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HASIČSKÉ TECHNIKY

MĚSTO LOM

Zahájení turistické sezóny
v Krušných horách
Krušné hory jsou v letních měsících oblíbenou destinací pro cyklistiku i pěší turistiku. Cykloregion
Krušné hory nabízí síť šesti set kilometrů okružních cyklotras na české
i německé straně Krušných hor. Krása
vodních přehrad, rašelinišť a skalních
útvarů i divokost horských luk je pro
mnohé ještě stále neobjevenou oblastí
a pro pěší a především cyklisty představuje ideální místo k objevování zapomenutých koutů.
Turistickou sezónu pro cyklistiku
i pěší turistiku zahajuje Destinační
agentura Krušné hory ve spolupráci
s partnery 14. a 15. května. Sobotní
akce se koná v Lesné v Krušných horách. Připravena je Férová snídaně
z místních produktů, která se uskuteční
v prostorách Krušnohorského lidového
domu a okolních lukách pod vedením
členek Horského klubu Lesná v tradičních krušnohorských krojích. Cyklisté mohou pořádat vyjížďky po Krušnohorské magistrále v okolí Lesné
v různě náročných okruzích. Po Krušných horách je provedou cykloprůvodci, kteří jim nejen ukážou tu nejvhodnější trasu, ale také upozorní na
přírodní zajímavosti v okolí cyklostezek. Pro pěší turisty je určena výuka
nordic walking chůze. Na své si přijdou také děti, které se mohou zúčastnit soutěže zručnosti na horských koloběžkách. Po celý den bude možné
ve stáncích nakoupit regionální certifikované produkty. Vyzkoušet si mohou
návštěvníci areálu jízdu na elektro kolech, případně si půjčit kola v mobilní
cyklopůjčovně. Pro všechny turisty
i cyklisty je určen koncert kapely
Nebe. Sobotní den završí táborákem.
Na Lesnou budou vypraveny rekreační
autobusové linky z Duchcova, Bíliny,
Jirkova a Litvínova. V místě je možné
parkovat, případně se ubytovat.
Zahájení turistické sezóny v Krušných horách pokračuje také v neděli.

Tentokrát se turisté sejdou na Moldavě.
Tady je zahájení turistické sezóny spojeno s oslavami výročí 670 let od první
písemné zmínky o Moldavě. V rámci
zahájení turistické sezóny bude slavnostně otevřeno Malé moldavské muzeum v Knihovně A. Branalda na Moldavě. Hlavním turistickým lákadlem je
ale HUDY Moldavský půlmaraton hor-

ský kros přes Pramenáč – trasy 24 km
/ 14 km / 6 km, také jako nordic walking, či běh se psem. K dobré náladě přispěje kapela Pumpičky a ventilky a Divadlo Mazec.
Partnery zahájení turistické sezóny 2016 jsou Ústecký kraj, Centrum
Lesná, HUDY Most, Sport areál Klíny,
obec Moldava

Očkování psů 2016
Veřejný prostor u přírodního areálu
Bomba
Tradiční pouťové trhy a atrakce pro malé i velké návštěvníky

DOPROVODNÉ AKCE
VÝSTAVA CHOVATELŮ DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
VÝSTAVA HOLUBŮ A EXOTŮ
VÝSTAVA SUKULENTŮ A KAKTUSŮ

Vážení občané,
upozorňujeme vás, že dne 16. 5. 2016 od 17 do 18 hodin naproti bývalé Jednotě a dne 18. 5. 2016 od 17 do 18 hodin před budovou MěÚ v Lomu se uskuteční očkování psů.
Poplatek za povinné očkování je ve výši 100 Kč a za nepovinné očkování tzv. kombinace je ve výši 300 Kč.
Aplikace provede paní MVDr. Emílie Klečková.
Dále upozorňujeme majitele, aby své psy vybavili košíkem (náhubkem) a měli je na
vodítku! Také vás prosíme, abyste uklízeli psí exkrementy.
Děkujeme.
Kateřina Schwarzová, starostka města

