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Termíny jednání Rady města Lom
a Zastupitelstva města Lom na rok 2017
09. 01. – Rada města Lomu
23. 01. – Rada města Lomu
06. 02. – Rada města Lomu
13. 02. – Zastupitelstvo města Lomu
20. 02. – Rada města Lomu
06. 03. – Rada města Lomu
20. 03. – Rada města Lomu
03. 04. – Rada města Lomu
13. 04. – Rada města Lomu
24. 04. – Zastupitelstvo města Lomu
02. 05. – Rada města Lomu
15. 05. – Rada města Lomu
29. 05. – Rada města Lomu
12. 06. – Rada města Lomu
19. 06. – Zastupitelstvo města Lomu

26. 06. – Rada města Lomu
10. 07. – Rada města Lomu
24. 07. – Rada města Lomu
07. 08. – Rada města Lomu
21. 08. – Rada města Lomu
04. 09. – Rada města Lomu
11. 09. – Zastupitelstvo města Lomu
18. 09. – Rada města Lomu
02. 10. – Rada města Lomu
16. 10. – Rada města Lomu
30. 10. – Rada města Lomu
13. 11. – Rada města Lomu
27. 11. – Rada města Lomu
11. 12. – Rada města Lomu
18. 12. – Zastupitelstvo města Lomu

Město Lom organizovalo první šipkový turnaj
Šipkaři a šipkařky měli v Lomu svůj den. Město pořádalo první ročník šipkového turnaje DARTS OPEN LOM 2017. Do otevřené soutěže se přihlásilo jedenáct
mužů a jedna žena. O pohár města Lomu zápolili dlouhých osm hodin. Na stupeň
vítězů nakonec vystoupil Jiří Přenosil z šipkového klubu Klikaři Litvínov.
První šipkařský turnaj uspořádalo
město Lom pro všechny sportovní
nadšence z Lomu. „Chtěli jsme udě-

lat akci pro veřejnost. V Lomu máme
zdatné šipkaře, tak jsme se rozhodli
uspořádat šipkový turnaj. Někteří šip-

Termíny zápisů do MŠ a ZŠ Lom
Zápis do mateřských škol proběhne ve dnech
19. – 20. dubna 2017 od 9:00 – 15:30 hod.
Zápis do základní školy proběhne
7. dubna 2017 od 12:00 – 17:00 hod.
8. dubna 2017 od 10:00 – 14:00 hod.
Zápisy se budou konat v Základní škole a Mateřské škole Lom,
okres Most, Vrchlického 372, Lom 435 11.

Pečovatelská služba města Lom
Rádi bychom vám touto cestou nabídli naši pomoc, formou poskytnutí pečovatelské služby, která je určena osobám
s pobytem na území města Lomu.
Posláním pečovatelské služby města Lom je poskytovat
pečovatelské služby v přirozeném domácím prostředí, které
klientům umožňuje zachovat si v maximální míře svůj dosavadní způsob života, kompenzuje jejich sníženou soběstačnost a oddaluje nutnost ústavní péče. Poskytované služby pomáhají zachovávat důstojný život klientů ve své domácnosti,
zajištění klidného a spokojeného žití se zachováním vazeb
na své blízké, přátele a příbuzné.
Cíle pečovatelské služby:
n podpora klienta udržet si co nejdéle soběstačnost a samostatnost
n spolupracovat s klientem a jeho rodinou
n umožnit klientům žít co nejdéle v přirozeném prostředí
n umožnit klientovi být v kontaktu s rodinou a se svými
známými
n zkvalitňovat služby ze strany pracovníků
n pomocí pečovatelských služeb motivovat klienta k soběstačnosti a samostatnosti
n spolupracovat s úřady a organizacemi k zajištění či zlepšení situace klienta.
Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením od 27
let a senioři. Věková struktura cílové skupiny je: dospělý (27–
64 let), mladší senioři (65–80 let) a starší senioři (nad 80 let).

http://www.mesto-lom.cz

kaři z Lomu dokonce hrají I. ligu. Obyvatele Lomu šipky prostě baví,“ říká
k organizaci turnaje lomský radní Bronislav Schwarz. Turnaj se konal v lomské kavárně na náměstí Republiky. Začínalo se už v deset hodin dopoledne.
Hráči byli rozlosování do dvou skupin po šesti. Finále se hrálo až v pozdních odpoledních hodinách. Do turnaje
se přihlásilo dvanáct hráčů. Proti sobě
se postavil například i manželský pár.
Mezi hráči nechyběli členové šipkových klubů. Do turnaje se ale přihlásili také amatéři, kteří šiky hrají jen pro
radost. První dvě místa obsadili hráči
z šipkových klubů, bronz získal amatérský hráč, podle pořadatele překvapení celého turnaje. Ceny pro vítěze věnovalo město. Za zlato bral vítěz pohár
a odměnu tři tisíce korun, za stříbro pohár a dva tisíce korun a bronzový si odnesl pohár a odměnu tisíc korun.
Pořadí: 1. Jiří Přenosil, šipkový klub
Klikaři Litvínov, 2. Václav Šteflík, šipkový klub DC Lom, 3. Radek Pavelka.
(pur)

