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Vážení a milí, dovolte mi,
prosím, jménem vedení
města Lom a zaměstnanců
městského úřadu, vám
ze srdce popřát nádherné
chvíle Vánoc prožité s těmi,
které milujete! Šastné,
veselé a pohodové Vánoce
a ještě šastnější, pohodovější
a veselejší rok 2018!

VÁNOČNÍ KOLEDY ZPÍVAJÍ ANDĚLÉ… UŽ JSOU TU VÁNOCE TAK AŤ JSOU ŠŤASTNÉ A VESELÉ

MĚSTO LOM

Kateřina Schwarzová
starostka města Lom
UŽIJME SI SPOLEČNĚ III. ADVENTNÍ NEDĚLI V LOMSKÉM KOSTELE
POPŘEJME SI SRDEČNĚ ZPĚVEM A ÚSMĚVEM

Program :

ukázky vánočních tradic, živé jesličky s Josefem, Marií
a Ježíškem, malá ohňová show, betlémské světlo

Hudební vystoupení souboru Quodlibet Consort a
pozounového kvarteta Brass Collegium /ZUŠ Floriana Leopolda Gassmanna v Mostě/
Pěvecké vystoupení žáků ZŠ Lom
Společné zpívání koled za hudebního doprovodu MUDr. Zdeňky Šteflíkové
Ruce a mysl zahřeje punč, svařák a čaj, k chuti přijde vánočka
či teplé uzeniny

MĚSTO LOM

Také Lom se zapojil do projektu Ježíškova vnoučata
Dovolte nám touto cestou vás seznámit s projektem Ježíškova vnoučata, který vznikl v Českém rozhlasu
za podpory Ústeckého kraje a dalších
dárců – vnoučat.
Od 27. listopadu do 3. prosince 2017
uspořádal Český rozhlas na všech svých
stanicích tematický týden věnovaný
stáří a stárnutí z různých úhlů. Nahlédl
tak do života seniorů, upozornil na nejpalčivější otázky poslední etapy života,
objasnil demografický výhled, pohlédl
na vztah mezi generacemi a na postavení seniorů v rodině. Zkoumali, co už
dělá a bude muset dělat stát, aby věkově
početnou skupinu integroval do společnosti ještě více, přizpůsobil například
svou politiku zaměstnanosti, sociální
politiku a aby také zajistil ochranu seniorů proti diskriminaci všeho druhu.
Na tematický týden navázal od
4. prosince široký charitativní projekt,
v němž chce Český rozhlas propojit seniory v domovech důchodců, domech
s pečovatelskou péčí a dalších zařízení
s dobrovolníky – Ježíškovými vnoučaty, kteří budou chtít vyplnit nějaké
přání seniorům v domovech žijícím.

A jak nápad vznikl?
Ježíškova vnoučata vznikla na
podzim roku 2016 na dvorku Českého rozhlasu v Jihlavě. Novinářka
Olga Štrejbarová si při jednom svém
natáčení uvědomila, že opuštění lidé
tvoří často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční dárek nedostali mnohdy roky a období svátků
pro ně bylo spíš časem prázdnoty než
radosti. Rozhodla se to změnit a nápad
byl na světě. Více informací lze získat
na webových stránkách http://www.
jeziskovavnoucata.cz/

A jak se stát Ježíškovým vnoučetem?
Je to jednoduché, stačí věřit na Ježíška, který nelítá v oblacích, ale chodí
mezi námi. Postačí sledovat facebookovou skupinu Ježíškova vnoučata
nebo webovou stránku http://www.
jeziskova-vnoucata.estranky.cz/. Zde
bude umožněno přehledně zveřejňovat a vyhledávat přání seniorů. Vy pak
jen napíšete ke konkrétnímu domovu
a konkrétnímu dědečkovi nebo babičce své jméno. Tím si přání rezervujete. Pak je třeba ho opravdu splnit,
neboť bude již toto přání uzamčeno
pro ostatní.
V letošním roce se do tohoto charitativního projektu zapojili i naši senioři
z penzionů pro seniory. Z celého srdce
jim přejeme, aby jejich přání bylo vyslyšeno Ježíškovým vnoučetem.
Co dodat závěrem, snad jen to, milí
spoluobčané, je-li to ve vašich finančních možnostech nebo možná i dovednostech vyberte přání některého seniora a udělejte mu tím radost, vždyť si
to zaslouží.
Velmi děkujeme.

