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

7. lomský ples tradičně nezklamal
Dne 11. února letošního roku se ko
nal v sále kulturního domu již tradiční
7. Lomský ples, který svou úrovní
a bohatým programem ani letos ne
zklamal. Vzácným hostem se le
tos stala ministryně pro místní roz
voj Karla Šlechtová (na spodním
snímku vpravo se starostkou Kateřinou Schwarzovou). Zcela naplněnému

sálu vévodila skvělá výzdoba a nápa
ditý catering a plesovým hostům se
představila hudební skupina Jaroslava
Průši Elán Revival se synem, zpě
vák Elvis Presley Revival, své umění
předvedli tanečníci standardních
a latinskoamerických tanců, Elektric
Boogie a kouzelník. O půlnoci pak če
kalo hosty překvapení v podobě vel

kolepého ohňostroje, podbarveného
podmanivou hudbou. Ke všeobecné
spokojenosti také přispěla bohatá
tombola. Poděkování patří všem orga
nizátorům plesu a také všem návštěv
níkům, kteří se skvělou zábavou pro
tančili až do brzkých ranních hodin.
Nezbývá než se těšit na v pořadí již
8. lomský ples v příštím roce.

Upozorňujeme občany města Lom, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 6/2012 o místním poplatku ze psů, je termín splatnosti
místního poplatku ze psů

31. března 2017.
Poplatky lze uhradit na účet č. 1041418379/0800 u ČS a. s., variabilní symbol 1341, specifický symbol = č. identifikační známky
na psa, dále můžete uhradit poplatek přímo v pokladně městského úřadu. Částka činí 250 Kč za prvního psa (375 Kč za každého
dalšího). Držitel pobírající důchod jako jediný zdroj příjmu hradí
75 Kč za prvního psa (110 Kč za každého dalšího).
Pokud již psa nevlastníte, případně jakékoli jiné změny (např.
změna majitele, očipování) oznamte do 15 dnů od vzniku skutečnosti na městském úřadě, kancelář č. 5, Petra Baxová, tel.
476 769 870, email: baxova@mesto-lom.cz.
Na uvedených kontaktech můžete rovněž požádat o zaslání složenky k úhradě poplatku.

Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově
Zlepšení kvality života obyvatel na
venkově, propojování místních aktérů,
získávání a rozdělování dotačních pro
středků i podpora turistického ruchu
v regionu je cílem Místních akčních
skupin (MAS). Jsou důležitým člán
kem komunitně vedeného místního
rozvoje v České republice. S jejich po
mocí se opravovaly hasičské zbrojnice,
místní komunikace, knihovny, soko
lovny, křížky a kapličky, stavěly spol
kové domy, hřiště, muzea, rozhledny
nebo naučné stezky. V letech 2007 až
2013 získaly MAS na realizaci strate
gických plánů rozvoje regionů z Pro
gramu rozvoje venkova (PRV) 5,3 mi

liardy korun. V programovacím období
2014–2020 by tato částka měla být
více než trojnásobná. MAS se budou
nově podílet také na budování rodin
ných a komunitních center, budou pod
porovat sociální podnikání, agroturis
tiku nebo regionální výrobu.
„Místní akční skupiny ale nevznikly
primárně jen kvůli finančním prostřed
kům, které mohou rozdělovat – to je
přidaná hodnota,“ říká předseda Ná
rodní sítě Místní akční skupiny ČR
Václav Pošmurný. Motivací pro za
ložení MAS, a to už od jejich vzniku
v Evropě v roce 1991, je podle něj pře
devším snaha spojit partnery v regionu.
MAS se pak pro ně stávají mentorem,
který je vede celým procesem – posky
tuje jim poradenský servis, konzultace
při psaní projektů, pomáhá s jejich re
alizací i zajištěním udržitelnosti, ale
především je propojuje.

