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Tepelné hospodářství města Lom
Z důvodu již zastaralé technologie plynových kotelen u objektů
v majetku města Lom a vysokých nákladů na jejich provoz a celkovou
rekonstrukci schválilo Zastupitelstvo města Lom na svém jednání dne
17. 9. 2012 prodej tepelného hospodářství společnosti ALFA TERM
Most a. s. Jedná se o technologické
zařízení plynových kotelen u těchto
objektů:
n Novostavby 123, 124
n ČSA 487
n Osecká 472
n Požární zbrojnice
n MěÚ Lom
n Kulturní dům

n Svazarm
n Kohinoor 172
V současné době je však proti společnosti ALFA TERM Most zahájeno
insolvenční řízení spojené s návrhem
na provedení konkursu na majetek.
Vedení města Lom ve spolupráci
s právním zástupcem města Lom
jedná v těchto dnech se společností
ALFA TERM Most ve věci ukončení
Smlouvy o dodávce tepelné energie
do dotčených odběrných míst. Současně dojde i k oslovení firem zabývajících se výrobou a dodávkou
tepelné energie tak, aby bylo pro občany města Lom zajištěno teplo na
další topnou sezónu.

Vernisáž malířky Sylvy Prchlíkové
a fotografa Vladimíra Tauera se vydařila
Dne 24. března jsme se na vernisáži v rámci letošních oslav 675. výročí od první písemné zmínky o naší
obci, mohli poprvé seznámit s tvorbou lomské malířky Sylvy Prchlíkové a loučenského fotografa Vladimíra Tauera. Paní Prchlíková, která

je v podvědomí většiny zapsána jako
malířka naivních obrázků se tentokrát představila tvorbou moderního
umění a pan Tauer svými portréty
glamour. Součástí akce bylo i vystoupení flétnistek a kytaristy ZUŠ Most
a taneční vystoupení skupiny La-

tino de Cuba. Akce se setkala s velkým ohlasem, o čemž svědčila hojná
účast nejen obyvatel našeho města,
ale i přespolních. Nezbývá než doufat, že se s tvorbou našich milých
a známých Lomáků někdy v budoucnu opět setkáme.

Demolice nevyhovujících objektů
Jak jste si již jistě všimli, současné vedení města se velice snaží o vylepšení jeho
vzhledu. Za tímto účelem došlo v minulých letech k demolici několika domů,
které svým technickým stavem neodpovídaly dnešním požadavkům na kvalitní
bydlení a služby. V této nastoupené linii bude město Lom i nadále pokračovat
a přibližovat naše město současným požadavkům na moderní bydlení, služby a odpočinek občanů.
V průběhu měsíce února letošního
roku provedla firma YSSEN s. r. o., na
základě výběrového řízení vyhlášeného
městem Lom, demolici domu č.p. 187
v ulici Kohinoor, Lom. Dům byl z důvodu zatékání do střechy již dlouhá léta
neobydlený a chátral. I přes opakovanou
snahu města dům prodat, a to i za sníženou kupní cenu, se městu tento záměr nepodařil. Nemovitost začala být nebezpečná pro obyvatele města Lomu, kteří se
kolem domu pohybovali. Z tohoto důvodu
město Lom tento dům navrhlo na demolici. V současné době je místo, kde dům
č.p. 187 stál, vyklizené a upravené. Prostor bude dále využitý pro potřeby města
a jeho obyvatel.
Dále se ve městě Lom plánuje demolice zchátralého domu č.p. 218 v ulici Husova, který již dlouho hyzdí jinak klidnou
ulici a láká nepřizpůsobivé občany k jeho
dalšímu poškozování a páchání trestné
činnosti. Po odstranění tohoto domu se
otevře prostor do zahrad mezi ulicemi Husova a Osecká pro další potřebu a využití
města Lomu ve prospěch jeho obyvatel.

Jako třetí objekt připravený k demolici je dům č.p. 205 v ulici Osecká, Lom.
Na jeho místě vznikne oddechová a klidová zóna v jinak rušné a na zeleň chudé
ulici což jistě bude pro tuto část města
přínosem.
Nejen město Lom, ale i jiní vlastníci
nemovitostí přistoupili v našem městě
k demolici zchátralých domů. Jedná se
například o Správu železniční dopravní
cesty, s. o., která nás svým rozhodnutím zbavila nevyhovující a odpudivé nádražní zastávky na železniční trase Litvínov – Moldava. Po jejím odstranění je
příjezd automobilem po komunikaci I/27
ve směru od Litvínova mnohem krásnější
a rovněž cestující vlakem o nic nepřišli,
mají účelnou a moderní železniční stanici,
která je chrání před povětrnostními vlivy.
Správa železniční dopravní cesty bude
dále pokračovat v modernizaci železničních zastávek našeho města demolicí starého vlakového nádraží v ulici Husova
a instalací nového přístřešku pro cestující na jeho místě. Bohužel tato demolice
starého vlakového nádraží města Lomu
proběhne i přes naše opakované žádosti
o jeho převod do majetku města. Město
Lom se prostřednictvím svých zástupců
pokoušelo již řadu let budovu nádraží získat do vlastnictví, opravit jí a zachovat ráz
železniční dopravní cesty zde na severu.
Víme, že zbořením této stavby přijde naše
město o část své historie, ale rovněž získá
moderní a vzhledově přijatelnou vlakovou
zastávku u moderní a pohodlné železniční
trati Most – Oldřichov.

