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Slovo starostky

Já vím, měla bych jen krátce, ale některé záležitosti si prostor prostě zaslouží.
Vážení příznivci Lomské radnice,
velmi vás zdravím a vítám vás na stránkách našeho měsíčníku. Tentokrát mi
dovolte, abych se s vámi podělila o pár
záležitostí, které mi v současné době
leží na srdci. Přesněji jde o čtyři novinky v Lomu a jednu starší záležitost. Dovolte mi začít od té nejstarší, nese pracovní název „Lom – Západ“ a táhne
se již od roku 2008. V tomto roce byla
podána žádost o dotaci na stavbu komunikace spojující ulici Březová, Luční
a Spojeneckých letců s ulici Vrchlického. Dotační titul byl vypsán v rámci procesu řešení ekologických škod
vzniklých před privatizací hnědouhelných těžebních společností v Ústeckém
a Karlovarském kraji (nám známější
název tzv. 15 ekomiliard). Teprve až
v roce 2016 se podařilo, trošku tlačenkou, jednoho, nyní už bývalého poslance, který je i shodou okolností radní
v našem městě, aby se už konečně finance uvolnily. MF ČR vysoutěžilo společnost, začalo se stavbou komunikace
a přemostění. Stavba byla o prázdninách 2017 pozastavena z důvodu financování Ministerstvem financí ČR. Dostalo se mi však příslibu, že v listopadu
2017 již bude společnost, která tuto
výstavbu vysoutěžila v práci pokračovat. Omlouvám se tímto jménem společnosti Oršuliak a jménem MF ČR za
komplikace a zdržení výstavby. Bohužel musím ještě upřesnit to, proč nedošlo k propojení mezi ulicí Spojeneckých
letců a novou komunikací – je to z důvodu nesouhlasného stanoviska vlastníka pozemků – pan Jasanský a jeho
e-Reality si to nepřáli.
Jistě jste si někteří z vás všimli novinky na ulici Osecká a náměstí Republiky – okrasných květináčů se
vzrostlými javory. Mají sloužit jak pro
potěchu oka a mysli, tak také snad pro
trošičku zkrášlení a odprášení ulic našeho města. Pokud dojde k osvědčení, budeme s tímto druhem zkrášlování
pokračovat v celém městě. Podělím se
s vámi o jednu mou zkušenost: I když
si vždycky myslím, že jsem připravena na všechno, tak mě stejně něco tzv.
„dostane do kolen“. Ještě než byly květináče osázeny javory a byla v nich do
půle nasypána černozem, tak si někteří naši spoluobčané z těchto květináčů

udělali odpadkové koše. Ani se neptejte co tam dokázali naházet… A představte si, že tato naše snaha trošku zase
zkrášlit naše město je některými občany nesena velmi nelibě. Ale spíš jsou to
občané, kteří jsou zapšklí a jaksi zhrzelí,
protože se několikrát pokoušeli prosadit v politickém životě, měli zájem být
senátory, poslanci, krajskými či obecními zastupiteli a nikdy neuspěli. Asi proto neustále haní to, co vedení města
udělá, a nebo je to tím, že velmi holdují alkoholu, mají zálibu v mlácení žen
a tak se jim zcvrkl mozek a náhled na
svět. Někteří z nich jsou také dlužníky našeho města, jakoby nestačilo, že
se naším městem prohnala silná vichřice a napáchala velké a mnohdy i nenapravitelné škody – střechy se dají opravit, ale smuteční vrba u kostela nikoli...
Ti samí věční nespokojenci totiž hledají problém dokonce v tom, že vedení
města nechalo na ze hřbitova umístit baner – reklamu (mimochodem
velmi vyvedenou), jenž má zviditelnit náš městský hřbitov – jde vlastně
o velkou fotografii hřbitova. Umístění
tohoto baneru předcházelo to, že zde
byl na velmi krátkou dobu umístěn jakýsi baner na „zkoušku“. Ale škarohlídi
a mluvkové (tedy lidé, co jen mluví a nic
nedělají) se najdou snad všude...
Čtvrtou záležitostí, jenž nejen mě,
ale i některým našim spoluobčanům
leží na srdci, je náš veřejný rozhlas.
Nejdříve jsem si myslela, že jej budeme využívat jen v krizových situacích,
ale na žádost velkého množství občanů našeho města jsme jej začali využívat také k jakýmsi pozvánkám na různé akce, jenž naše město pořádá. Pro
ty, kteří neustále tvrdí, že naše město
je město duchů, je těchto akcí velké
množství, takže se vlastně v Lomu ne
ustále něco děje. Třeba fotbalu se tímto zvedla návštěvnost, takže hlásit budeme dále a rádi.
Posledním mým „srdcebolem“,
alespoň pro tento měsíc je uzavírka
komunikace – silnice č. I/27 Lom –
Osek, tedy Opatření obecné povahy silnice č. I/27 Lom – Osek,
které vyhlásil vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje – více informací najdete uvnitř listu.
Ještě dovolte slovo závěrem: Ani
já nejsem nedotčena sociálními sítěmi,
nemusím je, mám raději osobní kontakt, ale znám je a vím o nich. Také
vím, že urážení a znevažování veřejných funkcionářů uživateli sociálních sítí je trestné a žalovatelné
a ve finále pro toho, kdo uráží
a znevažuje, také velmi drahé. Za
anonymitu se v dnešní době již nikdo
neschová – to jen moje upozornění.
Milí Lomáci, mějte jen pěkné dny,
bez škarohlídů, závistivců, zapšklounů,
zhrzelců, dlužníků, alkoholiků a násilníků. Těším se na vás na akcích, jenž nás
tento měsíc a nejen tento, čekají.
Kateřina Schwarzová, starostka

