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v 16:30 hod. na náměstí Republiky
* Zahájení akce starostkou města*
*Rozsvícení stromku * Vystoupení dětí ze ZŠ Lom*
*Společné vypuštění balónků s přáníčky Ježíškovi*

O Lomu se píše už 675 let,
a to je důvod k oslavě
Pořádně vysoké výročí první písemné zmínky o městě letos oslavují Lomáci. Poprvé se o městě Lom psalo před 675 lety. Součástí oslav bude mimo jiné odhalení
památníku důlních děl v Loučné či udělení historicky prvního čestného občanství
města. Oslavy jsou naplánovány na 14. listopadu.
Oslavy 675. výročí od první zmínky
o městě jsou rozloženy do celého roku.
Ta hlavní sláva se ale odehraje v Lomu
14. listopadu, kdy si město zároveň připomíná 70 let od neštěstí na dole Kohinoor. V rámci oslav udělí starostka
města Kateřina Schwarzová také první
Čestné občanství města Lomu, a to Jiřině Fikejzové. Významná česká textařka a rodačka z Lomu za svou práci
získala celou řadu domácích ocenění.
Je řazena mezi nejlepší české textaře.
Z jejího pera vyšly například texty

k písním To mám tak ráda, Řekni, kde
ty kytky jsou nebo Markétka. „Čestné
občanství je nejvyšším čestným osobním vyznamenáním udělovaným městem jako výraz ocenění mimořádných
zásluh o rozvoj, propagaci či dobrou pověst města. Může se jednat také
o zvláštní projev úcty významným
osobnostem v oblasti politické, vědecké, umělecké či sportovní,“ říká
k návrhu čestného občanství starostka
města. Ta se během oslav rovněž setká s mladými lidmi z Lomu, kteří do-

sáhli významného úspěchu ve své činnosti. „Je to naše mladá generace, která
reprezentuje město v umění či sportu.
Za jejich činnost jim bude předán pamětní list města,“ prozradila Kateřina
Schwarzová. V den oslav bude v Loučné odhalen Památník zaniklých důlních děl. „Jsme město s hornickou tradicí a hrdě se k ní hlásíme. Starých
důlních děl bylo na území Lomu rovných deset. To nejstarší se datuje do
roku 1845. Památník bude stálou připomínkou historie města,“ doplnila
starostka. Do oslav se zapojí také lomská základní škola. Žáci školy připraví
na slavnost vystoupení. Podrobný program lomských oslav najdete na homerlive.cz. 
(pur)

Strana 2

Lomská radnice  ročník VI.  číslo 9  listopad 2016

Základní škola a Mateřská škola Lom n Základní škola a Mateřská škola Lom
Po prázdnichách malý krok – a je tu nový školní rok!
aneb Co se děje u Dráčků a Čiperek v MŠ Lom
Prázdniny utekly jako voda a nový
školní rok je již v plném proudu.
V červnu opustilo naši školku devatenáct předškoláků, kteří jsou již nyní
pilnými žáky základní školy. Připomínat nám je bude společnými silami
vyrobený předškolácký plakát „Přes
překážky ke hvězdám“, který po celý
následující školní rok bude viset v naší
mateřské škole.
A co je letos v lomské školce nového? Všechny naše děti čekalo po
prázdninách překvapení v podobě nově
upravené zahrady, která je nyní o poznání prostornější a upravenější – zmizely staré pařezy a pahýly stromů, nepotřebné křoví, živý plot je upravený
a prořezaný, opravené jsou také lavičky na našem hřišti a děti v brzké
době čekají nové zahradní domečky,
v kterých si budou moci bezpečně hrát.
Za úpravy, vstřícnost i osobní pomoc
děkujeme manželům Schwarzovým
a Technickým službám Lom. Obě třídy
MŠ Lom také získaly nový didaktický

