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Termíny zápisů do MŠ a ZŠ Lom

Vážení a milí,
dovolte mi, abych jménem
vedení města Lom, vám popřála nádherné prožití nadcházejících svátků jara. Přeji
vám krásné prožití velikonočních svátků, hodně zdravíčka, hodně sluníčka, jak
na nebíčku tak i v srdíčku.

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.

Kateřina Schwarzová
starostka

Provozní doba sběrného dvora města Lom
Letní období duben – říjen
den

dopoledne

pondělí

odpoledne
13.00–18.00 hod.

úterý

13.00–18.00 hod.

středa

8.00–12.00 hod.

čtvrtek

13.00–18.00 hod.
13.00 –18.00 hod.

pátek

10.00 hod.

do 18.00 hod.

sobota

10.00 hod.

do 16.00 hod.

neděle

10.00 hod.

do 16.00 hod.

Zimní období listopad – březen
den

dopoledne

odpoledne

pondělí

13.00–17.00 hod.

úterý

13.00–17.00 hod.

středa

7.00–12.00 hod.

čtvrtek

13.00–17.00 hod.
13.00–17.00 hod.

pátek

10.00 hod.

do 16.00 hod.

sobota

9.00 hod.

do 15.00 hod.

neděle

9.00 hod.

do 15.00 hod.

MĚSTO LOM

Chceme mít čisté a krásné město
S příchodem hezkého počasí a prvních slunečních dnů se pomalu odhaluje nepořádek. Letošní zima byla
opravdu bohatá na sníh. Pod sněhovou pokrývku se schovávaly hromady
pohozených odpadků a nesebraných
psích exkrementů. Pracovníci Městských technických služeb Lom zahájili každoroční jarní úklid již od začátku měsíce března. Práci Městským
technickým službám při jarním úklidu
občas znesnadňují neukáznění občané,
kteří si uklízejí pouze svůj dům a zahrádku a nerespektují žádná pravidla,
jsou bezohlední a lhostejní k těm kteří
uklízejí město. Po městě je rozmístěno cca 80 odpadkových košů, které
jsou pravidelně vysypávány, dále je
ve městě 21 stanovišť na tříděný odpad (jedná se o zelené, modré a žluté
kontejnery), zde je zajištěn 14 denní
svoz, svoz komunálního odpadu je týdenní a další službou je BEZPLATNÉ
VYUŽÍVÁNÍ SBĚRNÉHO DVORA
na odkládání vytříděných odpadů – to

znamená, že občané města Lomu,
mohou zdarma odvézt na sběrný
dvůr odpad z domácností – MIMO
STAVEBNÍ SUTI! Zdá se tedy, že nejen výrazné množství pohozených odpadků není důsledkem nedostatku odpadových nádob a služeb ve městě, ale
že je to o individuálním přístupu každého občana. Každý by se měl zamyslet nad sebou, kam odpady odnese
a jestli využije ta správná místa k jejich odložení, nebo jestli je bezohledně
odhodí na zem, nechá před domem či
u popelnic a pak bude říkat jak velký
nepořádek je po městě. Odpad z domácností, jako jsou postele, matrace, rozbitý nábytek, televize, mrazák a podobně ke kontejnerům ani
před dům, či na místa na tříděný odpad nepatří! Pokud lidé tento odpad
takto odloží, dopouštějí se tím přestupku, vytvářejí černou skládku
a znečišťují veřejné prostranství.
Vystavují se tomu, že jim může být
uložena peněžní pokuta.

Stejný názor je na nesebrané psí exkrementy, na což lidé také poukazují.
„Není to problém nedostatku košů, ale
toho, že do nich neukáznění pejskaři
odpad po svých miláčcích nehodí.“
Dívají se, jestli někdo jde, jestli je někdo nevidí, a když ne, tak nechají exkrementy na zemi a neseberou je. Při
odhalení se často lidé odvolávají na
druhé nebo na sousedy. Každý by si
měl sáhnout do svého svědomí, nechovat se jako malý školák, ale chovat se
tak, aby naše město bylo čisté a krásné.
Nemít jen nároky, požadavky a kritiku,
ale také se podílet na úklidu města
hlavně v okolí svého domu, který lze
provádět i svépomocí, jako to bývalo
dříve a bývalo to normální. Chodili
uklízet děti, lidé v důchodu ale i lidé
v produktivním věku. Nebát se upozornit toho, kdo dělá nepořádek, že
si to má po sobě uklidit. Je to na nás
všech, buďme k sobě milí, vstřícní, ale
i přísní, upřímní a spravedliví.