Základní škola v Lomu slaví 120 let – 3
Vážení čtenáři, naše město si v letošním roce připomíná další významné výročí naší historie, kterým je 120 let od
založení první české školy v Lomu. K tomuto tématu jsme pro vás připravili vědomostní soutěž, která se bude týkat právě historie naší školy. Své odpovědi na soutěžní otázky, které naleznete pod tímto článkem zasílejte na
e-mail knihovna@mesto-lom.cz. Vyhodnocení celé soutěže proběhne v měsíci prosinci tohoto roku na slavnostním setkání současných i bývalých žáků i učitelů naší školy a ti nejlepší soutěžící budou odměněni hodnotnou knižní odměnou. Zároveň bychom také chtěli požádat vás Lomáky o zapůjčení starých vysvědčení, fotografií a dalších
materiálů, týkajících se lomského školství pro uspořádání výstavy. Děkujeme za soutěživost a spolupráci.
Jak Češi bojovali o založení
české školy v Lomu
Po zřízení první české veřejné
obecné školy v Lomu v hostincích
U Císaře rakouského a U železnice bylo
471 českých dětí rozděleno do první
a druhé třídy a vyučování probíhalo
v pěti skupinách. Prostory pro výuku
sice byly, ale ani tělocvičnu, ani hřiště, ani zahradu tato škola neměla a nedočkala se jich ani za půl století. Byl
nedostatek knih i dalších učebních pomůcek. Něco knih dostala tato nová
česká škola od české školy z Oseka,
Duchcova a Bíliny a nemnoho přispěla i Národní jednota sokolská nebo
Ústřední matice školská. Dne 6. prosince 1897 pak uvolnila zemská školní
rada v Duchcově 60 zlatých na nákup
školních pomůcek pro lomskou školu.
Obec Lom české škole příliš nepřispívala, naopak tam kde mohla, tam ji škodila. Tak například, když místní školní
rada v Lomu, svolaná předsedou c.k.
okresní školní rady a c.k. okresním
hejtmanem hrabětem Josefem Wallisem, odhlasovala návrh na zřízení dalších čtyř zatímních poboček při české
škole, lomské obecní zastupitelstvo
tento návrh na nejbližším jednání okamžitě zamítlo, jako nepotřebné. Dne
20. 10. 1897 povolila pak c.k. Zemská
školní rada v Praze další 2 podučitele
pro lomskou školu, pány Václava Krycnera – budoucího lomského starostu
a Václava Uhra. Učitelé na lomské
škole tak byli 4. V lednu roku 1898
povolila také c.k. Zemská školní rada
v Praze vyučování ženských ručních

prací a v Lomu byla ustanovena první
učitelka ručních prací paní Anna Pleyová z Bíliny. A od března 1898 byly
v Lomu pro obecnou českou školu
opatřeny další 2 místnosti, a to v Husově ulici v čp. 228. Českých školních
dětí přibývalo, a tak v srpnu 1898 bylo
u zápisu do české školy již 574 dětí.
A uznala to i lomská obec a tak skoro
3 roky poté, co byla českými rodiči podána k zemské školní radě žádost o zřízení české školy, se obecní zastupitelstvo rozhodlo vystavět ve střední části
města, severně od hostince „Zdař Bůh“
u silnice vedoucí k Pobelovu mlýnu, no-

vou školní budovu. Stavba začala v létě
roku 1898 a byla označena jako stavba
obecního domu, kde mělo být umístěno i několik tříd české obecné školy.
Po dokončení byla nazvána „Schulgemeindehaus“ – obecní školní dům.
Byl plánován jako budova o 7 učebnách, dvou kabinetech, školní kanceláři
a příslušných bytech pro řídícího učitele
a pro školníka. Tato škola stojí v Lomu
dodnes. Nezbývá, než lomské škole po
její stodvacetileté historii popřát další
úspěšné roky k užitku nás všech.
(Dle Dějinné kroniky města Lomu
Stanislava Mackovíka)

Soutěžní otázky:
1. Jak se jmenovala první učitelka české obecné školy?
2. V jakých prostorách byly zřízeny další dvě třídy pro českou
obecnou školu?
3. Kdy započala výstavba nové budovy pro českou obecnou školu?

