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Začátek nového kalendářního roku
v Mateřské škole Lom

MĚSTO LOM

pořádá

KULTURNÍ DŮM LOM
od 18:00 hodin
PROGRAM
* ukázky standardních tanců *
* kouzelník * Electro Boogie *
* moderuje Radek Jirgl *
* hraje Pichlovanka*
* TOMBOLA*

Vstupné : 150,- Kč

MĚSTO LOM

KULTURNÍ DŮM LOM OD 16:00 HODIN

Účinkuje

Divadélko MAZEC
VSTUPNÉ :

děti v karnevalové masce zdarma
dospělí 35,- Kč

http://www.mesto-lom.cz

Krásné vánoční prázdniny utekly
jako voda a 4. ledna jsme se plni dojmů opět šťastně setkali v mateřské
škole. Děti nadšeně vyprávěly o vánočním prožívání a radostně se vrhly
také na dárečky od Ježíška, které našly ve školce pod stromečkem.
Mimo jiných krásných hraček
a her dostaly děti také sádrovo-pískovcové bloky, v nichž jsou zalité
ostatky tří pravěkých zvířat – Triceratopse, Mamuta a Tyranosaura Rexe.
Děti při objevování projevily obrovské nadšení, zápal, chuť a hlavně trpělivost do práce, při níž si zahrály na
opravdové archeologické objevitele.
Z každé objevené části kostry propukalo nadšení, konstruování bylo zábavné a poučné.
Ve středu 6. ledna se slaví křesťanská slavnost úzce související s Vánocemi – Zjevení Páně. Pravoslavná církev v tento den slaví Vánoce, západní
křesťanství si připomíná sebezjevení,
nebo sebedarování (vtělení) Boha do
osoby Ježíše Krista při jeho narození.
V lidové tradici jde o svátek Tří králů.
Ve školce jsme si tento den představili
pomocí tříkrálového příběhu, v němž
jde o putování tří mudrců z východu
za hvězdou betlémskou do Betléma,
aby se poklonili právě narozenému
Ježíškovi. K příběhu nám pomohly
knížky a kreslené obrázky. Pověděli
jsme si, jak se podle pozdního legendárního příběhu králové jmenovali
a jaké dary Ježíškovi přinesli (co znamenaly a jaký význam měly). Naučili
jsme se zpívanou koledu „My tři králové jdeme k vám“, vysvětlili jsme si
důležitost tříkrálové sbírky a také význam nápisu, který tři králové píší posvěcenou křídou nade dveře domů.
Nápis K (C) + M + B s letopočtem nevyjadřují jména tří králů, nýbrž počáteční písmena latinského „Christus
mansionem benedicat“ – „Ať Kristus
žehná tomuto domu“. Vyrobili jsme si
krásné tříkrálové korunky a putovní
příběh ztvárnili také pomocí techniky
voskovka/vodovka na papír – každý
podle své fantazie.
Začátek nového roku je pro předškoláky z mateřských škol vždy velmi
důležitým obdobím, protože se pilně
připravují na zápis do první třídy základní školy. Tuto významnou událost
v životě každého malého předškoláka
provází kromě těšení, které často převládá, také jisté pochyby, strach nebo
nejistota z neznámého prostředí a ze
všeho nového, co je ve škole čeká.
Abychom předešli zbytečné nejistotě
a pochybám, navštívili jsme 13. ledna
se třídou našich malých budoucích
školáčků spádovou základní školu,
kde si pro nás paní učitelka první třídy
připravila doprovodný program a seznámila budoucí školáky s prostředím
a aktivitami, které je ve škole po letních prázdninách čekají.

Ve středu 20. ledna jsme se již podruhé v tomto školním roce vypravili do litvínovského kina Citadela na
jednu z nejkrásnějších pohádek vůbec – Malého prince. Pohádku děti
sledovaly s brýlemi ve formátu 3D.
Filmové zpracování Malého prince
podle předlohy francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho
a jeho stejnojmenné knihy, která se
těší oblibě nejen dětí, ale i dospělých již po několik generací, bylo mi-

mořádně podařené. Citlivým a dětem
přístupným způsobem uvedl autor
děti do světa, který v sobě nosí každý
z nás, ale na který často pro příliš racionální způsob prožívání a uvažování
zapomínáme. Jako červená nit se příběhem linula jedna z nejdůležitějších
a nejznámějších Exupéryho pravd,
na níž by neměl zapomínat nikdo
z nás: „Správně vidíme jen srdcem.
Co je důležité, je očím neviditelné.“
Pohádku i cestování do Litvínova
a zpět si děti náramně užily. Svezli
jsme se autobusem, tramvají, prošli se
pěšky a stihli jsme si i krátce pohrát
v čerstvě napadaném sněhu.
V posledním lednovém týdnu nás
ve školce čekal tradiční „barevný den“
– tentokrát „oblečený do běla“ a také
dětmi velmi oblíbený klaun Ála, na jehož představení se děti velmi těšily.
Přejeme krásné zimní dny všem!
Jitka Strýhalová

