pan Miroslav Viktora. Za tichou
vzpomínku děkuje manželka Jana,
synové Mirek a Milan s rodinami,
dcera Jana s rodinou a sestra Miluš s rodinou.

n Ráda bych poděkovala jménem Oblastní charity Most, za materiální dar –
konkrétně za poskytnutí 130 kusů libových párků panu Jaroslavu Radošovi
z firmy J & J Radoš – Krušnohorské
uzeniny.
Párky byly využity 31. 5. 2016 při konání mezinárodního dětského dne, kterého se účastnily děti navštěvující nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
a to konkrétně z města Mostu, Oseka
a Duchcova. Jelikož se jednalo o dětský den mezinárodní, dorazily na něj
i děti ze základní školy Vévody Heinricha Marienberg.
Díky Vašemu materiálnímu daru si děti
mohly užít pěkný dětský den.

Tipy na volný čas – léto 2016
16. 7.
22. 7.

folkový festival Osecká kytara – Osek koupaliště, od 17.00 hod.
Noční prohlídka Oseckého kláštera – Cisterciácký klášter Osek,
od 21.00 hod.
30. 7.
koncert Radim Hladík + Blue Effect – Červený hrádek Jirkov,
od 19.00 hod.
1. 8.–5. 8. Příměstský tábor Lom – Městská knihovna Lom
4. 8.
Zájezd ZOO Praha – Městská knihovna Lom
5. 8.– 6. 8. FORMULA STUDENT CZECH REPUBLIC – Autodrom Most
10. 8.
CARBONIA CUP – Autodrom Most
20. 8.–21. 8. Osecká pou – Osek u Cisterciáckého kláštera
27. 8.
dostih Velká letní cena Ústeckého kraje – Hipodrom Most
27. 8.
Hradozámecká noc – Červený hrádek Jirkov, od 19.00 hod.
2. 9.–4. 9. CZECH TRUCK PRIX 2016 – Autodrom Most
3. 9.
Mistrovství ČR ve vaření svíčkové – Červený hrádek Jirkov

Sokolovna Lom

Za Oblastní charitu Most
Michaela Kutlwašerová, DiS.
Dne 13. července uplyne již
10 smutných let, co nám navždy
odešla naše drahá dceruška Kateřina Mašková, ve věku nedožitých 30 let. Milá Kačenko, nikdy
na tebe nezapomeneme. S láskou
v srdci stále vzpomínají maminka,
tatínek a sestry Hana, Iveta a Milča.

n Chtěla bych touto cestou poděkovat paní starostce Kateřině Schwarzové
za všechnu pomoc, kterou mi poskytla
a za vše, co udělala pro mého syna Filipa
Veselého, který je od narození ve velmi
těžké životní situaci. Velmi si její pomoci
vážím a přeji do dalších let mnoho úspěchů v práci i v osobním životě.

K
Kontakt
Václav
v Krejza ttel. 602 18
82 526, nebo
email: vaclav. krejza@K
Krav-maga
a.cz

Nově otevřená kuchyň
na hotová jídla.
Možnost rozvozu v okolí
zdarma!
Pro seniory jednotná cena
65 Kč včetně polévky.
Těšíme se na vaší návštěvu
Vencelová Jiřina
a Dubová Kateřina
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Lomští podnikatelé a naše mladá generace
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
Zahradní centrum v Loučné se již
dostalo do podvědomí široké veřejnosti, o čemž svědčí jeho stále větší
obliba mezi místními i přespolními
návštěvníky. Na původně vcelku rozlehlém, ale značně zanedbaném pozemku po bývalé průmyslové zóně,
začal místní podnikatel Ondřej Jirásek s výrobou řezaného kamene již
před 10 lety. Výroba se postupně rozšiřovala a jak se zvedal o kameny zájem, začali se zákazníci poptávat po
dalším zboží do zahrad a přišel nápad
spojit prodej kamene se zahradnictvím.
A tak se postupně začalo rodit doslova
„na koleně“ Zahradní centrum v Loučné, které je dnes v našem městě krásnou a klidnou oázou plnou vůně, květin a ptačího zpěvu. Zahradní centrum
nabízí nejen široký sortiment okrasných rostlin a keřů, skalniček i vodních rostlin, ale také užitkové rostliny a keře, ovocné stromky, substráty,
hnojiva, zahradní náčiní, truhlíky i nádoby. V nabídce štípaného a řezaného
kamene patří mezi jedno z největších
v celé republice a za vlastní výrobu originálních pískovcových koryt je držitelem certifikátu Krušnohoří regionální
výrobek.
S Ondrou Jiráskem, lomským podnikatelem, zahradníkem a šťastným
otcem novorozeného Ondráška, jsme
si příjemně popovídali o jeho zálibě,
která se stala živobytím.
Ondřeji, vaše záliba v zahradničení není u mužů moc obvyklá, přesto
se stala vaším podnikáním a obživou.
Původně jste ale jiné profese, jak jste
se svým podnikáním začal?
Původně jsem vystudoval střední
ekonomickou školu a po maturitě

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.