Jaké služby poskytujeme?
1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
např. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, při oblékání a svlékání, při prostorové orientaci
2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, např. pomoc při úkonech osobní hygieny,
při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při zajištění stravy, např. dovoz nebo donáška
jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, podání jídla a pití
4. pomoc při zajištění chodu domácnosti, např. běžný úklid
a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácností, např. sezónní úklid nebo úklid po malování, běžné nákupy a pochůzky, praní, žehlení

5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
např. doprovod k lékaři, na úřady, na orgány veřejné
moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět
Podrobné informace (rozsah služeb, ceny za poskytované služby atd.) vám ochotně poskytneme na dále uvedených kontaktech.
Místní a časová dostupnost:
Pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech občanů
města Lomu včetně domácností penzionů pro seniory (Lom,
Československé armády 487, Lom – Loučná, Novostavby
124), kde jsou sídla pečovatelské služby a penzionu pro seniory (Lom – Loučná, Novostavby 123).
Pečovatelská služba se poskytuje:
Pondělí 09:00 – 11:00 hod.
Úterý
09:00 – 11:00 hod.
Středa 09:00 – 11:00 hod.
Čtvrtek 09:00 – 11:00 hod.
Pátek
09:00 – 11:00 hod.
Sobota 09:00 – 11:00 hod. pouze v PPS Lom, ČSA 487/16
Neděle 09:00 – 11:00 hod. pouze v PPS Lom, ČSA 487/16
V případě potřeby a po dohodě s klientem lze poskytnou pečovatelskou službu i v jiném časovém rozsahu.
Základní principy poskytování pečovatelských služeb:
Kvalitně, odborně, bezpečně, individuálně s respektem k potřebám a osobnosti klienta.
Kontakty: telefonické, osobní, e-mailové:
n Jaroslava Brzákova, DiS., vedoucí OVVSVKaZ – sociální pracovník
Město Lom se sídlem MěÚ Lom, nám. Republiky 13/5
Tel.: 476 869 863, e-mail: brzakova@mesto-lom.cz
n Blanka Čevonová, úředník OVVSVŠKaZ
Město Lom se sídlem MěÚ Lom, nám. Republiky 13/5
Tel.: 476 869 864, e-mail: cevonova@mesto-lom.cz
n na webových stránkách Města Lom www.mesto-lom.cz
n v registru poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.
mpsv.cz/socreg.
n v sídlech pečovatelské služby:
n Lom – Loučná Novostavby 124, tel.: 704 070 836
n Lom, Československé armády 487, tel.: 704 070 842
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Základní škola a Mateřská škola Lom n Základní škola a Mateřská škola Lom

Den otevřených dveří na ZŠ Lom aneb škola se představuje v novém
Vážení rodiče a žáci,
dovolte nám, pozvat vás na den
otevřených dveří naší základní školy
v Lomu. Den otevřených dveří se
bude konat 21. února 2017. Uvnitř
školy se dějí aktivity a změny, které
vám chceme představit.
Škola se v roce 2016 zaměřila
na významné investice do zkvalitnění materiálních prostředků výuky.
Nakupuje se nový nábytek do tříd
i školní družiny, nástěnné didaktické
pomůcky (mapy, schémata, plakáty
a další názorné pomůcky), vybavení
tělocvičny i malé posilovny.
Velkou investicí je nákup nových,
moderních učebnic a pracovních sešitů, což se v minulých letech vý-

znamně zanedbávalo. Zde je nutno
zdůraznit, že ačkoli na jiných školách
dostávají žáci učebnice jen v prvních
třídách základní školy, na naší škole
dostávají žáci všechny moderní učebnice zcela bezplatně od první až do
deváté třídy. Zde je nutno zdůraznit,
že na naší škole dostávají žáci pracovní sešity zcela zdarma.
Čekali jsme také na inovaci učebny
výpočetní techniky. A právě v těchto
dnech se žáci dočkají a učebna bude
osazena novými počítači.
Zcela nově máme vybavenou
učebnu dílen a školní knihovnu, které
byly financovány z Výzvy č. 56 a č. 57.
Nově se také investuje do vybavení školní kuchyně. Od ledna 2017