http://www.mesto-lom.cz
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Noc s Andersenem 2016
Noc z pátku 1. 4. na sobotu 2. 4.
strávilo několik lomských dětských
čtenářů v knihovně a zapojilo se tak
do dalšího ročníku knižní a pohádkové akce Noc s Andersenem.
Sešli jsme se vybaveni spacáky, karimatkami a dobrou náladou. V úvodu
jsme děti seznámili s programem společného nocování. Po večeři následovaly skupinové vědomostní soutěže,
týkající se nejznámější knihy H. Ch.
Andersena „Malá mořská víla“, která
tento rok slaví 180 let od svého prvního vydání.
Dávno po půlnoci jsme uléhali do
spacáků příjemně unaveni. Ráno nás
již čekala jen společná snídaně, roz-

Nový altánek, zvířata a my, máme rádi knihy,
čarodějnice – to byl duben v MŠ Lom
dání drobných dárků na památku a návrat domů.
Děkujeme dětem za pěkné chování
a rodičům za důvěru, že nám svěřili
své děti.
Již nyní se těšíme na společné nocování s Andersenem v roce 2017.

Odměnu si odnesli všichni
Do soutěže „O nejhezčí velikonoční výzdobu okna“, pořádanou městem Lom, se přihlásilo devět dětí. Výzdoby okének všech přihlášených byly
moc pěkné, bylo těžké vybrat tři nejhezčí a tak odměnu obdrželo všech devět soutěžících. Gratulaci, čokoládu

Základní škola a Mateřská škola Lom

a pěknou knihu převzali od paní starostky Kateřiny Schwarzové Terezka
Černá, Daniel Gaži, Karel Gaži, Maruška Gažiová, Jitka Gulášová, Valentýnka Vaňová, Matyáš Vaňo, Miroslav
Štírek a Eva Olahová. Všem gratulujeme a děkujeme za účast.

Začátkem měsíce dubna nám na zahradě naší MŠ „vyrostl“ krásný, úplně
nový altánek. V jarních, letních a podzimních měsících se nám stane útočištěm
odpočinku, klidových her, v budoucnu
pravděpodobně také možností, jak se nasvačit v přírodě, ale zejména v horkých
letních dnech v něm děti najdou blahodárný stín a prostor ke svým herním aktivitám mimo dosah spalujících slunečních
paprsků. Stavbu altánku zajistili zřizovatelé města Lom. Děkujeme!
Již od začátku měsíce dubna jsme
se ve školce učili o zvířatech a jejich
potřebách. Zvláštní důraz jsme kladli
na zvířátka, s nimiž děti mohou přijít
do styku nejčastěji, tzn. na zvířata ze
statku, ale zejména na zvířátka chovaná v domácím prostředí. Aby děti
správně a důkladně pochopily náročnost pořízení zvířátek a důležitost následné péče o domácí mazlíčky, dopodrobna jsme si s obrázky, časopisy
i knihami povídali o všem, co péče
o naše domácí mazlíky obnáší. Na toto
téma jsme si také vyrobili plakát, který
byl kolektivní prací Dráčků a naučili
se několik písniček. Abychom naše
téma dostatečně podložili, a aby si
o něm děti co nejvíce zapamatovaly,
rozhodli jsme se za pomoci rodičů našich dětí připravit pro děti osobní prožitek konkrétní pomoci a přispění –
po celý měsíc duben sbíráme granule,
konzervy a ostatní doplňky zvířecí

stravy pro pejsky, abychom následující
měsíc vše s dětmi osobně odevzdali do
psího útulku v Litvínově. Navštívili
jsme také mini „lomskou farmičku“,
která se nachází u rodinného domu
směrem na Mariánské Radčice. Děti
již několik týdnů předem nosily do
školky usušené tvrdé pečivo, v tento
den některé z nich přinesly také zeleninu nebo ovoce. Všechno jídlo jsme
poctivě rozdělili zvířátkům, děti měly
ze setkání a z krmení obrovskou radost.
Ve středu 20. dubna jsme se již tradičně vypravili do Městské knihovny
v Lomu. Paní knihovnice měly pro děti
připravený zábavný a poučný program
plný pohádek, obrázkových knih, soutěží, her i tancování. Děti se dozvěděly
o způsobu fungování knihovny, o jejím
chodu a půjčování knížek, společně si
povídali o různých literárních žánrech
a pozastavili se u pohádkových postav
a hádanek, které děti velmi bavily. Děti
ze třídy Čiperek přinesly do knihovny
krásný dáreček v podobě vyrobené
květiny, paní knihovnice na oplátku
všechny děti „sladce“ odměnily.
Koncem měsíce dubna nás v MŠ
čekal „čarodějný den“. S dětmi jsme
si vyrobili čarodějnici Moranu, kterou
jsme posléze odnesli za bránu školky,
abychom se tak podle tradice definitivně rozloučili se zimou a přivítali
opravdové jaro.
Jitka Strýhalová

