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Slovo starostky

Vážení a milí Lomáci, jsem ráda,
že se i nadále mohu s vámi také tímto způsobem setkávat, mám na mysli právě setkávání jednou za měsíc
na stránkách našeho měsíčníku Lomská radnice. Nejprve vás moc a moc
zdravím a přeji vám klidný podzim
hrající všemi barvami…
Dovolte mi, abych se trošičku vrátila k demolici budovy bývalého nádraží v Lomu – tak tedy pár slov k demolici nádraží v Lomu. Budova byla
postavena v roce 1872 a jejím vlastníkem byla společnost Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace (SŽDC). Již od roku 2000 žádalo
město Lom o prodej budovy, již tehdy zchátralého vlakového nádraží.
Bohužel cena byla vždy velmi vysoká,
a to i s ohledem na to, že by město
muselo nutně velkou částkou také zainvestovat opravy… Úředníci SŽDC
jako státní organizace, vždy sdělili, že
mohou majetek prodávat pouze za
cenu stanovenou znaleckým posudkem, zvýšenou o náklady – geomet-

rický plán, znalecký posudek atd. Vedení města se rovněž v průběhu let
snažilo opakovaně přimět vlastníka
k opravám a údržbě nemovitosti, bohužel ani tato snaha nebyla úspěšná.
Dle SŽDC nesmí prý státní organizace investovat do objektů, jenž nejsou pro ně nepostradatelné. Vedení města Lom však své snahy získat
budovu do svého vlastnictví nevzdalo. V roce 2015 se SŽDC rozhodlo
k demolici pro ně nepotřebné a zdevastované budovy. Současně došlo
k zahájení prací na revitalizaci a elektrifikaci trati Oldřichov – Litvínov.
Součástí dané stavby byla rovněž modernizace vlakové zastávky v Lomu.
Ještě v té době žádalo vedení města
několikrát o prodej či převedení budovy tak, aby bylo zabráněno demolici. Bohužel vždy s negativním výsledkem. SŽDC nechtěla o převedení ani
slyšet a prodej by byl možný pouze za
odhadní cenu.
Výsledky těchto jednání již znáte – budova byla zdemolována. Je mi
velmi líto historické budovy, nicméně
zde opět zvítězila byrokracie a přehnaná akurátnost a úředničina nad
selským rozumem.
Ještě si neodpustím dovětek, že
úplně stejně marná jednání nyní vedu
s Lesy ČR s.p. o možnosti prodeje,
směny či převedení zdevastované
a zchátralé budovy hájovny v Lomu
části Loučná na město Lom – nevzdávám to.
Mějte pěkný a poklidný podzim
a za měsíc opět nashledanou….
Kateřina Schwarzová
starostka

MĚSTO LOM - Mě knihovna Lom - Psí útulek Litvínov

sbírka krmiva

ve prospěch psího útulku v Litvínově

proběhne ve dnech
Ve vánoční sbírce uvítáme zejména konzervy. Vděčni budeme i za
vitamíny a pamlsky ( např. piškoty, tyčinky a pod.). Rovněž budeme rádi za
jakékoliv potřeby pro pejsky, které Vám leží doma ladem /deka, miska, obojek,
vodítko, hračka …atd./
Své příspěvky můžete přinést do Mě knihovny :

v Lomu: Po
9:00 -12:00 13:00-16:00
Út+ČT 9:00 -12:00 13:00-17:00
Pá
9:00 -12:00 13:00-15:00

v Loučné: Po a Čt 14:00-17:00

DĚKUJEME VÁM ZA JAKÝKOLIV PŘÍSPĚVEK.