Úspěch, který zavazuje

Zábavný program
s Divadlem
V Pytli
cca 17:05

OHŇOSTROJ

Nezisková společnost MAS Naděje
o.p.s., která sdružuje některé veřejnoprávní, soukromé, podnikatelské a neziskové subjekty na Mostecku, Litvínovsku a Teplicku, slaví v posledních
týdnech veliký úspěch. Po mnoha měsících usilovné práce jí Ministerstvo pro
místní rozvoj České republiky schválilo k realizaci Strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014–
2020. Tento dokument představuje pro
tuto společnost nástroj, jehož prostřednictvím budou moci být finančně podpořeny projekty místních žadatelů za
účelem rozvoje obecní infrastruktury,

zaměstnanosti, zemědělského podnikání nebo sociálních a komunitních služeb. Na tvorbě dokumentu se intenzivně
pracovalo od jara 2015. Autorský tým při
jeho tvorbě spolupracoval jak se zástupci
obcí, tak také podnikatelského i neziskového sektoru, a to zejména proto, aby byl
v maximální možné míře podpořen komunitní princip. Velkou měrou k tvorbě
dokumentu přispěli i ostatní významní
regionální aktéři. Výsledkem mapování
slabých a silných stránek v území je již
zmiňovaná strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Ta nyní opravňuje společnost MAS Naděje k tomu,
aby prostřednictvím plánovaných výzev rozdělila do roku 2023 mezi žadatele
částku zhruba 82 mil Kč.
Jak je již uvedeno v nadpisu článku,
jde na jedné straně o obrovský úspěch
a na druhé straně o veliký závazek. MAS

Naděje totiž musí garantovat, že přidělené finanční prostředky rozdělí mezi
skutečné žadatele účelně, efektivně
a transparentně. K tomu bude zapotřebí udělat ještě spousty a spousty přípravných kroků. Věříme však, že se to
„MASce“ podaří, a stane se respektovaným distributorem finančních prostředků
v regionu.
Ti z vás, které tento článek zaujal
a chtěli byste se o místní akční skupině ale i o podrobnostech Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
MAS Naděje o.p.s. pro období 2014–
2020 dozvědět více, podívejte se na jejich webové stránky www.masnadeje.cz,
nebo kontaktuje přímo kancelář MAS
Naděje na telefonu (+420) 775 250 233
nebo e-mailu info@masnadeje.cz, kde
vám budou ochotně poskytnuty veškeré
potřebné informace.
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Dříve nežli po roce, přijdou k nám zas´ Vánoce…
Jak jsme v Mateřské škole v Lomu prožívali podzim a těšení na zimu

Děti z obou mateřských školek v Lomu děkují panu Františku Rybovi za krásný dárek v podobě nádherných motorek.
Velmi děkujeme.

Podzim nám ve školce utíká jako
voda. Než se nadějeme, bude tu zimní
čas a s ním spojené svátky, které mají děti
ze všech nejraději – Mikulášská nadílka
a Vánoce. Protože víme, že komu se nelení, tomu se zelení, neleníme a pilně se
učíme, tvoříme, malujeme a pracujeme,
abychom byli na svátky nejen dobře připraveni a naladěni, ale abychom toho
také spoustu nového znali a uměli.
Ve školce se snažíme věnovat se také
intenzivně tradičním českým svátkům
a slavnostem celého roku, aby je děti
vnímaly jako přirozenou součást tradice
a zároveň získávaly povědomí o různosti tradičních zvyků v jiných částech
našeho světa. Zatímco se v USA slavil
Halloween, naši rodiče s dětmi se věnovali původnímu starému keltskému
zvyku – vyřezávání překrásných strašidelných dýní, kterými jsme si začátkem
listopadu vyzdobili zápraží naší školky.
Poslední říjnový den jsme v MŠ pořádali pravý český strašidelný karneval
se soutěžemi a diskotékou v maskách,
které byly opravdu kouzelné, a který si
děti opravdu užily.
Ve čtvrtek 2. listopadu jsme ale ve
školce trochu zvážněli a vypravili jsme