Ozdravný pobyt v Nových Křečanech
MĚSTO LOM pořádá od 1. do 5. 8. 2016

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR PRO DĚTI
(od 6 – 15 let )

Informace a přihlášky v Mě knihovně v Lomu,
tel. 476 769 874
MĚSTO LOM

pořádá v rámci příměstského tábora pro děti

Žáci naší školy vyrazili v dubnu do
nádherné zalesněné krajiny Českého
Švýcarska. Ozdravný pobyt byl velice poučný, děti se seznámily s myslivectvím i rybářstvím, pohybovaly se
na čerstvém vzduchu, hrály hry a soutěže ve skupinách, při nichž si užily
si spoustu legrace. Pan myslivec žáky
seznámil s lesnictvím a zajímavostmi
přírody, podrobně jim vyprávěl o lesní
zvěři, předvedl jim zbraně a nejrůznější druhy loveckých nábojů.
Žáci si tak mohli vyzkoušet střelbu
vzduchovkou na terč a někteří byli velice úspěšní. V oblasti rybářství se děti
dozvěděly další důležité informace a každý se pokusil alespoň trochu rybařit.
Neméně atraktivní byl také táborák, na

který si děti sami nasbíraly dřevo a vymyslely si k němu svůj vlastní zábavný
program. Navštívili jsme mufloní oboru,
arboretum či pramen řeky Mandavy.
Mezi dalšími aktivitami byly například
testíky, v nichž žáci uplatnili svoje znalosti, které na tomto pobytu získali, diskotéka, kdy tančil opravdu každý nebo

vytváření veršíků a znaků pro své družstvo. Žáci měli rovněž možnost užít si
houpaček, skluzavky, trampolíny a ti
menší i her na pískovišti. Děti byly moc
hodné a dle ohlasů se jim vše moc líbilo.
Náš pedagogický doprovod je musí jen
pochválit a doufat, že nás do budoucna
čeká další z podobných pobytů.
Dále chceme poděkovat dvěma
sponzorům, kteří se na ozdravném
pobytu našich žáků podíleli. Děkujeme vedení města Lomu za poskytnutí příspěvku na dopravu našich žáků
a Krajskému úřadu Ústeckého kraje za
poskytnutí dotačního příspěvku z programu Pažit 2016.
Mgr. Hokrová, Mgr. Dietrichová,
paní uč. Dočkalová

Také v Lomu jsme vyhnali zimu a přivítali jaro…

Bydlíte v Lomu a máte zájem zúčastnit se zájezdu, zavolejte na tel. 476 769 874,

nebo přijďte osobně do Mě knihovny v Lomu.

CENA DOPRAVY :

DOSPĚLÍ 200,- /os.
DĚTI do 15 let ZDARMA

(Vstupné do Zoo si hradí účastníci sami)
ODJEZD :

07:00 hod. Lom /parkoviště u MěÚ Lom/
07:05 hod. Loučná /otočka naproti bývalé Jednotě/
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Stavění májky se v Lomu již stává tradicí

V Lomu vítáme jaro také prací

Vzpomínáme
I takové zábrany musíme bohužel v Lomu budovat, abychom zabránili některým bezohledným řidičům v parkování na zeleni. Tentokrát v blízkosti penzionů pro seniory.