Město přivítalo nové občánky

Starostka města Kateřina Schwarzová, spolu s členkou rady města Martinou Šípovovou přivítaly dne 18. března spolu s dětmi z mateřské školy
v obřadní síni MěÚ nové lomské občánky – Richarda Machače, Přemysla Škarku, Antonína Schnierera a Šimona Redaie. Přejeme našim novým
občánkům mnoho pohody a šťastné vykročení do života.

http://www.mesto-lom.cz

Otevřený dopis
městu Lom od
společnosti ASEKOL
Vážená paní starostko,
rádi bychom Vám poděkovali
za vynikající spolupráci a dlouhodobou regionální podporu v našem
společném úsilí, jímž je udržitelný
rozvoj. Vaše příkladné vytrvalé působení v oblasti ochrany životního
prostředí nám umožnilo plně rozvinout potenciál naší společnosti
a díky tomu se nám podařilo získat
jedno z nejvýznamnějších ocenění
v oblasti obchodu.
Prestižní ocenění European Business Awards je uznáním vynikajících výsledků v rámci celé Evropské unie. Výherce vybírala
odborná porota složená ze 132
předních evropských podnikatelů,
politiků a akademiků. Cenu Ruban d’Honneur v kategorii Environmentální a udržitelný rozvoj se
nám podařilo získat v konkurenci
více než 32 000 firem z 33 zemí.
Pokračování na str. 3
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Zkrášlujeme a opravujeme...
n Nová autobusová zastávka, obratiště a parkoviště v Lomu
u městského hřbitova

Základní škola a Mateřská škola Lom
Karneval pro děti
První sobota v březnu patřila dětem,
město Lom pro ně připravilo oblíbený
maškarní karneval. Programem provázeli členové Divadla MAZEC, kteří
s dětmi tančili, zpívali a soutěžili. Pro
všechny masky byla připravena sladká
odměna a spousty dalších sladkosti získaly děti v soutěžích. Dobrá nálada
a chuť se bavit vydržela malým i velkým účastníkům až do konce karnevalu.

První jarní měsíc v lomské školce ve znamení
kultury a velikonočního tvoření
Městský hřbitov v Lomu bude mít
již v brzké době autobusovou zastávku
na novém autobusovém obratišti umístěném v těsné blízkosti hřbitova.
Tímto se místo odpočinku přiblíží široké veřejnosti a získá lepší dostupnost. Při stavbě jsme nezapomněli ani
na návštěvníky hřbitova, kteří přijedou

osobním automobilem. I pro tyto občany zde bude dost parkovacích míst
s pohodlnou dostupností místa. Nově
vybudované autobusové obratiště pomůže rovněž našim občanům a dětem,
kterým bude zajíždět autobus do dříve
veřejnou dopravou nepokryté části našeho města.

n Výměna starých autobusových přístřešků
Autobusové přístřešky z větší části
přestaly plnit svůj účel. Byly poškozené a svůj díl na nich zanechali i vandalové. Město Lom z tohoto důvodu
přistoupilo k jejich výměně. Starý dřevěný přístřešek v ulici Podkrušnohorská byl již vyměněn, autobusové zastávky na náměstí Republiky mají již
rovněž nové přístřešky pro cestující
a tak bychom mohli postupovat dále.
Jako poslední byl demontován nevyhovující autobusový přístřešek na sta-

nici autobusu v ulici Československé
armády. Pro cestující v tomto směru autobusové linky se nic nemění. Všechny
autobusové spoje budou i nadále stavět na stejném místě. V prostoru stanice
se v dohledné době objeví nová, moderní autobusová zastávka splňující požadavky moderní autobusové dopravy
v našem městě. Prosíme cestující zatím
o trpělivost a porozumění.

Měsíc březen v Mateřské škole Lom
byl doslova nabitý kulturou, tradicemi
a intenzivním rukodělným tvořením.
Ve čtvrtek 3. března nás navštívilo
oblíbené divadlo „Ondřej“, tentokrát
s pohádkou „Krejčík hrdina“. A jak
už samotný název pohádky napovídá,
představení bylo vskutku hrdinské, ale
také velmi veselé, legrační a hlavně
akční. O necelý týden později se děti
těšily na kouzelnické duo s představením plným čar, triků a kouzel, které
děti opravdu nadchlo.