Činnost MASek podporuje i mini
str zemědělství Marian Jurečka: „Mi
nisterstvo zemědělství vždy podpo
rovalo rozvoj venkovských aktivit

na místní úrovni, protože pouze lidé,
kteří v daném území sami žijí, mo
hou mít nejlepší povědomí o konkrét
ních potřebách jeho rozvoje a dalšího

zvelebení. Právě Místní akční sku
piny sdružující obce, místní podni
katele, zemědělce i další aktéry, stojí
v první linii veřejných zájmů, kdy
se dá něco hmatatelného ke zlepšení
podmínek místních obyvatel skutečně
zrealizovat. Ministerstvo zemědělství
má bohaté zkušenosti s naplňováním
metody Leader z minulého programo
vacího období a i do budoucna se jeví
nabídka z Programu rozvoje venkova
v tomto ohledu jako nejatraktivnější
a nejlépe uchopitelná. Jsme připraveni
naše působení v tomto ohledu dále vy
hodnocovat a ve střednědobém hori
zontu ještě vylepšovat ve prospěch ře
šení nejpalčivějších problémů, které
venkov potkávají, abychom zabrá
nili odchodu zejména mladých lidí do
měst a venkovu vrátili jeho obraz kul
Pokračování na str. 3
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Základní škola a Mateřská škola Lom n Základní škola a Mateřská škola Lom

Tvořili jsme „Valentýnky“, pomáhaly lesní zvěři, vypravili se za kulturou,
nahlédli do ptačího života a oslavili jsme Masopust
Druhý měsíc v roce se v naší školce
nesl tak trochu v duchu dobročinné po
moci a rozdávání radosti druhým. Ne
zapomněli jsme ani na kulturní vzdě
lávání, nabývání nových vědomostí
a vlastní zábavu a potěšení.
V úterý 14. února jsme si připo
mněli svátek sv. Valentýna – tak, jak
o něm vypráví historická tradice a le
genda. S dětmi jsme si povídali o tom,
kdo svatý Valentým byl, jakými skutky
se proslavil a co bylo v jeho životě nej
důležitější. Pomohli jsme si obrázky
a pracovním listem s malým domácím
úkolem. Na přáníčkách, která děti vě
novaly především maminkám a tatín
kům, si děti daly opravdu záležet. Pří
jemné tvoření obohatily nejrůznější

techniky, kterými jsme trénovali peč
livost, trpělivost, čistotu práce, rozvoj
jemné motoriky, fantazii a tvůrčí do
vednosti.
Původně plánovanou lednovou vy
cházku za lesními zvířaty ke krmelci
jsme z důvodu dlouhodobé smogové
situace museli odložit a s batůžky pl
nými ovoce, zeleniny, suchého pečiva
a kaštanů jsme se do lesa vypravili až
v únoru. Děti prožily dobrodružnou
cestu přes zasněžené a zledovatělé pole
a z pomoci zvířátkům měly opravdo
vou radost.
V úterý 21. února jsme se objedna
ným autobusem všichni vypravili na
hudební pohádku do docela velkého
divadla v Litvínově, kulturní a vzdělá

vací prožitky obohatil také kouzelník
a chovatel ptactva, který v posledním
únorovém týdnu navštívil naší školku
se zábavným a poučným programem.
Nejveselejší chvíle prožívaly děti
při oslavách Masopustu v naší školce.
Karnevalem s tradičními maskami
a masopustní zábavou jsme završili po
vánoční mezidobí, které ukončila pope
leční středa uprostřed jarních prázdnin.
Po nich se sejdeme již v předveliko
noční době, kterou věnujeme zejména
rukodělnému tvoření na velikonoční
jarmark, knihám, jež jsou charakteris
tické pro březen – měsíc knihy a také
prvotním znakům nadcházejícího jara.
Všichni se na něj moc těšíme!
Jitka Strýhalová

Saunování a podpora zdravého
životního stylu v MŠ Loučná
Během měsíce února jsme dva
krát využili saunu ve školce. Pro ně
které děti to byla úplně první zkuše
nost. Zvládly to výborně i ty nejmenší
děti a podruhé se těšily ještě víc. Do
konce na ně čekalo překvapení, ka
ždý si mohl vybrat krásnou barevnou

osušku s pohádkovým motivem, které
byly do školky nově zakoupeny. Po
prohřátí a otužení si děti doplnily te
kutiny a pak příjemně unavené rela
xovaly u pohádky a těšily se na další
saunování.
Kateřina Chalupná