se s dětmi na lomský hřbitov, abychom tam uctili památku všech zemřelých – zapálili svíčky na pomníku padlých hrdinů a ozdobili staré, opuštěné
hroby. Tímto úkonem jsme chtěli vyjádřit úctu – hodnotu, která patří mezi
prioritní, k nimž chceme děti vést. Zažehnout v nich plamínek pocitu důležitosti pro umění chovat se empaticky,
důstojně, citlivě a soucitně nejen k živým lidem kolem nás, ale také k těm,
kterých jsme si vážili, nebo které jsme
měli rádi a nejsou již mezi námi. Ve
školce jsme se motivovali příběhem
„Ahoj, starý strome“ a rodiče nám přinesli spoustu krásných ozdob a svíček,
kterými jsme hroby v den „dušiček“
ozdobili. Děkujeme!
Hned následující den poté – v pátek
3. listopadu se paní učitelky vypravily
s třemi šikovnými děvčátky z naší
školky na veselou a radostnou událost
– „Vítaní občánků“, které se již tradičně
řadu let zúčastňujeme. Děvčátka v maskách Víly Amálky, Makové panenky
a Motýla Emanuela zarecitovaly novým
občánkům našeho města.
Ve čtvrtek 9. listopadu v 17.00 hodin vyšel z lomského náměstí školkový

„Svatomartinský lampiónový průvod“.
Prošel zvesela a v hojném počtu rodičů,
prarodičů a dětí s rozsvícenými barevnými lampiony ulicí Osecká a pak zase
zpět ulicí Husova až do Mateřské školy
Lom. Zde nás čekalo kratičké vystoupení našich dětí, které zazpívaly Martinovi, jak moc už se těší na zimu. Za
popíjení výborného teplého čaje jsme
všichni společně vypustili k obloze svá
přání vepsaná a nakreslená na lampiony
štěstí. Odpoledne se nám velmi vydařilo, bylo příjemné a milé a my za něj
děkujeme všem, kteří se ho zúčastnili.
Děkujeme také našim lomským hasičům, kteří vypouštění lampiónů štěstí
z bezpečnostních důvodů asistovali.
V nadcházejících týdnech nás čeká
spousta práce. Budeme se intenzivně
věnovat zimnímu tvoření výrobků na
„Vánoční jarmark v ZŠ Lom“. Budeme
prožívat sváteční atmosféru adventu
s Mikulášem a čertem, čeká nás veselá
hudební zážitková akce „Bubnování“,
navštívíme domov pro seniory, budeme
se vánočně fotografovat v MŠ a před
prázdninami se s rodiči i dětmi rozloučíme vánoční besídkou.
Jitka Strýhalová

Lomské děti si
užily Halloween
V sobotu 4. listopadu připravilo Město Lom pro děti lampiónový
průvod v maskách. Průvod vyrazil
v 17:00 hodin od základní školy směrem ke kulturnímu domu. V sále KD
pokračoval program diskotékou a zábavnými soutěžemi. Současně proběhlo i vyhodnocení a odměnění dětí
za nejhezčí masky a nejoriginálněji
vyřezané dýně. Ceny i srdečnou gratulaci předala dětem paní starostka Kateřina Schwarzová.

Rozsvícení vánočního stromku s překvapením
Rozsvícení vánočního stromku zahájila paní starostka Kateřina Schwarzová srdečným přivítáním všech přítomných. Následovalo pěvecké
vystoupení žáků ZŠ Lom s vánoč-

ními písněmi a koledami. Letošní vánoční strom, k velkému překvapení,
všech účastníků „přiletěl“ rozsvítit anděl. Ten se snesl ke stromu a lucernou
strom rozsvítil. Krásný zážitek všem

navodil vánoční atmosféru, kterou
znásobila ještě vůně punče a čaje, kterými se bylo možno zahřát. Nakonec
děti vypustily balónky se svými přáníčky pro Ježíška.
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Minulý měsíc byl ve znamení vzpomínek
Měsíc listopad se nesl tradičně ve
znamení vzpomínek. Začal vzpomínkou na zemřelé a pokračoval Mezinárodním dnem válečných veteránů
dne 11. listopadu, který za město Lom
připomněla starostka města Kateřina
Schwarzová, spolu se členem rady
města Bronislavem Schwarzem, položením smutečních kytic u pomníků
amerického pilota Johna H. Bankse,
Rudé armády a pamětní desky padlých vojáků z 1. světové války, která
je umístěna na hřbitově. Měsíc vzpomínek byl zakončen 14. listopadu pietním aktem u pomníku padlým hrdinům u příležitosti 71. výročí důlního
neštěstí na dole Kohinoor I v roce
1946. Akce se mimo vedení města
Lom zúčastnil také hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, mís-

tostarostka města Litvínova Erika
Sedláčková, starosta města Meziboří
Petr Červenka, zástupci Spolku severočeských havířů, Hlavní báňské záchranné služby, uhelných společností