Se sbírkou vyhlašujeme i výtvarnou soutěž pro děti od 6 – 15 let

na téma „ MŮJ CHLUPATÝ KAMARÁD “

Své práce o velikosti minimálně A4 a maximálně A3 odevzdejte i s potravinovým
příspěvkem nejpozději do 22.prosince do lomské knihovny.
Žáci ZŠ Lom mohou příspěvek i s obrázkem odevzdat své třídní učitelce.
Obrázky si podepište celým jménem, připište adresu, věk a třídu.
Na vítěze čekají věcné ceny. Předání cen proběhne v lednu 2018 v lomské knihovně.
Vítězové budou včas informováni .
/Informace na tel. 476 769 874/

Základní škola v Lomu slaví 120 let – 2
Vážení čtenáři, naše město si v letošním roce připomíná další významné výročí naší historie, kterým je 120 let od
založení první české školy v Lomu. K tomuto tématu jsme pro vás připravili vědomostní soutěž, která se bude týkat právě historie naší školy. Své odpovědi na soutěžní otázky, které naleznete pod tímto článkem zasílejte na
e-mail knihovna@mesto-lom.cz. Vyhodnocení celé soutěže proběhne v měsíci prosinci tohoto roku na slavnostním setkání současných i bývalých žáků i učitelů naší školy a ti nejlepší soutěžící budou odměněni hodnotnou knižní odměnou. Zároveň bychom také chtěli požádat vás Lomáky o zapůjčení starých vysvědčení, fotografií a dalších
materiálů, týkajících se lomského školství pro uspořádání výstavy. Děkujeme za soutěživost a spolupráci.
Jak Češi bojovali o založení
české školy v Lomu
Jak jsme si již uvedli v minulé
Lomské radnici, 1. a 2. září roku 1897
se zapsalo k prvnímu roku školní docházky do první české školy v Lomu
v přidělené místnosti v hostinci „U císaře rakouského“ 471 českých dětí.
České děti byl zapsány v hojném počtu, ale nebyla vhodná školní budova,
ani školní třídy, kde by bylo možné
tyto děti vyučovat, proto požádal nový
správce lomské české školy místní
školní radu o urychlené opatření místností pro vyučování českých školních
dětí, aby mohl včas zahájit nařízené
školní vyučování. Lomské, převážně
německé obecní zastupitelstvo s vyhledáním místností vhodných pro
školní vyučování nikterak nepospíchalo. Vyskytovaly se hlasy ze strany
německých členů zastupitelstva, že jeden český učitel stejně současně skoro
500 dětí vyučovat nemůže a tedy nač
spěchat. Dne 4. září roku 1897 ustanovila c.k. Okresní školní rada v Duchcově, kam tehdy Lom náležel, devatenáctiletého zkoušeného kandidáta
učitelství Emila Bradáče z Hředel
u Rakovníka zatímním podučitelem
české školy v Lomu a 7.září toho roku
Emil Bradáč nastoupil na své učitelské místo. Od toho dne měl řídící učitel Tirmantinger při veškeré školní
práci v novém učiteli schopného
a obětavého pomocníka. A tak po dalších intervencí k obecnímu zastupitelstvu najala lomská obec od hostinského Antonína Horna sál v hostinci
„U císaře Rakouského“ za měsíční nájemné 50 zlatých a za poplatek 5 zlatých za používání schodiště. Ještě téhož dne opatřila lomská školní rada
tento bývalý taneční sál přebytečným
a jinak nepoužívaným nábytkem z německé školy a nová česká dvojtřídní
obecná veřejná škola mohla zahájit vyučování lomských českých dětí.
Počet školních dětí byl ale tak velký,
že se jednak najednou do pronajatého
sálu nevešly a ani dva učitelé je najednou vyučovati nemohli. Děti byly
proto rozděleny do 5 skupin a každá
skupina byla vyučována 8 až 12 hodin
týdně a to od pondělí do soboty. Ovšem prostředí pro výuku nebylo v této
budově příliš vhodné. Zaléhal sem
hluk z výčepní místnosti včetně hlasitých projevů, které do školy vůbec
nepatří. Děti neměly vlastní hygienické zařízení a byly nuceny používat
společné zařízení které sloužilo ostatním návštěvníkům hostince. A tak dne
22. září 1897 najala lomská obec ještě
jeden velký sál od majitele Antonína

Horna v hostinci „U železnice“, dala
jej rozdělit příčkami na 4 samostatné
světnice, do nichž převedl správce
školy po vybavení starým školním

nábytkem celkem 261 českých dětí,
které tvořily skutečnou první třídu.
(Dle Dějinné kroniky města Lomu
Stanislava Mackovíka)

Soutěžní otázky:
1. Jak se jmenoval zatímní podučitel první české školy v Lomu?
2. Za jakou cenu byly pronajaty první prostory pro českou školu?
3. Jak se jmenoval hostinec, kde byly pronajaty další prostory pro
zřízení první třídy české školy?