Pečovatelská služba města Lom
Návštěva předškoláků Všeználků
v 1. třídě ZŠ Lom
Poznáváme a objevujeme stále nové
prostředí. A v jednom takovém, které
zanedlouho budeme navštěvovat každý
den, jsme se byli podívat. Ano už brzy
opustíme prostory mateřské školky a za
čneme svou další etapu života ve škole
základní. Na návštěvu do školy jsme jeli
autobusem městské hromadné dopravy.
Ve škole na nás čekala paní školnice
a ukázala nám, kam si děti odkládají
své oblečení. Jedna šatna byla připra
vena i pro nás. Většina dětí byla pře
kvapena z velkých prostor i pěknou vý
zdobou chodeb a schodiště.
A šup najednou jsme byli ve škol
ních lavicích a po přivítání jsme se

hned zapojili do činnosti a aktivit,
které si pro nás i pro prvňáky připra
vila paní učitelka Andrea. Nejprve
jsme objevovali krásu českého jazyka
a druhou hodinu i matematiky. Vy
zkoušeli jsme si psaní na tabuli, sou
těže, různé skupinové hry i samostat
nou práci a zjistili jsme, že i ve škole
je to zábava. Přišel se na nás podívat
i pan ředitel. Po výborné svačině, kte
rou nám připravily paní kuchařky ve
školní jídelně, jsme se zase vrátili au
tobusem do naší malé školky.
Děkujeme za pozvání a moc pěkně
připravené činnosti paní učitelce a dě
tem z 1.A.

Rádi bychom Vám touto cestou nabídli naši pomoc, for
mou poskytnutí pečovatelské služby, která je určena osobám
s pobytem na území města Lomu.
Posláním pečovatelské služby města Lom je poskytovat
pečovatelské služby, v přirozeném domácím prostředí, které
klientům umožňuje zachovat si v maximální míře svůj dosa
vadní způsob života, kompenzuje jejich sníženou soběstač
nost a oddaluje nutnost ústavní péče. Poskytované služby po
máhají zachovávat důstojný život klientů ve své domácnosti,
zajištění klidného a spokojeného žití se zachováním vazeb
na své blízké, přátele a příbuzné.
Cíle pečovatelské služby:
n podpora klienta udržet si co nejdéle soběstačnost a samo
statnost
n spolupracovat s klientem a jeho rodinou
n umožnit klientům žít co nejdéle v přirozeném prostředí
n umožnit klientovi být v kontaktu s rodinou a se svými
známými
n zkvalitňovat služby ze strany pracovníků
n pomocí pečovatelských služeb motivovat klienta k sobě
stačnosti a samostatnosti
n spolupracovat s úřady a organizacemi k zajištění či zlep
šení situace klienta.
Cílová skupina:
Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením od 27 let
a senioři. Věková struktura cílové skupiny je – dospělý (27–64
let), mladší senioři (65–80 let) a starší senioři (nad 80 let).
Jaké služby poskytujeme?
1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
např. pomoc a podpora při podávání jídla a pití, při oblé
kání a svlékání, při prostorové orientaci
2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, např. pomoc při úkonech osobní hygieny,
při základní péči o vlasy a nehty
3. pomoc při zajištění stravy, např. dovoz nebo donáška
jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, podání jídla a pití
4. pomoc při zajištění chodu domácnosti, např. běžný úklid
a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, po
moc při zajištění velkého úklidu domácností, např. se
zónní úklid nebo úklid po malování, běžné nákupy a po
chůzky, praní, žehlení