V pátek 11. března se děti z předškolní třídy Dráčků vypravily se
svými učitelkami do KD v Lomu,
aby zde shlédly velice poučnou
a pěkně zpracovanou ekologickou
pohádku zaměřenou na důležitost
a potřebu třídění odpadu. Hravým
a pro děti přitažlivým způsobem přiblížili herci dětem problematiku třídění odpadů, seznámili je s barvami
kontajnerů na jednotlivé druhy odpadků a nakonec děti do svého vystoupení aktivně zapojili.

n Chodník pro pěší a cyklisty
Kdo se pohyboval pěšky či na kole
mezi městem Lom a městem Litvínov
nám dá jistě za pravdu, že je to životu
nebezpečné. Automobilová doprava
v posledních letech značně stoupla a silnice I/27 mezi městy Lom a Litvínov je
pro tuto zvýšenou dopravu již úzká. Cyklista či chodec je pak v přímém nebezpečí, že jej některý z řidičů přehlédne
a srazí. Toto nebezpečí se dále zvyšuje
při snížené viditelnosti za špatného počasí či ve večerních a ranních hodinách.
Město Lom, vědomo si tohoto problému, nechalo vypracovat studii proveditelnosti pro stavbu chodníku pro

pěší a cyklisty spojujícího města Lom
a Litvínov. Stavba by měla vést od
ulice Litvínovská v Lomu přes pozemky v okolí vodní nádrže Bomba
směrem k litvínovskému hřbitovu.
V současné době jednáme s vlastníky
pozemků dotčených touto plánovanou
stavbou a hledáme způsob řešení.
Věříme, že tuto, pro širokou veřejnost prospěšnou stavbu, všichni zúčastnění podpoří a my pak budeme
bezpečně chodit a jezdit mezi oběma
městy bez nebezpečí, že někoho přehlédneme či budeme uskakovat před
projíždějícími auty.

n Lomský hřbitov
V poslední době se vedení našeho
města zaměřilo rovněž na lomský hřbitov, který již řadu let nezaznamenal žádnou změnu v podobě oprav či modernizace. V loňském roce došlo k zahájení
výstavby kolumbária, které v konečné
podobě bude čítat osm zdí, každou
s 12 urnovými místy. V současné době
je dokončena stavba čtyř těchto zdí. Došlo rovněž k opravě chodníku při vstupu
na hřbitov, u kolumbária byly vystavěné

lavičky. Opravy se rovněž dočkal dům
správce hřbitova.
Při vstupu na hřbitov došlo k umístění artefaktů starých hřbitovních náhrobků většinou z let 1850 až 1950,
které dosud byly uloženy ve skladových prostorách města nebo byly nalezeny při stavbě kolumbária a autobusového obratiště. Tyto artefakty prošly
restaurováním a nyní tvoří vhodný ráz
při vstupu na pietní místo.

Naše základní škola
a mateřské školky
pořádaly velikonoční
jarmark
Základní škola a mateřské
školky se rozhodly, že před Velikonoci uspořádají společně tzv. velikonoční jarmark. Tedy prezentaci
výrobků dětí, které v uplynulých
několika týdnech připravovali žáci
základní školy a děti z obou našich
mateřských školek. Akce se uskutečnila den před velikonočními
prázdninami ve středu 23. března
odpoledne, a to v budově základní
školy. Pro příchozí, kteří přišli nasát
velikonoční atmosféru, bylo připraveno občerstvení, výtvarná dílnička
a ukázky výrobků dětí s velikonoční
tématikou. Výtvory dětí, které si
příchozí odnesli domů, jistě přispěli
k velikonoční výzdobě domácností
a všechny účastníky potěšili. Celý
jarmark se nesl ve velmi přátelské
a vřelé atmosféře, která byla podtržena vysokou účastí návštěvníků.
Chceme tímto poděkovat dětem, které výrobky tvořily a především všem účastníkům, že si nenechali ujít příležitost se vzájemně
setkat, popovídat si a načerpat velikonoční atmosféru a současně podpořit snahu všech našich dětí. Děkujeme a těšíme se, že se příští rok
opět při této příležitosti setkáme.
Jaroslav Zajíc