OZNÁMENÍ

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Starostka města Lomu podle § 15, odst. 1, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu ČR, v platném znění
oznamuje:
1. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční dne 20. 10.
2017 v době od 14.00 do 22.00 hodin a dne 21. 10. 2017 v době od
8.00 do 14.00 hodin.
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, Chatová, 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 a státní
občanství České republiky, nebo předloží platný voličský průkaz.
4. Hlasovací lístky budou dodány voličům nejpozději 3 dny před konáním voleb.
Volič může hlasovací lístky obdržet též ve volební místnosti.
V Lomu, dne 27. 9. 2017

Bc. Kateřina Schwarzová v. r.
starostka města Lom
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Základní škola a Mateřská škola Lom n Základní škola a Mateřská škola Lom

Nový školní rok je tu!
První slzičky i první radostné
úsměvy, první hrátky s novými kamarády, i první zkušenosti být sám bez maminky – první měsíc nového školního
roku v naší mateřské škole je téměř za
námi, pojďme se za ním ohlédnout!
Ještě, než se vpravíme do příběhu
prvních dnů nových školáčků, je na
místě ohlédnout se krátce k posledním předprázdninovým chvilkám s našimi velkými školáky. Společně jsme
se s nimi rozloučili na zahradní slavnosti krátkým vystoupením, obřadním
šerpováním a zajímavou akcí „přelety
dravců“. Poslední měsíc našeho společného pobytu v MŠ jsme také pracovali na velkém kolektivním díle a vytvořili jsme si krásný památeční plakát
„Plujte s vírou, láskou a nadějí“, který
celý následující školní rok bude zdobit naši třídu Dráčků a bude nám připomínat kamarády, které jsme měli
rádi. Nyní se už naši prvňáčci celý měsíc pilně učí v lavicích základní školy
a nám nezbývá, než jim popřát mnoho
šťastných chvil s novými kamarády
a spoustu úspěchů a radosti při učení.
V naší mateřské škole se toho od
začátku školního roku hodně změnilo
a vylepšilo. Ubyla plevelná křoviska,
zahradní přístavek zdobí oblázky
a květníky. Proběhly drobné terénní
úpravy a oprava zámkové dlažby na nádvoří. Zeď školní zahrady zdobí několik
metrů dlouhá tabule, na níž mohou děti
kreslit a malovat křídami a udělat tak
naši zahradu ještě veselejší. Chystají se
také některé drobné interiérové opravy,
které naši školku vylepší a zvelebí.
Nový školní rok jsme v mateřské
škole přivítali společně s dětmi, které
již do školky nějaký čas docházejí, ale
také se spoustou nových, které se s naší
školkou, novými kamarády, paní učitelkami i novým prostředím teprve seznamují. A co jsme se za první měsíc ve školce už naučili? Naučili jsme
se, že pravidla nejsou povidla a víme,
proč je potřeba je dodržovat – cítíme se
s nimi bezpečně, chrání nás a učí nás
vzájemnému radostnému soužití. Na-