5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
např. doprovod k lékaři, na úřady, na orgány veřejné
moci a instituce poskytující veřejné služby a doprová
zení zpět
Podrobné informace (rozsah služeb, ceny za poskytované
služby atd.) Vám ochotně poskytneme na dále uvedených
kontaktech.
Místní a časová dostupnost:
Pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech občanů
města Lomu včetně domácností penzionů pro seniory (Lom,
Československé armády 487, Lom-Loučná, Novostavby
124), kde jsou sídla pečovatelské služby a penzionu pro se
niory (Lom-Loučná, Novostavby 123).
Pečovatelská služba se poskytuje:
Pondělí 09:00 – 11:00 hod.
Úterý
09:00 – 11:00 hod.
Středa 09:00 – 11:00 hod.
Čtvrtek 09:00 – 11:00 hod.
Pátek
09:00 – 11:00 hod.
Sobota 09:00 – 11:00 hod.
Neděle 09:00 – 11:00 hod.
V případě potřeby a po dohodě s klientem lze poskytnou pe
čovatelskou službu i v jiném časovém rozsahu.
Základní principy poskytování pečovatelských služeb:
Kvalitně, odborně, bezpečně, individuálně s respektem k po
třebám a osobnosti klienta.
Kontakty: telefonické, osobní, e-mailové:
n Jaroslava Brzákova, DiS., vedoucí OVVSVKaZ – soci
ální pracovník
Město Lom se sídlem MěÚ Lom, nám. Republiky 13/5
Tel.: 476 869 863, e-mail: brzakova@mesto-lom.cz
n Blanka Čevonová, úředník OVVSVŠKaZ
Město Lom se sídlem MěÚ Lom, nám. Republiky 13/5
Tel.: 476 869 864, e-mail: cevonova@mesto-lom.cz
n na webových stránkách Města Lom www.mesto-lom.cz
n v registru poskytovatelů sociálních služeb http://iregistr.
mpsv.cz/socreg.
n v sídlech pečovatelské služby:
Lom – Loučná Novostavby 124, tel.: 704 070 836
Lom, Československé armády 487, tel.: 704 070 842
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Místní akční skupiny pomáhají...
Dokončení ze str. 1
turního a přírodního dědictví pro ce
lou naši společnost.“
MAS je nezávislým společenstvím
občanů, neziskových organizací, sou
kromé podnikatelské sféry a veřejné
správy (obcí, svazků obcí a státních in
stitucí). Je založena na principech míst
ního partnerství, jehož cílem je podpora
a rozvoj venkova. Snaží se koordino
vat a sjednotit zájmy obyvatel regi
onů, které zastupují. Komunitně vedený
místní rozvoj, respektive metoda LEA
DER, kterou MAS uplatňují, přispívá
k lepšímu zacílení podpory na potřeby
daného venkovského území a k rozvoji
spolupráce místních aktérů. Díky tomu
jsou MAS důležitým článkem při roz
dělování finančních prostředků z Evrop
ské unie i národních zdrojů.
„Místní akční skupiny by měly vý
razně přispívat k lepšímu životu v jed
notlivých regionech naší republiky
a díky znalosti lokálního prostředí
efektivněji řešit konkrétní problémy…
Místní akční skupiny tak mají skutečný
potenciál naplnit smysl své existence
a výrazně zlepšit konkurenceschopnost
jednotlivých regionů,“ uvedla nedávno
ministryně pro místní rozvoj Karla
Šlechtová.

Blahopřejeme
jubilantům
V měsíci březnu slaví svá významná životní jubilea tito občané našeho města:
Elena Drdlíková
Rastislav Onufer
Pavel Němec
Vlasta Hříbalová
Soňa Židová
Jiří Vlček
Zdeněk Doležal
Marie Valouchová
Miroslava Hasenöhrlová
Jaroslav Hofner
Jiří Bíle
Hana Groulíková

V rámci svých aktivit vytváří MAS
strategii rozvoje, která definuje směry,
jimiž by se měl daný region vydat. Na
plňovat tuto strategii se pak daří díky
partnerství a spolupráci aktivních je
dinců a subjektů sdružených v MAS.
V programovacím období 2014–2020
se objevil nový pojem používaný pro
využití metody LEADER, a to Komu
nitně vedený místní rozvoj (CLLD).
Také jeho nástrojem je zapojení ob
čanů na místní úrovni do hledání od
povědí na sociální, environmentální
a ekonomické výzvy. Jsou shrnuty
v Strategii komunitně vedeného míst
ního rozvoje (SCLLD), která se vzta
huje k území dané MAS.
Realizace těchto strategií bude fi
nancována z různých fondů – Integro
vaného operačního programu (IROP),
Operačního programu Zaměstnanost
(OP ZAM), Operačního programu Ži
votní prostředí (OPŽP) a Programu
rozvoje venkova (PRV).
První MAS v České republice
vznikly v roce 2002. V současnosti
je jich 180, a to v územní působnosti
5 873 obcí, v nichž žije 6,1 milionu oby
vatel, což je 58 procent populace České
republiky. Činnost MAS je financována
z Integrovaného regionálního operač
ního programu (IROP), členských pří
spěvků, dále půjčkami, granty a úvěry
krajů nebo výnosy organizace, které
MAS poskytují.
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Lomští senioři

Lomský ples seniorů se stává krásnou tradicí
Dne 4. března tohoto roku uspo
řádalo město Lom pro své seniory
v pořadí již 2. ples seniorů. I tento se
stává podobně jako reprezentační ples
města krásnou tradicí a poděkováním
našim seniorům za jejich celoživotní
práci. Ples zahájila starostka města
Kateřina Schwarzová spolu s radními