Úhrada místního poplatku
za svoz komunálního odpadu
– změna kontaktní osoby

Vážení občané, upozorňujeme vás, že byl konec termínu splatnosti místního poplatku za svoz komunálního odpadu, podle OZV
města Lom 30. září 2017.
Kdo zapomněl, může své opomenutí napravit a poplatek uhradit
na účet města č. 1041418379/0800, variabilní symbol 1340, specifický symbol – poslední dvojčíslí roku, číslo domu, číslo ulice, (do poznámek v příkazu uvádějte prosím své jméno) nebo může uradit poplatek přímo v pokladně MěÚ.
Skutečnosti vedoucí ke vzniku, zániku nebo změně poplatkové povinnosti je občan povinen oznámit do 15 dnů na MěÚ, kancelář č. 5, Baxová Petra, tel. 476 769 870, e-mail: baxova@mesto-lom.
cz. Na uvedeném kontaktu můžete rovněž požádat o zaslání složenky k úhradě místního poplatku, dále zaslání informací k platbě emailem
nebo můžete požádat o sepsání splátkového kalendáře – kancelář č. 5.
Poplatníkům, kteří již místního poplatek za provoz systému shromažování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů již uhradili, děkujeme. Děkujeme také všem, co řádně třídí a šetří tím naší přírodu.

Společné vyjádření
k nepravdivým zprávám
o fungování školy
Vážení rodiče,
v poslední době se městem šířila zcela nepodložená a lživá informace o tom, že naše
škola by se měla v červnu 2018 zavírat. Tato
zpráva má za cíl jen poškodit dobrou pověst
školy a současně poškodit vedení města Lom.
Vedení města jednoznačně stojí za školou a jejím vedením. Rozhodně školu rušit nebudeme.
Naopak, úroveň školy se neustále zvedá. I nadále budeme všemi silami a prostředky naši
školu podporovat.
Děkujeme za přízeň, kterou nám zachováváte a těšíme se na další spolupráci.
Bc. Kateřina Schwarzová, starostka
Bc. Jakub Ozaňák, statutární zástupce
vykonávající činnost ředitele
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Zkrášlujeme a opravujeme...

Základní škola a Mateřská škola Lom

Podzimní radovánky v MŠ Loučná

Pomník lomských obětí koncentračních táborů, umístěný před kostelem Nejsvětější Srdce Páně se dočkal po letech zasloužené opravy. Rekonstrukce pomníku
se ujal dlouholetý a zkušený restaurátor pan Vladimír Ščepko. Díky iniciativě vedení města se můžeme pochlubit zachovalými a udržovanými památkami, kterých ač není mnoho, určitě stojí za to.

MĚSTO LOM

5.12.2017

7

Kultutní dům Lom
od 17:00 hodin

Nejmenší dvouleté děti – ŠIKULOVÉ si na režim školky a odloučení od svých maminek teprve zvykají.
Proto jsme na jednu z prvních akcí pozvali maminky do školky, aby svým
dětem pomohly s výrobou klaunské čepice, a to tiskáním temperových barev
s houbičkou.
Další tvoření těch nejmenších bylo
ve spolupráci se staršími dětmi –
KOUMÁKY. Společně vyrobili plakát z obtisknutých rukou – Naše školka
plná kamarádů.
Když nefouká, není smog, neleje
a nepadají zrovna trakaře, tak si hrajeme na zahradě, kreslíme na novou
tabuli, chodíme na procházky do lesa,
stavíme domečky pro zvířátka, pozorujeme změny v přírodě. A když někdy
venku prší? Nevadí, alespoň je čas na
výrobu energické mandaly „Podzim“
krásná práce nejstarších dětí. Víčka
jsou prostě nej. Úplně nejlepší zábava je třídit jich stovky podle barev –
škoda, že nedělají více barev.
Předškoláci – VŠEZNÁLCI si také
připravili krásné vystoupení pro babičky a dědečky, které jim předvedli
k jejich dni Seniorů ve společenském
sálu restaurace Nový výčep.
Stejně jako loni, tak i letos se děti
s nadšením a radostí zúčastňují pravidelného cvičení ve sportovní hale,
kde pod vedením trenérky gymnastiky Radky Hochelové objevují krásu
pohybu nejen při hrách, ale také s náčiním a na nářadí, které ve školce nemáme, například bradla, trampolína,
kladiny a molitanová jáma.