získala škola dotaci na obědy a při splnění podmínek tak mohou děti chodit
na obědy zdarma.
Ve škole funguje školní parlament, který reprezentuje názory jednotlivých tříd na dění ve škole a vedení školy zprostředkovává podněty
od žáků. Zástupci parlamentu také začali vydávat školní časopis.
Materiální podpora je důležitá,
ale za rozhodující považujeme co
nejkvalitnější přípravu žáků na další
studium. Za tímto účelem žáky rozvíjíme v řadě kroužků, doučování
a mimoškolních aktivit, v nichž naší
školu také žáci úspěšně reprezentují.
Nově otvíráme přírodovědný seminář zaměřený na pokusy ve fyzice

a chemii. Od nového školního roku
prohloubíme spolupráci s učňovskými školami a hospodářskou komorou, které jsou již nyní zárukou
kvalitního uplatnění absolventů na
trhu práce.
V případě zájmu rodičů nově prodloužíme dobu fungování družiny do
17 hodin, abychom vyšli vstříc těm
zákonným zástupcům našich žáků,
kteří za prací dojíždějí i mimo naše
město.
Žáci naší školy mají možnost jezdit
na pravidelné exkurze do Prahy a blízkého okolí. Naše škola se zapojila do
několika programů, díky kterým jsme
získali nemalé finanční prostředky na
ozdravný pobyt našich žáků.

Budeme se těšit na setkání s vámi,
abyste se sami přesvědčili, co je ve
škole nového.
Program dne otevřených dveří
(21. února 2017, od 15 do 18 hodin):
n Žáky prováděné pokusy z chemie
a fyziky
n Představení aktivit žáků v jejich
kmenových učebnách
n Ukázka nových didaktických materiálů včetně učebnic, se kterými žáci
pracují
n Představení školního časopisu
n Možnost nahlédnout do všech prostor školy včetně tělocvičny a odborných učeben
n Prezentace žákovských výtvorů ze
školních aktivit

Akční, radostný a naplněný – takový byl přelom a začátek nového
kalendářního roku u „Dráčků“ a „Čiperek“ v MŠ Lom
Aktivitami, zábavou, radostí i tvořením nabitý adventní a vánoční čas je
za námi – děti si užily krásnou mikulášskou nadílku, vypravily se do Docela velkého divadla v Litvínově na
pohádku „Když je v pekle neděle“,
společně s rodiči jsme předvánoční čas
oslavili milou besídkou v naší školce,
prožili jsme mimořádně poučné a zajímavé vystoupení chovatelů dravců
– „Tajemní noční dravci a přelety soviček“ v naší školce a navštívili jsme
naše nejstarší spoluobčany v Domově
pro seniory. Celý předvánoční čas jsme
se ale také věnovali rukodělnému tvoření výrobků na vánoční jarmark v ZŠ
(velmi děkujeme rodičům, kteří s výro-

bou pomáhali!), a kterým celé vánoční
období vyvrcholilo. Ale i do nového
roku jsme vykročili s dalšími plány
a nápady, kterými bychom společně
s dětmi rádi zpestřili každodenní chvíle
v naší mateřské škole, a které mají pomoci obohatit a rozšířit znalosti i zkušenosti našich dětí.
Hned po novém roce jsme se seznámili s tříkrálovou tradicí a vyrobili si pěkné královské korunky. Krátce
poté nás ve školce vůbec poprvé navštívil profesionální a uznávaný kouzelník
a iluzionista „Mistr Waldini“, z jehož
vystoupení, do kterého velmi akčně zapojil také naše děti, jsme byli všichni
doslova unešení. Již tradičně jsme se vy-

pravili do litvínovského kina Citadela na
3D pohádku „Hledá se Dory“ a také do
lesa ke krmelci za zvířátky, kterým jsme
v tuhé zimě dopřáli kaštany, suché pečivo a ovoce a zeleninu. Ve školce také
pravidelně krmíme a pozorujeme ptactvo
v budce, kterou máme na zahradě.
Letošní zima přeje zejména hrátkám ve sněhu, kterým se při vycházkách věnujeme nejvíce. Děti s radostí
a zvídavostí jim vlastní nejen ve sněhu
dovádějí, ale také experimentují. Zkoumáme sníh a led, testujeme skupenství
vody a učíme se dozvídat se o přírodě
v „zimním kráslovství“ co nejvíce.
Krásný a šťastný nový rok všem!
Jitka Strýhalová

Děti se těšily z krásných knih
Dne 17. ledna proběhlo v lomské knihovně předání věcných cen dětem,
které se zúčastnily soutěže o nejhezčí vánoční výzdobu okna. Do soutěže, kterou vyhlásilo město Lom v prosinci 2016 se přihlásilo jedenáct dětí. Vánoční
výzdoba okének se všem dětem moc povedla a tak odměnu obdrželi všichni.
Věcné odměny, knihy, předala dětem starostka Kateřina Schwarzová.
Gratulujeme Terezce Černé, Valentýnce a Matyášovi Vaňovým, Adélce
Kubů, Kristýnce Mošovské, Radkovi Havelkovi, Kristýnce Korelusové, Danielu, Marii a Karlovi Gažiovým a Evě Olahové.