Martinou Šípovou a Bronislavem
Schwarzem. K tanci zahrála taneční
skupina Sonet, své umění předvedli
tanečníci latinskoamerických a stan
dardních tanců a celou akci výborně
odmoderoval Radek Jirgl. Hlavním
bodem večera bylo vystoupení stálic
české hudební scény Karla Štědroně

a Pavlíny Filipovské, kteří svými
písničkami přispěli k už tak skvělé
náladě celého večera. A pomyslnou
třešničkou na dortu bylo losování
skvělých cen tomboly, které si od
nesli šťastní lomští výherci. A tak se
již nyní těšíme na ten příští již 3. ples
lomských seniorů v příštím roce.

Šatna ve školce v Lomu
část Loučná je v novém

Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví, štěstí
a životního optimismu.

Vzpomínáme

Noc derseNem
s AN
2017

Tipy na volný čas od 15. 3. do 15. 4. 2017

Dne 10. března tomu bylo 5 let, kdy
nás navždy opustil milovaný syn,
vnuk Vít Pařík. Stále vzpomínají
rodiče a prarodiče. Dne 26. března
by se dožil 23 let.

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají. Dne 4. 3. 2017 jsme vzpomněli 1. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil náš milovaný tatínek, dědeček, strýček, pan Zdeněk Šíp.
S láskou stále vzpomínají dcera Lucinka s rodinou a syn Honzík s rodinou. Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

vernisáž Výstava 11. stíhací letecký pluk Žatec – Muzeum Most,
od 17.00 hod.
18. 3.
Dětský karneval – Kulturní dům Lom, od 16.00 hod.
18. 3.
Probouzení medvědů hnědých – Zoopark Chomutov, od 14.00 hod.
19. 3.
Taneční zábava s Hvozdovými – Citadela Litvínov, od 16.00 hod.
19. 3.
Offroad – safari: po stopách 2. sv. války na Mostecku – Litvínov, štáb
Rico, od 10.00 hod.
21. 3.
Hobojový recitál Jana Kopicová – Zámek Valdštejnů Litvínov,
od 19.00 hod.
23. 3.
divadlo Blázinec – Docela velké divadlo Litvínov, od 19.00 hod.
24. 3.
koncert UDG+OVOCE+TROCHA KLIDU – ATTIC music klub
Litvínov, od 20.00 hod.
24. 3.
Folková kavárna Stráníci – Docela Velké divadlo Litvínov, od 19.00 hod.
24. 3.
koncert Hudra Praha Band: V pivu je totiž Bůh… – Ponorka Litvínov,
od 20.00 hod.
25. 3.
dětské divadlo Princ Bajaja – Docela velké divadlo Litvínov,
od 16.00 hod.
25.–26. 3. Workshop „Portrét a Akt v přirozeném světle“ s Robertem Vano
– zámek Červený Hrádek Jirkov, od 10.00 hod.
27. 3.
divadlo Zabiják Joe – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
29. 3.–23. 4. Velikonoční výstava – Zámek Valdštejnů Litvínov
29. 3.
koncert 4 VOICES – Café Bar Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
31. 3.
koncert URRAGAN ANDREW + REGGAE ORTHod.OX – Citadela
Litvínov, od 20.00 hod.
31. 3.
Noc s Andersenem, nocování v knihovně se Čtyřlístkem – Městská
knihovna Lom
do 31. 3. soutěž Nejhezčí Lomská kraslice – Městská knihovna Lom
do 31. 3. Březen měsíc čtenářů – soutěže, kvízy a besedy v knihovně
– Městská knihovna Lom
2. 4.
Taneční zábava Sólisté Mostečanky – Citadela Litvínov, od 16.00 hod.
6. 4.
divadlo Ani spolu, ani bez sebe – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.

ilustrace © Jaroslav Němeček

16. 3.

Městská knihovna Lom

31.3.2017
17. ročník mezinárodní akce k podpoře
dětského čtení probíhá na mnoha místech
Čech, Moravy, Slezka, Slovenska, Polska,
Slovinska, Ukrajiny a Českých škol bez hranic.
Patronem 17. ročníku pohádkového
nocování jsou hrdinové Čtyřlístku
a jejich výtvarník Jaroslav Němeček.