V pátek 18. března se již tradičně děti
z naší mateřské školy zúčastnily prvního
letošního vítání občánků na Městkém
úřadu v Lomu. Děvčata zde v krásných
kostýmech víly Amálky a Makové panenky svým přednesem přivítala nově
narozená miminka a jejich rodiče.
První jarní měsíc se letos také nesl
v duchu Velikonoc. Pohyblivých
svátků, jež slavíme vždy v neděli po
prvním jarním úplňku, jsme se letos
dočkali velice brzy, proto sotva jsme se
rozloučili se zimními aktivitami, začali
jsme s dětmi intenzivně velikonočně
tvořit. Novinkou letošních tradičních
oslav byl „Velikonoční jarmark“, který
se konal ve středu 23. března v ZŠ Lom
a setkal se s mimořádným úspěchem.
Navštívilo ho mnoho rodičů a prarodičů se svými dětmi. Do výtvarného
i pracovního tvoření se ale s chutí a nápaditostí zapojili také rodiče, kterým
opravdu vřele děkujeme za skvělou
spolupráci i následný nákup dětských
prací. Poděkování patří také P. Philippovi Irmerovi z farnosti v Mariánských
Radčicích, který se nákupem dětských
výrobků také rozhodl naši MŠ podpořit. Výtěžek smysluplně a do posledního haléře použijeme ve prospěch
vašich dětí tak, aby z něj měly radost
i užitek. Krásné jarní dny!
Jitka Strýhalová

MĚSTO LOM

Místo a čas sletu čarodějnic
Hřiště u restaurace “ Anšajba “ v Loučné

od 16:00 hodin
*
*
*
*

ZÁBAVNÉ SOUTĚŽE A HRY * INTERAKTIVNÍ DIVADLO *
VYHLÁŠENÍ NEJORIGINÁLNĚJŠÍCH ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ*
MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ * TETOVÁNÍ * JÍZDY NA KONÍCH *
TÁBORÁK A OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ

Děkujeme
za sponzorský dar firmě Jaroslav Radoš – Řeznictví, uzenářství Lom
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Otevřený dopis městu Lom od společnosti ASEKOL
Společnost ASEKOL získala tuto
cenu jako jediná česká firma a potvrdila tím svojí pozici evropského
lídra v oblasti ochrany životního
prostředí a udržitelného rozvoje.
Svojí nejhustší sběrnou sítí pro sběr
drobného elektrozařízení v přepočtu
na jednoho obyvatele je mnohým
evropským zemím příkladem. Firma
ASEKOL si je také vědoma důležitosti osvěty a připravuje programy
pro veřejnost a školy, kde informuje
o nutnosti třídění a recyklace elektrozařízení, která obsahují nebez-

pečné látky ohrožující životní prostředí i naše zdraví. Ocenění firmy
ASEKOL je tak současně důkazem,
že společnost si důležitost odborné
recyklace elektrozařízení dobře uvědomuje.
Dovolujeme si Vám tímto způsobem poděkovat za dlouhodobou spolupráci. Jako výraz naší úcty a poděkování přijměte, prosím, Certifikát
European Bussiness Awards.
Těšíme se na další společné projekty.
Iva Červená
Regionální zástupce
pro Liberecký a Ústecký kraj

Vážení občané,
město Lom se stále snaží zvelebovat své okolí. Pomalu nastává jaro
a lehce se otepluje a to je správný čas
na sázení nových květin, keřů a stromů.
V ulici Libkovická, jsme byli nuceni
po vystavení dendrologického posudku
provést zdravotní probírku javorů, vysázených podél silnice. Posudek byl
zpracován autorizovaným odborným
pracovníkem. Odstraněné stromy byly
ve špatném stavu a prázdná místa zaplníme keři jasmínu.
V ulici Novostavby mezi domy
č.p. 122 a 123 se připraví nový květinový záhon, skládající se z keři jas-

mínů a růží, který jak doufáme zpestří okolí obyvatelům ulice. Určitě se
budeme snažit v Loučné vysadit také
nové stromy, tak aby lidem nepřekážely a v budoucnu je opět nechtěli
kácet. Stromy nám dělají radost
a zlepšují kvalitu ovzduší, které v našem kraji není moc dobré.
V dolní části města opět vysadíme
květinové záhony, aby naše náměstí
bylo upravené a hezké.
Doufáme, že se všem lidem budou nové květiny i stromy líbit a pokud byste i vy sami měli nějaké nápady, určitě nám o nich dejte vědět.

Dokončení ze str. 1

Dne 5. dubna se dožívá významného životního jubilea 80 let paní Věra
Mrnková z Lomu. Do dalších let jí vše
nejlepší přejí synové Antonín a Pavel
s rodinami.

Blahopřejeme
jubilantům
V měsíci dubnu slaví svá významná životní jubilea tito občané našeho města:
Žemličková Věra
Mrnková Věra
Pichová Dana
Krepčíková Helena
Vrátná Zinaida
Rentková Mária
Kázecká Valentina
Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví, štěstí
a životního optimismu.

Lomští senioři

Oslava Mezinárodního dne žen
členy Klubu seniorů Lom
Sice trošku opožděně, ale i v letošním roce pořádal Klub seniorů Lom dne
17. 3. 2016 oslavu MDŽ v sále KD Lom.
Pozvání na tuto tradiční oslavu přijalo
vedení města v čele s paní starostkou Kateřinou Schwarzovou a Martinou Šípo-

vou, uvolněnou členkou ZM. Na oslavu
MDŽ přišli představitele města nejen
popřát ženám, popovídat si s jednotlivými členy, ale také s malým dárkem pro
všechny ženy. Oslavu provázela dobrá
nálada, hudba i tanec.