Sbírka „Štěkání na Ježíška“
Sbírka krmení pro opuštěné pejsky a kočičky z litvínovského útulku proběhla od 1. listopadu do 31.prosince 2016. Ve vánoční sbírce 2016 jste darovali 332 kg krmiv a také věcné dárky (deky, hračky a misky). Děkujeme za příspěvky žákům a učitelům ze ZŠ v Lomu zejména z 0. ročníku, 1.A, 2.A a 5.A.,
dále seniorům z Klubu seniorů Lom a jednotlivým dárcům z Lomu, Loučné,
Litvínova a Mariánských Radčic.
V rámci sbírky proběhla i výtvarná soutěž pro děti na téma „Můj chlupatý
kamarád“. Svou odměnu převzali z rukou starostky Kateřiny Schwarzové a vedoucího útulku Štefana Horského za nejhezčí obrázky Matěj Vondra, Natálka
Voznijaková, Terezka Černá, Valentýnka Vaňová a za společnou práci děti
z 0. ročníku a 2.A ZŠ Lom. Gratulujeme. Rovněž gratulujeme Daníkovi Svobodovi a Zuzance Vobrubové z Loučné, i oni získali za své obrázky odměnu, tu si
mohou vyzvednout na pobočce Městské knihovny. Se sladkou odměnou bylo
pamatováno i na ostatní děti. Děkujeme všem za účast a podporu dobré věci.

Z činnosti Klubu seniorů Lom
Dovolujeme si vás seznámit, co
všechno naši senioři stihli za měsíc prosinec 2016 a leden 2017 a jak se dokázali bavit.
Začalo to 2. prosince loňského roku
„Ligou zábavy“ konanou v Citadele Litvínov. Jednalo se o soutěž s vánoční tématikou, různá pěvecká a taneční vystoupení.
Senioři si mohli při živé hudbě zatančit,
zazpívat a vraceli se domů plni dojmů.
15. prosince se uskutečnilo vánoční
setkání v KD Lom, kde se všichni senioři dobře bavili, při hudbě tančili, zpívali, proběhla velká tombola, do které
přispěli i manželé Hejskovi, za což jim
patří velké díky, ale nejen za to, ale i za
vždy dobře zajištěné objednané pohoštění. Tohoto setkání se účastnili také zástupci města Lom, jako vždy paní starostka Schwarzová, radní pan Schwarz,
paní Šípová a dále pak paní Brzáková
a Čevonová. Jako dárek k Vánocům
všem seniorům přinesli peněžní poukázku na zboží. Moc vedení města za vše
děkujeme hlavně za to, že můžeme bezplatně používat naši klubovnu, velký sál
KD, který je vždy bezchybně připraven
a vytopen (zde poděkování patří i pracovníkům Městských technických služeb v čele s panem ředitelem Šteflíkem).
Navštívila nás také za KRS Ústí nad Labem paní Fryčová, která také nepřišla
bez dárku, obdrželi jsme od KRS dotaci

v hodnotě 1 200 Kč, která byla ihned použita na občerstvení, moc děkujeme. Za
seniory mohu říci, že se jednalo o opravu
krásně prožité odpoledne.
Naší členové nezapomněli na naše
pejsky z litvínovského útulku, na které se
vybrala částka 1 894 Kč.
Dne 18. prosince jsme se v hojném počtu zúčastnili Adventního setkání u kostela
v Lomu, přijela tam, jak již víte, zimní královna s dvěma anděli nesoucí betlémské
světlo, mnoho seniorů si toto světlo odneslo i do svých domovů. Ohřáli jsme se
punčem s vánočkou a velmi dobrou klobásou. Naši členové si vždy těší na velmi

dobře připravený program, za což patří díky pracovníkům města Lomu, MTS
a našim hasičům a také poslanci, radnímu
panu Schwarzovi, který při celé akci velmi
pomáhá, což asi nikde jinde neuvidíte.
Předposlední akcí v prosinci bylo rozloučení s rokem 2016, které jsme pořádali
v KD Lomu s hudbou, tancem, zpěvem
a velmi dobrým gulášem objednaným
u pana Radoše. Nikomu se z této akce nechtělo jít domů. My senioři přejeme touto
cestou všem spoluobčanům hodně zdraví
a vzájemné úcty v roce 2017.
Pokračování na str. 3
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Činnost Klubu seniorů Lom
Dokončení ze str. 2
Naši senioři nechyběli ani na velkém ohňostroji, které pořádalo město
Lom dne 31. prosince.
No a hned 4. ledna 2017 jsme
se znovu sešli na výroční schůzi
v KD Lom. Naše pozvání přijala
paní starostka Schwarzová, radní pan
Schwarz, za KRS Ústí nad Labem
paní Fryčová a za RV Most paní Francová, která ohodnotila náš klub za jeden z nejlepších, což nás moc potěšilo.
Také pozvání přijaly naše kolegyně
z KS Loučná paní Lašová a Pošustová, které nám popřály hodně zdraví