Nová otevírací doba sběrného dvora

Dne 4. května tomu bude 5 let, kdy
od nás odešel můj syn Zbyněk Jonáš, tam odkud není cesty zpět.
Stále vzpomíná matka a sourozenci.
Kdo jste ho znal vzpomeňte s námi.
Děkuje jeho matka Marie Jonášová

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

dopoledne

pondělí

13.00 – 18.00 hod.

úterý

13.00 – 18.00 hod.

středa

8.00 – 12.00 hod.

čtvrtek

Dne 27. května uplyne 10 let od
úmrtí pan Karla Novotného. Stále
vzpomínají manželka Jindřiška, dcery Petra a Lada s přítelem, vnoučata
Klárka a Honzík, sestra Anna Paarová s rodinou. Za tichou vzpomínku
děkujeme.

Letošní májka, která se skutečně opravdu povedla, nám v Lomu dlouho
nevydržela. Bohužel ji poničili kolegové těch, kteří ji stavěli – dobrovolní
hasiči z Kostomlat.

Dne 13. května 2016 uplyne 1 rok,
kdy nás navždy opustila naše drahá
manželka, maminka a babička paní
Marie Radiměřská. S láskou stále vzpomínají manžel, synové Jiří
a Pepík s Markétou, vnučky Sabinka
a Amálka. Kdo jste ji znali vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Jen větřík nad tvým hrobem tiše
šumí, jen kdo tě miloval, porozumí.
Žádná slova nevypoví, jak ta ztráta stále bolí. Dne 11. května uplyne
19 let od tragické smrti naší milované Ivetky Mackovičové. Za tichou vzpomínku děkují rodiče, sestra a bratr s rodinou.

13.00 – 18.00 hod.
od 10.00 hod.

do 18.00 hod.

sobota

od 10.00 hod.

do 16.00 hod.

neděle

od 10.00 hod.

do 16.00 hod.

Provozní doba sběrného dvora města Lom – zimní období
listopad – březen
den

Blahopřejeme jubilantům
V měsíci květnu slaví svá významná životní jubilea tito občané našeho města:
Kotvová Marta, Černá Blanka, Hůrková Jaroslava, Vodička František
Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví, štěstí a životního optimismu.

středa

14.–15. 5. zahájení turistické sezony v Krušných horách – Lesná u Chomutova
15. 5. Workshop Roberta Vana pro fotografy profesionály i amatéry – Citadela
Litvínov, od 9.30 hod.
18. 5. divadlo Římské noci – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
18. 5. dostih cena jezdectví – Hipodrom Most
20. 5. koncert Pavla Šporcla „Pocta Paganinimu“ – klášterní kostel Osek,
od 18.00 hod.
25. 5. koncert Dva a půl chlapa – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
26. 5. dětské divadlo Ferda Mravenec – Docela velké divadlo Litvínov,
od 9.30 hod.
27.–29. 5. Český pohár ESL Ligy FS 4 Way v parašutistické skupinové akrobacii
a volném pádu – Aerodrom Most
28. 5. Den dětí na nádraží – Osek, pouťové prostranství
29. 5. dětské divadlo Zahrada – Citadela Litvínov, od 17.00 hod.
29. 5. Pohádkový les – Červený hrádek Jirkov, zámecký park
od 03. 6. každý pátek a sobotu promítání v Letním kině na koupališti Koldům
4. 6. Den otevřeného letiště 2016 – Aerodrom Most
4. 6. Den dětí – Lom, areál Bomba, od 15.00 hod.
5. 6. koncert Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena – klášterní kostel
Osek, od 16.00 hod.
8. 6. koncert LOLA BAND – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
9. 6. 6Hod. LE MOST – Autodrom Most
10. 6. Noc kostelů – klášterní kostel Osek, od 18.00 hod.
11. 6. The International Jazz Festival Litvínov 2016 – Citadela Litvínov,
od 17.00 hod.
11.–12. 6. Lomská pouť – Lom, u areálu Bomba

13.00 – 18.00 hod.

pátek

pondělí

Tipy na volný čas od 15. 5. do 15. 6. 2016

odpoledne

dopoledne

odpoledne
13.00 – 17.00 hod.

úterý

13.00 – 17.00 hod.
7.00 – 12.00 hod.