učili jsme se nové písničky a říkanky,
které nám pomáhají orientovat se v jednotlivých částech denního režimu, což
nám pomáhá cítit se ve školce zase bezpečněji a příjemněji, i když s námi není
maminka. Máme již každý své místo
u stolečku a poznáme si svoji značku.
Učíme se cvičit s hudbou a klavírem
a vyzkoušeli jsme si také první rukodělné tvoření. Pilně nacvičujeme chůzi
za ruku se staršími kamarády a poznáváme okolí naší školky. Ve čtvrtek 7. 9.
nám všechny tyto nové poznatky pomohl upevnit školkový „Vláček Seznamováček“, který nás provezl všemi prostorami naší školky a připomněl nám
všechno, co jsme se dosud naučili.
Oranžový den v naší mateřské škole
jsme si užili. Děti z Čiperek i Dráčků
zářily stejně, jako září slunko v září.
Krásně jsme se připodobnili nadcházejícímu podzimu a barvícímu se listí.
Čiperky si v oranžovém zahrály na Budulínka a paní učitelka jim k tomu zahrála dokonce na housličky! Dráčci
zase v oranžovém tancovali a zpívali,
pilně totiž trénovali na odpolední vystoupení u babiček a dědečků v kulturním domu v Lomu, kam jsme byli
pozvaní na návštěvu k příležitosti Mezinárodního dne seniorů. Dětem se vystoupení povedlo, na závěr rozdaly
babičkám malý vyrobený dárek pro
radost a na oplátku si domů odnášely
sladkou odměnu.
Po celý měsíc sbíráme kaštany. Vyrobili jsme si z nich zvířátka a také
s nimi prostřednictvím lesníků i vlastním přičiněním zvířátka v zimě nakrmíme. Čeká nás zajímavý pohádkový
výlet na zámek do Ploskovic, kam
se vypravíme společně s kamarády
z MŠ v Loučné, a který nám věnovalo
město Lom. Půjdeme se podívat, jak
to vypadá v hasičské zbrojnici a budeme se věnovat předčtenářským dovednostem a dětským knihám. Čeká
nás samozřejmě ještě mnohem více
akcí a zážitků, o kterých prozradíme
víc až zase příště!
Jitka Strýhalová

MĚSTO LOM

Kdy : v sobotu
PROGRAM :
– sraz v 17:00 hod.

u budovy ZŠ Lom, směr průvodu KD Lom

Kulturní dům v 17:30 hodin
- odměny pro nejoriginálnější masky
- SOUTĚŽ „O nejhezčí a nejoriginálnější halloweenskou dýni „
(Děti, vyřezanou dýni přineste s sebou,
na vítěze čeká odměna).
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Den otevřených dveří v hasičské zbrojnici Svůj domov hledají...
Lomští hasiči se dne 23. září sešli na hasičské zbrojnici v Lomu, aby
si připomněli svoji historii, seznámili veřejnost s historickou i současnou požární technikou a předvedli práci
kroužku mladých hasičů. Z rukou starostky města Kateřiny Schwarzové pak
současní i bývalí členové sboru a jednotky lomských dobrovolných hasičů
převzali ocenění za svou dlouholetou
a záslužnou práci. Pan Václav Miko-

vič byl oceněn medailí za zásluhy, pan
Miroslav Třetina starší a Miroslav Třetina mladší převzali České uznání Krajského sdružení dobrovolných hasičů
a pan Miroslav Záruba, Vladimír Urban,
manželé Rusičovi a Michaela Mikovičová převzali České uznání Okresního
sboru dobrovolných hasičů. Pamětními
listy za služby dobrovolného hasiče pro
město Lom byli dále ocenění bývalí členové SDH Lom p. František Šabouk,

Karel Lukeš, Jindřich Richter, Miroslav
Třetina st., František Krepčík, Dalibor
Abrt, Josef Linda, Gustav Zeidl, Jiří Titič, Jaroslav Krajník, Oldřich Vohnout,
František Studnička, Václav Mikovič,
Zdeněk Třetina, František Minár, Josef
Nétek, Rudolf Kölbl, Eduard Konopitzký, Otto Fryje a Milada Šabouková.
Vedení města děkuje všem dobrovolným hasičům za jejich zásluhy a obětavou práci pro město Lom.

Pejsek, německý ovčák, stáří 8 let,
velký 61 cm a více.
Baron je výborný hlídač, spolehlivě
chrání váš majetek, na svého pána si
bude muset zvyknout. Pouze zkušený osvojitel.

