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Slavili jsme Mezinárodní den seniorů
Zatímco Svátek matek či Mezinárodní den dětí patří mezi všeobecně
uznávané a vzpomínané dny, na jednu
velkou skupinu lidí se často zapomíná.
Jsou to senioři a přesto i oni mají svůj
sváteční den. Dne 1. října se totiž slaví
Mezinárodní den seniorů nebo také
Svátek seniorů či Den seniorů. Mezinárodní den seniorů je věnován našim ro-

dičům, prarodičům, maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům, je to den,
který ukazuje na to, že bychom si měli
uvědomit, s čím se musí potýkat senioři.
Jedná se o mnoho překážek a schody do
obchodního domu jsou v některých případech tím nejmenším. V mládí si nikdo
z nás neuvědomuje a ani nepřipouští, že
jednou budeme všichni staří.

Tento svůj svátek dne 17. září
oslavili členové Klubu seniorů Lom.
Oslava se konala v sále Kulturního
domu Lom a milé pozvání přijali představitelé města Kateřina Schwarzová
starostka města a uvolněná členka RM
Martina Šípová. Seniorům přinesli nejen pár hřejivých slov, ale i malý dárek
v podobě nákupní dárkové poukázky.
Závěrem nám dovolte touto cestou
vyslovit srdečné blahopřání všem senio
rům města u příležitosti jejich svátku.
Přejeme vám hlavně zdraví, nadšení,
pohodu, vstřícnost a hravost, no prostě mějte dál tak skvělý přístup k životu
jako doposud. Zároveň vám děkujeme
za vaši moudrost, laskavost, se kterou
jste vychovali své potomky.

Děti z mateřské školy se předvedly seniorům v kulturním domě
Ve čtvrtek 17. 9. 2015 se v Kulturním domě v Lomu slavil Mezinárodní den seniorů, na který byly

pozvány také děti z mateřské školy
v Husově ulici v Lomu. Se svým hudebním, recitačním i dramatickým vy-

stoupením se představily nejstarší
děti z předškolní třídy „Dráčků“ se
svými učitelkami, které je doprovázely na klávesy a kytaru.
Děti se předvedly v programu
plném zábavných písniček a básní
s rekvizitami, který po několik dnů
pilně nacvičovaly. Svedly jednoduchý hudební doprovod, zahrály veselé scénky, zazpívaly anglicky a zatančily „kočičí“ taneček.
„Dráčci“ se na své vystoupení
velmi těšily, proto moc doufáme,
že se všem zúčastněným líbilo, a že
naše lomské seniory svou přítomností mile potěšily.
Jitka Strýhalová

Výstavba autobusového obratiště v Lomu
Vážení občané města Lomu, rádi
bychom vám oznámili, že společnost
Stalax, spol. s. r. o. zahájí stavební
práce dne 28. 9. 2015 na stavbě autobusového obratiště u Městského hřbitova v Lomu. Stavba bude zasahovat
do parkovací plochy u hřbitova a bohužel omezí užívání parkoviště jejím návštěvníkům. Autobusové obratiště po
dokončení velmi zlepší dopravní obslužnost v této části města. Zajistí lepší
přístup na městský hřbitov hlavně starším občanům, kteří nemají k dispozici
osobní automobil. Posílí dopravní obslužnost ulic Sadová, Osecká, Fran-

tiška Veselého, Husova a Boženy
Němcové. Všichni jistě víte, že nejbližší autobusovou zastávka pro tuto
část města je na náměstí Republiky,
což je opět pro straší občany a školáky
dost daleko. Město Lom se touto stavbou snaží vyhovět žádostem těchto lidí
o posílení dopravy ve městě.
Bohužel, zahájení stavby přinese
v době její realizace i některá omezení,
a to hlavně při průjezdu do ulice Sadová a při parkování u hřbitova. Prosíme všechny, kteří plánují návštěvu
hřbitova na Svátky zesnulých, aby počítali s možnými těžkostmi při par-

kování osobních automobilů přímo
u hřbitova. Budeme se snažit, aby stavba
v co možná nejmenší míře omezila přístup ke hřbitovu. Zajistíme dostatek
parkovacích míst v přilehlých ulicích
ke hřbitovu a stavební práce budeme
směřovat k tomu, aby omezily užívání
parkoviště v co možná nejmenší míře
a v co možná nejkratším čase.
Tímto prosíme rovněž vlastníky
domů v této lokalitě o pochopení
a vstřícnost. Po dokončení odbytiště,
vám všem tato stavba ulehčí dopravu
k vašim domovům.
Děkujeme