Když se záliba stane živobytím
jsem pokračoval ve studiu ekonomie
na UJEP v Ústí nad Labem. Vysokou
školu jsem ale nedokončil a na rok jsem
odjel do Států tak říkajíc na zkušenou.
Po návratu jsem pak pracoval ve firmě
mého otce a v Schoelleru v Litvínově
v logistice, ale pořád to nebylo ono.
A už v té době mě hrozně bavilo zahradničení, s otcem jsme u známých
a přátel zakládali zahrady, trávníky,
tvořili jsme okrasná jezírka, malé potůčky a tůňky. No a pak, když Schoeller končil, tak jsem byl propuštěn.

V té době se nám podařilo v Loučné
získat pozemek, kde byla dříve pila,
stavebniny a sběrné suroviny. Pozemek
byl plný odpadů a značně zanedbaný,
ale byla tady krytá budova, kde jsme
začali vlastnoručně vyrábět řezaný kámen. Dováželi jsme kámen z lomů celého Česka i z Evropy a v dílně jej řezali
na pravidelně silné desky. A o kámen
začal být zájem a jak zákazníci chodili,
tak se začali zajímat i o další věci do zahrady – o nádoby, květiny, okrasné keře
a ovocné stromky. A tak jsme asi před

5 lety zřídili zahradnictví, které vlastně
budujeme a rozšiřujeme dodnes. Můžu
říct, že zahradnictví se dostalo do podvědomí lidí a dnes už máme stálé zákazníky jak místní, tak i z jiných měst.
Zahradničení je ale stále hlavně mým
koníčkem, živí mě hlavně řezaný kámen, který dnes už nevyrábíme z velkých kusů, ale dovážíme již nařezaný.
Jde o kámen obkladový, dlažební, kamenné šlapáky i zahradní kámen a solitéry. Stále máme v nabídce skladem několik tisíc metrů čtverečních kamene.
V loňském roce jste byl dokonce
oceněn certifikátem Krušnohoří regionální výrobek, který uděluje
MAS Sdružení západní Krušnohoří
za vaše originální kamenná koryta.
Jaké máte další plány do budoucna,
chcete zahradnictví dále rozšiřovat?
Za certifikát jsem moc rád, je to pro
mě ocenění mé práce a samozřejmě
skvělá reklama. S výrobou kamenných
koryt a květináčů chci dále pokračovat,
sice se neprodávají tak často, ale každý
kus je originál, kdy využívám přirozeného tvaru každého většího kusu kamene, ze kterého pak může vzniknout
koryto např. v podobě srdce. Je možné
ho osázet nebo použít jako solitér.
V nabídce mám i kamenné skály, které
je možné použít pro osázení letničkami. Řada z nich si již našla svého majitele. Do budoucna chci určitě zachovat širokou nabídku kamene a rozšířit ji
o ojedinělé druhy, jako je např. kámen
kvarcit s letokruhy, mramor nebo ojedinělá rula fossil. Co se týká zahradnic-

Zahradník Ondřej Jirásek

tví, chtěl bych sortiment také rozšířit
o větší nabídku letniček, popřípadě řezaných květin, a to jak dovezených, tak
z vlastní produkce. Chtěl bych se také
naučit vazby smutečních a slavnostních
kytic, abych tuto službu mohl např.
nabídnout městu. Plánů mám hodně,
hlavně se chci na trhu udržet.
A jak se vám žije v našem městě?
Díky tomu, že se má záliba a koníček stalo i mým živobytím, tak jsem
teď spokojený člověk i když tomu
v minulosti vždy nebylo, protože nepochopení mých sousedů mi velmi zkomplikovalo život a několikrát jsem měl
problémy se stavebním úřadem a zahradnictví jsem musel dokonce na nějaký čas zavřít. Nechápu to, vytvořil
jsem hezké místo, upravené, uklizené,
žádný hluk tu nedělám, tak proč by to
mělo někomu vadit? Ale stalo se, je
to o lidech. Ale mám skvělou ženu,
která mi se vším pomáhá – mimochodem přes zimu, kdy je zahradnictví zavřené, tak mě jako účetní živí – a krásného kluka. Ještě musím dodělat dům,
který stavím na pozemku zahradnictví a pak budu bydlet i pracovat na zahradě, kde všechno kvete – co si víc
přát. Jsem rád, že o mě nejen v Loučné
vědí a místním i přespolním se u mě
líbí, často u mě nakupují a pochvalují
si sortiment i příznivé ceny. A proto se
snažím i sponzorsky přispět městu na
některé akce.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
dál mnoho úspěchů ve vašem krásném podnikání.
www.zahradnicentrumloucna.cz
www.rezany-kamen.cz