Týden
knihoven
v lomské
knihovně
V letošním roce proběhl ve dnech
3. – 9. října jubilejní 20. ročník Týdne
knihoven. Letošní téma, týkající se tohoto týdne, bylo „Braňte knihu“. Týká
se to především špatného zacházení
s knihou některými čtenáři. Knihy se
půjčují proto, aby se hned četly či studovaly a co nejdříve se vrátily a ne aby se
doma netknuty skladovaly co nejdéle.
Naši knihovnu v tomto týdnu navštívilo několik tříd 1. stupně zdejší
Základní školy. Děti byly seznámeni se
vším k čemu knihovna slouží, jak funguje, co se zde nachází za knihy a jak
se k nim chovat. Po společném čtení
si děti zasoutěžily v různých kvízech
a doplňovačkách. Odměnou jim vždy
byla nějaká ta sladkost.
Proběhla též burza knih, prominutí
poplatku za pozdní vrácení knih využilo několik čtenářů, v odpoledních
hodinách si několik dětí, jak v hlavní
knihovně, tak i na pobočce zasoutěžilo
v doplňovačkách za sladkou odměnu
anebo si přišly pouze posedět a prohlédnout zajímavé knihy.

i výtvarný materiál, pomůcky i hračky,
díky kterým se mohou děti opět kvalitněji vzdělávat, všestranně rozvíjet
i kreativně tvořit.
Nejen nové a stále postupně pokračující exteriérové i interiérové úpravy
a vylepšení naší školky čekaly děti po
prázdninách, společnými silami jsme
se také doslova vrhli do nejrůznějších
akcí a aktivit, které našim dětem oživí
a zpříjemní chvíle strávené ve školce.
Od začátku školního roku jsme již prožili „Červený“ a „Županový den“, dvakrát jsme navštívili krásná představení
Docela velkého divadla v Litvínově,
kam se letos v rámci rozvoje estetické
i dramatické výchovy dětí předškolního
věku budeme vypravovat pravidelně
každý měsíc zajištěným autobusem,
děti si užily akční den v lanovém centru,
areálu koupaliště a kláštera v Oseku,
přivítaly nové občánky města Lom, navštívily krásnou animovanou pohádku
v 3D provedení „Doba Ledová 5“
v kině Citadela a vystoupily s pásmem

básní, písní a tanečků v KD Lom k příležitosti Mezinárodního dne seniorů.
V rámci našeho dlouhodobému projektu
„Zvířátko je kamarád, hleď se o něj postarat“ děti nasbíraly obrovské množství kaštanů, které v zimě budeme odnášet do krmelce pro lesní zvěř. V naší
školce také proběhlo dobrovolné profesionální oční vyšetření, které pomůže
odhalit oční vady a předejít tak případným nepříjemnostem včas. Za pomoci
rodičů děti vyřezávají překrásné dýně,
kterými postupně zdobíme zápraží naší
školky a kromě spousty jiných aktivit
jsme se již také pustili do rukodělného
a výtvarného tvoření výrobků pro nadcházející vánoční jarmark, do kterého
se s námi opět zapojí se svými dětmi
i rodiče.
Těšíme se na nadcházející podzimní
akce a aktivity, které nás čekají a přejeme všem dětem i dospělým hodně sil,
radosti, štěstí i úspěchů po celý další
školní rok!
Za MŠ Lom Jitka Strýhalová
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Lomští senioři
Vzpomínáme

I loučenští senioři oslavili svůj svátek Lomští senioři – stále aktivní a stále
tostarosta Pavel Barák a radní BroI loučenští senioři oslavili 26. října
v dobrém rozpoložení
nislav Schwarz a Martina Šípová.
svůj svátek seniorů, a to společným
setkáním s hudbou a tancem v sále
restaurace Nový výčep. Mimo dětí
mateřské školy v Loučné jim také
přišli popřát zástupci města – paní
starostka Kateřina Schwarzová, mís-

Poděkování patří našim nejmenším
za jejich krásné vystoupení a samozřejmě velký dík patří vedení města za
podporu a vstřícnost, kterou nám seniorům věnují.