http://www.mesto-lom.cz
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Vážení čtenáři, přinášíme vám první díl seriálu, který jsme pro vás připravili. Chceme vám postupně, v každém vydání
našeho měsíčníku, představit, seznámit a přiblížit vám místní podnikatele, kteří provozují své podnikatelské a pracovní
aktivity v našem městě a nemalým dílem se tak podílejí na jeho rozvoji. Uveřejněním jakéhosi „Medailónu podnikatelů“
chceme alespoň trošku vyjádřit dík a obdiv oněm pánům a paním, kteří založili své živobytí na nelehké práci a dřině…
Děkujeme za jejich nezištnou podporu našemu městu!

Podnikání jako životní poslání
Není mnoho drobných podnikatelů, kteří by v dnešní složité době nejen své podnikání udrželi, ale dokázali je
také postupem let rozšířit v solidní firmu. Jedním z nich je lomský podnikatel JAROSLAV RADOŠ, jehož firma na
zpracování masa, výrobu uzenin a masných výrobků dosáhla během skoro 25 let existence regionálního věhlasu.

Místní podnikatelé – díl 1.

Ve výrobě a provozovnách zaměstnává více než 100 zaměstnanců. Mimo výroby a prodeje ve
vlastních prodejnách zajišťuje také
vlastní distribuci těchto komodit do
maloobchodních i velkoobchodních
prodejen, řetězců a dalších zpracovatelských potravinářských podniků.

a zpracovává 75 % nakoupené masné
suroviny, z čehož je 25 % distribuováno do vlastní sítě prodejen. Vyrábí
se z hovězího, vepřového a drůbežího
masa. Sortiment je založen na drobných masných výrobcích, specialitách a vařené výrobě, vše ve vysoké
kvalitě na základě tradičních receptur a tradice vybudované majitelem
v předchozích letech na prodejnách
a lomské výrobě.
Velká pozornost je věnována kvalitě a bezpečnosti výrobků a investicím do modernizace provozu, což
zajišťuje možnost zvyšování kvality
výrobků a služeb za současného splnění všech legislativních předpisů.

Jaroslav Radoš
Firma je typem malého podniku
a byla založena v roce 1990 panem
Jaroslavem Radošem a jeho manželkou Zdeňkou Radošovou. Původně
byla činnost zaměřena na nákup
a prodej výsekových mas a masných
výrobků, výrobu domácí sekané, uzeného masa a polotovarů. V roce 2000
došlo k vybudování nové provozovny
a vzniku nových pracovních míst,
k rozšíření sortimentu a objemu výroby. Nová provozovna byla postavena podle návrhu projekce masných
závodů zcela v souladu se současnými veterinárně-hygienickými požadavky, uplatňovanými na provozy
tohoto typu v členských zemích EU.
V roce 2004 proběhla další přístavba
masné výroby a modernizace provozu pořízením nových technologií, opět vznikla nová pracovní místa
a objem výroby se zvedl na 8 tun
denní produkce uzenin a 1,5 tuny týdenní produkce výsekového masa.
V současné době je firma zaměřena na výrobu masných výrobků

Jak sám majitel říká, cílem firmy je
spokojenost zákazníků a všech zaměstnanců, kteří se podílí na realizaci
politiky a cílů jakosti firmy.
O její stabilitě a prosperitě ostatně
hovoří také řada ocenění, které firma
v průběhu své existence nasbírala. Je
držitelem ceny roku 2001 „Spokojený
zákazník“ od Sdružení českých spotřebitelů, ocenění kuřecí šunky Kubíček nejlepším potravinářským výrobkem 2009 kraje Přemysla Oráče od
Ústeckého kraje, oprávnění k užívání
loga „Český výrobek“ pro produkty
z kategorie výroba masa a masných
výrobků od Potravinářské komory
ČR z roku 2011 a 2014, ceny „Řeznicko-uzenářská prodejna roku 2011
od Českého svazu zpracovatelů masa,
ceny KLASA za kuřecí šunku Kubíček a výběrovou šunku Lada od Ministerstva zemědělství ČR z roku 2012
a 2014 a držitelem certifikátu za splnění normy ČSN EN ISO 22000:2006.
S panem Radošem, lomským rodákem, úspěšným podnikatelem,