V posledních říjnových dnech se
naše školka proměnila ve strašidelný
hrad. Nejprve jsme na společné dopolední akci Loučenský dlabanec s rodiči
dlabali, zdobili i malovali dýně, které
nám hned následující den osvítili schodiště i okna u vstupu do školky. Ale

také jsme se v tento den sešli všichni
v BUBU maskách a užili si Strašidelné
běsněni. Celé dopoledne jsme řádili,
tančili, zpívali a plnili těžké úkoly.
Co nás čeká v dalších dnech? To se
nechte překvapit.
Kateřina Chalupná

valy sportovní soutěže o drobné sladkosti. Připraveno bylo i malé občerstvení. Akce byla zakončena opékáním

špekáčků u táboráku. Děkujeme všem
za účast a majiteli Krušnohorských
uzenin p. Radošovi za sponzorský dar.

Hudební pohádka

JAK SE ČERTI UČILI ZPÍVAT KOLEDY

Drakiáda

soutěže s dětmi * mikulášská nadílka

Účinkuje Divadlo „M“ z Duchcova

Na poslední sobotu v září připravilo
Město Lom ve spolupráci s členy Kynologického klubu Lom pro děti drakiádu. Ta byla odstartována v 15:00 hodin. Soutěžilo se v sedmi kategoriích.
V kategorii nejhezčí drak se na prvním
místě umístila Karolínka Machartová,
druhou příčku získala Kája Hájková
a o třetí se podělili Ríša Machač a Dominik Černý. Další vítězství získali
– Lucinka Hubková (nejvýše létající
drak), Štěpánka Švarcová (nejmenší
drak), Dominik Wörth (největší drak),
Albert Bechyňský (nejlepší doma vyrobený drak), oceněni byli i nejmladší
drakaři – Ríša Machač a Dominik
Černý, a nejstarší drakařka – Eliška
Němcová. Gratulujeme. Akci doplňo-

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

Balíčky pro děti přijímáme na začátku akce.

MĚSTO LOM
vyhlašuje soutěž
pro děti a rodiče

soutěž bude probíhat od 14.- 21.12.2017
Přihlášky si můžete vyzvednout v Mě knihovně v Lomu i Loučné a tamtéž po vyplnění
odevzdat do 12.12.2017. Vítěz se může těšit na věcnou odměnu.
Informace na tel. : 476 769 874, email: knihovna@mesto-lom.cz

Lomští senioři

Léčebný pobyt
Jen něco málo o našem týdenním
zdravotním pobytu ve Františkových
Lázních: Naši členové byli natěšeni
na lázeňskou léčbu, masáže, koupele
atd., že jejich těla budou znovu jako za
mlada, aby i nadále mohli absolvovat
turistické procházky a různé akce bez
zdravotních problémů.
Při příjezdu do léčebny Spa & Kur
Hotelu Praha jsme byli paní recepční

velice mile přivítáni. Připraveno pro
nás bylo krásné ubytování a hlavně
procedury, a to přímo v lázeňském
domě, což pro nás starší je důležité.
Také jídla bylo dosti. Počasí se nám
vydařilo a tak společně jsme se vydávali na výlety po krásném okolí, ale
i dál na hrady. Na rozloučenou byla záPokračování na str. 3

Týden knihoven 2.– 8. 10. 2017 (21. ročník)
První týden v říjnu patřil tradičně
knihovnám. Celostátní akce „Týden
knihoven“ pořádá Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR na podporu četby a knihoven. V rámci této
akce proběhl v lomské knihovně „Den
otevřených dveří“. V nabídce knihovny
byla burza knih (prodej vyřazených
knih za symbolickou 1 Kč) , internet

v délce 30 minut zdarma a zdarma byla
i registrace pro nové čtenáře. Ti čtenáři,
kteří zapomněli vrátit knihy včas, je
mohli vrátit bez poplatku z upomínky.
V úterý a ve čtvrtek odpoledne patřila
knihovna dětem. Pro ně byly připraveny vědomostní soutěže, doplňovačky,
kvízy a hádanky. Za každou splněnou
soutěž byla sladká odměna.