Výzva rodičům,
Vážení rodiče, pokud máte zájem účastnit se slavnostní akce
„Vítání občánků do svazku města“, které město Lom plánuje
na měsíc březen 2016, kontaktujte v souladu s příslušným
ustanovením zákona o ochraně osobních údajů do konce měsíce
února 2016 pro potvrzení své účasti příslušné úřednice MěÚ,
a to na telefonním čísle 476 769 863 nebo 476 769 864.
Děkujeme za pochopení
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V Lomu pořád něco zkrášlujeme Základní škola a Mateřská škola Lom
a budujeme...
n Zřízení vyhýbací plochy před č. p. 188 v Lesní ulici

n Lomské děti se rozloučily
s rokem 2015
Lomské děti oslavily konec roku 2015
pěkně zvesela. Silvestrovský program
s Divadlem „M“ byl plný humoru, soutěží, zpívání a tance. Pro zahřátí byl
připraven čaj, pro dospělé svařené
víno. Silvestrovské veselí zakončil
krásný ohňostroj, který byl doprovázen
nadšenými výkřiky přihlížejících.

n Gratulujeme vítězům soutěže
„O nejhezčí okno s vánoční
výzdobou“
Ve středu 20. ledna byly pozvány do
lomské knihovny děti, které se zúčastnily soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu
okna. Věcné i sladké odměny převzalo
z rukou starostky města Kateřiny
Schwarzové společně se srdečnou gratulací osm dětí: Adélka Kubů (4 roky),
Terezka Černá (10 let), Jitka Gulášová
(7 let), Miroslav Štírek (11 let), Daniel
(6 let) a Kája Gažiovi (13 let), Matyáš
(5 let) a Valentýnka (9 let) Vaňovi.

Lomští senioři
Aktivity Klubu seniorů Lom v průběhu roku 2015
n Vedení města Lom společně s pracovníky MTS Lom udělalo radost školákům lomské školy v podobě nových sprch a šaten u tělocvičny

Město Lom pořádá nábor do kroužku mladých hasičů

Dne 21. 1. 2016 se v sále KD Lom
konala výroční schůze KS Lom. Výroční schůze se zúčastnili členové
a hosté, kterými byli za město Lom Kateřina Schwarzová, starostka města, za
KS Loučná Jana Lašová, předsedkyně
a Běla Sabolová a místopředsedkyně regionálního Svazu důchodců Most Emílie Fryčová. Všichni přítomní byli seznámení s finančním hospodařením
a s celkovou činností klubu za rok 2015.
Aktivity KS Lom jsou rozsáhle, proto si
vás v tomto článku dovolujeme seznámit se stručnými informacemi toho, co
za rok 2015 klub podnikl.
Klub měl 94 členů a byl veden 5členným výborem a třemi desítkářkami.
V průběhu roku došlo ke změnám a byl
zvolen nový výbor, kde předsedkyní
se stala Marie Pauchlá, místopředsedkyní Miluška Švarcová, pokladníkem
Jana Majerová, kulturním Miloslav Pařík
a členkou výboru Hana Bervídová. Desítkářky zůstaly beze změny a jsou jimi
pí Paříková, pí Groulíková a pí Böhmová.
Co vše se v uplynulém roce dělo? Tak
např. v březnu se konala oslava MDŽ,
členové se zúčastnili v Citadele „Ligy
zábavy“, kde předvedly s velkým úspěchem své taneční vystoupení „Holky seniorky“. V dubnu se jako již tradičně konala oslava jubilantů, tedy oslava těch
členů, kteří v průběhu roku oslavili
svá kulatá či půlkulatá životní jubilea.
V květnu se členové v hojném počtu zúčastnili stavění Májky, zájezdu na Flájskou přehradu, kde se účastnili „Dne
otevřených dveří“ a v neposlední řadě se
s velkým úspěchem zúčastnili „Her seniorů“. Z těchto her pan Groulík získal 2 medaile (zlatou za hod kroužky
a bronzovou za hod granátem). Další
zlatou medaili za běh s míčkem na raketě získala pí Vondrová. V červnu členové vyjeli na první plánovaný výlet do
Františkových Lázní a na zámek v Lokti.
V červenci se členové sešli u opékání
špekáčků a proběhl druhý zájezd na Kunětickou horu a Pardubice. V srpnu vyjeli členové na svůj již třetí zájezd za
krásami a historií Přerova nad Labem
a jeho okolí a do Čelákovic. Ještě
v tomto měsíci se pro velký úspěch zopakovalo setkání, kde se opět opékali
špekáčky. Kromě jídla nechyběla hudba,
zpěv, hry a na zpestření chuti přinesly
členky své domácí výrobky. Vzhledem
k tomu, že opékání špekáčků spojené
s humorem sklidilo i podruhé u členů
velký úspěch zopakovali ho ještě čle-