Pejsek, kříženec, stáří 4 roky,
středně velký 30–60 cm.
Sam je klidné povahy, dobře se snáší s ostatními psy, rád chodí na procházky do přírody. Je vděčný za každé pohlazení.

Bližší informace vám podá Psí útulek Most, kam byla následně po odchytu zvířata umístěna.
Web:
www.utulek-most.estranky.cz
E-mail:
a.slegr@seznam.cz
Telefon: 476 703 605, 602 432 302
Adresa:
Školní ulice 9, Rudolice - Most, PSČ 434 01
Otevřeno: po – pá 10:00 – 17:00, sobota 10:00 – 13:00, neděle zavřeno

Lomští senioři
Lomští senioři jsou stále aktivní a stále se scházejí
Členové Klubu seniorů v Lomu
jsou známí svými aktivitami po celý
rok. A tak jsme nezaháleli ani o letošním horkém létě. 3. června jsme se sešli na náměstí Republiky, kde probíhaly společné oslavy máje, pouti a dne
dětí. Díky hezkému počasí jsme se zdrželi až do večerních hodin při poslechu koncertů lomských hudebních skupin. 9. června jsme navštívili vernisáž
výstavy Krásy Rudého moře lomských
fotografů MUDr. Škramlíkové a Ing.
Tauera. Součásti akce byl i medailonek lomské rodačky a známé textařky
PhDr. Jiřiny Fikejzové, se kterou jsme
si dobře popovídali a který se nám také
velmi líbil. 13. června jsme se opět sešli
v kulturním domě, kde probíhal 23. ročník soutěže „Vesnice roku 2017“. Spolu
se starostkou města Kateřinou Schwarzovou jsme si se členy hodnotící komise povídali o příkladné spolupráci
mezi seniory a městem, seznámili jsme
je s naší klubovnou, kronikou i plánem
akcí. V této soutěži město obdrželo Diplom za komunitní práci s dětmi a seni-

Blahopřejeme
V měsíci říjnu slaví významné životní jubileum tito občané našeho
města:
Soňa Grundová
Jindřich Richter
Jana Jiroutová
Irena Onuferová
Zdeňka Nestrašilová
Zdeňka Průchová
Elemír Cibula
Josef Linda.
Vedení města přeje našim jubilantům hodně zdraví, spokojenosti
a osobní pohody.

Vzpomínáme

Dne 26. října vzpomínáme 4. výročí
úmrtí milované manželky, maminky, babičky a prababičky, paní Jiřiny Vondrové, roz. Schovánkové.
S láskou vzpomíná manžel Valda
s celou rodinou. Kdo jste ji znal,
vzpomeňte s námi. Děkujeme.

ory. V červnu a v srpnu jsme se pak sešli v restauraci Sokolovna, kde tradičně
opékáme špekáčky a náš dík patří milé
a ochotné obsluze restaurace. Po celé
léto jsme pak absolvovali velmi pěkné
výlety a zúčastnili se rekreací, které pro
nás zajišťuje regionální výbor Most.
Všechny akce máme zdokumentované
díky našemu fotografovi panu Hofman

novi a kronikářce paní Švarcové. Nezapomínáme ani na naše členy, kteří se
s námi již nemůžou scházet a pravidelně
je navštěvujeme. Naše poděkování patří
jako vždy našemu vedení města za to,
že na nás myslí a umožňuje nám aktivní
a hodnotný život ve stáří.
Marie Pauchlá
předsedkyně Klubu seniorů Lom

Lomské seniorky při kloboučkové

Tipy na volný čas od 15. 10. do 15. 11. 2017
15. 10.