Chceme mít čisté a krásné město a s jarem to začíná, pomáhejte všichni.
Děkujeme všem, kteří takto smýšlí a pomáhají.
Děkujeme všem, pro které je to stejně důležité jako pro nás.
Obracíme se na všechny s výzvou: POMOZTE S UDRŽENÍM POŘÁDKU!

Místo a čas sletu čarodějnic
Hřiště u restaurace “ Anšajba “ v Loučné od 17:00 hodin
* ZÁBAVNÉ SOUTĚŽE A HRY PRO DĚTI * SOKOLNÍK A DRAVCI *
* ODMĚNY PRO NEJORIGINÁLNĚJŠÍ ČARODĚJNICI A ČARODĚJE
* MALOVÁNÍ NA OBLIČEJ * JÍZDY NA KONÍCH *
* TÁBORÁK A OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ *
Děkujeme
za sponzorský dar firmě KRUŠNOHORSKÉ UZENINY

Ilustrační foto
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Základní škola a Mateřská škola Lom n Základní škola a Mateřská škola Lom

uskuteční se ve dnech
2. a 3. května 2017
od 9 do 15:30 hodin
v budově MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA
LOUČNÁ
Podkrušnohorská 82
Tel: +420 731 659 575

Zákonní zástupci si s sebou
vezmou občanský průkaz
a rodný list dítěte.

Prohlídka budovy je možná po telefonické
domluvě.

Ve zkratce o MŠ: školka se nachází v příjemném
prostředí v blízkosti lesa. Máme prostornou
zahradu. Poskytujeme kvalitní předškolní
vzdělávání, které je rozšířené o logopedickou
prevenci. Vzdělávací program je zaměřený na
všestranný rozvoj dětí. Součástí MŠ je sauna.
Nejstarší děti absolvují plavecký výcvik, cvičení ve
sportovní hale. Pravidelně připravujeme akce pro
děti a rodiče. Navštěvujeme divadelní představení
v DVD Litvínov a účastníme se akcí pořádaných
ZŠ Lom. Zapojujeme se do dění města.

Těšíme se na nové kamarády.

Březen – měsíc čtenářů Karnevalová show se dětem líbila
I v letošním roce se lomská
knihovna připojila k celostátní akci
„Březen – měsíc čtenářů“, jejímž cílem
je posilovat společenský význam četby
a knihoven.
Připraveny byly besedy, jak pro
děti z MŠ z Lomu a Loučné, tak pro
žáky základní školy. Jako první navštívily knihovnu děti z mateřských škol
z Lomu a Loučné. Po vzájemném přivítání a představení následovalo povídání o knihovně ale hlavně dětských
knihách. Připravena byla i spousta
knih, které si děti s chutí a zvídavostí

prohlédly, nejvíce je zaujaly knihy pohádkové, naučné o zvířátkách a dětské encyklopedie. Neopomněli jsme
si popovídat ani o tom, jak s knížkami
správně zacházet.
Besedy byly doplněny soutěžemi
o drobné sladkosti. Soutěžilo se v hádání hádanek, hledání rozdílů v obrázkách či domalovávání chybějících částí
obrázků. Všechny děti se velmi snažily
a za každou získanou sladkost měly
velkou radost.
Březnem ale besedy nekončí, v dubnu se těšíme na žáky základní školy.

Sobotní odpoledne 18. března patřilo lomským dětem. Město Lom pro ně
připravilo v sále kulturního domu dětský karneval s bohatým programem.
O parádní show s živě zpívanými písničkami, soutěžemi a diskotékou se postarali členové Hudebního divadla Hnedle-vedle, kteří děti nenechali chvíli v klidu
a řádili s nimi po celé dvě hodiny.