nové v září a setkání „opepřily“ vyprávěním historek a nechyběly ani vtipy na
různá témata. V průběhu letních měsíců
byli členové na dovolených, které zajistil RV-Most. Jednalo se o tyto krásné
lokality: Jetřichovice, Zadov, Beskydy,
Blatná atd. V říjnu se konal v Mostě Den
seniorů, kde všechny přítomné potěšily

svým tancem „Holky seniorky“. Opět
se konalo setkání s opékáním špekáčků,
tentokráte vlivem deště přímo v restaurační elektrické troubě. Od RV-Most obdržel KS 40 lístků do divadle v Mostě na
hru „Golem“ a 2 lístky do divadla KarPokračování na str. 3
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lín Praha na představení „Carmen“. Nesmíme, zapomenout na welnes pobyt
v Lázních Mšené, kterého se zúčastnilo
40 členů. V listopadu je konalo již po
několikáté opékání špekáčků a členové
se zúčastnili akcí, které pořádalo město
Lom, tj. pietní akce – výročí důlního neštěstí, sázení stromů na hřbitově, rozsvěcení vánočního stromu. V tomto měsíci
se opět v Citadele konala „Liga zábavy“,
kde opět s velkým úspěchem vystoupily „Holky seniorky“. V prosinci pro ně
bylo připraveno posezení s představiteli
města Lomu, vánočního posezení, kde

proběhlo vystoupení pěveckého sboru
„Janováček“, členové navštívili vánoční
trhy v Drážďanech, zúčastnili se i „Adventního setkání“ v lomském kostele
a nechybělo ani rozloučení s rokem 2015
spojené s hudbou, tancem, pohoštěním
a hlavně dobrou náladou. A na úplný závěr se členové buď sami, nebo s těmi
nejmenšími zúčastnili „Dětského Silvestra“, který byl zakončen ohňostrojem.
Z tohoto zkráceného výčtu aktivit musíme všichni konstatovat, ať jim
tento elán vydrží ještě do mnoha dalších let a mi mladší si tiše přejeme,
abychom i my jsme byli v tomto věku
takto činorodí.

Poděkování Klubu seniorů Lom
Dovolte nám touto cestou poděkovat za předvánoční posezení s představiteli města paní starostkou Kateřinou
Schwarzovou, členy RM Branislavem Schwarzem a Martinou Šípovou.
Zejména za pěkné povídání, při kterém si naši členi pochutnávali na občerstvení, které jsme dostali od vedení
města. Hrála hudba, tančilo se, zkrátka
pohoda. Velké díky také patří i za finanční pomoc za uskutečněný poslední
výlet do Drážďan na vánoční trhy, bez
této pomoci bychom tento zájezd nemohli uskutečnit a dále pak za zajištění
pracovnic pí Kronichové a Táncošové,
které nás obsluhovaly dne 30. prosince
po celou dobu našeho vánočního setkání. Poděkovaní patří také pí Brzákové a pí Čevonové, které mezi nás přišly na vánoční posezení s tombolou. Za
jejich pomoc při vyřizování věcí, které
zajistí bezodkladně, za jejich chování
a úctu k nám seniorům. Naši členové
moc děkují vedení města za vše, co pro
nás udělali v uplynulém roce. Za jejich
vstřícnost, ochotu a za to, že si vždy
udělají čas, aby mezi nás přišli.