čtvrtek

13.00 – 17.00 hod.
13.00 – 17.00 hod.

pátek

od 10.00 hod.

do 16.00 hod.

sobota

od 9.00 hod.

do 15.00 hod.

neděle

od 9.00 hod.

do 15.00 hod.

Sběrný dvůr slouží pro převzetí odpadů, které v domácnostech nelze uložit do
běžné nádoby na komunální odpad, protože se tam nevejdou nebo tam nepatří.

Charakteristika odpadů, které lze
ve sběrném dvoře odevzdat
Objemný odpad – složka komunálního odpadu, která pro velké rozměry
nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (koberce, nábytek, tabulové sklo, pěnový
polystyrén, ….)
Kovy
Biologicky rozložitelný odpad –
jedná se o biologicky rozložitelný odpad z údržby zeleně a zelených ploch
(tráva, větve, listí, …..)
Nebezpečný odpad – v tomto případě
jde o jednu nebo více nebezpečných
vlastností uvedených v příloze č. 2 k zákonu o odpadech (např. výbušnost, hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicitu, žíravost, infekčnost apod.).
Jedná se například o suché nebo jiné
baterie, zbytky barev a rozpouštědel

a jejich obaly, zářivky, výbojky, zbytky
spotřební chemie, olejové filtry, odpadní motorové oleje, olověné akumulátory, kyseliny, louhy a textilní materiál znečištěný škodlivinami apod..
Vysloužilá elektrozařízení – lednice,
mrazáky, televize, rádia, počítače, monitory, zářivky, výbojky a jiná svítidla,
sporáky, pračky, vysavače, fény, mobilní telefony, elektrické dětské hračky,
elektrická zahradní technika, vrtačky,
brusky, ……
Upozornění – lednice se odevzdávají včetně kompresoru, tedy KOMPLETNÍ, jinak se stávají nebezpečným odpadem a jejich likvidace je
nákladnější!
Využitelné složky komunálního odpadu – papír, plast, sklo
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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
Malířka Sylva Prchlíková se do
podvědomí široké veřejnosti dostala
už dávno. První výstavu svých naivních obrázků představila v tehdejším
závodním klubu Benar v Litvínově již
v roce 1988. Od té doby už pořádala
stovky výstav v desítkách měst po
Česku, vystavovala v Německu, Holandsku. Její obrazy jsou dnes v soukromých sbírkách jak Německu tak
i v Dánsku, Francii, Kanadě, USA, Japonsku a JAR. Její dílka jsou milým
a laskavým pohlazením po duši, jsou
o lidech a pro lidi, plné příběhů, povídání a vzpomínání. O to víc jsme
rádi, že je také naší „lomskou“ občankou, s jejíž prací jsme se mohli seznámit na dubnové výstavě v kulturním
domě, kde vystavovala své moderní
umění spolu s fotografem Vladimírem
Tauerem a že ji tak můžeme představit
také našim čtenářům. S paní Prchlíkovou jsme strávili velice příjemné dopoledne v jejím domě a zahradě, které
nesou nesmazatelné stopy její práce
a kde vás u vchodu vítají nejen dva psí
miláčci, ale také hliněné otisky ručiček jejích pěti vnoučat, a povídali si
nejen o její tvorbě.
Paní Prchlíková, jste velmi
známá a uznávaná malířka a výtvarnice. Původně jste ale jiné profese. Prozraďte nám své začátky,
jak došlo k tomu, že jste se malováním a výtvarničením začala živit?
Ano, původně jsem učitelka mateřské školy a toto povolání jsem vykonávala téměř 25 let a z toho 10 let
jsem byla ve funkci ředitelky. Malováním jsem se začala zabývat již ve
školním věku, kdy jsem docházela
do výtvarného kroužku k paní Marii
Kateřina Zábojníková (roč. 2001)
je studentkou 8letého gymnázia T. G.
Masaryka v Litvínově a od roku 2006
bydlí se svými rodiči v Lomu. Je členkou skupiny atletů s názvem Černožlutí koně Litvínov, pod vedením
trenéra Petra Flanderky. Zabývá se atletikou a specializuje se na hod oštěpem, hod diskem, vrh koulí a víceboj.
Katku jsme vyzpovídali o tom, jak se
dostala ke královně sportu, o jejích
úspěších a cílech do budoucna.
Katko, s atletikou jsi začala již
v předškolním věku. Kdo tě přivedl
k tomuto sportu?
S atletikou jsem začala v roce 2007
v posledním ročníku ve školce. Protože
jsem už v předškolním věku byla velice živé dítě a bylo vidět, že rychle běhám, tak mi rodiče navrhli, abych začala s atletikou, protože je považována
za „královnu sportu“ a je všestranná.
Začala jsem v atletickém oddíle v Litvínově a hned od začátku mě atletika
chytla a tréninky se mi moc líbily.
V roce 2011 jsem přestoupila do tréninkové skupiny Petra Flanderky, který
je mým trenérem dosud. Od začátku
jsem měla velmi dobré výsledky téměř
ve všech disciplínách i mezi staršími
dětmi a vyhrávala jsem závody.
A jaké jsou tvoje úspěchy, na co
jsi ve své sportovní kariéře nejvíc
hrdá?