Připojili jsme se k osvětové kampani Česko svítí modře
Možná si řada
z vás všimla,
že od začátku
dubna letošního
roku se lomský
kostel Nejsvětější Srdce Páně
rozsvítil modře
a stejné osvětlení se objevilo i v horní
části města u památníku zaniklých důlních děl. Modrým světlem se naše město
připojilo k celosvětové osvětové kampani „Česko svítí modře“, která byla
vyhlášena u příležitosti Mezinárodního
dne porozumění autismu, který připadá

na 2. dubna. Poznat ty, kteří jsou zainteresováni k tomuto dni není těžké, neboť mnoho společností na celém světě
v tento den osvěcují své budovy modrým světlem, jako známku podpoření vyrovnání se s autismem, protože
modrá barva je považována za barvu
komunikace. V České republice některou formou autismu trpí na 200 tisíc lidí,
přesto se o nemoci všeobecně stále málo
ví. Autismus je celoživotní neurovývojové postižení. Problém autistických
dětí je v tom, že nedokážou správně pochopit a vyhodnotit co vidí, slyší a cítí.
Neznalost autistické poruchy předsta-

Téma
Vážení občané našeho města,
kolektivní systém EKOLAMP,
se kterým naše město spolupracuje
v oblasti třídění odpadů, děkuje našemu městu, hlavně vám, občanům,
že se aktivně zapojujete do sběru a
recyklace světelných zdrojů a svítidel (úsporné žárovky, zářivky, světelné trubice,...). Na základě této spolupráce se od data vzniku společnosti

EKOLAMP nestalo 10 000 tun osvětlovacích zařízení nebezpečným odpadem. Chráníme tím životní prostředí
a naši PŘÍRODU.
Sběrná místa pro vyřazená svítidla
(úsporné žárovky, zářivky,…) a jiné
světelné zdroje jsou v našem městě
dvě. Jedno místo je přímo v budově
MěÚ a druhé sběrné místo je na SBĚRNÉM DVOŘE v Lomu.

vuje pro autisty a jejich rodiny velký
problém v běžném životě. Spousta lidí
nedokáže rozlišit mezi autistickým
a nevychovaným či zlobivým dítětem,
z toho důvodu pak k dětem, které potřebují podporu a pochopení, přistupují naprosto nevhodně. Osvětová kampaň potrvá až do konce dubna. Zapojit se může
kdokoliv – oblečte se do modrého, rozsviťte svůj byt, dům či kancelář modrými žárovkami nebo stínidly, vyfoťte
se s kamarády nebo kolegy v modrém
a fotky pošlete na adresu kampaně Pražské asociace pomáhající lidem s autismem. Podpoříte tak správnou věc.
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Vážení občané,
chtěli bychom vás informovat o Kotlíkové dotaci, 2. výzva Ústeckého kraje
– Výměna za nové zdroje – tepelná
čerpadla a kotle spalující výhradně
biomasu. Výzva bude zahájena dne
3. 4. 2017 od 8.00 hodin. Příjem žádostí bude ukončen dne 30. 6. 2017 ve
12.00 hodin.
Formulář ŽÁDOST O DOTACI a další požadované přílohy jsou uveřejněny
na webových stránkách kraje, v papírové formě jsou k vyzvednutí v budově Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Veškeré informace jsou uvedeny v následujícím informačním letáku.
Přejeme vám hodně štěstí při získání
dotace.

Blahopřejeme
jubilantům
V měsíci dubnu oslaví významné životní jubileum tito občané našeho
města:
Jiří Hanka
Růžena Kölblová
Alma Korejsová
Karel Habada
František Marášek
František Korunka
Zdeněk Kalach
Veronika Sotáková
Vedení města přeje všem našim
jubilantům pevné zdraví a hodně
osobní pohody.

Vzpomínáme

„Očím se ztratil, ale v našich srdcích zůstane navždy.“ Dne 19. dubna vzpomeneme 73. nedožitých narozenin p. Václava Bareše. Dne
2. května tomu bude 16 let, kdy nás
navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček. Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi. Manželka Jana, syn Josef s rodinou a dcera
s rodinou.