Knihovnu navštívili také děti z MŠ
a 1. stupně ZŠ v Lomu. Povídali jsme
si o knihovně, jak funguje, k čemu
knihovna slouží a prohlédli si spoustu
zajímavých knih. Po společném čtení
si děti zasoutěžily v různých kvízech
doplňovačkách.
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Informace o uzavírce silnice I. třídy č. I/27 Lom–Osek
Dne 18. 10. 2017 byla městu Lom
Krajským úřadem Ústeckého kraje, panem Martinem Dudou, technologem provozu veřejné dopravy Ústeckého kraje
– západ z Odboru dopravy a silničního
hospodářství zaslána informace o plánované výluce autobusové dopravy z důvodu úplné uzavírky silnice I/27 v úseku
Lom – Osek, kde nám bylo sděleno, že
prozatím nemají k dispozici rozhodnutí
o uzavírce. Termín uzavírky je však plánovaný na období 23. 10. až 22. 12. 2017.
Časy odjezdů ze zastávek nedotčených
uzavírkou se měnit nebudou. Byla to skutečně jen kusá informace e-mailová.
Přílohou byla informace o mimořádných změnách na linkách DÚK č. 501
a č. 524.
Tato informace byla zveřejněna týž
den na webových stránkách města.
Žádná další informace k této uzavírce nám nebyla zaslána. V pondělí
23. 10. 2017 jsem telefonicky kontaktovala ŘSD a chtěla jsem přesnější informace o této uzavírce, předávali si mě
jako horký brambor. Závěr byl takový,
že vše přehodili na KÚ Ústeckého kraje,
s tím že tamní úředníci měli vše zajistit –
jak informovanost vedení města, tak také
informovanost občanů a uživatelů autobusové dopravy a také prý společnost,
jenž provádí stavbu, měla zajistit veškerou informovanost.
Informace o uzavírce a o změně jízdních řádů, byly Krajským úřadem na zastávkách autobusů zveřejněny až dne
24. 10. 2017, a to asi po mých intervencích. Když jsem se pídila s pomocí kolegyň z MÚ Lom, proč nebyla informace
o této uzavírce zveřejněna a rozeslána
dříve, dostalo se mi odpovědi cituji
z e-mailu paní samostatné referentky od-

dělení pozemních komunikací Odboru
dopravy a SH Ústeckého kraje: „ještě
jednou se omlouvám za komplikace,
ale bylo to z důvodu mé nepřítomnosti
v práci – nemoc dětí. Dopravce ČSAD
Slaný byl včas informován a to 18. 10.
2017.“, konec citace. Já vím, že nemocné
děti mají přednost, ale paní samostatná
referentka mohla požádat třeba kolegyni
či kolegu a ten mohl vše zajistit… tak aby
věc nestála přes víkend… no stalo se, asi
je to tak, že většina lidí jezdí vozem a ne
busem... Dopravce Slaný byl sice včas
informován, nicméně informování cestujících nezajistil...
Zaměstnancům MěÚ Lom, kteří
provedli místní šetření na místě uzavírky, bylo sděleno dělníky společnosti
HERKUL, s. r. o. Most, že komunikace
bude odfrézována a položen zde nový
povrch.
Dne 25. 10. 2017 byla Krajským úřadem Ústeckého kraje zaslána Veřejná

vyhláška – Opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích – silnice
I. třídy č. I/27 Lom – Osek v rámci akce:
„Rekonstrukce AB krytu komunikace –
silnice č. I/27 Lom – Osek“.
Na základě podnětů od občanů města
Lom, byla dne 31. 10. 2017, zaslána
Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství,
žádost o znovu zprovoznění zastávky
Lom, nám. Republiky, s návrhem, zda by
se linky autobusů č. 501 a č. 524 nemohli
obracet, buď na zastávce Lom, hřbitov
nebo Lom, ulice ČSA.
Doufám, že nám KÚ vyhoví a hlavně
včas a vy, občané využívající autobusovou dopravu nebudete muset vážit tak dalekou cestu ze zastávky domů… O výsledku vás budu informovat.

Přejeme našim jubilantům do dalších let pevné zdraví a hodně optimismu a životní pohody.

Vzpomínáme

Dne 7. 10. 2017 uplynulo již 6 let,
kdy nás navždy opustil pan Jaroslav Novák. Stále vzpomínají manželka Milena a synové s rodinami.

Byl jsi plný života, Tvá mysl plná
snění a nikdo z nás se nenadál, jak
rychle se vše změní. Dne 4. listopadu uplynuly 4 roky, kdy nás navždy
opustil pan Josef Chudoba. Stále
vzpomíná celá rodina. Všem, kteří si
vzpomenou, děkujeme.