Nový osvětlený přechod v ulici Vrchlického
Dne 16. 12. 2016 došlo k slavnostnímu předání osvětleného přechodu
v ulici Vrchlického. Nový přechod
umožní obyvatelům bezpečně přecházet frekventovanou ulici Vrchlického
protínající celé město. V severní části
města Lomu vyrůstají podél hlavní silnice nové domy a tak zde roste i počet
obyvatel, kteří přechod potřebují.

Blahopřejeme
jubilantům

K uskutečnění projektu pomohla
městu Nadace ČEZ 120 tisíci korunami
prostřednictvím grantového řízení
Oranžové přechody. Pod dohledem odborníků z řad krajských zástupců BESIP a Dopravní policie pomáhá Nadace ČEZ budovat nové přechody po
celé České republice už od roku 2013.
Zbytek financí město Lom financovalo
z vlastního rozpočtu města.
Město Lom plánuje v budoucnu
vybudovat více takových bezpečných
osvětlených přechodů a doufáme, že

V měsíci únoru se dožívají významného životního jubilea tito občané
našeho města:
Hana Dubová
Vlastimil Dudáček
Čestmír Novák
Hana Boušová
Jan Pátek
Jiří Vimr
Jana Lašová
Jiřina Vránová
Marie Krovová
Vlasta Paříková.

do Nového roku 2017 a to samé touto
cestou přejí členové našeho klubu celé
členské základně KS Loučná. Shlédli
jsme velmi dobře připravené vystoupení mažoretek ze ZŠ Lom, pod vedením paní Tamary Hubkové, za což
jim všichni děkujeme. Odměnou byl
velký potlesk a malý pamlsek.
Provedli jsme hodnocení hospodaření klubu, práce výboru, celkových aktivit členů, kteří se opravdu
zapojují do všech konaných akcí pořádaných městem Lom a plní vždy na
100 % plán aktivit klubu, samozřejmě,
že i za toto jim patří velké díky.
Závěrem mi dovolte ještě jednou
poděkovat vedení města za vše, co pro
náš klub dělají. Opravdu to takhle není
všude, naše vedení města je příkladné.
Marie Pauchlá
předsedkyně KS Lom 1

Poděkování
Velmi děkuji panu Kurkovi, občanu
našeho města, za zapůjčení nádherného
betlému, jenž byl vystaven v době vánoční v Lomské kavárně. Pan Kurka
svým úžasným zpracováním mile přispěl ke zpříjemnění adventního času.
Kateřina Schwarzová, starostka

Zimní výlet na Moldavu

nový přechod v ulici Vrchlického bude
sloužit všem a přispívat k bezpečnému
pohybu chodců.

v Krušných horách

s Dopravou Ústeckého kraje

MĚSTO LOM

pořádá

Ústí nad Labem–Moldava
Ústí n. L. hl. n.

Moldava v K. h.

8:27

Mikulov – N. Město

16:01 x

8:40 x

Mikulov v K. h.

16:08 x

Teplice v Č.

8:43

Dubí

16:22

Lom u Mostu

9:00 x

Hrob

16:33

Louka u Lit.

9:10

Osek město

16:41

Lom u Mostu zast.

9:12 x

Lom u Mostu zast.

16:47 x

Osek město

9:23

Louka u Lit.

16:55

Hrob

9:30

Lom u Mostu

16:59 x

Dubí

9:46

Teplice v Č.

17:16

9:53 x

Proboštov

Mikulov v K. h.

KULTURNÍ DŮM LOM
od 19:00 hodin

17:18 x

Mikulov –N. Město

10:00 x

Ústí n. L. západ

17:31

Moldava v K. h.

10:05

Ústí n. L. hl. n.

17:35

(x – zastavuje jen na znamení)

Vzpomínáme

15:57

Proboštov

Ústí n. L. západ

Vedení města Lom přeje našim jubilantům hodné zdraví spokojenosti a pohody.