Takto reagoval kraj na žádost města Lom o možnost
zajíždění autobusů ke hřbitovu a do ul. ČSA

a široká veřejnost. Pietní setkání důstojně uvedla i zakončila hornická
kapela Mostečanka. Všem zúčastněným patří poděkování za jejich ochotu
a snahu o zachování této piety.

Blahopřejeme
V měsíci prosinci oslaví významné
životní jubileum tito občané našeho města:
Jarmila Legezová
Otilie Gieselová
Jaroslava Kulhánková
Rudolf Rameš
Světluše Thallerová
Bohumil Kubač
Jozef Němeček
Irena Medunová
Katarína Šlapková

Poděkování
n Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat, jménem vedení města Lom, panu
Ivanu Studenému a jeho rodině za věnování krásného vánočního stromu, který
se rozsvítil na našem náměstí 26. listopadu. Panu Studenému ze srdce přeji brzké
uzdravení. A velký dík také patří panu Václavu Kurkovi s manželkou za instalaci
vlastnoručně vyrobeného Betlému. Oba tyto nádherné dárky přispěly k předzvěsti
krásného a pohodového předvánočního času v našem městě. Ještě jednou děkujeme.

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

Vzpomínáme

Co osud vzal to nevrací, i když nám
srdce krvácí. Ta rána stále bolí, zapomenout nám nedovolí. 12. prosince uplynuly 4 roky, kdy nás navždy
opustil pan Josef Vaňo. S láskou
a bolestí vzpomínají manželka Erika, syn Josef s rodinou a otec. Všem,
kteří si vzpomenou, děkujeme.

Inzerce
n Pronajmu byt 2+1 o velikosti 80 m2 v Lomu, nám. Republiky č.p. 426. Pro
bližší informace volejte prosím tel. č. 606 525 718.

Tipy na volný čas – prosinec 2017 – leden 2018
15. 12.

Dne 31. prosince 2017 uplyne 16 let
od úmrtí pana Ludvíka Malého
z Lomu. Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou manželka a dcery s rodinami. Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal, smutek
v srdci zanechal, měl život rád,
musel nám však sbohem dát. Dne
20. 12. tomu bude už 5 let, co nás
navždy opustil náš milovaný syn,
tatínek, bratr pan Tomáš Rameš.
Tome nikdy nezapomeneme. Rodina Ramešova

divadlo Když kočky nejsou doma – Docela Velké Divadlo Litvínov,
od 19.00 hod.
16. 12. dětské divadlo Vánoční hvězda – Docela Velké Divadlo Litvínov,
od 16.00 hod.
16. 12. Hornická paráda – Seiffen, Německo, od 15.30 hod.
16.–17. 12. Vánoční tradice – areál Cisterciáckého kláštera Osek,
od 10.00 hod.
17. 12. Vánoční koncert – kostel Sv. Michaela archanděla Litvínov, od 17.00 hod.
17. 12. Adventní setkání – kostel Nejsvětější Srdce Páně Lom, od 16.00 hod.
20. 12. Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
20. 12. Den otevřených dveří a výstava o historii ZŠ Lom ke 120. výročí
první české školy v Lomu – ZŠ Lom od 13.00 do 15.30 hod.
a kulturní dům Lom, od 16.00 hod.
22. 12. Párty s Elánem – klub ATTIC Litvínov, od 20.00 hod.
22. 12. Vánoce u Stráníků – Docela Velké Divadlo Litvínov, od 19.00 hod.
23. 12. Velký hornický průvod – Annaberg, Německo, od 13.30 hod.
24. 12. Narodil se Kristus pán – Štědrý večer na statku – ZOOPARK
Chomutov
24. 12. Živý Betlém – Červený hrádek Jirkov, od 11.00 hod.
26. 12. Vánoční taneční zábava – Citadela Litvínov, od 17.00 hod.
31. 12. Dětský Silvestr s ohňostrojem – nám. Republiky Lom, od 16.00 hod.
31. 12. Rodinný Silvestr na náměstí – nám. Míru Litvínov, od 17.00 hod.
31. 12. Silvestrovský výšlap na vrch Kočičák 2017 – vrch Kočičák
u Chomutova, od 10.00 hod.
11. 1.
divadlo Božská Sarah – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.