Téma
Moderní trend – sbírej h…o po svém psu

MĚSTO LOM

Připadá vám to v parcích nechutné, hnusné a hloupé?

Vzpomínáme
NÁMĚSTÍ REPUBLIKY v LOMU
začátek v 16:00 hod.
Vystoupení dětí ze ZŠ Lom
--------------------------------------------------------------------------------Linková doprava – bus. č.13

Dne 28. 4. 2016 vzpomeneme ročního smutného výročí, kdy nás navždy opustila naše drahá manželka, maminka, babička, paní Olga
Redaiová. S láskou stále vzpomínají manžel, syn s rodinou a ostatní příbuzní.

Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten neodešel. Čas plyne dál, ale
bolest a vzpomínky zůstávají. Kdo
tě znal, vzpomene, kdo tě měl rád,
nikdy nezapomene. Dne 13. dubna
2016 vzpomeneme desátého smutného výročí, kdy nás tragicky opustil Rostislav Švarc z Loučné. Nikdy
nezapomenou rodiče, sestra Vladimíra s rodinou a ostatní příbuzní.

Loučná - Lom náměstí
Loučná, konečná
-15:49 hod.
Loučná
-15:50 hod.
Lom,H.Lom, rozcestí -15:51 hod.

Lom,náměstí - Loučná
Lom,náměstí 18:05 hod.

MĚSTO LOM pořádá 14.10.2016
zájezd na muzikál

Začátek představení v 18:00 hodin

HISTORICKÉ DRAMA PLNÉ INTRIK, ZRAD A SPIKNUTÍ…

Mezi Šalamounem a Sibylou vzplane velká osudová láska.
Celý historický děj je propleten vizemi budoucí moderní doby.
Nekonečná láska, která dává lidem naději i v těch nejtěžších chvílích života.

Hrají –alternují :

EVA BUREŠOVÁ / ELIS OCHMANOVÁ, DANIEL HŮLKA / RADIM SCHWAB,
ILONA CSÁKOVÁ / HANA KŘÍŽKOVÁ, ZBYNĚK FRIC / PETER STRENÁČIK, MARTIN POŠTA

Informace a závazné přihlášky na tel. 476 769 874

e-mail: knihovna@mesto-lom.cz, nebo osobně v Mě knihovně v Lomu /pí.Riegrová, pí.Krupičková/

Dne 13. dubna tomu bude 1 rok,
kdy nás navždy opustil ve věku nedožitých 85 let pan Antonín Mrnka
z Lomu. Stále vzpomínají manželka
Věra a synové s rodinami.

Zaplacení vstupenek i dopravy do 26.4.2016 v Mě knihovně Lom
Cena vstupenky : 690,- Kč

Cena dopravy : 200,- Kč

Odjezd : 14:00 hod. MěÚ Lom / parkoviště/
14:05 hod. Lom-Loučná / konečná /
Po dohodě i z Litvínova a Mostu /Litvínov- nádraží, Most- autobus.zast. naproti tramvaji č.2/konečná/

Milý občané, jistě jste si všimli, že
v našem městě přibylo desítky odpadkových košů. Možná mnozí z vás si pokládají otázku proč? Pro navýšení množství odpadkových košů v našem městě
jsme se rozhodli nejen z důvodu nepořádku na chodnících, v parcích a u dětských hřišť, ale také z důvodu velkého
množství psích exkrementů všude okolo
nás. Snažíme se takto upozornit na aroganci některých majitelů psů.

Mnozí lidé si stěžují na nepořádek,
ale dejme si ruku na srdce, papírek
vám nikdy neuletí omylem!!!!! Nebo
třeba i nedopalek ….. ! A co třeba ten
zlatý poklad po našem miláčkovi – pejskovi? Měli bychom být víc všímaví
a také k tomu vést děti, budoucí generaci. Řiďme se heslem, jak se chovám
já, budou se chovat i naše děti.
Řešení se najde vždy, pokud je člověk ochoten alespoň trošičku slevit za
své pohodlnosti. Základem je, abychom při venčení psů měli u sebe igelitový či papírový sáček, nebo něco, čím
ten poklad, který náš pejsek zanechal,
na zemi můžeme sebrat. Uvědomte si,
že výkaly vašich miláčků znečišťují
místa, kde si hrají děti, chodí důchodci,
kde si můžete udělat piknik nebo kde
chodí zamilovaní. Pokud někoho nezodpovědného uvidíte, nebojte se ho
upozornit, že cosi zapomněl, ztratil,
vytrousil, …
Poděkování patří nejen těm, kteří se
o pořádek a úklid v našem městě starají, ale i všem těm, kteří nejsou pohodlní a po svém pejskovi si uklízí, neodhazují odpadky na zem, ale využívají
odpadkových košů.