Klub dětských knihoven SKIP ČR

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LOM

a ......................................................
pořádají v pátek 31.března 2017
Noc s Andersenem 2017
Účast dětí je zapotřebí dopředu domluvit s organizátory.

více na www.nocsandersenem.cz

AKCE PRO DĚTSKÉ ČTENÁŘE VE VĚKU 7 - 13 LET.
INFORMACE A PŘIHLÁŠKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ V LOMU, TEL. 476 769 874
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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
Firma Portas působí v Lomu již více
než 20 let a za tu dobu se již dostala do
podvědomí široké veřejnosti a to nejen
té lomské. Její majitel Ing. Přemysl Ni
grin nejen že město podporuje při růz
ných akcích, ale snaží se vlastním při
činěním zvelebit i jeho vzhled. Strávili
jsme s ním příjemný rozhovor, a to ne
jen o podnikání.
Pane Nigrine, jaké byly vaše podnikatelské začátky?
Podnikám jako živnostník již od
roku 1993. V roce 1994 jsme od města
Lom koupili dům na Osecké ulici čp.
337, který byl v dezolátním stavu. Zre
konstruovali jsme ho a v zadní části
postavili skladovou halu. Naším prv
ním záměrem zde bylo zavést prodej
a pronájem hliníkového lešení němec
kého výrobce Altec. Vzhledem k teh
dejší situaci na trhu jsme však od zá
měru ustoupili a hledali jinou aktivitu.
Začátek spolupráce s firmou PORTAS
předznamenala náhoda, kdy můj otec
našel v novinách inzerát firmy Portas
Deutschland nabízející zajímavý vý
robní program. Na inzerát jsme odpo
věděli, záhy poté jsme prošli důklad
ným školením v mateřském závodě ve
Frankfurtu a tím se nastartovala v roce
1996 úspěšná spolupráce se silným ně
meckým partnerem PORTAS, která je
založená na principu franšízy. Začátky
nebyly jednoduché, bylo nutné upra
vit tehdy ještě prázdné prostory pro za
vedení výrobního programu PORTAS.
Kancelářskou část domu jsme pojali
úsporně, takže jsme rádi odkoupili vy
řazené psací stoly a doplnili je starými
skříněmi z rodinných zásob. Adeptem
pro technické muzeum by dnes mohl
Daniel Cvrček (roč. 2001 – jen
tak pro zajímavost byl prvním naro
zeným dítětem v našem městě v no
vém tisíciletí) žije s rodiči v Loučné,
studuje 1. ročník Gymnásia T. G. Ma
saryka v Litvínově a 7. rokem hraje
Florbal za SK Bivoj Litvínov. Flor
bal je zábavný, herně atraktivní a dy
namicky se rozvíjející sport. Aktu
álně se jedná o druhý nejpopulárnější
sport v ČR, hned po fotbale. Prostředí
florbalových soutěží nabízí kolektivní
souhru, nutnost si pomáhat a v jiných
sportech málo vídané přátelství. A SK
Bivoj je dlouhodobě nejúspěšnějším
florbalovým klubem v Ústeckém kraji
s více než 15letou tradicí.
S Danielem jsme si popovídali
o jeho koníčcích, rodině a také o tom,
co by jednou v životě chtěl dělat.
Danieli, aktivně hraješ florbal
za litvínovský klub. Kdo tě přivedl
k tomuto sportu?
S florbalem jsem začal před 9 lety
a vděčím za to svému nevlastnímu
otci, na kterého jsem se chodil dí
vat, když hrál s mosteckým týmem.
Netrvalo dlouho a tento sport mě za
čal více zajímat a tak mě rodiče při
hlásili do florbalového kroužku na
základní jazykové škole, kam jsem
chodil. Dva roky jsem tam trénoval
základy, ale nikdy jsem nehrál zá
pas. Když jsem dostal nabídku tré
novat v SK Bivoj Litvínov, měl jsem
zprvu obavy jak to zvládnu, ale tento

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.