Dokončení ze str. 2
bava s živou hudbou, kde naši členové
tančili a zpívali. Zaměstnanci lázní byli
překvapeni, jak se náš klub pěkně umí
bavit. Také jsme všichni společně odvolili, a to na Městském úřadu ve Františkových Lázních.
Byl to zážitek, jak pro ty, kteří byli
poprvé v lázních, ale i pro ostatní,

kteří již byli vícekrát. Náš kolektiv je
opravdu aktivní a bezproblémový.
Závěrem si dovoluji mým jménem i jménem všech účastníků lázeňského pobytu poděkovat paní starostce
Schwarzové a vedení města, že jsme
toto mohli absolvovat.
Marie Pauchlá
Předsedkyně klubu – LOM 1

Milí lomáci děkuji za pochopení
Kateřina Schwarzová

Sběrný dvůr – město Lom
Předávat ke zneškodnění je možné
tyto odpady: monočlánky, akumulátorové baterie, olejové filtry, oleje, materiály od zachycování olejů – sorbenty (piliny, Vapex, netkané textilie),
pneumatiky (v rámci plnění zákona
o odpadech, se musí řídit i prodejci
a pneuservisy – zdarma musí od zákazníků převzít staré pneumatiky), ředidla
a ostatní rozpouštědla, velkoobjemový
odpad (koberce, linolea, sedací soupravy, matrace, čalouněný nábytek...)
a také druhotné suroviny: dřevo, pa-

Blahopřejeme
V měsíci listopadu slaví významné
životní jubileum tito občané našeho města:
Vladimír Hudec
Jiří Svoboda
Ivan Bezděk
Jana Stejskalová
Jaroslav Pešata
František Mašek
Petr Kašpar
Jiřina Ladzsonová

Léčebný pobyt

pír, sklo, plasty, železný šrot, elektroodpad, textil
Veškeré výše uvedené odpady
a druhotné suroviny je možno předávat
v provozní době ke zneškodnění nebo
k dalšímu zpracování zcela zdarma.
Podmínkou je, že se jedná pouze o odpad nebo druhotné suroviny z běžných
domácností a nikoliv od podnikatelů.
Kontaktní osoba, která zajišťuje
provoz sběrného dvora: Bc.Zuzana
Brnová – tel. 476 769 869; brnova@
mesto-lom.cz

Provozní doba sběrného dvora města Lom
Letní období duben – říjen

Vesnice roku 2017
Naše město soutěžilo v rámci Vesnice roku 2017. Obdrželi jsme diplom za komunitní práci s dětmi a seniory
Děkuji všem kolegům a kolegyním za pomoc a spolupráci.
K. Schwarzová, starostka

Inzerce
n Daruji zdravou fenku německého ovčáka, černé barvy, pravidelně očkovaná.
Podrobné info na tel. 736 666 785.

Tipy na volný čas od 15. 11. do 15. 12. 2017
15. 11. koncert Hambareos – Citadela Litvínov, od 19.30 hod.
17. 11. Tančírna – taneční večery pro veřejnost – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
17.–19. 11. Litvínovský outdoorový festival – Citadela Litvínov, od 18.00 hod.
18. 11. dětské divadlo Když je v pekle neděle – Docela velké divadlo
Litvínov, od 16.00 hod.
18. 11. Noc divadel – Láska a čas – Docela velké divadlo Litvínov, od 19.00 hod.
19. 11. Taneční zábava – Malá muzika Chomutov – Citadela Litvínov,
od 16.00 hod.
23. 11. koncert Jiří Pavlica a Hradišan + Vlasta Redl s kapelou – Citadela
Litvínov, od 19.00 hod.
25. 11. dětské divadlo Lovec strašidel – Docela velké divadlo Litvínov,
od 16.00 hod.
26. 11. Rozsvěcení vánočního stromu – Lom, nám. Republiky, od 16.30 hod.
27. 11. divadlo Odvolání – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
29. 11. divadlo Mistr a Markéta – Oblastní muzeum Most, od 19.00 hod.
1. 12. Podkrušnohorská liga zábavy – Citadela Litvínov, od 15.00 hod.
3. 12. Mikuláš ve Staré Vsi – ZOOPARK Chomutov, od 15.00 hod.
3. 12.+10. 12. Adventní prohlídky – Červený hrádek Jirkov
5. 12. Mikulášská nadílka – Kulturní dům Lom, od 17.00 hod.
7. 12. Vánoční koncert Čechomor Kooperativa Tour – Městské divadlo
Most, od 19.00 hod.
8. 12. Screamers – Nesem Vám noviny – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
8. 12. koncert Michal Hrůza – ATTIC music club Litvínov, od 20.00 hod.
10. 12. Taneční zábava – sólisté Mostečanky – Citadela Litvínov, od 16.00 hod.
14. 12. Vánoční koncert O. Rumla a Big Bandu a Z. Tölga – Městské divadlo
Most, od 19.00 hod.
14.–21. 12. Soutěž o nejhezčí vánoční okénko – Lom, městská knihovna

den
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

dopoledne

8.00–12.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.
10.00 hod.

odpoledne
13.00–18.00 hod.
13.00–18.00 hod.
13.00–18.00 hod.
13.00 –18.00 hod.
do 18.00 hod.
do 16.00 hod.
do 16.00 hod.