Poděkování patří také pěveckému
sboru „JANOVÁČEK“ pod vedením manželů Wernerových, za krásný
zpěv, který vehnal slzy do očí mnohým zúčastněným.
S poděkováním také nesmíme zapomenout na Městské technické
služby Lom p. Václavu Šteflíkovi
a jeho pracovnicím za to, že máme
vždy pěkně upravený, a vytopený sál.
Velké díky patří také firmě J&J Radoš – krušnohorské uzeniny Lom za
sponzorský dar ve formě vynikajícího
guláše. Dále pak manželům Hejskovým za dary do tomboly a zajištění
zboží pro všechny naše akce.
Naši senioři se také snaží udělat
něco pro druhé, vybrali jsme na pejsky
do útulku Litvínov částku 1 890 Kč.
Pravidelně se v hojném počtu zúčastňujeme všech akcí pořádaných městem Lom, a že jich bylo hodně. Naše
„Holky seniorky“ tančí na různých
akcích, kde sklízí velký úspěch, moc
jim za tuto činnost děkujeme.
Marie Pauchlá
předsedkyně KS č. 1 Lom

Dne 31. prosince 2015 nás navždy opustila dlouholetá předsedkyně Klubu seniorů Lom paní Helena Voříšková. Chtěli bychom jí tímto poděkovat za její
práci pro klub a uctít její památku tichou vzpomínkou.
Marie Pauchlá, předsedkyně KS č. 1 Lom

Blahopřejeme
jubilantům
V měsíci únoru slaví svá významná životní jubilea tito občané našeho města:
Dvořáková Helena
Fořtová Hana
Langová Hana
Ladzson Štefan
Hudec František
Bozetický Josef
Dienelt Václav
Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví, štěstí
a životního optimismu.

n Auto veterán
Náhradní díly na Škoda 100 – 120
ložiska, bufera, brzdy, trubičky, klín,
řemeny, elektro díly, benz. a vodní čerpadla, atd.
Technická literatura – katalogy
Škoda 100 – 120, Lada

1. Kdy je možno zažádat?
Příjem žádostí byl zahájen dne
25. 1. 2015.
Příjem žádostí bude ukončen dne
31. 3. 2016.
2. Kdo může žádat o dotaci na výměnu kotle?
Fyzická osoba vlastnící rodinný dům
o maximálně 3 bytových jednotkách
v Ústeckém kraji. Tento dům musí být
vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním
přikládáním.
3. Co bude podporováno?
Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu, které jsou uvedeny
v Seznamu registrovaných výrobků vedeném Státním fondem životního prostředí.
Typy podporovaných aktivit
a) Výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:
n tepelné čerpadlo,
n kotel na pevná paliva,
n plynový kondenzační kotel.
b) Instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV.
c) Instalace dodatečných zařízení
(např. filtr) ke snížení emisí znečišťujících látek.
d) Technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného
domu (provedení tzv. „mikro“ energetických opatření).
Mikroenergetické opatření:
n Zateplení střechy nebo půdních prostor.
n Zateplení stropu sklepních prostor
nebo podlahy.
n Dílčí zateplení dalších konstrukcí
(např. severní fasáda).
n Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády (eliminace tepelných mostů).
n Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např.
zádveří).

Knihy – opravy a seřízení
Škoda 100, 120 Favorit, Trabant
Přípravky na opravu – stahováky
fréz. ventily, montážní vozík pro demontáž a montáž motoru z karoserie
vozu
Tel.: 604 945 571

Ilustrační foto
n Dílčí výměna oken.
n Výměna vstupních a balkonových
dveří.
n Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří.
n Výměna zasklení starších oken za
izolační dvojskla.
4. Jaká je výše dotace?
Maximální výše způsobilých výdajů
dílčího projektu fyzické osoby (konečný příjemce) jsou stanoveny ve výši
150 000 Kč.
n 70 % způsobilých výdajů – realizace kotle spalující pouze uhlí
n 75 % způsobilých výdajů – realizace
kombinovaného kotle (uhlí + biomasa)
nebo plynového kondenzačního kotle
n 80 % způsobilých výdajů – realizace tepelného čerpadla nebo kotle
pouze na biomasu
n Bonus 5 % pro výměnu kotle v obcích spadajících do prioritního území
(město Lom do tohoto prioritního
území spadá).
Způsobilé výdaje:
n Nový zdroj včetně nákladů na jeho
instalaci.
n Stavební práce, dodávky a služby
související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy včetně nezbytné regulace, zkoušek
a měření a úpravy spalinových cest.
n Služby energetického specialisty
související s potvrzením vhodnosti vybraného opatření.