Kdo žije v srdcích těch, které opustil, ten neodešel. Čas plyne dál, bolest a vzpomínky zůstávají. Kdo Tě
znal, vzpomene, kdo Tě měl rád,
nikdy nezapomene. Dne 13. dubna
to je 11 let, kdy nás tragicky opustil Rostislav Švarc z Loučné. Stále
vzpomínají rodiče, sestra Vladimíra
s rodinou a ostatní příbuzní.
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Inzerce
Hledáme správce hřbitova
Město Lom přijme na částečný pracovní úvazek zaměstnance na pozici správce hřbitova. K dispozici je bydlení ve služebním domku přímo v areálu hřbitova (na
snímku). Platové podmínky se řídí příslušnými mzdovými předpisy, ostatní výhody plynoucí z pracovního
poměru kolektivní smlouvou. Nástup možný ihned. Své
nabídky prosím zasílejte písemně na email podatelna@
mesto-lom.cz, doručte osobně na podatelnu MěÚ, nebo
zavolejte na telefon č. 476 769 860. Veškeré další podrobnosti budou sděleny při ústním pohovoru.

Lomští senioři
Vážení spoluobčané, jak jistě víte
z minulého čísla Lomské radnice, dne
4. 3. 2017 se v sále kulturního domu
konal již 2. ples lomských seniorů.
Tentokrát nás všechny mile překvapila
paní starostka Schwarzová, pan radní

Schwarz a paní Šípová, kdy nás mezi
dveřmi vítali přípitkem a poté nás s milým přáním dobré zábavy odvedla paní
Brzáková ke krásně upraveným stolům,
kde svítila svíce a byl připraven malý
raut. Celý sál byl nádherně vyzdoben.

Tipy na volný čas od 15. 4. do 15. 5.2017
15. 4.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají. Dne 23. dubna tomu bude 1 rok,
co odešel můj milovaný manžel pan
Štefan Lanzson. S láskou stále
vzpomínají, manželka Jiřina, syn Štefan, dcery Jiřina a Margita s rodinami,
vnoučata a pravnoučata a švagr Zdeněk. Děkujeme všem, kdo si vzpomenou.

Dne 18. 4. 2017 uplynulo 40 smutných let od chvíle, kdy nás navždy
opustil náš milovaný tatínek a dědeček pan Karel Kubínek. S láskou
vzpomínají a nikdy nezapomenou
dcery Marie a Růžena s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou
s námi.

koncert Leona Györgyösi – GOSPELNIGHT – kostel Nanebevzetí
Panny Marie Most, od 18.00 hod.
16. 4.
Krušnohorský velikonoční jarmark – Lesná v Krušných horách
16. 4.
THE MOST AUTOSHOW – Autodrom Most, od 9.00 hod.
16. 4.
Velikonoční taneční zábava – Citadela Litvínov, od 16.00 hod.
16. 4.
Velikonoce ve Staré Vsi – ZOOPARK Chomutov, od 14.00 hod.
16. 4.
Parkurové závody – Hipodrom Most, od 9.00 hod.
18. 4.
koncert VIVAT TANGO – Zámek Valdštejnů Litvínov, od 19.00 hod.
19. 4.
koncert Circus Ponorka – Ponorka Litvínov, od 19.00 hod.
20. 4.
divadlo Křížem krážem aneb Sexem ke štěstí – Docela velké divadlo
Litvínov, od 19.00 hod.
21. 4.
koncert Europhy Night: DJ Tráva – Ponorka Litvínov, od 20.00 hod.
22. 4.
Den Země – ZOOPARK Chomutov, od 13.00 hod.
22. 4.
koncert J.A.R. – ATTIC music club Litvínov, od 20.00 hod.
22. 4.
38. ročník pochodu Mostecké šlápoty – Most, městská knihovna,
od 7.30 hod.
22. 4.
pochod Jarním Krušnohořím – Memoriál Vlasty Cajthamla
– Moldava v Krušných horách
23. 4.
Zahájení cyklistické sezony – Benedikt Most, od 11.00 hod.
23. 4.
dětské divadlo Máša a medvěd – Citadela Litvínov, od 16.00 hod.
23. 4.
Strollering – závody kočárků – Most, park Šibeník, od 15.00 hod.
27. – 28. 4. Dny vína 2017 – vinařská degustace Benedikt Most, od 11.00 hod.
28. 4.
koncert Stráníci – Docela velké divadlo Litvínov, od 19.00 hod.
29. 4.
koncert PUNK ROCK: THANX FOR 2016 – Ponorka Litvínov,
od 20.00 hod.
30. 4.
Taneční zábava s Mostečankou – Citadela Litvínov, od 16.00 hod.
30. 4.
Zahájení kulturní sezony – Červený hrádek Jirkov, od 13.30 hod.
30. 4.
Slet a rej čarodějnic – Loučná, hřiště za Anšajbou, od 17.00 hod.
1. 5.
Valdštejnská slavnost Litvínov
15. 5.
divadlo Poprask na laguně – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
od 15. 5. výstava Proměny napříč staletími ve věži kostela v Mostě