taneční zábava – Malá muzika Chomutov – Citadela Litvínov,
od 16.00 hod.
15. 10. Carbonia Cup – Autodrom M ost
18. 10. bubenická show DRUMMING SYNDROME – Miloš Meier – ATTIC
CLUB Litvínov, od 20.00 hod.
18. 10. koncert Soul Sisters – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
19. 10. divadlo Klára – Oblastní muzeum M ost, od 19.00 hod.
20. 10. Párty s Elánem – Elán Revival – ATTIC CLUB Litvínov, od 20.00 hod.
21. 10. Zakončení kulturní sezony a výlov rybníka – zámek Červený hrádek
Jirkov, od 8.00 hod.
21. 10. Mezinárodní den archeologie pro děti – Oblastní muzeum Most,
od 10.00 hod.
21. 10. dětské divadlo Za brankou je drak – Docela velké divadlo Litvínov,
od 16.00 hod.
22. 10. koncert Veselé Trojky Pavla Kršky – Citadela Litvínov, od 16.00 hod.
26. 10. Folková kavárna – Stráníci – Docela velké divadlo Litvínov, od 19.00 hod.
27. 10. koncert Monkey Business – ATTIC CLUB Litvínov, od 20.00 hod.
27. – 30. 10. Dny otevřených dveří v Oboře Fláje – od 10.00 do 15.00 hod.
28. 10. Oživlá strašidla na zámku Jezeří – zámek Jezeří, od 11.00 hod.
28. 10. dětské divadlo Začarovaný les – Docela velké divadlo Litvínov,
od 16.00 hod.
28. 10. Strašidelné ZOO – ZOOPARK Chomutov, od 16.00 hod.
29. 10. dostih Českomoravská cena – Hipodrom Most
31. 10. divadlo Vzpomínky zůstanou – Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
1. 11. – 22. 12. Štěkání na Ježíška – sbírka krmiva pro psí útulek Litvínov –
Lom, knihovna
4. 11. Haloween + Lampionový průvod – Lom, od 17.00 hod.
10. 11. koncert 25 let litvínovských big bandů s hostem Dashou – Citadela
Litvínov, od 19.00 hod.
11. 11. Rovinové dostihy – Hipodrom Most
12. 11. Podzimní koncert „Ve světle hudby“ – Cisterciácký klášter Osek,
od 17.00 hod.

Zálužáci, opět se sejdeme!
Přípravný výbor zve srdečně všechny rodáky a bývalé obyvatele zaniklé
obce Záluží na 29. setkání, které se bude konat v litvínovské Citadele dne
21. října 2017 od 14 hodin.
Zálužáci, přijte si zavzpomínat na společně prožitá léta v krásné obci Záluží,
pobesedovat se svými bývalými sousedy a v neposlední řadě se i pobavit, zatančit si a zazpívat při muzice.

71 let od důlní katastrofy na Dole Kohinoor I / 1946 - 2017/

VZPOMÍNKOVÝ AKT PROBĚHNE V 15:30 HODIN
NA MĚSTSKÉM HŘBITOVĚ V LOMU
U POMNÍKU OBĚTÍ DŮLNÍ KATASTROFY
NA DOLE KOHINOOR I /14.11.1946/
POŘÁDÁ MĚSTO LOM
SPOLEK SEVEROČESKÝCH HAVÍŘŮ
A UHELNÉ SPOLEČNOSTI
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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
Pan Vladislav Sýkora se původně
vyučil čalouníkem, poté vystudoval
střední ekonomickou školu a v současné době pracuje u Městských technických služeb jako ostraha objektů.
A mimo to je také profesionálním mobilním masérem, což znamená, že masáže provozuje jednak doma ve speciálně upravené místnosti, ale také
podle přání dojíždí za svými klienty
s plným vybavením a jako mobilní
masér je schopen v terénu poskytnou
všechny druhy masáží, na které má
akreditaci a oprávnění. S panem Sýkorou jsme strávili příjemné chvilky
v jeho masérské dílně, provoněné vůněmi koření a podbarvené příjemnou
hudbou a povídali si nejen o tom, co
je v dnešní uspěchané době tak důležité – o zdraví a relaxaci.

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.