n M i k r o e n e rg e t i c k é o p a t ř e n í
(max. výše uznatelných nákladů je
20 tisíc Kč).
n Náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, pouze
v případě, že je prokazována úroveň
energetické náročnosti budovy klasifikační třídy „C“.
5. Co je třeba udělat před podáním
žádosti o dotaci?
n Vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných výrobků.
n Připravit fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
n Zajistit Průkaz energetické náročnosti budovy na stupeň „C“ nebo kontaktovat energetického specialistu pro
Potvrzení o vhodnosti tzv. „mikro“
energetického opatření.
n Vyplnit žádost o dotaci. Formuláře
ŽÁDOSTI O DOTACI a další požadované přílohy jsou uveřejněny na webových stránkách kraje , v papírové formě
jsou k vyzvednutí v budově Krajského
úřadu Ústeckého kraje.
6. Kdy lze výměnu kotle realizovat?
Výdaje na realizaci projektu jsou způsobilé od 15. 7. 2015 do 31. 10. 2016.
Veškeré informace ohledně „Kotlíkové
dotace“ jsou uvedeny na webových
stránkách Ústeckého kraje
http://www.kr-ustecky.cz/kotlikova-dotace/ds-99776

Potraviny „U Medunů“

Tipy na volný čas od 15. 2. do 15. 3. 2016
20. 2.
20. 2.
21. 2.
22. 2.

27. 2.
27. 2.
28. 2.
29. 2.
5. 3.
10. 3.
11. 3.
13. 3.
Dne 10. března 2016 vzpomeneme smutné 10. výročí, kdy nás navždy opustila naše drahá maminka
a babička paní Věra Riegerová.
Stále s láskou vzpomíná syn s rodinou. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
s námi. Děkujeme.

Do konce března můžete žádat o dotaci na výměnu kotle

Inzerce

24. 2.

Vzpomínáme
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13. 3.
15. 3.

Ples seniorů – Lom, sál kulturního domu, od 18.00 hod.
dětské divadlo Tři čuníci nezbedníci – Docela velké divadlo
Litvínov, od 16.00 hod.
dětské divadlo Obušku z pytle ven – Citadela Litvínov, od 16.00 hod.
divadlo Kdo se bojí Virginie Woolfové – Citadela Litvínov,
od 19.00 hod.
koncert Zdenka Trvalcová + Friends – Citadela Litvínov,
od 19.00 hod.
dětské divadlo O pejskovi a kočičce – Docela velké divadlo
Litvínov, od 16.00 hod.
15. docela velký divadelní ples – Docela velké divadlo Litvínov,
od 20.00 hod.
taneční zábava s Mostečankou – Citadela Litvínov, od 16.00 hod.
Slavnostní odhalení díla Zdeňka Sýkory – Citadela Litvínov,
od 17.00 hod.
dětský Karneval – Lom, sál kulturního domu od 16.00 hod.
vernisáž výstavy Historická filmová technika – Zámek Valdštejnů
Litvínov, od 18.00 hod.
představení SCREAMERS – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
taneční neděle s Orchestrem SD Chomutov – Citadela Litvínov,
od 16.00 hod.
Recitál Lucie Bílé s klavírem Petra Maláska – Městské divadlo Most,
od 19.00 hod.
koncert Karel Plíhal – Citadela Litvínov, od 19.30 hod.

V měsíci březnu proběhne v Městské knihovně v Lomu měsíc čtenářů s řadou
besed a povídání nad knihou s dětmi se ZŠ a MŠ a s lomskými seniory. Jednotlivé termíny budou upřesněny samostatnými plakátky.

Vybíráme z naší letákové akce od 16. do 28. 2.:
• Váhalova tlačenka:

9,90 Kč/100g

• Velkopopovický kozel 0,5l:

8,90 Kč + 3 Kč záloha

• Slepice mražená:

49,90 Kč/kg

NOVINKA:
• Pastevecký salám:

12,90 Kč/100g

VÍKENDOVÁ AKCE od 19. 2. do 21. 2.
• Eidam 30%:

Adresa:

7,90 Kč/100g

Osecká 334, 435 11 Lom
Nám. Republiky 144, 435 11 Lom (pod poštou)

Strana 4

Lomská radnice  ročník VI.  číslo 2  únor 2016

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

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.