Zimní období listopad – březen
den
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

dopoledne

7.00–12.00 hod.
10.00 hod.
9.00 hod.
9.00 hod.

odpoledne
13.00–17.00 hod.
13.00–17.00 hod.
13.00–17.00 hod.
13.00–17.00 hod.
do 16.00 hod.
do 15.00 hod.
do 15.00 hod.

Nic z toho dobrého a krásného
cos učinila se neztratí.
Všechno zůstane …………..

31.10.2017

Oznamujeme všem Lomákům, že nám odešla naše dlouholetí kolegyně, knihovnice a dobrá duše, paní Venuše Krupičková. Bojovala statečně, ale osud měl jiný
názor. Děkujeme všem, kteří jste ji znali za tichou vzpomínku, kterou si uchováme v našich srdcích. Rodině si dovolujeme vyjádřit naši hlubokou účast a soustrast.
Vedení a zaměstnanci města Lom.
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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
V roce 2002 se pánové Miroslav
Rybka a Zdeněk Rybka, kteří jsou
v příbuzenském poměru jako bratranci, rozhodli založit ve vedlejší
stavbě k rodinnému domu na Podkrušnohorské ulici v Horním Lomu
živnostenské podnikání, a to služby
autoservisu, ke kterým později přibyl
i pneuservis. Tato možnost se přímo
nabízela jednak vhodným umístěním
domu u hlavní silnice a také samotnou
bývalou dílnou na pozemku domu,
kde v minulosti podle místních pamětníků byla rovněž opravárenská dílna,
a to na vozy Liaz. Postupem patnácti
let se pánům Rybkovým podařilo
vytvořit solidní rodinný autoservis
a pneuservis, který slouží pro potřeby
široké klientely zákazníků.

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.

Fungujeme již více než 15 let…
Vaše dílna je zaběhlá již řadu let
a je znát, že o klienty nouzi nemáte.
Jaké nabízíte služby?
Provozujeme autoservis, nabízíme
kompletní opravy osobních i užitkových vozidel. Dále provozujeme
pneuservis, a to osobních vozů, 4x4
a lehkých nákladních aut. S pneuservisem souvisí i prodej pneumatik
a protože ne každý zákazník přesně ví

co potřebuje, bereme za naši povinnost mu poradit. Zákazníkům doporučíme nejen ideální zimní nebo letní
pneumatiky, ale také například nejvhodnější disky. Zohledňujeme přitom roční kilometrový nájezd našich
zákazníků nebo jejich styl jízdy. Náš
servis nabízí prodej a servis starších
pneumatik, ale také prodej a servis nových značkových plášťů. Dále jsme

autorizovaným prodejcem a servisem pneumatik značky Lassa, což je
mladá značka, která vsadila na úzkou
spolupráci se světovou jedničkou japonským gigantem Bridgestone Corporation. Ve společné továrně vyrábějí pouze pneumatiky Bridgestone
a Lassa, patří mezi největší továrny
na světě a je druhou největší továrnou
v Evropě. Pneu Lassa mají prémio-

S pány Miroslavem a Zdeňkem
Rybkovými jsme si příjemně popovídali o jejich začátcích, klientech a také
o úspěších a úskalích, které tato živnost provází.
Jak jste se vlastně rozhodli, že
spolu budete podnikat ?
Ono to přišlo tak nějak samo.
V roce 2002 jsme přemýšleli, jak využít starou dílnu na dvoře našeho
domu, oba jsme byli naladěni na stejnou notu a tak jsme začali každý na
své živnostenské oprávnění nejprve
s autoservisem a když se živnost solidně zajela, začali jsme nabízet
i služby pneuservisu.

vou výrobní kvalitu, využívají nejmodernějších technologií a jsou importovány do více než 50 zemí světa. Je
to zkrátka značka pro „fajnšmekry“
a jsme rádi, že jí můžeme nabízet. Náš
servis provozujeme v pondělí až pátek,
v sezoně, když se přezouvají pneumatiky tak i v sobotu. Samozřejmě je podle potřeby možná i osobní domluva.
Jak se vám pracuje jako rodině a jaké jsou vaše největší úskalí
a úspěchy?
Aby naše živnost správně fungovala, tak spolu musíme dobře vycházet, jinak to ani nejde. Někdy máme na
věci různé názory, ale to k věci patří
a o tom že spolu dobře fungujeme
svědčí naše 15letá historie. Každá
práce má svá úskalí, ale vždy jsme je
překonali, i když takový servis je dřina.
Úspěchem je pak spokojenost našich
zákazníků, kteří se k nám rádi vracejí.
A vaše plány do budoucna?
Přejeme si jen jediné, abychom si
dál rozuměli a abychom fungovali dál
alespoň tak, jako doposud. Záleží nám
hlavně na spokojenosti našich zákazníků, kterým vždy rádi poradíme a navrhneme optimální řešení. Přijďte se
přesvědčit.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
dál mnoho úspěchů.