Pro zdraví i relax…

a navodit příjemnou relaxační atmosféru. K tomu používám relaxační
hudbu a příjemné přírodní vůně.

jako profesionální mobilní masér. Od
té doby vykonávám masérskou praxi
pro veřejnost a nadále se v oboru
vzdělávám. Své služby se snažím propagovat na Facebooku pod odkazem
„Masáže v Lomu“. Myslím, že klienti
jsou s mou prací spokojeni. Při masáži
se snažím vytvořit příjemné prostředí

Řekněte nám něco o masážích,
proč jsou prospěšné?
Masáž je stará jako lidstvo samo.
Je to úžasný nástroj na zklidnění mysli a uvolnění celého těla. Dopřát
si zklidňující a uvolňující masáž je
v dnešním vystresovaném světě balzám pro tělo i duši. Masáže zlepšují

diční masáže přihlásil v roce 2015 do
masérského centra Dexter Academy
v Praze. Po úspěšném absolvování závěrečných zkoušek jsem začal s masážemi známých, kamarádů a hlavně rodinných příslušníků, na kterých jsem
se hlavně učil. Začátkem roku 2016
jsem si pak udělal živnostenský list

Pane Sýkoro, původem jste
úplně jiné profese, jak se stalo, že
jste se stal masérem a proč právě
masérem?
O tom, že bych mohl něco prospěšného dělat vedle mého zaměstnání jsem uvažoval již od roku 2015
a také jsem cítil potřebu se dále rozvíjet a vzdělávat. A protože rád pracuji s lidmi a rád jim pomáhám, tak
mě napadlo, že bych mohl něco udělat pro jejich zdraví a hlavně pro relaxaci, které je v dnešní době tolik třeba.
A tak jsem zvolil masáže.
Co obnáší stát se profesionálním
masérem?
Masérem se nestanete jen tak, že
to chcete dělat. Je třeba mít pro tuto
práci cit a také řadu oprávnění a akreditací. Protože pracujete s lidským tělem tak by se mohlo stát, že v dobrém
úmyslu ale neodborným zacházením můžete někomu způsobit i zdravotní problémy, zablokovat ho nebo
mu jinak ublížit. Já jsem se do masérského kurzu pro sportovní a rekon-

krevní oběh, napomáhají k regeneraci
organismu a urychlují látkovou výměnu. Dále zlepšují celkový vzhled
a udržují člověka v dobré fyzické
a psychické kondici. Nejvíce se
osvědčují příjemné relaxační masáže
celého těla, které mohu nabídnout
i v pohodlí domova klientů. Masíruji
záda, šíji, nohy, ruce i celé tělo. A protože masáže jsou nejvíce účinné když
jsou opakovaně prováděné v určitém
časovém sledu nejméně 10x po sobě,
nabízím pro klienty mimo dárkových
poukazů i permanentky. V chladnějších dnech kombinuji normální masáž s nahřátými lávovými kameny, na
které jsem si v roce 2016 udělal kurz
Lávové kameny Hot Stones a od letošního roku poskytuji také thajskou
olejovou masáž celého těla. Na příští roky plánuji absolvovat další kurzy
specializovaných masáží, abych své
služby pro klienty co nejvíce rozšířil.
A vaše plány do budoucna?
Když nepracuji u mě doma, tak za
klienty dojíždím. Mohu dojet do podniku, na podnikovou akci, do penzionu pro seniory nebo do domácího
prostředí. Ale v budoucnu bych si moc
přál provozovat masážní studio, kde
bych mohl nabídnout mimo relaxační,
rekondiční a ozdravné a zkrášlovací
masáže také třeba občerstvení a popřípadě i nabídku produktů zdravé výživy. To je můj sen do budoucna.
Během našeho rozhovoru jsem
absolvovala relaxační masáž mé
úředničinou zničené krční páteře.
Nejen že jsem díky vůni, hudbě
a celkově velmi příjemnému prostředí skoro usnula, ale po masáži
jsem se cítila uvolněně a velmi spokojeně. A o to jde. Udělat v dnešní
době cokoli pro zdraví a relaxaci.
Děkujeme za rozhovor a přejeme
splnění vašeho snu.