Moldava – Ústí nad Labem

8:24

Po roce opět čtyři jízdy motorové soupravy Pesa Link (RegioShark)
horskou železniční tratí plnou tunelů a mostů! Mimořádné vlaky
pojedou jako přímý spoj z Ústí nad Labem přes Teplice na Moldavu
a zpět 3., 4., 27. a 28. února 2017, vždy ve stejných časech:
→ Alternativní spojení – do Mostu a Oseka motoráčkem linky U25, do Ústí a Teplic motoráčkem
a pak linkou U24, do Teplic autobusem 493 (všude platí jízdenky DÚK)
→ Na Moldavě mimořádně otevřeny prostory nádražního vestibulu
→ Pro jízdy RegioSharku na Moldavu platí běžný tarif Dopravy Ústeckého kraje (DÚK)
i tarif Českých drah (ČD)

Ceny vybraných jízdenek DÚK v Kč
Dospělý

Dítě

Ústí n. L. – Moldava

59

29

Teplice – Moldava

40

20

CENU JÍZDENKY DÚK Z MÍSTA VAŠEHO NÁSTUPU
ZJISTÍTE V TARIFNÍM KALKULÁTORU
NA WWW.DOPRAVAUK.CZ

MĚSTO LOM

* UKÁZKY STANDARDNÍCH TANCŮ *
*KAREL ŠTĚDRÝ A PAVLÍNA FILIPOVSKÁ *
*MODERUJE RADEK JIRGL *
HRAJE TANEČNÍ ORCHESTR SONET
BOHATÁ TOMBOLA

Dne 22. ledna tomu byly tři roky,
kdy od nás odešel pan Petr Slach
tam, odkud není cesty zpět. Stále na Tebe, Péo, vzpomínáme a nikdy nezapomeneme. Manželka Marta, dcery Verča a Monča, vnuci Péa
a Jurášek a sestra Dáša s rodinou.
Děkujeme všem kamarádům, přátelům a známým, kteří vzpomněli na
Péu s námi. Rodina Slachova.

Vstupné 150,- Kč
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

Tipy na volný čas od 15. 2. do 15. 3. 2017
15. 2.
16. 2.

Dne 21. ledna již uběhlo dlouhých
16 let, kdy nám navždy odešla naše
maminka paní Jaroslava Hudecová a 2. března tomu bude rok, co ji
následoval náš otec pan František
Hudec. I přes velký smutek z jejich
ztráty nás utěšuje, že už jsou spolu.
S láskou stále vzpomínají dcery Jarka a Martina s rodinami.

koncert Monty a Nekapela – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
slavnostní zahájení výstavy Egypt – dar Nilu – Oblastní muzeum Most,
od 17.00 hod.
18. 2.
Masopust v Zooparku – Zoopark Chomutov, od 13.00 hod.
18. 2.
dětské divadlo Zvířátka a loupežnice – Docela velké divadlo Litvínov,
od 19.00 hod.
19. 2.
taneční zábava s manželi Hvozdovými – Citadela Litvínov,
od 16.00 hod.
20. 2.
koncert Hity, které stále letí – Městské divadlo Most, od 13.00 hod.
20. 2.
divadlo Jméno – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
27.–28. 2. zimní jízda speciálně vypraveným vlakem na Moldavu
28. 2.
Habánkův karneval – Docela velké divadlo Litvínov, od 16.00 hod.
do 28. 2. výstava Horní města Krušných hor – Oblastní muzeum Most
4. 3.
2. ples seniorů – Kulturní dům Lom, od 19.00 hod.
5. 3.
taneční zábava Sólisté Mostečanky – Citadela Litvínov, od 16.00 hod.
8. 3.
SCREAMERS: 20 let s Vámi – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
18. 3.
Dětský maškarní karneval – Kulturní dům Lom, od 16.00 hod.

KULTURNÍ DŮM LOM OD 16:00 HODIN

Účinkuje

Hudební divadlo
HNEDLE VEDLE
VSTUPNÉ :

děti v karnevalové masce zdarma
dospělí 35,- Kč
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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

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.

Podlahové studio Intera funguje
v Lomu v rekonstruovaném domě na
Osecké ulici již řadu let. Specializuje
se na prodej a pokládku podlahové krytiny, jako je vinyl, PVC, marmoleum,
korek, laminát, koberce a dřevěné podlahy. Jako svou vedlejší činnost dále
dodává a instaluje plastová okna a žaluzie. S jednateli a majiteli studia pány
Zdeňkem Herinkem a Josefem Hudíkem jsme strávili příjemné odpoledne
při kávě a rozhovoru o jejich začátcích
v podnikání, úspěších a plánech a cílech do budoucna.