Pozemky pro výstavbu rodinných
domů – Lom východ
Vážení, město Lom vlastní pozemky zařazené do Územního plánu města Lomu
jako zastavitelné území pro výstavbu rodinných domů. Tyto parcely byly zahrnuty do připravovaných projektů revitalizace území zasaženého důlní těžbou.
Pro stavbu inženýrských sítí a přístupové komunikace je vypracovaný projekt.
Lokalita by měla čítat prostor pro výstavbu osmi rodinných domů. Samotná realizace díla však zatím není z důvodu finanční náročnosti možná.
Jedná se o pozemky v majetku města Lomu č. 235/2, 250/2, 250/4, 310/4
o celkové výměře 8 139 m2 v katastrálním území Lom u Mostu.
Rádi bychom touto cestou oslovili případné zájemce, kteří by měli zájem investovat do výstavby rodinných domů včetně zajištění inženýrských sítí a výstavby přístupové komunikace v dané lokalitě. Či případně pozemky odkoupit
a následně zde výstavbu realizovat.
Bližší informace obdržíte na Městském úřadě v Lomu, kde budete rovněž seznámeni s projektovou dokumentací plánované stavby.
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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.

Ochrana přírody jako koníček i celoživotní poslání…
Pan Petr Haslberger (roč. 1962)
žije od narození v Loučné, vyučil se
v odborném lesnickém učilišti na Flájích a po celý život se zabývá profesemi, které úzce souvisejí s ochranou
přírody. Jak sám říká, ochrana přírody
se stala nejen jeho koníčkem, ale také
celoživotním posláním. S panem Haslbergerem jsme strávili příjemné chvíle
při povídání o jeho práci, zájmech a samozřejmě o přírodě.
Pane Haslbergere, vyučil jste se
v odborném lesnickém učilišti na
Flájích, původně jste tedy profesí,
která se týká dřevovýroby. Přesto
tuto profesi dnes již neděláte. Přibližte nám vaše dnešní podnikání.
Po základní škole jsem nastoupil
na lesnické učiliště na Flájích, které
dnes již bohužel nefunguje. To je ale
velká škoda, protože jsme strávili čas
přípravou na naše budoucí povolání
v srdci Krušných hor a získali k lesům a přírodě vůbec velkou úctu a respekt. Po vyučení jsem nastoupil na polesí v Lomu jako dřevař. Práce v lese
se mi líbila, ale nechtěl jsem jen kácet
stromy a tak jsem se stal členem Českého svazu ochránců přírody. A abych
skloubil práci s koníčky, hlavně s trampingem, který je mým největším koníčkem, začal jsem podnikat na poli obnovy krajiny po důlních činnostech,
což jsou rekultivace. Naše společnost
se věnuje výhradně rekultivacím výsypek, včetně budování cest i vodních
objektů, jako jsou rybníky, hráze, příkopy. Totiž než se zakousne velkorypadlo do země, předchází tomu odlesnění plochy včetně likvidace pařezů,
odkrytí zeminy, která se deponuje

a použije na nových výsypkách. Pak
přichází na řadu těžká technika, která
dle projektů vytvoří nový ráz krajiny.
A my z hromady vytěžené a nepotřebné
hlušiny vytvoříme místo, které po dokončení poslouží lidem k rekreaci,
sportu, zábavě i odpočinku. Já osobně
dělám předáka sedmi ženám v pěstební
činnosti – říkám, že jsem trpaslík, co
má sedm Sněhurek – a šesti chlapům na
traktorech, sekačkách a pilách, většina