Program byl originální, nálada všech
úžasná, sál byl plný usměvavých tančících seniorů, na kterých nebyla vidět
žádná únava. Děkujeme vedení města
za pozvání předsedy KVS Ústí nad Labem pana Malého s manželkou a předsedkyně Regionílního výboru Most
paní Francové s manželem a paní Fryčové rovněž z KVS Ústí nad Labem,
kteří žasli nad tím, co vše vedení města
pro své seniory zajišťuje. V hojném počtu nás navštívili také senioři z klubů
v Mostě a Litvínově, všem se ples moc
líbil a těší se na další příští rok. A když
vyhlašovala paní starostka výherce bohaté tomboly, bylo mnoho jásotu a radosti z opravdu hodnotných cen. Naše
poděkování patří i zaměstnancům
městských technických služeb za přípravu sálu a obsluhu v šatně a paní
Riegrové za zajištění záležitostí kolem plesu. Velmi děkujeme městu Lom
a Lékárně Benefit za dary do tomboly,
které naše seniory opravdu velmi potěšily. A abychom naší paní starostce vyjádřili náš vděk, nechali jsme jí zahrát
sólo a za velkého aplausu jsme utvořili kruh a vyzvali jí k tanci. Plesalo se
až do jedné hodiny ranní. Jak později

MDŽ 2017

uvedla paní starostka, na našem plese
se jí moc líbilo. Bylo vidět, že senioři
se umí dobře bavit. Děkujeme paní starostce za milá slova.
A vedení našeho města na nás seniory nezapomnělo ani v den oslav Mezinárodního dne žen, kdy nám přišlo popřát na naše setkání do kulturního domu
a předalo našim ženám malý dárek. Ani
my jsme nezapomněli a paní starostku
a radní paní Šípovou jsme obdarovali
kytičkou. A pak jsme se dobře bavili při
sklence vína, pohoštění, hudbě a tanci.
A nechyběl ani program, o který se postarala naše taneční skupina „Holky seniorky“ se svým zbrusu novým vystoupením. Naše „holky“ ve svém volném
čase pilně nacvičovali, aby druhým udělali radost a za to byly také odměněny.
Poděkování patří také panu Hoffmannovi za zajištění hudby při jejich vystoupení. Oslava trvala do večerních hodin,
nikomu se domů nechtělo. Děkujeme
všem a hlavně vedení našeho města za
krásné akce a okamžiky, při kterých se
můžeme setkat a pobavit a hlavně za to,
že na nás nezapomínají.
Marie Pauchlá
předsedkyně Klubu seniorů Lom 1
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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
Restaurace Nový výčep v horní části
města slouží svému účelu a lomským
obyvatelům s malou přestávkou již celá
desetiletí. Hlavní zásluhu na tom mají
manželé Miloslava a Karel Habadovi,
kteří se i přes svůj seniorský věk a řadu
nelehkých situací snaží nejen restauraci,
ale také Country club a taneční sál provozovat tak, aby sloužily ke spokojenosti města a veřejnosti. S paní Miloslavou a panem Karlem Habadovými, ale
také se skalními štamgasty jejich restaurace jsme strávili příjemné chvíle při
povídání o jejich začátcích, úspěších,
ale také o osudových okamžicích, které
přináší sám život.
Vaše restaurace, ale také klub
a celá budova začala být soukromě
provozována krátce po roce 1989.
Jaké byly vaše začátky?
Restaurace spolu s tanečním sálem
byla před rokem 1989 provozována
tehdejším státním podnikem RaJ (Res
taurace a Jídelny). Po roce 1989 podnik RaJ ukončil svou činnost, celá budova se uzavřela a uzavřena byla celé
3 roky. Za tu dobu se dostala do dezolátního stavu – byla zcela vybydlená,
okna rozbitá, podlahy a obložení vytrhané, dveře a sociální zařízení rozkradené nebo prokopané a zničené, střecha byla propadlá. Budova sloužila
jako adrenalinové hřiště místním dětem. V roce 1993 budovu koupil náš
syn Pavel od státu. Tehdy dostal podmínku, že musí restauraci zprovoznit
a otevřít do 2 měsíců od zakoupení,
jinak by mu prodej nebyl umožněn.
Díky pomoci kamarádů se mu opravdu
povedlo dát do 2 měsíců restauraci do
prvotního stavu. V té době jsme se stěJedenáctiletá Denisa Pašková žije
s rodiči v Lomu, navštěvuje 5. třídu
3. Základní školy v Litvínově a mimo
to, že je výbornou žákyní, je také
velmi úspěšnou mladou flétnistkou
a moderní gymnastkou. Denisa nám
pověděla o svých hudebních a sportovních začátcích, o svých úspěších
a také o svých snech a plánech do budoucna.
Deniso, dá se říci, že na svůj
věk jsi hodně vytížená. Nejen že jsi
úspěšná flétnistka, ale jsi také velmi
úspěšná moderní gymnastka. Jak
jsi začala se svými zálibami?
Je to tak, že jsem od malička chodila s rodiči často do cirkusu, kde se
mi moc líbila akrobatická vystoupení,
a tak jsem ve třech letech dostala od
babičky a dědy závěsnou hrazdu a žebřiny. Ohromně mě bavilo vymýšlet
různé akrobatické sestavy, viset hlavou dolů a ještě se u toho točit a podobně. A tak rodiče usoudili, že bych
mohla zkusit nějaký sport. A tak jsem
v 6 letech začala trénovat sportovní
gymnastiku v Litvínově. Získala jsem
2 zlaté medaile, ale nejvíc mě bavily a nejvíce mi šly baletní a akrobatické prvky na kladině a volné sestavě.
A tak jsem se asi po roce rozhodla, že
zkusím moderní gymnastiku a udělala
jsem dobře, moderní gymnastika je
pro mě to pravé.
A co se týká hry na flétnu je to tak,
že jsem vyrůstala v hudebním pro-