Tipy na volný čas od 15. 4. do 15. 5. 2016
16. 4. The Most Motoshow – Autodrom Most, od 09.00 hod.
16. 4. koncert To je ta písnička pro tebe – Docela velké divadlo Litvínov,
od 19.30 hod.
24. 4. dětské divadlo Čtyřlístek v pohádce – Citadela Litvínov, od 16.00 hod.
24. 4. Taneční zábava s Pichlovankou – Citadela Litvínov, od 16.00 hod.
24. 4. Mezinárodní den země – ZOO Ústí nad Labem
26. 4. Divadlo Zlomatka – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
29. 4. Retro diskotéka s hudbou 70. – 90. let – Citadela Litvínov, od 20.00 hod.
30. 4. Slet a rej čarodějnic – Loučná, hřiště u Anšajby, od 16.00 hod.
1. 5. Ptačí den v ZOO – ZOO Ústí nad Labem
1. 5. Stavění máje – Lom, nám.Republiky, od 16.00 hod.
1. 5. Valdštejnské slavnosti – Litvínov, od 09.00 hod.
1. 5. Májové taneční odpoledne s manželi Hvozdovými – Citadela Litvínov,
od 16.00 hod.
1. 5. Porcelánové stezky regionu Teplicka – Dubí
12. 5. Dětské divadlo Popelka – Docela velké divadlo Litvínov, od 09.30 hod.
12. 5. Divadlo Ubohý Cyrano – Docela velké divadlo Litvínov, od 19.00 hod.
12. 5. Divadlo Procesně nepřijatelná – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
15. 5. Muzikálový galavečer Horečka nedělní noci – Městské divadlo Most,
od 19.00 hod.
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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
O tom, že se dá život žít aktivně
v každém věku, je příběh podnikatele
na odpočinku, který si uskutečnil svůj
sen a „na stará kolena“ si zřídil v Loučné fotografický atelier. Ing. Vladimír
Tauer (66) má za sebou úspěšnou vernisáž svých fotografií, která proběhla
v Kulturním domě v Lomu dne 24. 3.
2016. Poskytl nám rozhovor o svých
fotografických začátcích a plánech do
budoucna, o svých koníčcích, vztahu
k podnikání a k našemu městu.
Pane Tauere, považujete se za
fotografa amatéra, i když se vaše
tvorba začíná dostávat do širokého
podvědomí. Jaké byly vaše fotografické začátky?
Do tajů fotografie mě zasvětil už
v dětství můj otec s Flexaretou. V době
studií jsem fotil všechno možné, spolužáky, zábavy, květiny, kde mě fascinovala především jejich stínohra na
vodní hladině. V rove 1968 jsem udělal několik reportáží z dění v Praze,
z generální stávky, fotil jsem okupační
vojáky v pražských ulicích, atmosféru
a dění v Ústí nad Labem, kde jsme tenkrát s rodiči bydleli. Po škole (ČVUT
FEL) jsem dostal umístěnku do Dehoru
Elspec v Hamru a tak jsem po práci
začal objevovat krásu zdejší krajiny
a lidí. Fotil jsem i plesy, při ZSZK Benar v Litvínově jsem založil fotografický kroužek, působil jsem v DMD,
rád vzpomínám na písničkové festivaly. Mé vybavení odpovídalo té době:
ZENIT E, PRAKTICA, pak první CANON, první digitální OLYMPUS, pak
opět CANON EOS a dnes používám
především OLYMPUS OMD a EPL.
A tak nyní, kdy se mi podařilo uzaMiroslav Soukup (roč. 1995) je studentem university Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, oboru ekonomika a management. 8. rokem bydlí
s rodiči v Lomu a mimo to se věnuje od
raného věku závodnímu plavání. Patří
mezi nadějnou mladou generaci v plaveckých sportech a z důvodu skloubení studia
a tréninků se plavání v současnosti věnuje
v Ústecké akademii plaveckých sportů.
S Mirkem jsme si příjemně popovídali nejen o tom, jak se „krotí“ vodní živel, ale také o jeho snech a plánech do
budoucna.
Mirku, plaveš od svého útlého dětství, jak jsi se dostal k tomuto sportu?
A jak dnes zvládáš náročnost vysokoškolského studia a tréninků?
Od září 2015 chodím na univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí,
kde studuji obor ekonomika a management. Byla to pro mne velká změna nejen
z toho důvodu, že jsem po střední škole
navštěvoval rok kurz angličtiny (na
Mezinárodním jazykovém institutu
v Mostě), ale i proto, že jsem na střední
škole studoval pedagogické lyceum
v Mostě. S plaváním jsem začínal v Plaveckém klubu v Litvínově, kde moje
mamka dělala a stále dělá trenérku plavání. Tam jsem dostal své základy, ze kterých čerpám dodnes. K plavání jsem se
vlastně dostal právě přes mamku, ale bylo
to těžké rozhodování. Plavat jsem se naučil když mi bylo přibližně 2,5 roku. Protože mamka plavala a táta hrál hokej, dě-

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.