www.rybka.lassa.cz

Pánové Zdeněk a Miroslav Rybkovi

Eliška Černá – když basa tvrdí muziku…
Basa je velký a těžký nástroj, proto
při hře hráč může buď sedět na speciální stoličce, nebo stát. Při hře hráč podepírá nástroj levou nohou, aby tak měl
při hře co největší volnost. Herní technika je v podstatě stejná jako u ostatních smyčcových nástrojů, používá
se palcová technika, kdy se tóny hrají
i palcem levé ruky. Na basu je obecně
těžší zahrát rychlé a technicky náročné
skladby než třeba na housle, protože
basové struny jsou silnější a umístěny
s větším rozestupem od sebe a vzdálenost mezi tóny na hmatníku je větší.
Hra na basu je pro mě velká výzva,
vždyť ten nástroj je skoro tak velký
jako já.

Čtrnáctiletá Eliška Černá je žákyní
3. základní školy v Litvínově s rozšířeným jazykovým vzděláním, s rodiči
bydlí v Lomu a její velkou vášní je hra
na kontrabas, které se učí v Základní
umělecké škole v Litvínově. Je členkou smyčcového souboru Komoráček,
který vznikl při ZUŠ Litvínov v roce
2011 a v současné době hraje pod vedením Radky Zahradníčkové. Repertoár souboru tvoří převážně skladby
klasických autorů. Soubor vystupuje
na koncertech ZUŠ a na vernisážích
a doprovází sólové absolventy při samostatných vystoupeních. Pravidelně
se zúčastňuje výměnných workshopů
s partnerskou hudební školou v německé Saydě s následnými koncerty
v Marienbergu a Olbenhau.
Eliška nám v našem rozhovoru přiblížila své začátky, úspěchy a také své
sny a plány do budoucna.

A jaké jsou tvoje úspěchy?
Hned v druhém ročníku, co jsem
začala na basu hrát, jsem jela na svoji
první soutěž a ve školním kole jsem
byla první s postupem do okresního
kola a tam jsem skončila také jako
první s postupem do krajského kola. No
a v krajském kole jsem se umístila také
na prvním místě, ale už bez postupu.
V letošním roce jsem byla na stejné
soutěži a s prvními místy ve školním
a okresním kole jsem se probojovala
do krajského kola, kde jsem se umístila také na prvním místě. Takže zatím
jsem se svými úspěchy spokojená.

Eliško, hra na kontrabas není zas
tak obvyklým koníčkem pro dívku.
Jak se stalo, že jsi začala hrát právě
na tento hudební nástroj?
Na kontrabas hraju již pátým rokem, začala jsem někdy mezi 9–10
rokem věku. Ke hře jsem se dostala
vlastně náhodou, když jsem slyšela hru
na basu na jednom koncertě a zalíbila
se mi natolik, že jsem se jí začala učit.
Hra mě opravdu velmi baví a to i proto,
že mám nejlepšího učitele.
A je hra náročná?

Eliška Černá

LOMSKÁ RADNICE

Hra ti určitě zabere hodně času,
máš ještě čas na jiné koníčky a kamarády?

Je pravda, že cvičení i vystupování
je docela časově náročné, ale zatím se
mi daří vše skloubit. Koncertuji několikrát do roka a s Komoráčkem vystupujeme několikrát v roce na různých akcích, například na koncertech
ve Valdštejnském zámku. Jednou týdně
mám ve škole samostatnou hodinu hry
na kontrabas a jedenkrát v týdnu se
také scházíme s Komoráčkem. Po hudebce a koncertech většinou přicházím domů pozdě večer a musím se
také učit do školy, takže doma cvičím
hru 1 x až 2 x týdně. Mimo kontrabasu hraji také od druhé třídy na zobcovou, altovou a basovou flétnu a jsem
členem skautského oddílu Perun Litvínov. Ráda sportuji a v zimě jezdím na
snowboardu a ráda chodím bruslit s kamarády. Takže toho mám dost, ale nevadí mi to, alespoň se nenudím.
A ještě nám prozraď, jaké máš
plány do budoucna?
Určitě bych chtěla pokračovat ve
hře na nástroje co nejdéle to půjde, ale
nevím, jak se mi podaří hudbu skloubit
se střední školou. Ještě nevím, co bych
v budoucnu chtěla dělat, ale hodně mě
baví jazyky a svět okolo mě. Chtěla
bych hodně cestovat.
A nám nezbývá než Elišce popřát,
aby zúročila svůj výjimečný talent
a aby poznala co nejvíce míst světa.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
mnoho úspěchů v hudbě i v životě.
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