Kdo poznal Tě, ten měl Tě rád.
Uměl si pomoci, potěšit i rozesmát.
Takový lidé by neměli umírat.
Dne 6. listopadu tomu bylo již pět
let, kdy nás navždy opustil náš milovaný dědeček Vladimír Efler z Loučné a pět a půl roku, co nám navždy
odešla i naše milovaná babička Eva
Eflerová z Loučné. S láskou a velmi
často vzpomíná celá rodina.

Dne 9. 11. 2016 uplynulo 30 smutných let od chvíle, kdy nás navždy
opustila naše milovaná maminka
a babička paní Anna Kubínková.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou dcery Marie a Růžena
s rodinami. Děkujeme všem, kteří
vzpomenou s námi.

MĚSTO LOM
Dne 18. září uplynulo dlouhých
smutných 30 let, kdy nás navždy
tragicky opustil náš manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan
Eduard Schubada z Lomu. Stále
vzpomínají manželka Marie, synové Eduard, Jan, Pavel a dcery Alena
a Martina s rodinami.

Jak již bylo uvedeno v říjnové Lomské radnici, naši lomští senioři oslavili
29. září svůj svátek, a to společným setkáním s hudbou a tancem v sále kulturního domu, kam jim přišli popřát
zástupci města – starostka Kateřina
Schwarzová, místostarosta Pavel Barák
a člen rady města Bronislav Schwarz.
Na oslavu přijali pozvání také zástupci
seniorských klubů a spolků paní Francová, paní Fryčová, pan Malý a kolegyně z Loučné. Všem za jejich účast
děkujeme. Naše poděkování také patří
představitelům našeho města za dárek
pro naše členy, který všechny potěšil.
Velice dobře jsme se bavili do večerních
hodin při hudbě pana Březiny. Poděkovat chceme také našim dětem z mateřské školy a jejich učitelkám za krásné
vystoupení, které si pro nás připravili.
Při naší oslavě jsme ovšem ani nezapomněli na našeho radního Schwarze,
který slavil kulatiny, s přáním všeho
dobrého a hodně elánu do jeho další
práce ho nejen rozesmála, ale také trochu dojala. A ještě patří náš dík manželům Hejskovým, za jejich ochotu
a vstřícnost, se kterou přistupují k našim objednávkám na naše oslavy.
Naši senioři ale nezaháleli ani v minulých měsících, o čemž svědčí návštěva na vystoupení zpěváků paní Simonové a pana Štědroně v Citadele

Litvínov, návštěva Mosteckého divadla nebo vystoupení našich „Holek seniorek“ v Mostě, tentokrát v duchu ruského folkloru inspirovaného známou
pohádkou Mrazík.
Dále jsme měli možnost, díky podpoře našeho města, zúčastnit se týdenního pobytu v lázních Poděbrady a pro
mnohé to byl vůbec první lázeňský zážitek.
Dále jsme se zúčastnili rekreací,
které pro nás zajišťuje Regionální výbor v Mostě, několikrát jsme se sešli
při opékání špekáčků v restauraci Sokolovna, členky našeho turistického
kroužku pravidelně vyráží na pochody
a túry do okolí a pak se o své zážitky
podělují i s ostatními členy, kterým již
tolik nohy neslouží. Město nám umožnilo účast na 4 zájezdech, a to v Harrachově, Táboře, Kutné Hoře a na zámku
Loučeň.
Ještě jednou chceme poděkovat vedení našeho města za naši velkou podporu, bez které bychom se jen těžko
dostali na tolik zajímavých míst a měli
tolik krásných zážitků a poděkování
také patří úřednicím městského úřadu
za jejich práci pro náš klub a za ochotu
pro vyřízení i našich osobních záležitostí, kdykoli to potřebujeme.
Marie Pauchlá
předsedkyně Klubu seniorů Lom 1

MĚSTO LOM
vyhlašuje soutěž
pro děti a rodiče

4.12.2016
Kultutní dům Lom
od 16:00 hodin

soutěž bude probíhat od 15.- 22.12.2016
Přihlášky si můžete vyzvednout v Mě knihovně v Lomu i Loučné a tamtéž po vyplnění
odevzdat do 14.12.2016. Vítěz se může těšit na věcnou odměnu.
Informace na tel. : 476 769 874, email: knihovna@mesto-lom.cz

Roky plynou jako tiché řeky, jen
bolest trvá a nedá zapomenout.
Dne 4. listopadu jsme vzpomněli
3. výročí úmrtí pana Josefa Chudoby a 7. listopadu by se dožil 50 let.
S láskou vzpomíná celá zarmoucená rodina. Děkujeme všem, kdo si
vzpomenou.