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.

O splněném snu

Sylva Prchlíková
Němcové. Ta byla můj impuls a moje
poradkyně a podpora, abych malování začala brát vážně. Začala jsem
s malováním abstraktních obrázků do
našeho nového bytu, ale cítila jsem,
že to není ono, protože jsem neprošla studiem výtvarného umění. Velmi
mi v té době pomohl můj tatínek, kdy
jsem si z jeho knihovny odnášela plné
tašky knih o výtvarném umění, o malířích, které jsem pak sama studovala,
prohlížela jsem si reprodukce. Tatínek mi tenkrát řekl jednu velmi zásadní radu, abych malovala srdcem
jak to cítím, abych nic nepředstírala.
Navrhl mi uznávaný styl naivního
umění. Zkusila jsem to jednak pro

sebe, ale také pro děti ve školce, kdy
jsem jim malovala malé obrázky třeba
s tématem „co může stát na stole“, kde
byly hrníčky, konvičky nebo vázičky
s květinami. Dodnes několik těchto
miniaturek uchovávám jako nostalgickou vzpomínku. Po roce 1993 otevřel pan Tauer v Litvínově prodejnu
krušnohorských řemesel Krušnohorec
a tam jsem svoje obrázky začala prodávat. A protože začal o moje dílka
stoupat zájem a měla jsem nasmlouvané výstavy na několik let dopředu,
tak jsem se musela rozhodnout, čemu
se budu věnovat naplno. Vyhrálo malování a tak jsem od roku 2003 na tzv.
„volné noze“. O tohoto roku také bydlím v Lomu, kdy jsem si postupně
u domu vytvořila atelier. Když jsem
bydlela v Litvínově, v klasickém
panelákovém bytě, malovala jsem
v kuchyni na stole. Teď když jsem ve
vlastním domě s vlastním atelierem
můžu nejen malovat, ale také vytvářím keramiku. Díky tomu, že jsem deset let jezdila na sochařská sympozia
na Boleboři, jsem se naučila pracovat s elektrickou pilou a dlátem a začala jsem tvořit dřevěné sochy. Většinou jsou to objekty, které dělám pro
sebe, jsou tzv. „k ničemu“, jen k pokoukání a potěšení. Začala jsem také
spolupracovat s porcelánkou v Dubí
a výsledkem jsou hrníčky s mým
vlastním dekorem nebo s motivy
městeček a vesniček z mých obrázků.
V Lomu se mi bydlí moc dobře, mám
klid na práci i skvělé sousedy. To, že