Každý má dělat to, co umí
Pokud byste dnes hledali živnostenskou dílnu jako za starých časů, kde
vládně pohoda, vzájemná podpora a přátelská rodinná atmosféra mezi spolumajiteli a jejich zaměstnanci, je truhlářství Harald v Lomu na Osecké ulici to pravé. Na
českém trhu působí už více než 20 let a
za tu dobu vychovalo řadu šikovných řemeslníků, z nichž se někteří postavili na
vlastní nohy. Sortiment, který truhlářství nabízí je kvalitní výroba nábytku jak
pro interiéry bytů, kanceláří, ale také zahradní nábytek a doplňky. A jak to vše začalo? V roce 1991 po ukončení činnosti
s. p. Dehor v Lomu se tři vyučení truhláři pánové Miroslav Brna, Václav Černý
a Petr Meisner nechali zaměstnat v soukromém čalounictví pana Fediče a Recmana, aby pak na jaře roku 1992 odešli
pracovat, jak sami říkají na zkušenou, do
soukromé truhlářské dílny v Německu.
Podle jejich slov to byla pro ně vynikající zkušenost, kterou by všem řemeslníkům doporučili – jiný svět, jiné technologie, materiály, pracovní postupy, přístup
k práci a v neposlední řadě práce v klidu
a bez stresu. A po návratu bylo rozhodnuto
založit si vlastní podnik, truhlářskou dílnu
a pokračovat v tom, co uměli nejlépe.
A tak v říjnu roku 1993 založili sdružení
fyzických osob – truhlářství Harald, které
funguje už bez pana Meisnera dodnes.
Pana Brnu a pana Černého jsme navštívili v jejich skromné leč útulné kance-

láři a strávili příjemné chvíle při povídání
nejen o podnikání.
Patříte mezi lomské drobné živnostníky, kteří začali se svou činností
poměrně brzy po sametové revoluci
a stále fungujete. Jaké byly vaše začátky?
Svou živnost jsme začali provozovat v říjnu roku 1993 v přízemí rodinného domku čp. 148 na Osecké ulici
a v přilehlé garáži, která byla ovšem
v dezolátním stavu. Začali jsme hned
se zakázkovou výrobou nábytku a měli
jsme rychlý rozjezd. První zakázky
jsme získali díky svým rodinám a přátelům, kteří nás prezentovali a doporučovali dalším svým známým. A tak si nás
zákazníci začali sami vyhledávat, protože v tu dobu byl hlad po zakázkové
výrobě, lidé měli už dost univerzálního
nábytku, chtěli něco jiného, atypického.
Většinou jsme dělali interiéry kanceláří,
což pro nás bylo velmi lukrativní. Jak
se výroba rozjížděla, tak jsme na jaře
1994 začali na místě rozbořených kůlen
stavět první dílnu a na jaře 1996 jsme
přistavěli další dílnu. Prvního zaměstnance jsme zaměstnali v roce 1994. Od
roku 2001 provozujeme živnost už bez
pana Meissnera, jsme 2 spolumajitelé
a máme celkem 5 zaměstnanců.
Všechno jsou to vyučení truhláři,
všichni jsou stálí a zavedení.

Co se týká vašich zakázek, jak to
vypadá dnes? Vyrábíte stále více pro
komerční interiéry, nebo je větší zájem ze strany soukromníků o vybavení bytů?
Je pravda, že když jsme začínali,
hodně nám pomohly v rozjezdu velké zakázky pro komerční prostory, což byly
hlavně kanceláře. To byl náš hlavní výrobní artikl, ale díky nové výstavbě satelitních městeček jsme také hodně vyráběli
i pro soukromé osoby. Tenkrát byla doba,
kdy nám zákazníci sami klepali na okno
a nosili zálohy, abychom pro ně dělali, zakázek bylo opravdu hodně, mnohdy jsme
byli v časovém presu, ale vždy jsme se
snažili všem vyhovět i za cenu toho, že
jsme v dílně trávili 20 hodin denně. Dnes
už je to samozřejmě jiné. Poptávka vybavení komerčních prostor je daleko menší.
Stále ale vyrábíme nábytek pro soukromé
osoby, jedná se hlavně o vybavení domů
a bytů, tj. vyrábíme a zařizujeme kuchyně, obývací a dětské pokoje, ložnice,
doplňky, venkovní a atypické prostory,
dokonce jsme dělali i nábytek ve stylu
východní filozofie feng shui. Vlastními
prostředky zabezpečíme celkovou realizaci zakázky – zaměření, návrh, rozpočet, výrobu i montáž. Vyrábíme z lamina,
dýhy i masivu. Je znát, že lidem dnes záleží na kvalitních výrobcích. Měli jsme
také velké štěstí, že jsme od začátku mohli
spolupracovat s dobrými designéry, kteří