Více než 20 let na trhu
být psací stroj, na kterém jsme tehdy
psali faktury pro zákazníky. Stejně tak
se do minulosti propadl fax nebo ze
lená Škoda Favorit. Jednoduché tehdy
nebylo ani vyřízení a splácení potřeb
ného úvěru. Prioritou však bylo začít
vyrábět. Pustil jsem se do toho s mla
dickou vervou mých tehdejších 26 let
a začali jsme renovacemi dveří a zá
rubní, což děláme dosud. Na nelehké
začátky dnes vzpomínáme s úsměvem.
Jakým jste vlastně původním povoláním?
Mou původní profesí je elektřina.
Vystudoval jsem České vysoké učení

technické v Praze, obor automatizace
a silnoproudá elektronika. I když mám
svůj obor rád, profesionálně se mu ne
věnuji. Občas mne to zamrzí, ale práce
s lidmi mne baví a radost mi přinášejí
četní spokojení zákazníci. Důležitou
roli pro mne hraje i skutečnost, že za
mnou zůstává něco hmatatelného, po
ctivě vyrobeného.
A jaký je váš sortiment?.
Jak jsem se již zmínil, první vlaštov
kou byly renovace dveří a zárubní, po
stupně jsme přidali renovace schodišť
a také montáže pnutých stropních pod
hledů. S vývojem trhu jsme se začali

Ing. Přemysl Nigrin se zaměstnanci firmy PORTAS

hlavně specializovat na výrobu a mon
táž certifikovaných bytových bezpeč
nostních dveří FESTA. Bezpečnostní
dveře FESTA jsou naší vlastní značkou
od roku 2013, kdy jsme odkoupili ce
lou výrobu tradičního českého výrobce,
pana Houšky z Bělbožic u Rakovníka.
Dveře FESTA vyrábíme od základu na
zakázku, většinou do stávajících zá
rubní, takže odpadnou pracné a kom
plikované zednické práce. U původ
ních zárubní využijeme letité zkušenosti
s renovacemi PORTAS, takže i stará zá
rubeň ke dveřím FESTA vypadá jako
nová. Počet vyrobených bezpečnostních
dveří se rok od roku zvyšuje. Našimi zá
kazníky jsou nejen majitelé, ale i nájem
níci bytů, kteří si chtějí zabezpečit svůj
majetek a domov před nenechavci, jichž
neubývá, spíše naopak. Kromě konco
vých zákazníků jsme dodávali například
i vchodové bezpečnostní dveře pro by
tové družstvo v Žatci. Dalšími z odbě
ratelů jsou naši partneři v různých mís
tech republiky. Síť svých partnerů se
snažíme stále rozšiřovat.
A jak se vám podniká v dnešní
době plné konkurence?
Současná doba není pro podnikání
zrovna lehká, každý zákazník hledí na
peníze a snaží se co nejvíce ušetřit. Je
to pochopitelné. Kvalitní zabezpečení
však bohužel není zrovna levnou zále
žitostí. Problém vidím v malé osvětě
a hlavně v laciných a nekvalitních vý
robcích z dovozu. My svým zákazní
kům poskytujeme odborné poraden
ství, aby mohli porozumět potřebám
a možnostem ohledně zabezpečení
a mohli se pak rozhodnout, zda vy
užijí našich služeb. Investovat peníze

Daniel Cvrček – v srdci naše síla jest
sport mě chytl, zapadl jsem mezi ko
lektiv a časem se florbal stal součástí
mého života Florbal byl také důvod,
že jsem dal po skončení základní
školy přednost litvínovskému gym
náziu před teplickým. Florbal vypadá
méně náročný než jiné sporty, ale
opak je pravdou, pokud se tomu chce
člověk věnovat naplno a něco doká
zat. Je tam důležitá týmová práce, vy
trvalost a snaha. Dodržovat termíny
tréninků je základ. Velmi důležitá je
také morálka a soudržnost v týmu,
a tak pořádáme spoustu dalších aktivit,
jako jsou prázdninové turnaje u nás
i v zahraničí, soustředění a různé vý
lety. Všichni v týmu se dobře známe
a i s občasným skřípáním spolu vy
cházíme a to je u kolektivního sportu
jako je florbal velmi důležité, po
dle motta našeho klubu „v srdci naše
síla jest“. Mimo hráče v týmu také
zastávám funkci asistenta trenéra
v týmu přípravky a to mě také moc baví
a i přes časovou náročnost rád učím
děti, tak jak učili kdysi mě.
Jsi určitě hodně časově vytížený,
jak se ti daří skloubit sport s určitě
náročným gymnaziálním studiem
a co považuješ za své největší úspěchy a máš ještě vůbec čas zabývat se
také něčí jiným?
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Trénujeme 3 x týdně v hale a zbylé
dva dny věnuji tréninku přípravky.
Zápasy jsou většinou o víkendech.
Je to časově náročné, ale zatím se mi
daří vše skloubit se školou, to by ji
nak ani nešlo. Za svůj největší osobní
úspěch považuji minulou sezonu, kdy
jsem patřil mezi top 10 hráčů s nej
více body v lize a chvíli jsem se držel
na 1. místě. Za to jsem byl vzhledem
k celkově vysokému počtu hráčů v lize
velmi rád. Za další kolektivní úspěch
považuji postup do vyšší ligy a dále