Profesionalita je naším krédem

Vaše firma je léta zavedená záležitost, která se již dostala do povědomí nejen lomské veřejnosti. Jaké
byly vaše začátky a jak jste se vůbec
v našem městě ocitli?
Věc se má tak, že jsme oba dva
jiné profese, ale chtěli jsme se postavit
na vlastní nohy a tak jsme v roce 1998
jako OSVČ otevřeli prodejnu v Litvínově a začali se zabývat rekonstrukcemi interiérů, bytových jednotek, dělali jsme elektroinstalace i žaluzie, ale
posléze jsme se rozhodli specializovat
na jednu věc a zaměřili jsme se na podlahové krytiny. V roce 2003 jsme založili podlahové studio, společnost s ručením omezeným a přestěhovali se do
větší prodejny rovněž v Litvínově, na
náměstí Míru. Ale finanční podmínky
v pronájmu v této prodejně byli pro nás
velmi náročné a tak jsme hledali přijatelnější prostory pro naše podnikání.
A tak jsme si roku 2008 pronajali skladové prostory na průmyslové zóně
v Lomu, které využíváme dodnes. Ale

V jakém rozsahu dnes funguje
vaše firma a kde všude máte zakázky?

stále jsme neměli vlastní zázemí pro
prodejnu a tak jsme v roce 2009 zareagovali na inzerát o dražbě domu čp. 173
na Osecké ulici v Lomu a tento dům nakonec úspěšně vydražili. Dům prošel
kompletní rekonstrukcí, dnes se v přízemí nachází kancelář a prodejna a první
poschodí postupně přetváříme na školící
středisko pro podnikatele i zaměstnance,
zabývající se podlahářstvím.

Do roku 2013 jsme měli v průměru
8 až 10 zaměstnanců, dnes pracujeme s pěti zaměstnanci a dále pro nás
pracuje dalších 12 osob jako OSVČ.
Zatím se nám vede, zakázek máme
v současné době tolik, že je nestačíme
uspokojovat v přijatelném termínu.
Ale vždy to tak nebylo. V roce 2011
a 2012 jsme měli krizové období, kdy
jsme měli málo zakázek a vlastně nás
zachránila plastová okna, která děláme jako doplňkovou činnost. Ale jinak jsme měli na zakázky štěstí. Když
jsme začali s podlahářstvím, tak nás

Pánové Josef Hudík a Zdeněk Herink, jednatelé a majitelé podlahového
studia Intera

náhodou oslovil na doporučení jeden
náš dodavatel a začali jsme pracovat
pro developery velkých bytových objektů v Praze. A dnes tvoří naše práce
v Praze na 70 % z celkového počtu zakázek, zbývajících 30 % jsou zakázky
v Ústeckém kraji pro soukromé osoby.
13–14 let pracujeme pro developery
Finep, Centralgroup a Metrostav, napojení na ně máme přes firmu Barkotex. Práce v Praze má tu výhodu, že
si práci nemusíme shánět, ale po dobrých zkušenostech si nás zákazníci
oslovují sami. Pracujeme se všemi
dostupnými druhy podlah a podlahových krytin, ale nejraději pracujeme
s korkem, jehož obliba si zatím mezi
zákazníky hledá cestu. Korek je španělského nebo portugalského původu
a zajímavostí je, že 90 % produkce
korku padne na špunty do lahví, jen
mizivá část se používá na podlahy.
A vaše nejvýznamnější zakázky?
Mezi naše top zakázky řadíme
např. ČVUT v Praze, bytové objekty
na Zbraslavi a v HARFA PARKU
Praha, kde se dnes účastníme již
7. etapy výstavby bytových domů,
dále podlahy v Kladenském divadle
a v průmyslové zóně Josef v YANKEE CANDLE Havraň. Na zámku
v Jimlíně jsme dokonce část podlah zachovali v původním stavu
a díky kompletní rekonstrukci podlah na Zámku Valdštejnů v Litví-

nově, kde jsme si vyráběli sami část
dřevěných dubových a jasanových
podlah typu Vídeňský kříž, jsme se
dokonce dostali do prestižního podlahářského časopisu DOMO. Považujeme si také našich zakázek v Drážďanech a také zakázek, které jsme dělali
pro známé osoby z politického, sportovního i uměleckého prostředí. Dokonce máme na kontě i podlahu pro
jednoho temperamentního výherce reality show „Vyvolení“. Práce pro něho
ale vůbec nebyla jednoduchá...
Je zřejmé, že se vám vaše podnikání daří. Je něco, co byste chtěli do
budoucna změnit nebo dělat jinak?
Jaké máte vlastně plány?
Pravda je, že se nám v poslední době
daří, zakázek máme dost. Ale všechno
má svou cenu. To že máme většinu zakázek v Praze nás odvádí od zákazníků
v našem kraji. Práce v Praze je stabilní
a výdělky jsou jisté, ale chtěli bychom
do budoucna přesunout větší část našich aktivit pávě na zakázky místního
typu. Nelíbí se nám, že místní zákazníky ztrácíme z důvodu dlouhých dodacích lhůt, které máme díky tomu, že
pracujeme mimo kraj. To se do konce
tohoto roku budeme snažit změnit, ale
je těžké najít rovnováhu mezi prací pro
developery a pro soukromé osoby. Ale
je to náš plán do budoucna, stejně jako
profesionálně odvedená práce, která je
naším krédem.
Děkujeme za rozhovor a přejeme,
aby se vám vše zdařilo ke spokojenosti vaší a také vašich zákazníků.