Tipy na volný čas na listopad a prosinec 2016

VSTUPNÉ : děti v doprovodu rodičů zdarma
dospělí 35,-Kč

Účinkuje : Divadélko MAZEC
Na vaší účast se těší Mikuláš, anděl a čert
Informace pro rodiče - balíčky pro děti přijímáme na začátku akce.

Dne 9. 12. 2016 uplyne již 12 let,
kdy nás opustil pan Horst Novák.
Stále s láskou vzpomíná syn Roman
s rodinou.

Blahopřejeme jubilantům
V měsíci listopadu slaví svá významná životní jubilea tito občané našeho města:
Habadová Miloslava, Štolová Jana, Hrušková Libuše, Havelka Jaroslav,
Prkno Miloslav
Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví, štěstí a životního optimismu.

20. 11. Moldavský půlmaraton – Moldava, od 12.00 hod.
25. 11. koncert skupin FLESHLESS, SIXTH DIMENSION, BAJONET –
Litvínov, Citadela, od 20.00 hod.
26. 11. dětské divadlo Kouzelná školka – Litvínov, Citadela, od 15.00 hod.
27. 11. Offroad Safari Uhelným Mosteckem – Litvínov, Rico, od 10.00 hod.
27. 11. 1. Adventní neděle v ZOO – Chomutov, Zoopark, od 14.00 hod.
27. 11. taneční odpoledne s manželi Hvozdovi – Litvínov, Citadela, od 16.00 hod.
27. 11. Adventní prohlídky zámku Červený hrádek – Jirkov, Červený hrádek,
od 13.00 hod.
27. 11. rozsvícení vánočního stromu + pouštění balónků s přáníčky Ježíškovi
– Lom, nám. Republiky, od 16.30 hod.
29. 11. Setkání s Michalem Horáčkem – Litvínov, Docela velké divadlo,
od 19.00 hod.
30. 11. koncert Čechomor Tour 2016 – Litvínov, Citadela, od 19.00 hod.
30. 11. divadlo Rodina je základ státu – Litvínov, Docela velké divadlo,
od 19.00 hod.
4. 12. Mikulášská nadílka – Lom, sál kulturního domu, od 16.00 hod.
4. 12. Adventní koncert – Osek, klášter, od 17.00 hod.
7. 12. SCREAMERS – Litvínov, Citadela, od 19.00 hod.
17. 12. Vánoční koncert North Big Band a Josef Laufer – Litvínov, Citadela,
od 19.00 hod.
18. 12. Adventní setkání, vánoční tradice, příjezd Sněhové královny s betlémským
světlem – Lom, kostel Nejsvětější Srdce Páně, od 16.00 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

Neprodávám svoje jméno,
ale svoje sochy...
Pan Vladislav Studnička (roč.
1976) je lomský podnikatel, který se
zabývá vytvářením dřevěných soch.
Jeho práci můžete vidět na domě
v Osecké ulici, který vlastní a kde
na vás z fasády hledí dřevěný chrlič.
S panem Studničkou jsme si popovídali
o dřevě, sochách a také o tom, jak se
mu v našem městě žije.
Pane Studničko, vytváříte dřevěné sochy, což není lecjaká záležitost, chce to určitě dávku zručnosti
a talentu. Jak jste se vůbec k této činnosti dostal?
Už od mládí mě bavilo pracovat se
dřevem, pamatuji si, že jak jsem měl
možnost, vyřezával jsem stále malé
sošky zvířat i různé postavy. A tak jsem
se přes různé profese truhlařiny a stavařiny dostal až k velkým dřevěným
sochám, které jsou od roku 2011 mou
hlavní činností.
Vytvářet sochy je určitě krásné,
ale také určitě náročné. Jak takové
dílo vzniká, kde berete inspiraci?
Sochy vytvářím z několika druhů
dřeva, podle potřeby, které kupuji od
několika firem. Pracuji s měkkým dřeTerezka Nosková, roč. 2000, je mimořádně nadaná a talentovaná rychlobruslařka, která ve svém věku již
dosáhla neuvěřitelných a senzačních
úspěchů. Již několik let patří do rychlobruslařského NowiS Teamu. Tým
vedený trenérem Petrem Novákem
sdružuje hvězdy světového rychlobruslení, jako je např. Martina Sáblíková, ale i velké juniorské talenty.
V oddíle v Litvínově začínala jako
krasobruslařka, ale rychle utekla
k rychlým nožům. S Terezkou jsme si
popovídali o sportu, škole i o jejích
snech a plánech do budoucna.