Masér Vladislav Sýkora

Natálie Minárová – jak se vrhá s přenášením…
Natálie Minárová (roč. 2000) je studentkou 2. ročníku Podkrušnohorského
gymnázia v Mostě a osmým rokem se
věnuje národní házené ve sportovním
klubu Baník Most. Národní házená je
původní český sport, který v roce 1905
vymyslel Václav Karas jako míčovou
hru a nazval ji „Vrhaná s přenášením“.
Poprvé byla hra představena na 5. všesokolském sletu v Praze v roce 1907.
Házená v té době byla hlavně výsadou
žen, muži se věnovali hokeji a fotbalu.
Ženy hrály až do roku 1921 celostátní
mistrovství, muži se přidali až v roce
1923 a v rámci Světových her bylo pořádáno také jen pro ženy mistrovství
světa. Do začátku 2. světové války byla
tato hra velmi oblíbená v dalších státech Evropy, hrála se v bývalé Jugoslávii, Rakousku, Polsku, na Slovensku,
ve Francii a pronikla i do Ruska. Po
2. světové válce se začala prosazovat
německá verze hry (handbal) a tak se
hra pod názvem „česká házená“ od té
mezinárodní oddělila. Od roku 1971
se hra hraje pod názvem „národní házená“. Její další rozšíření za hranice

našeho státu se již nezdařilo a tak se
v současné době tento sport provozuje
jen v České republice, a to v 80 oddílech, nejvíce v západních Čechách a na
severu Moravy. Od mezinárodní házené se liší celkovým způsobem hry,
je více kontaktní je to zcela jiný sport
i když má podobný název. S Natálií jsme si povídali o jejich začátcích,
úspěších a také o plánech do budoucna.
Natálie, jak jsi začala hrát náhorní házenou?
Já jsem s házenou začala vlastně
když jsem chodila do 2. třídy Základní
školy v Lomu. Tenkrát mě k této hře
přivedla kamarádka, která hrála v oddíle v Louce. Zkusila jsem to a sport
se mi zalíbil natolik, že jsem se mu začala věnovat. Za oddíl v Louce jsem
hrála asi 3 roky, když mě oslovila trenérka z oddílu národní házené v Mostě
a nabídla mi na rok hostování v SK Baník Most. Rok jsem hrála za oba kluby,
ale protože to bylo časově náročné,
po roce jsem přestoupila do SK Baník
Most, kde hraju dodnes.
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Národní házená je určitě časově
náročný sport, jako každý, kterému
se chceme věnovat naplno. A ty studuješ mostecké gymnázium. Jak se
ti daří skloubit studium s tréninky?
Tréninky mám 2 x do týdne a na ty
chodím rovnou ze školy. Je to tvrdý

sport, je hodně kontaktní a hlavně
není vůbec individuální, je o týmové
spolupráci. U hry se musí hodně přemýšlet. Já hraju na pozici útočníka,
takže na tréninku hlavně zkouším
různé útočné systémy, které potom
používám při samotné hře. Od roku

2016 jsem navíc byla asistentka trenéra pro kategorii mladších žaček
a od letošního roku mladší žačky
přímo trénuji. Ale skloubit sport se
školou se mi zatím daří.
A jaké jsou tvoje největší úspěchy?
Ve většině okresních utkání získáváme ve hře 1. místo a na mistrovských
utkáních jsme zatím měli vždy nějaké
umístění. Za svůj největší úspěch považuji rok 2013, kdy jsme se stali vícemistry České republiky.
A tvoje plány do budoucna?
Určitě bych se dále chtěla věnovat sportu jako aktivní hráčka i jako
trenérka. A po gymnáziu bych chtěla
studovat práva. Snad se mi vše podaří jako doposud, a to hlavně díky mé
rodině, která mě ve všem podporuje
a které bych chtěla udělat radost.

Natálie Minárová

Děkujeme za rozhovor a přejeme
mnoho úspěchů nejen ve sportu, ale
také v životě.
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