Jaroslav Materna – O chlupatém a čtyřnohém nejlepším příteli

Jára Materna a pes Dakota Helfra

Jaroslav Materna (roč. 2004) je žákem 5. třídy lomské základní školy.
V Lomu bydlí od narození a jeho velkým koníčkem jsou pejskové, které
chová spolu se svoji maminkou. Jeho
posledním chlupatým, čtyřnohým kamarádem se stal australský ovčák
Dakota Helfra (zkráceně Dak) blue
merle z chovné stanice Helfra Plzeň.
Toto plemeno ale nepochází z Austrálie jak by se mohlo podle jeho názvu zdát, ale původ má v Baskicku,
v Pyrenejském pohoří. Odtud místní
obyvatelé Baskové cestovali v doprovodu těchto ovčáckých psů do
Austrálie (odtud název australský)
a později i do USA, kde byli velmi
oblíbení pro své schopnosti jako pastevci stád dobytka. Největšího rozmachu a popularity dosáhl australský
ovčák ve 20. století, díky své účasti
na výstavách dobytka a koní, westernovém ježdění a objevil se i v televizi a filmu. Australský ovčák je pes
s nadprůměrnou inteligencí, ve svých
genech má silně zakořeněný pastevecký a ochranitelský pud. Je to pes
velmi oddaný svému pánu a rodině
a při jejich obraně je schopen nasadit
i život. Je spolehlivý, ostražitý, vytrvalý, rychle a rád se učí a vůči cizím
lidem a zvířatům není nepřátelský,
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přestože dokáže být ostrý a autoritativní. Je to výborný rodinný společník
a velký pracant, který se pro své výjimečné vlastnosti používá při psích
sportech, agility, canisterapii i v záchranářských složkách.
S Járou Maternou jsme si popovídali mezi jeho pejsky o jeho koníčcích, škole i o tom, čím by chtěl jednou být.
Járo, pejsky má hodně dětí, ale
málokdo se jim věnuje a má k nim
vztah jako ty. Je to láska od malička?
Moje máma měla psy vždy, co si
pamatuju, vyrůstal jsem s nimi od narození. Ale vždycky jsme měli doma
malé pejsky, většinou Lhasa Apso
nebo Japan Chin a když jsme potom
zůstali s mámou sami, tak jsem jednou
viděl na parkovišti štěně australského
ovčáka blue merle a byla to láska na
první pohled a tak jsem si ke svým
10. narozeninám přál takového velkého psa. A můj starší brácha Vašek
pro něj jel až do Plzně, mělo to být
překvapení, ale po cestě měl poruchu
na autě a tak ho i se štěnětem přivezla
v noci odtahová služba. A tak jsem
v noci dostal do postele štěně Daka.
Od té doby je to můj nejlepší přítel.

Tohle plemeno je známé svou
aktivitou, potřebuje pořád něco dělat, je to pracovní pes. Jak se mu
věnuješ?
To je pravda, australští ovčáci jsou
velmi temperamentní a pracovití,
takže ho cvičím sám, nebo chodím
na cvičák pro psy. S Dakem jsem se
v roce 2015 zúčastnil Krajské klubové
výstavy australských ovčáků Ústeckého kraje v Martiněvsi a Dak se stal
vítězem třídy V1. Dál jsem se zúčastnil dvou klubových závodů a v letošním roce se musím připravit na klubovou výstavu australských ovčáků
v Mladé Boleslavi, která bude v červnu
a v červenci pak na národní výstavu
psů rovněž v Mladé Boleslavi. Tak se
spolu musíme hodně snažit, abychom
uspěli a byli dobře ohodnoceni.
Tvůj chlupatý kamarád tě určitě
stojí hodně tvého času, máš čas také
na nějaké jiné koníčky?
To je pravda, psovi se musím věnovat každý den a 2 x týdně máme
výcvik, ale pracovat se psem, to je
pro mě radost a zábava. Ale není to
můj jediný koníček, jsem taky členem Rybářského svazu v Libochovicích, kde mám strejdu a s ním jsme
dali dohromady loďku a jezdíme ry-

bařit na řeku Ohři a na rybníky a někdy chodím i na Oprám. Taky jsem
začal u nás ve škole hrát florbal a ten
mě také moc baví.
A ještě nám prozraď, už víš, čím
bys jednou v životě chtěl být?
Mě moc baví zvířata a rostliny,
doma mám ještě morčata naháče,
vodní želvy a dvoumetrovou užovku
čtyřpruhou a ještě bych si chtěl pořídit párek křepelek. S nimi mi pomáhá
máma a taky brácha a sestra. Taky
pěstuju bylinky a skalničky a mám
asi 10 orchidejí, které všechny kvetou. A proto bych jednou chtěl pracovat třeba jako zahradník v botanické
zahradě nebo ještě lépe, jako ošetřovatel zvířat v ZOO. Ale to nevím,
jestli se mi to podaří, ale budu se snažit dostat se na nějakou školu, která
je o zvířatech nebo o rostlinách. To
bych si moc přál a udělám pro to, co
budu moci, ale je to ještě na dlouho,
teď jsem v 5. třídě.
A my Járovi přejeme, aby mu
jeho láska ke psům a zvířatům
a přírodě ještě dlouho vydržela
a aby jednou opravdu v nějaké botanické nebo zoologické zahradě
pracoval.
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