Veronika Šípová – nejsem baletka, tvrdosti se nebojím
Veronika Šípová (roč. 2000) bydlí
s rodiči v Lomu, je studentkou Podkrušnohorského gymnázia v Mostě, kde navštěvuje 2. ročník studia zaměřeného
na sportovní přípravu. Je také členkou
dámského házenkářského klubu Baníku
Most, házené se věnuje čtvrtým rokem
a za tu dobu již má na svém kontě řadu
úspěchů. S Veronikou jsme si povídali
o škole, sportu a také o budoucnosti
a jejím vztahu k rodičům.
Veroniko, pověz nám, jak jsi se
sportem začala a jak se ti daří skloubit studium gymnázia s určitě náročnými tréninky?
Protože otec byl profesionální sportovec a i dnes se sportu věnuje jako trenér, tak i my s bratrem se od malička
věnujeme sportu. Já jsem dlouhou
dobu tancovala a brácha hrál hokej. Asi
v šesté třídě mě tancování přestalo bavit, zřejmě jsem měla pocit, že už mi
to nic nedává a tak jsem se rozhodla
s tancováním přestat. Nicméně rodiče
mi nedovolili být jen tak bez pohybu
a tak jsem se rozhodla, že zkusím házenou. K házené jsem se dostala přes kamarádku, která mi říkala, ať to s ní jdu
zkusit. Začínala jsem tedy v Litvínově
s národní házenou. Hrát mě bavilo
a tak jsem se o házenou jako takovou
začala více zajímat. Dozvěděla jsem
se, že v Mostě se hraje ještě jiná házená a rozhodla jsem se, že to zkusím

i tam. V současné době se věnuji házené čtvrtým rokem a nastupuji za
dámský házenkářský klub Baník Most.
Vzhledem k tomu, že Baník Most hraje
na nejvyšší úrovni, odpovídá tomu
i počet tréninků, ty jsou v pracovním
týdnu celkem 7x, to znamená, že trénuji každý den a v úterý a čtvrtek mám
tréninky dva. Pokud nás ale v zápase
čeká „těžší“ soupeř, máme vložené
tréninky i v sobotu. Zápasy se většinou odehrávají o víkendech. Skloubit
školu, tréninky a zápasy je někdy velmi

Veronika Šípová...
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složité a proto mám na škole naštěstí
uvolněnou absenci.
Házená také určitě není procházka růžovým sadem, člověk může
přijít snadno k úhoně. Máš také takové špatné zkušenosti?
Je všeobecně známé, že házená je
jeden z nejtvrdších kontaktních sportů.
Dá se říct, že po každém zápase chodím
domů bohatší o několik modřin, které
jsou snad na všech částech mého těla.
Někdy to fakt hodně bolí. Měla jsem

již zlomený prst a v současné době se
dlouhodobě léčím se zánětem v rameni.
Obecně se dá říci, že jsem obouchaná
kolem dokola jako píšťalička, ale to
k tomu určitě patří. Nejsem přeci žádná
baletka, tvrdosti se nebojím.
A jaké jsou tvoje největší sportovní úspěchy?
Mezi největší úspěchy počítám nominaci do národního družstva ve věkové kategorii do 17 let. S působením
v národním družstvu se také váže nomi-

...v akci

nace na jednotlivé akce, které jsou pro
mě také úspěchem. Dalším úspěchem
je moje účast na kempu reprezentace ve
vyšší věkové kategorii do 19 let. A co
mě také velmi těší a co považuji za svůj
osobní velký úspěch, to jsou mé první interligové branky a možnost nastoupit za
naše „A“ družstvo žen, protože interliga
je nejvyšší česko-slovenská soutěž žen.
A tvoje plány do budoucna?
Budoucnost nějak zvlášť neplánuji.
Házené se chci i nadále věnovat, protože
mě ten sport hodně baví. Určitě bych si
přála, abych se házené mohla věnovat
co nejdéle a v budoucnu si tím i vydělat nějakou korunu (smích). A když nevyjde házená tak uvidím, kam mě osud
zavede. Naštěstí mám velkou oporu
v rodičích, kteří se mi snaží pomáhat
a samozřejmě i radit. I když vyslechnout si rady od otce, který je trenérem
hokeje, je pro mě někdy těžké. Ale vím,
že taťka sportu rozumí, tak mu musím
dát ve většině za pravdu. No a mamka,
ta se stará o mojí psychickou přípravu
a odolnost. Někdy se s rodiči shodnout
je pro mě fakt těžké. Ještě že tu mám
svého bratra, který si sportem také prošel a nyní studuje na VŠ psychologii,
takže od něj beru rady nějraději.
A nám nezbývá než držet palce,
abys uspěla ve sportu i v životě. Děkujeme za rozhovor.
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