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.

Pro zachování památky i tradice
hovali z Libkovic, které se kvůli těžbě
rušily, a tak jsme spoustu materiálu
z našeho bývalého domu v Libkovicích
použili na rekonstrukci restaurace. Například dřevěné obložení lokálu, které
slouží dodnes, byly původně dřevěné
podlahy v domě v Libkovicích. A tak
se za 2 měsíce restaurace opravdu otevřela a postupně se dodělávalo topení,
podlahy a další. Zrekonstruoval se také
velký taneční sál v 1. poschodí, zří-

dil se malý salonek a z bývalého bytu
a pozdějšího skladu na uhlí v přízemí
se zřídil oblíbený Country klub. Bývalý zcela zdemolovaný domek na
dvoře se postupem času proměnil
v malý byt o dvou místnostech.
A potom jste začali restauraci
provozovat sami a konáte v zařízení spoustu akcí. Jak vše zvládáte
v dnešní době, která podnikání

drobným podnikatelům vůbec ne
ulehčuje?
Synovi Pavlovi jsme se znovuotevřením a chodem restaurace pomáhali
od samého začátku. A po jeho odchodu
před 10 lety v jejím provozu pokračujeme. Postupně jsme dokončili všechny
stavební úpravy, které jsme měli
v plánu a dnes je mimo restaurace využíván také salonek na soukromé oslavy
a svatby, taneční sál na prodejní a spo-