z nich jsou absolventi lesnického učiliště. Odlesňujeme, zalesňujeme, vyžínáme, sekáme plochy, přihnojujeme
a okopáváme stromky, natíráme je
proti okusu zvěří apod. Moje práce se
týká i rekultivací, které jsou přímo na
katastru města Lomu nebo jak se říká
přímo za humny. Je to například výsypka Pokrok mezi Lomem a Duchcovem, kde je dnes už možnost věnovat
se sportům a procházkám a když se bu-

dete procházet tiše, potkáte tu tak jako
často já srnky, lišku, možná i jezevce,
v dálce zahlédnete divočáky, volavku
nebo čápa. V tůních můžete zahlédnout
čolky, mloky, žáby i ryby. A pokud by
tůňka překážela v dobývání uhlí, tak
nastoupí moje parta a připravíme ji na
transfer na jiné místo. No a pak přijdou
studenti z odborné školy a pod dohledem živočichy přesunou na nové místo
do nového prostředí. Mimo to všechno
ještě upravujeme místa pro archeologický výzkum, pokud se při těžbě objeví nějaké archeologické naleziště.
Jako člen Českého svazu
ochránců přírody máte za sebou
řadu aktivit a akcí, které jste pořádal i s naším městem. Jak dnes v této
organizaci fungujete?
Jak jsem už uvedl, členem ČSOP
jsem se stal právě kvůli svému vztahu
k přírodě. Od malička jsem toužil věnovat se přírodě a pomáhat ji. Jako
malý kluk jsem skoro denně pobýval
na Malém i Velkém Oprámu, zkoumal
brouky, vodní živočichy a podobně.
Netušil jsem, že si hraju na divokých
rekultivačních výsypkách, které mi tak
přirostou k srdci! Lomská organizace
ČSOP fungovala do roku 2004, pak
díky nesmyslné legislativě zanikla, ale
její bývalí členové pracují dál jako individuální ochránci přírody. Vybudovali jsme a udržujeme naučnou stezku
mezi Loučnou a Osekem „Přírodou
a dějinami Oseka“, která prochází
i hradem Rýzmburk, který jsme začali pod odborným dohledem restaurovat. Mezi naše činnosti dále patří např.
kroužkování netopýrů v místních stříbronosných štolách, otevírání studá-
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nek, odemykání a zamykání lesa pro
děti MŠ, kde působím v roli Pána lesa,
ale např. i rozmístění sto dvaceti ptačích budek a sedmi slovníků v chráněné oblasti České středohoří, které
slouží jako biologická ochrana lesa.
A samozřejmě celosvětová akce „Clean
Up The World“ (ukliďte svět ), kterou
jsme pořádali spolu s městem a kterou
bychom v příštím roce rádi opět ve spolupráci s městem Lom obnovili.
Je zřejmé, že své práci se věnujete
naplno. Co považujete za své největší úspěchy a jaké jsou vaše plány
do budoucna?
Nejvíc jsem pyšný na to, že je po
mě vidět krajina plná lesíků, remízků,
jezírek a luk plná zvěře, kde lidé najdou místa k odpočinku v dnešní uspěchané době a naše děti a vnoučata jednou budou rádi, že bydlí v Lomu a mají
za sebou hory se zdravými lesy a před
sebou krajinu plnou jezer a krásné přírody. A mé plány do budoucna? Rád
bych propojil naučnou stezku mezi Lomem a Osekem v lokalitě oseckého
lesa a také bych se rád podílel na vybudování cyklostezky mezi Lomem a Duchcovem podél Lomského potoka. Ono
je toho ještě víc, co bych rád dělal, ale
o tom snad někdy příště.
Všem dobrým lidem přeji pěkné
prožití vánočních svátků a mnoho
krásných chvil v přírodě. A třeba se potkáme někde v lese nebo na výsypce,
kam se svou snoubenkou Jitkou rádi
chodíme na procházky.
A my vám také přejeme krásný
a klidný vánoční čas a hodně úspěchů ve vaší krásné a záslužné práci.