Jak se žije podnikateli na odpočinku
vřít své pracovní a podnikatelské aktivity, nacházím více času na naplnění
svých snů, mezi které patří především
fotografování. Jezdím na různé fotografické festivaly, workshopy a stále
se učím nové věci. Velikou vášní se mi
stalo fotografování podmořského života v korálových útesech, kam se snažím vracet alespoň dvakrát do roka za
nádherným relaxem, přáteli a především korály. Mimoto se snažím zachytit tu neskonalou, rozmanitou a podmanivou krásu ženy a jak se mi to daří
jsem zkusil ukázat na výstavě PORTRÉTY/ GLAMOUR v lomském kulturním domě.
Výstavu jste přichystal společně
s další Lomačkou – naivní malířkou
Sylvou Prchlíkovou. Jak se vaše aktivity potkaly?
Když jsem před lety v Litvínově
otevíral prodejní galerii KRUŠNOHOREC, byla Sylva jedním z talentů, jejichž díla jsme při vernisáži vystavovali, no a později jsme vydali několik
tisků jejich krásných obrázků.
A vaše fotografické plány do budoucna?
V těchto dnech dokončuji fotografický projekt „ZODIAC“, kde se snažím za pomoci modelek a vizážistek
ztvárnit jednotlivá astrální znamení
zvěrokruhu. V posledních dnech jsem
připravoval ještě výstavu fotografií
z toulek po korálových útesech, které
jsme nafotili společně s mojí přítelkyní

Milly při šnorchlování v Rudém moři.
Výstava KRÁSY RUDÉHO MOŘE
právě probíhá v Galerii Radničního
sklípku v Litvínově. No a na jaro chystám dva fotografické projekty „MATEŘSTVÍ“ a „GLAMOUR A LES“.
Lomákem jste posledních 10 let,
ale vaše pracovní období vás váže
k Litvínovu. Jaký je váš vztah k podnikání?
Nejvýstižnější slovo je asi „vřelý“.
Vždyť s přáteli jsme de fakto podnikali již za totáče, kdy jsme v Dehoru
Elspec po práci stavěli různá speciální
zařízení v rámci tkzv. mimovýrobních
činností. V té době jsme např. pro Benar a DMD vyrobili světelné mixážní
zařízení, která nám záviděla i praž-

ská divadla. Bylo to pro mne i velmi
plodné pracovní období, které mi přineslo osm vynálezů z oboru elektrotechniky, zlatou z Brna atd. Po revoluci jsem zpracovával privatizační
projekt podniku DEHOR a s přáteli jsme založili několik obchodních
a výrobních firem a celkem úspěšně
rozjeli výrobní a obchodní činnosti.
Moje finální podnikatelská cesta
vedla k „Organizaci a řízení lidských
zdrojů“, kde jsme s Dr. Zemánkovou
založili jednu z největších a úspěšných personálních společností PERSONA GRATA, kde jsem působil posledních 20 let. Mimo jiné jsme učili
čerpat veřejnou podporu z EU starosty
obcí, připravovali jsme pro tuto oblast
pracovníky MPSV, MŠMT a řady dal-

A ještě nám prozraďte, jak se
vám žije v našem městě?
Zcela bez nadsázky musím říci, že
moc dobře. Oceňuji klid, který v Loučné panuje, i díky němu se mohu věnovat svým zálibám a odpočívat. A také
musím ocenit, jak se město mění k lepšímu. Jsem velmi vděčný za upravené
parky a hlavně chodníky, to považuji
za nejlepší počinek naší paní starostky
pro občany.
Vladimír Tauer na vernisáži výstavy svých fotografií

Miroslav Soukup – jak se krotí živel
lal jsem oba sporty najednou asi do 8 let,
pak jsem si musel vybrat. Nakonec rozhodlo to, že jsem nechtěl jít kvůli hokeji
na „sportovku“. V deváté třídě jsem přestoupil z Litvínova do TJ Slávie Chomutov. Chtěl jsem zkusit, jestli se po boku
skvělých plavců a plavkyň, jako je například Simona Baumrtová (česká reprezentantka), a trenérů neposunu zase o něco
dál, což si myslím že se podařilo. Naučil jsem se tam toho strašně moc a plaval
jsem tam 6 let. V něco obdobného doufám i u mé nejaktuálnější změny, která
souvisí s nástupem na UJEP a následným