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.

Co se týká objemu práce, tak dělám
v průměru 20 soch za měsíc. Všechno
jsou to zakázky pro konkrétní zákazníky, takže vše co vytvořím, tak odchází rovnou k zákazníkovi. Proto mám

vem jako je modřín nebo borovice
a z tvrdého dřeva používám většinou
dub. Také někdy pracuji s lípou, to podle přání zákazníka a dostupnosti materiálu. Dřevo obrábím motorovou pilou do základního tvaru a konečný
vzhled pak dotvářím řezbářskými dláty
a pilníky. Co se týká délky výroby, to
záleží na složitosti, např. menší sochu
jako je vodník nebo sova dělám asi jeden den, větší sochy jako je indiánský
totem, nebo chrlič, který mám na domě
mi zabere tak dva dny. Další úprava
je retušování, kde používám na sochy různě barevná mořidla, na impregnaci pak olej natíraný za horka. Abych
předešel širokým prasklinám, tak každou sochu v zadní části proříznu až ke
středu materiálu. Všechna díla vytvářím podle předlohy, obrázku nebo podle vlastního návrhu zákazníka. Inspirací pro zákazníky jsou také všechny
moje dřívější sochy, jejichž fotky jsou
na mých webových stránkách.
Podle vašich webových stránek
je zřejmé, že soch jste vytvořil poměrně hodně, takže je o ně stále zájem. Na čem teď momentálně pracujete?

Děkujeme za rozhovor a přejeme
hodně nápadů a tvořivé inspirace.
www.stav-studna.webnode.cz

Vladislav Studnička

Tereza Nosková – mám výbušnost v nohách
Rychlobruslení je dřina. Trénuji 2x až
3x denně 6 dní v týdnu. Běhám, skáču,
jezdím na kole a kolečkových bruslích.
V ČR není žádný rychlobruslařský ovál,
tak jezdíme do italského Collalba, německého Inzellu, Berlína, Erfurtu nebo
Drážďan a do polského Zakopaného. Pokud vyjedeme do ciziny na ovál, tak bruslíme 2 x denně a k tomu běháme a ská-

čeme. Jsem v prvním ročníku Soukromé
střední školy pro marketing a ekonomiku
podnikání v Mostě, kde mě umožnili individuální studium. A pokud mám volnou chvilku, tak se ráda dívám na filmy,
poslouchám písničky nebo spím.
Trénuješ pod vedením trenéra
prestižního rychlobruslařského týmu