Vladimír Eminger – od „šmejdění“ s hokejkou po reprezentaci
Vladimír Eminger (roč. 1992) bydlí
v Lomu od dětství a od útlého věku hraje
hokej, dnes již na profesionální úrovni.
S Vladimírem jsme si popovídali
o jeho sportovních začátcích, úspěších
i nezdarech a o jeho postoji ke sportu
a životu vůbec.
Vladimíre, hokeji se věnujete už
hodně let, jaké byly vaše sportovní začátky a proč zrovna hokej?
Se sportem, jestli se to tak může říci,
jsem začal už jako dítě. Nebyly mi ani
čtyři roky a už jsem uměl díky rodičům
bruslit. Na ledě jsem jezdil na rybníce
v Radčicích nebo na bývalém koupališti v Lomu, když zamrzly, prostě jsem
se snažil šmejdit s hokejkou, kde to jen
trochu šlo.
Ptáte se, co mě k hokeji vedlo? Asi
Nagano a úspěch našich hokejistů na
tomto turnaji.
Začínal jsem trénovat a hrát samozřejmě v Litvínově. Měl jsem jako
kluk štěstí na výborné trenéry, jako byl
pan Černý a pan Bříza. Byly to super
časy, dobrá parta kluků... Hned po maturitě na konci července v roce 2011
jsem uzavřel smlouvu s finským klu-

bem Kärpät Oulu a odletěl na sever do
Finska a začal hrát v juniorské soutěži.
Následující sezonu jsem dostal od Kärpätu šanci hrát v nejvyšší finské soutěži pod vedením trenéra Hannu Aravirty. Ve finské nejvyšší soutěži jsem
odehrál dvě sezóny. V na začátku sezóny 2014/2015 jsem se vrátil domů do
Čech a dohodl se na dalším angažmá
v Hokejovém klubu Sparta Praha. V letošním, pro mě složitém roce, jsem se
dohodl s vedením Sparty na předčasném ukončení smlouvy a v měsíci září
jsem poprvé nastoupil v Bruslařském
klubu Mladá Boleslav.
Hokej je určitě náročný sport, co
obnášejí tréninky?
Hokej je sport, který vyžaduje nejen tvrdý trénink, ale i hodně sebekázně
a s tou, to se přiznám, mám občas potíž.
Ptáte se na tréninky? Ty jsou dané trenérem, který určuje jejich četnost a intenzitu, tzn. i počet zápasů v daném týdnu.
Průběh tréninku je tedy závislý od trenéra a v každém klubu je s jinými pravidly a odlišným průběhem. Oproti tomu
je letní příprava výrazně individuální záležitostí každého hráče. Letos poprvé
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jsem si i já letní přípravou prošel sám.
Navštěvoval jsem pravidelně posilovnu,
jezdil na kole a běhal. V takové přípravě
se nedá soutěžit a měřit si s někým síly.
Je to především o vlastní sebekázni a cílevědomí. Je těžké být v létě sám sobě
trenérem a šéfem. Trénovat na ledě jsem
začal letos později, až v září. Díky trenérovi Tomáši Marešovi a vedení HC Ústí

nad Labem jsem si letos na led i bez angažmá poprvé stoupl v Ústí nad Labem.
Byl to těžký začátek mojí letošní hokejové sezóny.
A co považujete za své největší
úspěchy?
Moje úspěchy patří i mé rodině, protože mě neustále podporuje a věří ve mě.

Také mým přátelům, kteří mi přijdou
fandit, hlavně když hraji na rodném litvínovském zimáku. Alespoň to tvrdí, že
fandí Litvínovu a mě.
V juniorské extralize a litvínovském
dresu jsem s kluky z juniorky získal
bronz. Ve finské SM lize jsem vybojoval
titul mistra finské hokejové ligy a domů
si přivezl zlato. V sezóně 2015/2016
jsme se Spartou ve finále dostali od Liberce a byli stříbrní.
Jako můj největší úspěch vnímám
svou nominaci a možnost si v roce 2014
zahrát za naši reprezentaci pod vedením
trenéra Vladimíra Růžičky.
A vaše plány a přání do budoucna?
Má přání do budoucna je být zdravý
a mít kolem sebe lidi, kteří mi důvěřují
a mají mě rádi.
Tímto vám chci poděkovat, že mám
možnost všem, kdo měli trpělivost dočíst mé řádky do konce v tomto vánočním čase popřát krásné Vánoce a šťastný
nový rok 2018.

Vladimir Eminger

I my vám přejeme krásné a klidné
Vánoce a hodně štěstí a úspěchů nejen
v příštím roce. Děkujeme za rozhovor.
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