lečenské akce. Podařilo se obnovit tradiční akce jako např. Myslivecký ples,
který se naposledy konal v roce 1988
a dnes pokračuje jako Hubertova zábava, kterou pořádá Myslivecké sdružení Jezdecká. Sál je využíván také
klubem seniorů pro jejich jubilejní setkávání a oslavy. Již poněkolikáté se letos konal Ples Lomáků, jehož výtěžek
jde na charitativní účely, konkrétně na
pomoc postiženým dětem. Velmi oblíbený je také Country klub, který funguje už 15 let a každé úterý a pátek se
zde scházejí country kapely a jejich
příznivci z Lomu a Litvínova a setkávají se zde trampské osady a myslivci
pořádají výroční schůze. V restauraci
máme většinou stálé hosty. Mimo nás
máme ještě 2 zaměstnance – servírku
a číšníka. Zatím vše zvládáme sami se
zaměstnanci a za pomoci našich rodinných příslušníků.
A co plánujete do budoucna?
V současné době máme restauraci
vybavenou novým nábytkem a kulečníkem. V nejbližší době nás čeká zavedení EET, což je velmi nákladné. Dále
máme v plánu vybudovat venkovní posezení v pergole, které se bude využívat hlavně pro grilování, a to z důvodu protikuřáckého zákona, který
začne letos platit. A co plánujeme do
budoucna? Samozřejmě chceme provozovat restauraci a pořádat oblíbené akce pro Lomáky co nejdéle,
a to hlavně pro uchování památky našeho syna Pavla, který byl u zrodu toho
všeho. Ale vše ukáže čas…
Děkujeme za rozhovor a přejeme
do dalších let mnoho zdraví a elánu.

Manželé Habadovi

Denisa Pašková – o flétně a obručích
středí, protože maminka je také flétnistka a můj 8 letý bráška Adámek
hraje na bicí. Bylo jen otázkou času,
kdy budu také chtít hrát na nějaký hudební nástroj. Po vzoru maminky jsem
si vybrala také zobcovou flétnu.

závody každoročně jezdím do Rumburka, Ústí nad Labem, Prahy, Jablonce nad Nisou, Tábora, Mariánských

Tvoje koníčky jsou krásné, ale
určitě ti zaberou spoustu volného
času. Jak je zvládáš spolu se školou
a máš ještě čas na něco jiného?
Školu naštěstí zvládám, s prospěchem problémy nemám, a tak se ve volném čase můžu věnovat svým zájmům.
Na flétnu hraju od 7 let, navštěvuji Základní uměleckou školu v Mostě, od
7 let se také věnuji moderní gymnastice, kdy trénuji 3 x týdně ve sportovní hale v Litvínově, pod vedením
trenérky Hany Hakalové. Ale najdu si
i čas na ostatní zájmy. Když mám
volno, tak ráda lyžuji, bruslím a plavu.
A jaké jsou tvoje největší úspěchy?
Hned jak jsem začala s moderní
gymnastikou v 7 letech, tak jsem měla
úspěchy v základním programu moderní gymnastiky. Od roku 2014 jsem
v závodech moderní gymnastiky získala 2 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové
medaile, další medaile jsem získala
i v závodech dvojic, trojic a pětic. Na
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Lázní, Plzně a závody se pořádají také
v Litvínově. Cvičím s obručí, švihadlem, v tomto roce mě čekají závody

s míčem a obručí. A pyšná jsem také na
své úspěchy ve hře na zobcovou flétnu.
Pravidelně vystupuji na koncertech na
akcích mosteckého muzea, jako je Den
a noc svatého Mikuláše, na večerních
prohlídkách oseckého kláštera, vystupovala jsem na různých hudebních
akcích města Most a na adventním
koncertu v lomském kostele. V letošním roce jsem začala hrát ve flétnovém kvartetu Čtverozobí. Získala jsem
dvakrát 3. místo a dvakrát 2. místo na
hudební soutěži Teplické flautohry,
3. místo v krajském kole celostátní
soutěže ve hře na dechové nástroje,
2. a 3. místo na hudební soutěži Novohradská flétna a nejvíc jsem pyšná
na rok 2015, kdy jsem získala zvláštní
cenu – sopránovou zobcovou flétnu za
provedení moderní skladby v hudební
soutěži v německém Auerbachu.
Máš se opravdu čím chlubit.
Ještě nám prozraď, jaké jsou tvoje
plány do budoucna?
V budoucnu bych se nadále chtěla
věnovat moderní gymnastice a vyzkoušet si náčiní jako jsou kužele
a stuha. Také bych se chtěla dál věnovat flétně. Ještě nevím, jakou si v životě vyberu profesi, ale jako koníček
je hudba moc krásná …

Denisa Pašková

A my ti přejeme hodně úspěchů
ve sportu i v umění a splnění všech
tvých přání a snů. Děkujeme za rozhovor.
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