Balička

Bourání masa

nadšeným horolezcem a chovatelem psích kamarádů dobrmanů, otcem jednoho syna a dědečkem dvou
vnuků jsme strávili příjemné dopoledne při prohlídce jeho firmy a povídání nejen o podnikání, ale také
o jeho vcelku pohnutém dětství, kdy
to jako nejmladší dítě postarších rodičů neměl někdy lehké, o školních
létech strávených v lomské škole, na
které velmi rád vzpomíná a začátcích
v oboru. Přinášíme vám rozhovor nejen o jeho vztahu k Lomu a jeho vizi
firmy do budoucna.
V Lomu jste se narodil a celý
život zde žijete. Jaký je Váš vztah
k našemu městu? Můžete se nazvat
lomským patriotem?
Ano, cítím se být lomským patriotem a rád jím zůstanu i do budoucna.
Díky svému velkému koníčku, horolezectví, kterému se věnuji již desítky
let jsem sjezdil půl světa, ale pořád se
rád vracím domů. Původně jsem byl
„hornolomák“, bydleli jsme na Havlíčkově náměstí a když jsem potom
v dospělosti přesídlil do Loučné, cítil jsem se jako cizí (smích), vzhledem k tomu, že si živě pamatuji, jak
jsme jako lomské děti válčili s loučenskými. Ale vážně, v Lomu žiju
rád, v Loučné obzvlášť, jinde bych
žít nemohl. Jako dítě jsem to vždy neměl lehké, když jsem se narodil, bylo
mému otci přes 50 let, přesto jsme
spolu měli velmi hezký vztah. Maminka zemřela brzy, bylo mi teprve
15 let. Velmi rád vzpomínám na lomskou školu kam jsem chodil, obzvlášť
na učitele pana Vojáčka a pana Suka.
Za mého dětství lomská škola žila
mnoha aktivitami, dětí byla spousta,
stále se něco dělo. Proto mám k Lomu
takový vřelý vztah a rád jej budu podporovat, ať už sponzoringem nebo
rozšířením služeb v mé firmě.

Původní osazenstvo a vzhled obchodu z roku 1993

Současná provozovna

Současná provozovna

Plán nové provozovny

Původně jste jiné profese, jak
jste se vlastně ke svému podnikání
dostal a jaké byly vaše začátky ?
Původně jsem po základní škole
začal navštěvovat na přání mého otce
lesnickou školu na Flájích, ale v průběhu studia jsem utrpěl úraz páteře a ze školy na lesníka ze zdravotních důvodů sešlo. Potom jsem
se vyučil elektromontérem a do roku
1983 jsem pracoval na dole Obránců
míru. Díky mé ženě, která je vyučena
jako specialista v oboru technologie a zpracování masa, jsem se dostal
k řeznickému řemeslu. V roce 1983
jsem začal brigádničit v bývalém spotřebním družstvu Jednota jako pomocník bourače masa. V roce 1987
jsem se vyučil prodavačem, složil
jsem zkoušky na vedoucího prodejny
a v roce 1989 jsem ukončil studium na
potravinářské škole v Praze v oboru

technologie a zpracování masa. Poté
jsem se ještě vyučil uzenářem.
Začali jsme s manželkou pracovat
v řeznictví v bývalé prodejně Jednoty
v Loučné – dnes je tam prodejna zahradní techniky, potom jsme pracovali v řeznictví v Litvínově a Horním Jiřetíně. A jak jsem se dostal
k lomskému obchodu? To byla náhoda
a dobré řízení osudu. Chtěl jsem začít už dříve podnikat díky vnitřním
změnám v družstvu Jednota, se kte-

rými jsem se nesžil. Původně jsem
chtěl do pronájmu bývalou prodejnu
Jednoty v Loučné, kterou jsem ovšem
díky své kritice družstva nedostal.
A pak jsem jednou potřeboval na lomském úřadě nějaké potvrzení ohledně
svého domu a tam jsem se setkal
s tehdejším starostou panem Švamberkem a ten mi nabídl, jestli bych nechtěl masnu na Osecké ulici. Pramen,