se mohu naplno věnovat své tvorbě je
můj splněný sen.
Každý, kdo vás zná, si vás spojuje hlavně s vašim naivním uměním, ale malujete také moderní
abstrakci. Proč se nedržíte vaší
osvědčené tvorby, proč jste se vůbec
začala ubírat tímto směrem?
Víte, malování mých naivních obrázků je krásná práce, ale je to velmi
vyčerpávající a časově náročné. Některé obrazy jsem třeba malovala půl
roku až rok. Je zde zdlouhavá příprava, je nutné propracovat každý detail, vše musí barevně ladit, musíte
se velmi soustředit, je to zkrátka náročné. Proto jako odpočinek maluji
modernu. Takový obraz je hotový daleko dříve a nikdy si nejsem jistá jeho
finální podobou, což je pro mě adrenalin a dobrodružství a výtvarně mě
to naplňuje. A také odpočívám u keramiky a sochaření. Ale moji fanoušci
nemusí mít strach, naivní obrázky
jsou pro mě i do budoucna prioritou.
Co považujete za své největší
úspěchy?
Úspěchem je každý můj výtvor,
který se líbí a udělá radost druhým.
Ale je pár projektů, na které jsem
pyšná. V roce 2000 začal projekt
„Krušnohorský okruh“ a v souvislosti
s ním jsem spolu s paní Stejskalovou
vytvořila pro veletrh cestovního ruchu
Region tour v Brně plastický panel
s mapou mosteckého regionu a získala
za něj 1. místo. Téhož roku jsem získala další 1. místo v projektu „Zdravá
výživa“ v celostátní soutěži v Jihlavě.
Ilustrovala jsem dětskou knihu a CD
„Vítejte na Mostecku“, knihu k vý-

Kateřina Zábojníková – život s královnou sportu
Celkově mám již přes 70 medailí
a 18 pohárů. Za poslední rok jsem získala jsem 4 x 1. místo v krajských přeborech v disciplínách jako je skok do
výšky, vrh koulí, víceboj, hod diskem
a hod oštěpem, dále dvě 1. místa v roce
2015 v mezinárodním utkání (Sasko-Slezsko-Ústecký kraj-Liberecký
kraj) v hodu oštěpem a v hodu diskem
a z roku 2015 jsem vicemistr ČR v
hodu oštěpem. Na mistrovství ČR ve
víceboji, což je 100 m překážek, skok
do výšky a do dálky, vrh koulí, běh na
150 m a 800 m a hod oštěpem a v jednotlivých atletických disciplínách jsem
se v posledních letech umístila v první
desítce. Také jsem několikanásobná
krajská přebornice např. v kouli, 4-boji,
5-boji, 7-boji, výšce, oštěpu a držím
pár krajských rekordů, a to ve výšce,
kouli 2 kg a 3 kg, oštěpu 500 g a 600 g,
7-boji a běhu na 150 m v hale. Zúčastnila jsem se i Letních olympijských
her v roce 2013 v Uherském Hradišti
a Plzni v roce 2015 , kde jsem získala
bronzovou medaili v hodu oštěpem. Za
úspěch považuji i to, že v dnešní době
v takové veliké republikové konkurenci
je velkým úspěchem se na mistrovství ČR vůbec dostat. Vybírá se jen 15
– 20 účastníků z kolem stovky závodnic z celé republiky, na olympiádu jedou
dokonce pouze 2 nejlepší závodnice
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z kraje v dané disciplíně. Také jsem velice hrdá na to, že jsem už měla možnost
reprezentovat ČR na mezistátním utkání
v hodu oštěpem a na všechna umístění
z minulého roku, kdy jsem se dokázala
prosadit mezi soupeřkami, které byly
o rok starší.
Studuješ gymnázium v Litvínově, to určitě není lehké a navíc
jsi v atletice velice úspěšná, což také
chce určitě spoustu času. Jak často
máš tréninky a jak se ti daří skloubit sport se školou?

Je pravda, že být úspěšná je velmi
náročné na čas. Trénujeme několikrát do týdne a někdy i o víkendech.
Mimo to máme 3x do roka soustředění
a trénujeme několikrát týdně i o letních
prázdninách. K tomu samotné závody,
které jsou jak přes týden, tak i o víkendech a tak se dá říci, že volného času jinak moc nemám. A když mám, tak ráda
jezdím na snowboardu, lyžích, bruslích, longboardu, občas si zahraju i volejbal, který jsem dříve dělala. Přes to
zatím vše zvládám i se školou a doufám, že to tak půjde dál.