Spolumajitelé truhlářství Harald pánové Václav Černý
a Miroslav Brna
pro nás připravovali design celého bytu,
celého interiéru. Dnes spolupracujeme
s jedním stálým designerským studiem.
Asi jen 10 % našich zakázek je pro ústecký region, další zakázky děláme pro
zákazníky z okolí Prahy, Plzně a dalších
velkých měst. Dnes získáváme zákazníky
na doporučení od ostatních spokojených
zákazníků, žádnou reklamu nemáme, protože jsme se sami přesvědčili, že takhle to
nefunguje. Nestěžujeme si, ale situace je
mnohdy složitá a tak máme mnohdy zakázky předané, ale na peníze čekáme.
Je znát, že svou práci umíte a proto
ve své živnosti stále pokračujete. Jsou
nějaké plány a představy do budoucna,
které byste si ještě chtěli splnit?

Naše výroba je založena především na
ruční přesné práci. Co se týká technologie, základ je kotoučová pila, jinak je vše
opravdu ruční výroba. A samozřejmě jsme
si prošli i těžkým obdobím, kdy začala celosvětová krize a úbytek zakázek a konkurence sériově vyráběného nábytku . Ale
snad jsme už z toho venku. Takže našim
cílem je vyhrávat ten dnešní boj o přežití
a přežít do důchodu a naše zkušenosti dál
předávat zaměstnancům, neboť i díky nim
můžeme naši živnost nadále provozovat.
Doufáme, že nám to vyjde, protože děláme to co umíme a děláme to rádi.
Děkujeme za rozhovor a moc držíme palce, aby vaše živnost pokračovala dál.

Eva Vargová – poznávací znamení kytara, dredy a zlato v hrdle
S Evou Vargovou (roč. 1990) vystupující pod pseudonymem Ouim Kim Beat
jsme se měli možnost seznámit koncem
loňského roku na Adventním setkání, kdy
nám svým koncertem v kostele Nejsvětější Srdce Páně v Lomu přiblížila sváteční čas. Sama sebe uvádí jako zpěvačku
a písničkářku, studovanou religionistku se
zálibou v sakrálním umění, cestovatelku
a světoběžnici, která nalezla svůj druhý
domov v indických končinách Himaláje.
Její zájem o východní filozofii a tradice ji
zavedl nejen k vysokoškolskému studiu
vědy o náboženství, ale také k prvnímu
měsíčnímu pobytu v indickém Ladaku
v roce 2011, kam vycestovala se skupinou dobrovolníků pod záštitou organizace
Sdružení pro Tibet. A ta cesta ji poznamenala natolik, že se od té doby do Indie pravidelně vrací a víceméně sama se pokouší
při svých až několikaměsíčních cestách
zmapovat rozlehlý indický subkontinent.
Její návrat domů je pak ovšem, jak sama
říká, pořádný kulturní šok.
S Evou, zpěvačkou a písničkářkou
z Loučné jsme si povídali o jejím vztahu
k životu a hudbě a plánech do budoucna.
Evo, začínáš se dostávat do povědomí veřejnosti hlavně svým koncertováním. Je známo, že pocházíš z muzikantské rodiny, jaké byly tvoje začátky
s kytarou a zpíváním?
Ano, v mé rodině máme k hudbě velmi
vřelý vztah. Dodnes je mi ze strany mých
prarodičů připomínáno, jak jsem jako
mrně s dědou za doprovodu heligonky
s gustem zpívala sprostonárodní písně.

Eva Vargová
Jinak jsem zpěv nikdy nestudovala,
a dlouhou dobu jsem se styděla zpívat veřejně. Tréma je mocná čarodějka, a trvalo
dlouho, než jsem ji úplně překonala. S kytarou jsem začala snad už ve druhé třídě
a byl to nápad rodičů, nikoli můj. A já byla
jemně řečeno vzpurné dítě, takže mi pár
let trvalo, než jsem si k ní našla cestu. No
nakonec jsem ji našla, takže dneska jsem
za to našim hrozně vděčná. První pokusy
o složení písničky přišli okolo patnáctého
roku, a stály teda za to (smích). Ale možnost dát vzniknout něčemu, co odráží stav
mysli, to je něco neskutečně mocného,
řekla bych až návykového. A tak jsem začala psát básně a texty a vytřibovat myšlenky i jazyk. Je to dlouhý vývoj a tak
se teprve začínám dostávat do povědomí
lidí. Je to dlouhá a složitá cesta, a obnáší
spoustu svízelných momentů, které posluchač nemá možnost postřehnout. Dě-