Míchárna

Narážkárna

Nové provozy – chlazení uzenin

A takhle by mohla vypadat nová provozovna kuchyně a výroby lahudek
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který obchod provozoval, o něj už
neměl zájem. Slovo dalo slovo, dům
s obchodem jsme s manželkou koupili, vlastními silami zrekonstruovali
a v červenci roku 1991 jej otevřeli.
Začali jsme s nákupem, prodejem
a bouráním masa. Měli jsme tu výhodu, že v té době u nás ještě nebyly
supermarkety a tak jsme měli perfektní rozjezd. Začali jsme ve čtyřech
lidech a po měsíci jsme přijali další
dvě prodavačky. Na začátku mi pomohli dobří lomští lidé. Ale začátky

byly dramatické, několikrát mi vykradli nejen obchod, ale i dům. Neodradilo nás to a postupně jsme rozšiřovali sortiment, přidali jsme výrobu
domácí sekané a domácího uzeného
a vařenou výrobu.
V roce 1999 jsme byli nuceni díky
zpřísnění norem postavit první malou
výrobnu. V letech 2004 až 2005 došlo
k přístavbě dalších výroben a rozšířili
jsme naše prodejny. Prodejna v Dubí
funguje již 22 let, prodejna v Oseku
20 let. Dále jsme otevřeli řeznictví
a uzenářství v Nejdku, Novém Boru
a Vrchlabí.

Obecně závazné vyhlášky města
si jsou rovny s právními předpisy.
Nepodceňujte je!
Vážení čtenáři,
jako další právní předpis města vám
představujeme Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 kterou se stanovují
pravidla pro volný pohyb psů a vymezují prostory pro volné pobíhání psů ve
městě. Ačkoli jsme určitě všichni milovníky našich chlupatých kamarádů,
musíme respektovat určitá pravidla při
procházkách s nimi a při jejich venčení. Je to jednak z důvodu vzájemné
ohleduplnosti a tolerance, ale hlavně
pro zajištění bezpečnosti nejen našich pejsků, ale také nás a našich spo-

luobčanů. Již několikrát jsme byli nuceni řešit v rámci přestupkového řízení
vzájemná napadení psa psem nebo dokonce napadení člověka psem a neděláme to rádi, protože to je pro majitele psů vždy citlivá záležitost. Pokud
ale budeme respektovat právní předpisy, včetně naší vyhlášky, vyhneme se
těmto nepříjemným a mnohdy bolestivým situacím, a o to nám hlavně jde.
Přeji vám hodně radosti s vašimi psími
kamarády pokud možno bez starostí
a zbytečných konfliktů.
Kateřina Schwarzová, starostka
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Udírny

Výroba specialit

Od prvního dne mého podnikání
do roku 2010 jsem lítal v těžkých
úvěrech a samozřejmě byly chvíle,
kdy jsem měl pochyby, zda všechno
dobře dopadne, jestli vše zvládneme
a ustojíme. Ale to, že jsem vše zvládl
je jen díky mé ženě, té patří můj
vřelý dík, respekt a obdiv, vše jsem
dosáhl díky ní, bez ní by dneska nic
z mé firmy nebylo. Jsem jí vděčný, že
mě od začátku věřila a stála při mně
a stojí dodnes, stejně jako můj syn,
který se po vysoké škole také ještě
vyučil uzenářem a působí se mnou
v oboru. Určitě mi to nikdo nebude
věřit, ale hlavní věc v mém podnikání nejsou peníze, i když jsou samozřejmě velice příjemné a díky
nim mohu zabezpečit svou rodinu
a věnovat se svým koníčkům. Ale tahle práce mě baví, jsem workoholik
a naučil jsem se, že čím více investuji, tím více se mi to vrací. Jsem rád,
že se mi v průběhu těch skoro pětadvaceti let podařilo obklopit se spolehlivými lidmi, rozloučil jsem se
jen s těmi nepoctivými. Ti poctiví
zaměstnanci jsou u mě zaměstnaní
15–20 let. Když od lidí chcete poctivou práci a spolehlivost, tak jim musíte také něco dát, a to nejen zajistit je
finančně, ale vytvořit u nich potřebu
vzájemné pomoci a spolupráce. To je
důležité. To jsem poznal v Himalájích, kdy jsem pomohl jednomu člo-

věku v nouzi a to se mi bohatě vrátilo. Asi mám velké štěstí a nad sebou
anděla strážného.

Ač mohou mít mnozí na podnik
a jeho provoz jiný názor, jedno se nedá
panu Radošovi upřít. Svou úspěšnou
firmu vybudoval takřka na koleně,
vlastní pílí, tvrdou prací a přičiněním.
A nikdy neodmítl městu pomoc. Za to
mu patří náš velký obdiv a dík.