je to každoroční účast na mezinárod
ním turnaji Prague Games, kde máme
s týmem možnost změřit síly s týmy ji
ných zemí a dokonce se nám podařilo
porazit týmy florbalové kolébky, jako
je Švédsko a Finsko. Jsem rád, že mě
k florbalu přitáhla rodina a podržela
mě i ve špatných chvílích, kdy jsem
uvažoval, že skončím. Jsem vděčný
za všechny zápasy, na které mě vozili
a fandili a za to, že mi hradí všechny
náklady, které se sportem souvisí. Bez
jejich podpory bych se nejspíš teď jen

Daniel Cvrček v dresu SK Bivoj Litvínov, a při zápase (číslo 81)

do funkčního zabezpečení je prevence,
která se určitě vyplatí. Už proto, že
v případě vykradení nevznikají jen ma
teriální škody, ale i škody psychické,
s jejichž následky se člověk obvykle
vyrovnává dlouho a obtížně.
A vaše plány do budoucna?
Díky svým letitým zkušenostem
s renovacemi dveří, zárubní, schodišť
a s dalšími možnostmi úprav a rekon
strukcí interiérů můžeme zákazníkům
nabídnout širokou a ucelenou škálu
služeb. Soustředit se pak chceme na
nabídku technologicky vyspělejších
systémů zajištění bezpečnosti bytů.
Poslední novinkou je například elek
tromechanická bezpečnostní vložka
ENTR od firmy MUL-T-LOCK. Dveře
se pak dají ovládat například i aplikací
v mobilním telefonu.
Chcete něco dodat na závěr?
Rád bych touto cestou poděkoval
za podporu ze strany města Lom, která
se projevila například v možnosti od
koupení bytového domu Osecká 371.
Tento dům sousedící s provozovnou
PORTAS má dnes již novou žluto-še
dou fasádu. Dům chceme kompletně
zrekonstruovat a poté opravené byty
nabídnout k pronájmům. Poděkovat
bych chtěl rovněž svým zaměstnan
cům a spolupracovníkům, kteří byli
a jsou důležitými spolutvůrci hodnot
firmy. Nejdůležitější v životě je však
rodina, hlavně pak podpora a trpělivost
mé manželky Jany, která se mnou sdílí
léta podnikání a podporuje mne.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
hodně úspěchů v životě i podnikání.
tak válel doma. O volném čase si cho
dím zaběhat, což je také součást tré
ninků a když mi zbyde čas rád si vyra
zím s přáteli. Navíc mě od dubna čeká
dvouletá práce na vědeckém projektu
v programu středoškolská odborná
činnost, konkrétně se bude jednat o or
nitologický výzkum chování, výskytu
a mapování vodního ptactva na vod
ních plochách v Horním Jiřetíně. Vý
zkum budu provádět spolu s pracov
níky Oblastního muzea v Mostě.
A po gymnáziu určitě plánuješ
studium na vysoké škole. Jaké máš
plány do budoucna?
Budoucnost nijak zvlášť neplánuji,
chci hlavně dostudovat a jít na vyso
kou školu. Táhne mě to k biologic
kým oborům. A také bych se chtěl po
kusit zůstat co nejdéle u florbalu, jako
hráč nebo trenér. Nejbližší cíl mám
udržet se v tabulce nejlepších střelců,
natrénovat další sezonu, postoupit do
vyšší ligy a mít dobré výsledky na le
tošních Prague Games. Časem bych
chtěl nastoupit za A-tým mužů a pro
sadit se tam. A také bych chtěl vytré
novat svého mladšího bratra, který
nastupuje za tým do přípravky a i přes
jeho neposlušnost bych chtěl aby šel
ještě lepší cestou než já a mohl toho
ještě více dokázat.
A my ti přejeme hodně úspěchů
a síly nejen v srdci. Děkujeme za
rozhovor.
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