LOMSKÁ RADNICE

lat muziku znamená dělat business a trvalo mi dlouho, než jsem tenhle fakt byla
schopná přijmout. Ale mám to štěstí, že
nacházím neutuchající podporu u své rodiny a blízkých, což mi dává sílu pomalu
postupovat dál.
Jak sama uvádíš, díky svému cestování se Indie stala tvým druhým domovem. Jak tě ovlivnila tamní země, filozofie a lidé, kde se projevil nejvíc tvůj
„kulturní šok“ po tvém návratu?
Je to tak, že v obou zemích – rodných Čechách i Indii, jsem nalezla rodinu
a okruh přátel, kteří podle mě dávají domovu vzniknout. Však to znáte: „doma je
tam, kde tě maj rádi…“ Často se mě lidé
ptají, nakolik rozdílní jsme jako „lidé“.
Na to odpovídám, že jako lidé jsme celkem stejní. Každý máme svoje sny, přání,
tužby i neřesti a strachy. A podléháme

vlivu společenství, ve kterém žijeme. Bez
výjimek. Také sdílíme ustavené morální
hodnoty. To ovšem s výjimkami. Největší rozdíl mezi životem tam a tady je
dle mého zapříčiněn v odlišném pohledu
na život jako takový. Tady se lidé buďto
honí a pracují do úmoru s cílem sebe
a svou rodinu patřičně zabezpečit, nebo
se naopak jenom tak poflakují a vynalézavě užívají výhod nemoudře nastaveného sociálního systému s cílem získat
něco za nic. To nahrává emocím jako je
zloba, závist a jiné. Lidé zde nevěří ve
spravedlnost a zkušenost je v tom utvrzuje. No a tak myslí a jednají výhradně ve
svém osobním zájmu, nehledě na to, zda
je to „správné“ a společensky přínosné.
Naproti tomu Indie si ve své dlouhé historii prošla širokým vývojem. Od císařů,
sultánů a krutých kolonistů až k nalezení
vlastní národní identity. Když zde slýchám o Indii, nejčastěji užívanými slovy
bývají špína, smrad, a nemoci. To je více
než jednostranný pohled a často se zcela
záměrně přehlíží její ctnostné stránky
stejně jako její přínos coby pokladnice
nejhlubších a nejčistších pravd o nás samých. Jednou z nich je i cykličnost lidského zrozování, tradičně zvána jako reinkarnace. A s ní související zákon akce
a reakce vykonávající roli nezúčastněného soudce. Každá myšlenka, každý
čin s sebou přináší svůj následek. Tento
následek se ovšem zřídka kdy dostavuje vzápětí po vykonané akci. Všechno
má svůj čas. A každé ovoce musí dozrát.
Tamní lidé to vědí, a v souladu s tím i konají. Tím nechci tvrdit, že Indie je zemí

pouze ctnostných lidí. To vůbec. Na druhou stranu je kolektivně sdílená osobní
morální odpovědnost obrovským lékem
pro vztahy mezi lidmi, takže se v jistých
ohledech od nich máme co učit.
A jaké jsou tvoje představy a plány
do budoucna? Chceš se dál věnovat
hudbě, cestovat nebo něco jiného?
No tak na to se mě ptá snad každý
a já stejně jako vždy nevím, co mám odpovědět (smích). Z vlastní zkušenosti
mohu říct, že když si něco naplánuju, tak
z toho pak většinou nic není. Tak se snažím
neplánovat. Místo toho dělám všechno
pro to, abych naplnila smysl svého života
a byla prospěšná pro druhé, pro své blízké,
pro svou vlast, pro celou matičku Zemi.
Neprahnu po uznání jako spíš po příležitosti sdílet s lidmi to, co jsem objevila
v nitru sebe sama. Takže maluji, koncertuji, a momentálně také pracuji na debutovém albu, které vyjde v nejbližších měsících. Do Indie se samozřejmě chystám.
Mé ladacké rodině jsem slíbila, že přijedu
na konci letošního léta, budu-li si moct
cestu finančně dovolit. Zatím to moc nevypadá, ale flintu do žita neházím. Protože vím, že všechno se děje z nějakého
důvodu, a nějak bylo, je a bude.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
hodně úspěchů a splněných snů.
Ať se leckomu může zdát životní styl
Evy Vargové přinejlepším velmi dobrodružný až možná trochu riskantní jedno je
jisté. Eva Vargová rozhodně ví, kým být.
www.ouimkimbeat.com
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