Jak vnímáte současnost v našem
městě a jaká je vaše vize ve vaší
firmě do budoucna?
Za ty roky podnikání jsem získal spoustu stálých zákazníků, kteří
se ke mně vracejí, nejsou místní a od
nich slyším, že Lom se mění k lepšímu. Jsem tomu rád. Hezké město
dělá náměstí a obchody. Hodně těch
lomských obchůdků zničily supermarkety, přesto je zde řada obchodníků, kteří se drží a ti mají můj respekt, protože sám nejlépe vím, jak
je to těžké. A jaká je vize mé firmy
do budoucna? Od prvního dne kdy
podnikám tvrdím, že aby firma fungovala a byla úspěšná, musí se rozšiřovat. Dále jsem skálopevně přesvědčen, že pokud tady podnikám,
tak část peněž by ve městě měla zůstat. Proto mám vizi rozšířit své
služby. Chtěl bych rozšířit provozovnu na výrobu lahůdek a kuchyň
na teplá jídla, která v Lomu chybí,
s 20 místy k sezení, popřípadě letní
teráskou. Nic víc. Vše by sloužilo
pro lomáky i přespolní. Stále tu budu
pro město a jeho občany a rád pomůžu i v jiných oblastech.
Děkujeme za rozhovor.

V měsíci září oslavili a v měsíci říjnu slaví svá významná životní jubilea tito občané našeho města:
září
Jandová Věra
Laufová Růžena
Švarcová Miluška
Stryal Jiří
říjen
Cibula Elemír
Linda Josef
Petružálková Blažena
Táborská Marie
Marešová Eva
Haladová Irena,
Frýc Jan
Štiller Josef
Šefr Vladimír
Vedení města přeje našim jubilantům mnoho pohody, zdraví, štěstí
a životního optimismu.

Vzpomínáme

Poděkování
n My, obyvatelky Loučné, jmenovitě
pí Doubková, pí Nováková a pí Ředinová z Loučné, ulice Novostavby
129, tímto děkujeme radnímu města
Lomu panu Bronislavu Schwarzovi
za to, že co nám slíbil, tak uskutečnil.
K našemu domu vedl chodník, který
byl nebezpečný pro chůzi. Po setkání
s panem Schwarzem se hned druhý den
začalo na opravě tohoto chodníku pracovat. Ještě jednou velký dík.
Spokojené obyvatelky Loučné

Blahopřejeme

n Chtěla bych tímto poděkovat
slečně Evě Marešové z Loučné, která
našla mojí ztracenou peněženku
a všechny doklady. Moc jí děkuji
za to, že mi všechny doklady i peníze vrátila do schránky. Jěště jsou
na tomto světě slušní lidé. Jsem invalidní a tato ztráta by pro mne znamenala mnoho nesnází. Proto ještě jednou vřelé díky.
Valina Kázecká občanka Lomu

Tipy na volný čas od 15. 10. do 15. 11. 2015
17. 10.
dětské divadlo Loupežník Rumcajs, DVD Litvínov, od 16.00 hod.
17.–18. 10. The Most Autoshow, Autodrom Most
18. 10.
taneční odpoledne Sólisté Mostečanky, Citadela Litvínov,
od 16.00 hod.
20. 10.
filmový záznam opery Lucie z Lammermonnu, Citadela Litvínov,
od 19.00 hod.
22. 10.
divadlo Ubohý Cyrano, DVD Litvínov, od 19.00 hod.
24. 10.
dětské divadlo Princezna na hrášku, DVD Litvínov, od 16.00 hod.
25. 10.
dětské divadlo Ferda Mravenec, práce všeho druhu, Citadela
Litvínov, od 16.00 hod.
30. 10.
„Kýble“, host Vašo Patejdl, Citadela Litvínov, od 21.00 hod.
31. 10.
O zlatý motokárový volant , Autodrom Most
31. 10.
lampionový průvod Halloween, Lom, od 17.00 hod.
31. 10.
dětské divadlo Bolek a Lolek na cestách, DVD Litvínov, od 16.00 hod.
31. 10.–1. 11. Oživlá strašidla na Jezeří, zámek Jezeří, zakončení sezony
1. 11.–22. 12. sbírka Štěkání na Ježíška + výtvarná soutěž, Lom, městská
knihovna
2. 11.
Ať žijí duchové/S Casanovou na Duchcovském zámku, zámek
Duchcov
4. 11.
divadlo Ucpanej systém, Citadela Litvínov, od 19.00 hod.
6. 11.
zábava pro dospělé Halloween po našem, Lom, sál kulturního
domu, od 20.00 hod.
10. 11.
filmový záznam opery Vlaštovka, