LOMSKÁ

RADNICE

NOVINY MĚSTA LOM  ROČNÍK VI.  ČÍSLO 7  ZÁŘÍ 2016  MĚSÍČNÍK  ZDARMA

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do zastupitelstev
krajů a Senátu Parlamentu ČR

Konečně se dočkali – silnice bude

Starostka města Lomu podle § 27, odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách
do zastupitelstev krajů, v platném znění a podle zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, v platném znění
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční dne
7. 10. 2016 v době od 14.00 do 22.00 hodin a dne 8. 10. 2016 v době
od 8.00 do 14.00 hodin.
V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR, se tyto
uskuteční ve dnech 14. 10. 2016 rovněž v době od 14.00 hod do 22.00 hod
a 15. 10. 2016 v době od 8.00 hod do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb
v okrsku č. 1 je hlasovací místnost ul. Novostavby 123 (klub v penzionu pro seniory) pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Lomu, část Loučná ul. Dlouhá Louka, Hájovna, Tyršova stezka,
Libkovická, Podkrušnohorská 1, S. K. Neumanna, Lesní, Hrnčířská,
Školní, Wolkerova, Novostavby
v okrsku č. 2 je hlasovací místnost ul. Podkrušnohorská 113 (klub v restauraci Nový výčep), pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Lomu – Lom sever, ul. K. H. Máchy, Novákova, Úzká,
Příční, Havlíčkovo nám., K hájovně, Podkrušnohorská 2, Uhelná,
Vrchlického 1, Spojeneckých letců, Luční, Seifertova, Březová
v okrsku č. 3 je hlasovací místnost ul. Vrchlického 372 (ZŠ Lom), pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Lomu – Lom jih,
ul. Vrchlického 2, Nerudova, Hornická, Litvínovská, nám. Republiky (mimo čp. 7, 9, 10, 56, 58, 60, 136), Šrámkova, Alšova, Dr. Milady Horákové
v okrsku č. 4 je hlasovací místnost ul. Osecká 479 (přísálí kulturního domu), pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v Lomu – Lom jih, ul. Osecká, Sadová, F. Veselého, B. Němcové,
K. Čapka, Husova, Nádražní, Československé armády, Na lukách,
Palackého, Komenského, Větrná jáma, Kohinoor, nám. Republiky
(čp. 7, 9, 10, 56, 58, 59, 60, 136)
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost, státní
občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území České republiky volit.
4. Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny před konáním voleb. Volič může hlasovací lístky obdržet též ve volební místnosti.
V Lomu, dne 30. 8. 2016

Bc. Kateřina Schwarzová
starostka města Lom

Upozornění a výzva
Upozorňujeme občany, že se blíží konec splatnosti místního poplatku za svoz
komunálních odpadů – tj. 30. září 2016.
Poplatek lze uhradit na účet města č. 1041418379/0800, variabilní symbol
1337, specifický symbol – poslední dvojčíslí roku, číslo domu, číslo ulice (do
poznámek v příkazu uvádějte prosím své jméno) nebo můžete 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, Sýkorová Jana, tel.
476 769 870, email: sykorova@mesto-lom.cz. Na uvedeném kontaktu můžete rovněž požádat o zaslání složenky k úhradě místního poplatku, dále zaslání
informací k platbě emailem nebo můžete na MěÚ požádat o sepsání splátkového kalendáře – kancelář č. 5.
Poplatníkům, kteří již místní 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.

http://www.mesto-lom.cz

Už několik měsíců (od června
2016) můžeme sledovat stavbu komunikace spojující ulice Březová, Luční
a Spojeneckých letců, tzv. Beverly
Hills, s ulicí Vrchlického, pracovně nazvanou Lom – západ. Akci se podařilo
rozjet díky dotačním financím, které
pomohl zajistit a hlavně uspíšit poslanec parlamentu a radní našeho města
Bronislav Schwarz. Vše šlo hladce až
do okamžiku, kdy kvůli terénním úpravám staveniště bylo nutné vykácet remízek náletových dřevin dělící tyto
ulice od polí nad komunikací vedoucí
směrem do města Litvínov. S kácením
zeleně a stromů se ale ukázal být problém. Hrozilo nebezpečí, že dotační
peníze by mohly také propadnout... To
by byla obrovská škoda, neboť se po
osmi dlouhých letech tahanic konečně
občané tamní části našeho města dočkali. Do věci se tedy vložili naše MTS
Lom pod vedením radního Schwarze –
tentokrát vlastními fyzickými silami.
Vzal pilu do ruky oblékl montérky
a šel s lidmi z MTS Lom kácet, aby se
stavba nebrzdila. K prospěchu města
Lomu umí vzít Bronislav Schwarz za
práci nejen jako poslanec, ale i jako

radní města pro technické služby.
Všichni z MTS Lom udělali vše pro to,
aby stavbě dlouho očekávané komunikace nic nebránilo. Za to jim patří obrovský dík!
Rozhodnutí kácet stromy nebylo
nijak lehké a mnozí se nad ním pozastavili. Někteří lidé, kteří mají domy
v této části, měli s kácením problém,
nelíbilo se jim to. Poté se přišlo na to
proč. Zdejší lesík využívali jako černou skládku, kam vyváželi různý nepořádek a nepotřebné věci.
Bezpečnost občanů vyjíždějících
z této rozvíjející se lokality je však důležitější! Současné výjezdy komunikací ústící do ulic Podkrušnohorská
a Vrchlického jsou úzké a nevyhovující. Je nutné rovněž dodat, že lokalita
pod Oprámem se stále rozvíjí a stavějí
se tu nové domy. S novou výstavbou
roste rovněž počet aut a provoz na již
dávno nevyhovujících komunikacích.
Projektová dokumentace stavby
Lom – západ byla navržená na bývalé
železniční trati spojující důl Nelson
s překladištěm uhlí již v roce 2008. Po
vykácení náletových dřevin se odkrylo
staré kolejiště, s pozůstatky bývalého

náspu. Projektová dokumentace stavby
řeší likvidaci těchto pozůstatků staré
trati, výstavbu pohodlné dvouproudové
komunikace s chodníkem pro pěší, veřejným osvětlením a ochranným pásem zeleně umístěným v oblasti vykáceného remízku. Stromy zde vysazené
budou většího vzrůstu, tak aby co nejdříve zajišťovaly účel své výsadby, což
je stín, pohlcování škodlivin a odclonění výstavby domů od okolního terénu. Stavba nové komunikace by měla
sloužit veřejnosti v červnu roku 2017.
Zeleň pak bude vysazována a ošetřována ještě následné tři roky, tak aby výsledný efekt byl co nejlepší. Po dokončení by měla být komunikace velkým
přínosem pro bezpečnost občanů města
Lomu a tento fakt vyváží současné nepohodlí a potíže obyvatel této lokality.
Stavbu samotné komunikace zajišťuje Stavební společnost Jaroslav Oršuliak a.s. Kácení stromů prováděly na
žádost této stavební společnosti již zmíněné Městské technické služby Lom.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace. Musíme to ale postavit...

Strana 2

Lomská radnice  ročník VI.  číslo 7  září 2016

Lomský příměstský tábor
Město Lom připravuje příměstský tábor již řadu let. Ten letošní proběhl od 1. do 5. srpna. Program byl
zaměřen hlavně na výlety a vodní ra-

dovánky. První výlet byl nasměrován
do přírody Krušných hor. Vlakem
jsme vyjeli na Nové Město a pak pokračovali pěšky na Bouřňák. V úterý

Jezeří

Jezeří

Botanická zahrada

Změna trasy linky č. 13 a školního spoje
Město Lom vybudovalo v rámci
svých investičních záměrů novou zastávku hromadné dopravy u Městského
hřbitova.
Z tohoto důvodu došlo od 1. září
2016 k úpravě trasy školního spoje, kam

byla zařazena zastávka Lom – městský
hřbitov. Ke změně trasy linky č. 13 dojde v celostátním termínu změn jízdních
řádů, který připadá na 11. prosince 2016.
O případných dalších spojích je jednáno.

Od 1. září funguje nadále školní autobusová linka města Lom. Do jízdního řádu
byla zařazena nová zastávka – Lom – městský hřbitov. Tento autobus mohou nadále ZDARMA využívat děti a senioři, kteří jsou držiteli speciálních karet, vydávaných na sekretariátu MěÚ Lom. Školní autobusová linka je označena vývěsní
elektronickou deskou „BEZPLATNÁ PŘEPRAVA – MĚSTO LOM“ a dále viditelnou cedulí „Město Lom – školní bus“.

Školní bus města Lom – nová zastávka – Lom – městský hřbitov
Jízdní řád školního autobusu města Lom platný od 1. 9. 2016
Pracovní dny
Trasa

Čas

Lom, rozcestí M. Radčice

7:16

Lom, městský hřbitov

7:19

Lom, náměstí

7:23

Lom, Červený kříž

7:24

Lom, škola

7:25

Lom, Geologický průzkum

7:26

Loučná

7:29

Loučná, konečná

7:32

Loučná

7:33

Horní Lom

7:34

Litvínov, Koldům

7:36

Litvínov, 3. ZŠ

7:37

Litvínov, Citadela

7:38

Litvínov, sportovní hala

7:40

Litvínov, mototechna

7:41

Litvínov, Máj

7:42

Litvínov, 1. ZŠ

7:44

Litvínov, nádraží

7:47

„Vedení města Lom v současnosti
jedná s ostatními dopravci včetně MHD
o možnosti zajíždění na zastávku u hřbitova tak, abychom uspokojili všechny občany našeho a nejen našeho města. Včas

se, vážení a milí, dozvíte z našeho periodika o tom, který z dopravců využije zastávky u hřbitova a samozřejmě zde bude
také uveden jeho jízdní řád,“ sděluje starostka města Kateřina Schwarzová.

byl našim cílem zámek Jezeří a jeho
sklepení s expozicí strašidel. Botanickou zahradu v Teplicích jsme navštívili ve středu a čtvrtek patřil celodennímu výletu do ZOO v Praze.
Poslední den příměstského tábora
měl patřit vodním radovánkám, bohužel nám nepřálo počasí a tak jsme
zůstali v knihovně a hráli hry, četli si
nebo malovali.
Výlety se všem moc líbily. Z kaž
dého jsme si přivezli plno zážitků
a vzpomínek. Připomínat nám je budou
fotografie, které jsme si z každé akce
pořídili. Fotografie budou k zhlédnutí
na webu města a na nástěnce v Městské knihovně v Lomu. Děkujeme všem
dětem za účast a příští rok se těšíme na
opětovné shledání.

Nové Město

ZOO Praha
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Krušnohorská stezka odvahy – hodně odvahy, smíchu i trochu strachu
Také naše město se připojilo k projektu Destinační agentury Krušné hory
„Nočním Krušnohořím“ a 12. srpna
jsme se sešli na cvičišti Kynologického
klubu v Lomu při pořádání „Krušnohorské stezky odvahy“. I když přes den
bylo docela deštivo, tak se nakonec počasí umoudřilo a na svíčkami osvětlenou stezku se po osmé hodině večerní
vypravilo přes 60 dětí se svými rodiči.
Svou odvahu musely děti prokázat
a úkoly plnit u stanovišť u upíra, čerta,
cikánky, čarodějnic, rusalky nebo hejkala. A aby se ve tmě neztratily, tak je
po celé louce doprovázelo trošku ši-

šlavé, ale milé strašidýlko s lucernou.
Bylo u toho hodně odvahy, smíchu
a i trošičku strachu. Ale vše dobře dopadlo a za odvahu si děti odnesly sladkosti a čerstvě upečený špekáček z táboráku. A že se akce opravdu povedla
svědčilo, že se dětem domů vůbec nechtělo a u táboráku seděly dlouho po
desáté hodině večerní. Poděkování za
zdařilou akci patří členům Kynologického klubu v Lomu za pomoc při organizaci a ochotu udělat ze sebe strašidla, panu Radošovi za sponzorský dar
a všem dětem a rodičům, za odvahu, se
kterou se na stezku vydali.

Odměna za třídění elektroodpadu
Naše město bylo opět získalo účelovou odměnu z „MOTIVAČNÍHO
PROGRAMU PRO OBCE 2016“
a získalo finanční odměnu od společnosti ELEKTROWIN a.s. ve výši
36 000 Kč za řádné třídění elektroodpadu. Za tuto částku bylo schváleno

pořízení uzavřeného, uzamykatelného
shromažďovacího prostředku na staré
vysloužilé elektrospotřebiče a materiál na zpevnění plochy v areálu sběrného dvora.
Děkujeme všem občanům, kteří
se důstojně rozloučí s vysloužilými

elektrospotřebičemi (jako je lednička,
pračka, žehlička, mixér, vrtačka, el. sekačka atd.) a bezplatně odevzdají staré
spotřebiče nejen do sběrného dvora,
ale i nádob (malých červených kontejnerů) na elektroodpad, které jsou rozmístěné po městě.

Ilustrační foto

Tipy na volný čas od 15. 9. do 15. 10. 2016
16. 9.

Varhany Oseckého kláštera – přednáška PhDr. Horyna – Osecký
klášter, od 18.00 hod.
17. 9.
Krajské dožínky + mistrovství ČR v orbě – Peruc
17. 9.
dětské divadlo Začarovaný les – Docela velké divadlo Litvínov,
od 16.00 hod.
20. 9.
Divadlo Láska je láska – Docela velké divadlo Litvínov, od 19.00 hod.
21. 9.
Koncert kapely Malé divy – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
23. 9.
Večerní prohlídka cisterciáckého kláštera – Osecký klášter,
od 21.00 hod.
23.–24. 9. DMV GRAN TURISMO TOURING CAR CUP – Autodrom Most
24. 9.
dětské divadlo Ferda Mravenec – Docela velké divadlo Litvínov,
od 16.00 hod.
24. 9.
Čekání na příchod Jeho milosti císaře Karla IV. – živé obrazy –
Oblastní muzeum Most, od 10.00 hod.
25. 9.
Diskotéka pro děti – Citadela Litvínov, od 16.00 hod.
26. 9.
Dvadlo Bosé nohy v parku – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
28. 9.
Svatomichaelské slavnosti – Litvínov, náměstí
29. 9.
Slavnostní zahájení výstavy zkamenělin – Oblastní muzeum Most,
od 17.00 hod.
30. 9.
Setkání s Yvettou Simonovou a Karlem Štědrým – Citadela
Litvínov, od 17.00 hod.
2. 10.
Taneční odpoledne s Hvozdovými – Citadela Litvínov, od 16.00 hod.
9. 10.
CARBONIA CUP – Autodrom Most
12. 10.
Zábavný pořad Zdeněk Izer a Autokolektiv – Citadela Litvínov,
od 19.00 hod.
15. 10.
Cena zimního favorita – Hipodrom Most
15. 10.
Mezinárodní den archeologie pro děti – Oblastní muzeum Most,
od 10.00 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
Jméno Jordána Karagavrilidise je spojeno nejen s jeho dvanáctiletou kariérou
v Litvínovském hokeji, ale také s podnikáním s brýlovými obrubami a v nedávné
době také s prodejnou rybářských potřeb
v Litvínově. Málokdo možná ale ví, že je
to velmi nadšený a zapálený rybář, který
se svému koníčku věnuje už od dětství
a jako sportovní rybář navštívil řadu zemí,
například Norsko, Švédsko, Itálii, ale
také Mongolsko, Venezuelu nebo Kolumbii. Od roku 2013 je nájemcem pozemků
a vodní plochy v areálu bývalého koupaliště Bomba (koupaliště i název Bomba
vzniklo spojením jam, které byly pozůstatky po bombardování chemických závodu za 2. světové války). A areál se díky
jeho nadšení a pracovitosti mění v krásně
upravené, klidné a velice příjemné místo
pro oddych, relaxaci, sportovní vyžití
a samozřejmě sportovní rybaření.
S panem Karagavrilidisem jsme si na
Bombě povídali nejen o jeho podnikání
a koníčku, ale také o plánech do budoucna
a také o tom, jak podle vzoru spisovatele
Oty Pavla „potkal ryby“.
Pane Karagavrilidisi, jak se stalo,
že jste měl ten spásný nápad začít vytvářet před třemi lety na značně zpustlém a zanedbaném pozemku bývalého
přírodního koupaliště Bomba prostor
a zámezí nejen pro sportovní rybáře,
ale i pro ostatní , kteří v dnešní hektické
době hledají klid a relaxaci?
Rybaření byl a je můj koníček už od
dětství a měl jsem velký sen mít vlastní
rybník s rybami a pozemek, kde se vše
bude točit kolem rybaření. V roce 1990
jsem poprvé projevil zájem o pronájem

Roman Kaňa (roč. 2001) ukončil v letošním roce základní školu a od září nastupuje studium na středním technickém
lyceu, specializace matematické vědy.
Ačkoli díky studiu, sportu a zaměstnání rodičů momentálně pobývá v Praze,
stále trvale bydlí v Lomu, kam se každé
prázdniny rád vrací a v žádném případě
se nepovažuje za Pražáka. Jeho velkým
koníčkem je aktivní sport, konkrétně
veslování, kterému se věnuje v pražském
veslařském klubu Blesk.
S Romanem jsme si o prázdninách
popovídali o jeho zájmech a koníčcích
i o plánech a snech do budoucna.
Romane, skončením základky pro
tebe skončila jedna etapa života, jaká
bude ta další?
Před prázdninami jsem se rozloučil se
spolužáky v devítce. Začíná další etapa –
střední škola, přesněji technické lyceum.
Na jaře byla příprava na přijímačky a to
docela náročná, ale povedlo se.
Aktivně se věnuješ sportu, veslování. Prozraď nám, jak jsi se k němu
dostal, jak náročný je to sport a jaké
jsou tvoje úspěchy?
Než jsem se dostal k veslování, vyzkoušel jsem toho hodně. Horolezectví –
na to jsem byl moc těžký, bojové sporty
– to mě moc nebralo, fotbal – nic pro
mě. Taky jsem hrál na kytaru, pár akordů
umím, ale to je všechno.
Veslování jsem si poprvé zkusil asi
v 10 letech, ale jen na trenažeru. Okamžitě
jsem tomu propadl a na pouťové slav-

přírody a jiným prospěšným věcem. Chceme tím dát vodítko i ostatním, že zajímavým koníčkem a aktivitou se mohou někam dostat a něčeho dosáhnout. Proto si dovolujeme i oslovit jejich rodiče – pokud
máte sportovně, umělecky i jinak nadané děti nebo se vaše děti věnují zajímavým koníčkům, přihlaste
nám je, rádi o nich uveřejníme malý medailonek. Všem jim a také všem našim podnikatelům a podnikatelkám patří náš obdiv a uznání. Děkujeme za jejich nezištnou podporu a reprezentaci našeho města.

Jak jsem potkal ryby...
areálu Bomba, ale to mi v té době bohužel nebylo umožněno. V roce 2002
jsem od firmy Schoeller koupil v Litvínově Pilařský rybník a měl záměr vybudovat okolo něho něco podobného, co
vzniká dnes na Bombě. Pilařský rybník
je ale dnes bohužel vypuštěný a není jisté
jak to s ním dopadne, protože město Litvínov o můj projekt nemělo zájem, nevyšlo mi vstříc a okolní pozemky přenechalo do užívání škole. Škola získala
dotaci a na pozemcích zřídila krásnou
zahradu. To ale zcela zhatilo můj podnikatelský záměr. Pak jsem se v roce 2013
dozvěděl, že je k dispozici areál Bomby
a požádal o jeho pronájem. Předložil jsem
podnikatelský záměr, který jsem měl připravený už od koupě Pilařského rybníku,
což pro mě bylo jednodušší. Město Lom
mi na rozdíl od Litvínova vyšlo vstříc,
pronájem mi byl schválen a od té doby
areál budujeme. Na počátku to nebylo vůbec jednoduché, pozemky byly totálně
zaneřáděné odpadky, injekčními stříkačkami a podobným bordelem, byly zarostlé nálety, voda byla znečištěná a do
poloviny zarostlá rákosím. Vyvezli jsme
desítky nákladních aut odpadků. Pak přišlo na řadu vyčištění samotného rybníka
včetně bývalého brouzdaliště, zpevnění
jeho břehů, vybudování dalšího malého
chovného rybníčka a odtokového koryta
a úprava terénu, která obnášela prořezání
náletů, srovnání terénu a založení nových
travnatých ploch. Celý areál jsme oplotili.
Snažil jsem se zachovat všechny zdravé