Kateřina Zábojníková

A ještě nám prozraď svoje cíle
a plány do budoucna.
Protože mi již 2 x unikl mistrovský
titul o „prsa“ a to doslova – v kouli
jsem zaostala o 4 cm a v hodu oštěpem o 3 cm za soupeřkou, která nakonec získala titul a skončila první na
mistrovství ČR, tak bych si moc přála
titul Mistra ČR získat. Ale důležité je
pro mě i umístění v první osmičce na
mistrovstvích ČR. Ráda bych se také
zlepšila v běhu na delších tratích,
v tom mám velké rezervy, abych dosáhla lepších umístění na mistrovství ČR ve vícebojích. Doufám, že se
budu svými výkony zlepšovat a ráda
bych se také dostala alespoň na evropskou úroveň. Protože jsem velmi

ročí Scholy Humanitas „Příběh lentilkové školy“ a namalovala obálku CD
„Staré město“ folkové skupiny Stráníci. Velmi si vážím spolupráce s Docela velkým divadlem v Litvínově, navrhla jsem pro ně a zrealizovala scény
pro představení „Ta naše písnička“,
„Dokud se zpívá“, „Princezny jsou
na draka“ a „Švec Rumcajs“. Již po
páté budu ve Zlíně malovat filmovou
klapku na festivalu dětských filmů,
což je velmi prestižní záležitost. Obrazy filmových klapek jdou do dražby
a výtěžek je použit ve prospěch filmové školy ve Zlíně. Tohoto projektu
se zúčastňují velice známé osobnosti,
jako třeba malířka Iva Hüttnerová
nebo sochař Olbram Zoubek. Jsem
ráda, že se účastním i já.
A ještě nám prozraďte, kde berete inspiraci pro svoje díla a jaké
máte plány do budoucna?
Maluji a tvořím to, co mám ráda, objevuji pro sebe krajinky, městečka a lidi,
fotím si různá náměstí, procházím se
krajinou a vnímám atmosféru okolí. Zajímají mě pocity osamělých žen, vztahy
mezi mužem a ženou. Někdy se snažím
o poetičnost, jindy o lehký žert, něhu či
erotičnost, všímám si obyčejných věcí,
přirozenosti a věnuji se detailům. Do
budoucna chci zintenzivnit svou tvorbu
naivního umění a také se chci více zabývat dekorováním porcelánu, to má největší úspěch a ohlas.
Děkujeme za rozhovor a přejeme, abyste ještě dlouho svou tvorbou rozdávala radost, pohlazení
a všechnu tu pozitivní energii, která
z vašich dílek vyzařuje a které je
v dnešní době opravdu velmi třeba.
cílevědomá, tak věřím, že se mi podaří navázat na loňské úspěchy. Důležité pro mě samozřejmě také je, abych
úspěšně dokončila studium na gymnáziu a dostala se na nějakou vysokou
školu, i když doufám, že se jednou
budu atletikou živit, nebo se jí alespoň budu moci věnovat co nejdéle.
Jako sportovec musím velmi dbát
o své zdraví, protože každé zranění
by bylo doslova vyřazením ze hry
a proto si velmi přeji být zdravá bez
bolestí a úrazů. Za svoje výsledky ale
musím hlavně poděkovat trenérovi
Petru Flanderkovi, který se mnou má
přes mou zarputilou povahu hodně
strpení a jistě obětuje hodně svého
času mě i celé naší tréninkové skupině a doufám, že mu mé dosavadní
výsledky jsou alespoň částečnou odměnou. Také jsem velmi ráda, že
v tom, co dělám mě maximálně podporují moji rodiče, kteří se mnou absolvují téměř všechny závody, a to po
celé republice. Jim patří můj největší
dík, že mě k tomuto sportu přivedli.
Hlavně díky jejich pochopení a podpoře jsem dnes tam, kde jsem.
Milá Katko, moc ti přejeme, aby
se ti vše podařilo a abychom si jednou přečetli o tvých úspěších i na
evropském a světovém atletickém
poli. Přejeme moc úspěchů nejen
ve sportu, ale také v dalším studiu
a životě.
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