Rychlobruslařka Terezka Nosková se svými oceněními

LOMSKÁ RADNICE

mrzí, že nemám čas prezentovat moje
díla na sochařských výstavách nebo řezbářských sympoziích, tam bych určitě
nabral nové zkušenosti, udělal si nové
kontakty. Teď momentálně vytvářím sochu pro místní mateřskou školu, bude se
jednat o dětský motiv, který bude umístěn na zahradě školky a bude sloužit pro
radost i užitek dětí i dospělých.
A ještě nám prozraďte jaké máte
se svou tvorbou plány do budoucna
a jak se vám žije v našem městě?
Moje plány do budoucna jsou jednoduché, chci se zabývat vytvářením
dřevěných soch tak dlouho, dokud
o ně bude zájem, tato činnost mě velmi
baví a naplňuje. Mám štěstí že moje
práce je i mým koníčkem, a to hlavně
i díky tomu, že se dále zabývám pronájmem bytů v domě, který vlastním
a tak mě na sochaření zbývá dost času,
což je také velmi důležité. A jak se mi
v Lomu žije? Velmi dobře, zabývám
se také myslivostí a okolí města je pro
myslivecké aktivity doslovným rájem.
Také oceňuji, jak se město Lom relativně rychle zkrášluje, opravují se fasády domů, městská zařízení, chodníky… Tak doufám, že zde ještě budou
dlouho žít a dlouho sochařit, protože to
je to, co chci nejvíce.

Terezko, rychlobruslení je docela
neobvyklý sport, i když se už dostal
do širokého podvědomí veřejnosti.
Jak jsi se k němu dostala, když jsi
původně začala s krasobruslením?
Se sportem jsem začala ve 4 letech,
ale to jsem chodila na tancování a balet. Potom jsem začala v litvínovském
oddíle s krasobruslením, ale jak říkala
má tehdejší trenérka Míša Smolková,
mám výbušnost v nohách a tak díky tátovo kamarádovi a lidí kolem bruslení
a hokeje jsem dostala příležitost zkusit si rychlobruslení. A tak jsem poprvé
v 10 letech měla možnost jet s trenérem NowiS Teamu Petrem Novákem,
Martinou Sáblíkovou a její tréninkovou skupinou do Itálie na soustředění.
Rychlobruslení se mi zalíbilo a zůstala
jsem u něj.
Je to určitě náročný sport, na severu Čech není ani žádný dlouhý
ovál k tréninku. Jak probíhají tvé
tréninky, jak stíháš školu a máš vůbec čas také na nějaké jiné zájmy?

na skladě jen 5 až 6 soch, většinou jako
ukázku mé práce. Mezi mé zákazníky
patří i lomští občané, i pro ně jsem už
řadu soch vytvořil. Takže jsem rád, že je
o mou práci stále zájem. Jen mě trochu

Petra Nováka, který vychoval hvězdy
světového formátu jako je Sáblíková
nebo Erbanová. Od něj sis už vysloužila pochvalu. To tě určitě hodně těší.
Poděl se s námi o své úspěchy.
Petr Novák je jako trenér velmi důsledný a musíme ho poslouchat, ale mě
to nevadí, jsem na to zvyklá. Mám radost, že mohu trénovat v týmu s Martinou Sáblíkovou a Kájou Erbanovou.
Na soustředění jsem měla možnost
s Martinou mluvit a je moc hodná, kamarádská, dává nám rady a povzbuzuje nás. Není vůbec nafoukaná, je
moc fajn. Mezi mé úspěchy patří účast
na Světovém poháru juniorů v Groningenu v Holandsku, mám 1. a 2. místo
z Mistrovství ČR, 3. místo ve víceboji Tatra Cup v polském Zakopaném
a 2. místo z Mezinárodních závodů

v Itálii. Vlastně každý závod, kde si
zajedu osobní rekord, je mým velkým
úspěchem. Také se zúčastňuji závodů
v in-line bruslení, kde posledním úspěchem je 1. místo ze závodů na Matyldě
– Mosteckej Tucet – 12 km HOBBY.
A jaké jsou tvé plány a sny do budoucna?
Jednou bych chtěla být jako Martina
Sáblíková, uspět ve Světovém poháru
a závodit v Calgary a Salt Lake City, jet
na olympiádu a vyhrát. Rychlobruslení
mě baví, je to spravedlivý sport. Důležitý je čas a ten nelze ošidit. Sportu bych
se chtěla věnovat v celém svém životě
a udělat tak radost hlavně svým rodičům, kteří mě ve všem podporují.
A my ti přejeme, aby se tvá tréninková dřina zúročila a aby se ti splnili
všechny tvé sny. Hodně úspěchů, a to
nejen ve sportu, ale i v životě.

... a její trénink na rychlobruslařském oválu (předposlední v řade)
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