stromy, které na pozemku rostly, odstranili jsme jen křoviny, nálety a alergenní
topoly. Dnes na pozemku rostou krásné
vzrostlé lípy a vznikly i březové hájky. Je
velká výhoda, že velký rybník má spodní
prameny, takže se přívod vody, který je
z pramene od Koldomu, nemusel zatím
použít. Samozřejmě jsme nasadili ryby.
V rákosí se zabydlely kachny a čírky
a v poslední době se tu objevili i draví
ptáci, kteří se živí rybami.
Na Bombě dnes stojí několik rozestavěných dřevěných srubů, prozraďte
nám, jak bude finální areál vypadat?
V letošním roce na Bombě otevřu prodejnu rybářských potřeb jako náhradu za
tu bývalou v Litvínově. Dále stavíme domek pro správce a hlídače, kterého budu
dělat nejspíš já (smích) spolu se svými
dvěma ovčáky, zázemí pro rybáře a dále
bych chtěl postavit i stylovou rybářskou
restauraci. Čekají nás také čističky odpadních vod a parkoviště. Chtěl bych v budoucnu pořádat rybářské závody a zavést
rybolov nejen pro sportovní rybáře, ale
také pro děti. Zřídili jsme také bezbarierové zázemí pro vozíčkáře, i pro ně bych
chtěl pořádat rybářské závody. Je pravdou, že jsem si celou tuhle akci a zbudování areálu představoval daleko jednodušeji, ale protože mě odradila složitost
a diktování podmínek při využití dotací,
tak jsem si vzal na stavbu raději úvěr, který
splácím. Údržba a budování areálu obnáší
poslední 3 roky každodenní práci moji,

mé rodiny a mých kamarádů, kteří jsou
stejní blázni jako já a kteří mi celou dobu
pomáhají. Mám jen jednoho zaměstnance
z bývalé rybářské prodejny. Ale doufám,
že ke mě budou okolnosti a hlavně zdraví
příznivé a že se nám areál podaří v příštím roce dokončit a otevřít. Moc bych si
to přál. Už dnes slyším ohlasy od mých
známých, ale i od cizích lidí, kteří okolo
jen projíždějí a jsou mile překvapeni, že
Bomba je takové krásné místo a tak věřím, že se mi můj sen podaří, že návštěvníci na Bombu začnou chodit aby se pobavili a odpočinuli si. A doufám, že to budou
slušní lidé, kteří nebudou dělat nepořádek
nebo něco ničit, ale ocení uklizené a upravené okolí a hezké prostředí. Za to, že si
mohu plnit svůj sen vděčím lidem z ve-

zentant Ondra Synek přišel pokřtít nové
lodě. Jako čerství dorostenci jsme si s ním
mohli zaveslovat v tréninkovém bazénu.
Trénink je 5x v týdnu, před velkým závodem i častěji, od dubna do října jsem na
vodě, v zimě nebo při hodně špatném počasí máme trénink na trenažeru a v krytém veslařském bazénu s pevnou lodí
a vesly. No a pak běh, nohy jsou základ
jako u mnoha jiných sportů. Takže si tréninkově dáváme půlmaraton, běh do
schodů, běh do schodů s kolegou na zádech atd. No a třikrát v roce je týdenní
soustředění, kdy jsme na vodě skoro celý
den, běháme, jezdíme na kole, na inlinech. Zní to jako zábava a taky je, ale večer už na nic není síla, chodíme spát v devět hodin jak miminka. Nejčastěji jezdíme

Roman Kaňa na MČR dorostu 2016 v Račicích
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Ačkoliv se mnohdy názory na pronájem areálu Bomby různí, nikdo nemůže panu Karagavrilidisovi upřít
ohromnou snahu a nadšení, se kterým
se snaží vytvořit z původně zanedbaného a neutěšeného místa krásný kout
našeho města. A my jemu i nám přejeme, aby se jeho záměr zdařil.