Miroslav Soukup
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ších institucí, zde jsem působil jako
expert a hodnotitel projektů. V naší
dceřiné firmě KRUŠNOHORSKÁ
ŘEMESLA jsme pak v celém Ústeckém kraji vytvářeli pracovní místa
v tradičních oborech, jako je keramika, umělecké truhlářství, perníkářství, paličkovaná krajka apod. Tyto
výrobky jsme pak nabízeli v prodejní
galerii KRUŠNOHOREC v Litvínově.
Na SOU v Hamru jsme byli u zrodu
nového učebního oboru „Umělecký
truhlář“. V loňském roce se mi podařilo kapitoly mých firem uzavřít a tak
se mohu více věnovat svým koníčkům
a zálibám. Dřívější potápění jsem musel omezit, tak se věnuji spíše šnorchlování. Jinak jsem 25 let hrál volejbal
a naše parta se schází dodnes, i když
nás postupně nahrazují naše dospělé
děti. Dále se ještě částečně věnuji rybaření, lyžování a cyklistice a v loňském roce jsem zahájil první sezonu
coby „Rekreační hráč golfu“ a tenhle
sport mě docela vzal a hlavně překvapil svoji fyzickou náročností a neplatností mýtů, které kolem golfu panují.

přestupem do Ústecké akademie plaveckých sportů. Ta je pro mne naprosto novým prostředím a to nejen kolektivem
a trenéry, ale celkově tréninkovými metodami, složením tréninku apod. Což
u mne vyvolává trochu obavy, ale snažím
se poslouchat trenéra a uvidíme, jak to
dopadne. Určitě je to výzva. Momentálně
nemám asi žádné jiné koníčky než plavání, kterým vlastně žiji celý dosavadní
život. Plně mně to se školou zaměstnává.
Postupně si však při studiu stále více uvědomuji, jaký má škola dneska význam pro
další uplatnění na trhu práce, po ukončení

sportovní kariéry, nad kterou momentálně
nechci ani přemýšlet.
Za tak dlouhou plaveckou kariéru
jsi určitě nasbíral řadu úspěchů, podělíš se s námi o ně?
K mým největším úspěchům, kromě
oblastních přeborníků a pohárových
úspěchů, patří pravidelné umístění v top
10 jak v dorosteneckých kategoriích, tak
i dvě 10. místa na letním MČR v Praze
(Mistrovství České Republiky) dospělých 2015, které se plave na 50m bazéně na 100 a 200 m znak, přičemž se na
znak specializuji teprve druhým rokem.
Za jeho zdokonalení hodně vděčím paní
trenérce plavání z Loun, která mi hodně
pomohla s technikou. Poslední zimní
MČR dorostu a dospělých, plavané na
krátkém 25m bazéně v Plzni, se mi však
kvůli nemoci příliš nevydařilo, ač jsem
měl na to umístit se velmi dobře, odjel
jsem na mistrovství se zánětem horních
cest dýchacích a bylo to na formě znát.
Proto teď chci udělat vše, abych se dostal do stejné nebo ještě lepší formy jako
na zimním MČR a na tom letním se mohl
pořádně ukázat. K mým dalším úspěchům patří i účast na finále MČR družstev (6. místo), kde se závodí za tým jako
celek, a na které se teď zrovna chystám
do Ostravy s novým týmem, nebo také
účast na Olympiádě dětí a mládeže v tri-

Děkujeme za rozhovor a přejeme
mnoho dalších plodných let.
atlonu, který si občas i teď zajedu jako
doplněk k plavání a pro zábavu.
A tvoje přání, sny a plány do budoucna?
K mým snům jako asi každého sportovce patří zúčastnit se olympijských her,
pokud možno jako sportovec, případně
následně jako trenér. Nejbližší cíl je pro
mne teď asi vyhrát MČR dospělých, při
nejmenším opět účast ve finále. Myslím
si, že navíc momentálně procházím obdobím, kdy si nově vyjasňuji své priority
a stanovuji cíle, a to hlavně jak si představuji svoji budoucnost. Myslím, že jediné na co jsem asi zatím jednoznačně
přišel je to, že někdy v budoucnu bych
se chtěl dobře postarat o svoji rodinu,
a to nejlíp jak to půjde. Skoro celý život se řídím především tím, jak to cítím
a k tomu mám své sny. To je podle mě
důležité… Proto taky říkám: „Pokud člověk nemá své sny a svůj vzor, nedosáhne
nikdy ničeho!!“. Protože člověk potřebuje za něčím jít, pokud CHCE někdy
něčeho dosáhnout, to jsou sny a CHTÍT
někoho následovat a při nejlepším ho
překonat, to je vzor. V průběhu života se
vše samozřejmě mění, ale vždy to bude
vaše minulost, která vás přivedla právě
k tomu dalšímu snu a vzoru…
A nám nezbývá než ti moc držet
palce, abys uspěl ve studiu, ve sportu
a samozřejmě v životě a abys moc
chtěl a splnil si tak své sny. Přejeme
hodně úspěchů.
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