Jordan Karagavrilidis na Bombě

Roman Kaňa – když kloužou vesla po vodě...
nosti, kde se na trenažérech uspořádala bitva “Severu proti Jihu” vesnice, jsem otravoval všechny v dohledu, aby si se mnou
dali závod. No ale rodiče mi nedovolili začít veslovat hned, protože veslařský klub
byl moc daleko a já byl moc malý na cestu
domů večer po tmě. Další rok se situace
s trenažérem opakovala a další rok do třetice znova, ale to už mi bylo 12 a rodiče
jsem ukecal. Máma mi dělala pravidelně
taxi při večerní cestě domů.
Začal jsem veslovat ve VK Blesk, což
je jeden z nejstarších klubů u nás, založen
byl roku 1879. Začínalo v něm hodně našich reprezentantů a dřívějších i dnešních
olympioniků (třeba Jakub Podrazil, který
začínal v Blesku a letos je na Olympiádě
v Riu) a letos na jaře nám dokonce repre-

dení města Lomu, že mě v mém záměru
podpořili, za jejich důvěru, kterou jsem
dostal, protože by to byl hřích, kdyby lomští politici neměli o takové krásné místo
jako je Bomba zájem, jak tomu bylo v minulosti. Já jsem se nikdy o politiku nezajímal, ale bydlím tady a tak oceňuji, jak se
vzhled Lomu mění k lepšímu. Je vidět, že
tu dělá pro lidi a tak to má být.

na soustředění do Třeboně na rybník Svět
nebo do Račic u Litoměřic, kde je závodní
kanál a pořádají se na něm mistrovské závody i těch nejvyšších kategorií – třeba
Mistrovství Evropy v loňském roce.
Vesluju zhruba tři roky a loni a letos
jsem si přivezl stříbrnou medaili z Mistrovství České republiky v kategorii párová čtyřka – loni jako starší žák a letos
už jako dorostenec. Doufám, že příští rok
to bude zlatá. Z menších závodů a regat
mám 15 zlatých medailí.. Nejvzdálenější
je ze závodu v rakouském Villachu na jezeře Faaker See. To byla dobrá zkušenost.
Vlny na velkém jezeře jsou při veslování
docela nepříjemné.
Jezdím několik kategorií, nejúspěšnější jsem v párové čtyřce (v lodi jsou
4 veslaři a každý má dvě vesla), spolu
s Kubou Kynclem, Kubou Ebertem a Viktorem Wallischem. S Kubou Kynclem jezdím i dvojskif (2 veslaři) a samozřejmě
jezdím i skif, kde jsem v lodi sám. A osmiveslici na Pražských Primátorkách. Ale
na to je nás v klubu málo v naší kategorii.
Samozřejmě jsou i momenty, kterých
lituju. Třeba letošní nominační závod na
skifu na dlouhé dráze (6 km) jsem jel s horečkou a na postup do reprezentace jsem
mohl zapomenout. Je to zkušenost, příští
rok musím být fit a připravený na závod.
Alespoň vím, do čeho jdu.
Všechno jsem dokázal jen díky trenérům Petru Bískovi a Janu Barancovi.
Začínal jsem jako 12letý obtloustlý kluk,

kterého by nikdy nenapadlo, že by mohl
někdy něco vyhrát a dva roky na to jsem
vícemistr ČR. Trenér Honza Baranec do
nás dokázal narvat sílu a odhodlání, dokázal nás vyhecovat a Petr Bísek je jeho
protiváha – rozvážný, klidný ale vytrvalý
a neústupný. Trénoval mnoho let v Americe, zkušenosti jsou zkušenosti. Veslování mi zabere skoro všechen volný čas,
takže další koníčky s ním vlastně souvisí,
je to taky určitá příprava – cyklistika,
snowboard, longboard a samozřejmě
gaučing... Ale veslování je srdeční záležitost. Je to úžasný sport, který ale
často bolí a člověk jde až na pokraj sil.
Ta hlavní motivace je pocit, když vesla
kloužou po vodě a cítíte, jak loď jede, jak
si rozumíte a ženete se kupředu a voda
vám pomáhá. Není to nespoutaný živel,
který se vás snaží dostat, ale jste spolu
v harmonii a řeka vás nese k cíli.
A jaké máš sny a plány do budoucna?
Moc jsem fandil našemu veslařskému
týmu na Olympiádě v Riu. Nebylo by
špatné se jednou na takový závod podívat
nejen jako divák, ale zajet s těmi nejlepšími. A také chci samozřejmě úspěšně dokončit školu a dělat v životě něco pořádného, abych dělal radost mé rodině, která
mě ve všem podporuje.
A my ti přejeme, abys ve sportu
i v životě uspěl a abychom si jednou
přečetli o tvých sportovních úspěších
v nějakých závodech světového formátu. Hodně štěstí!
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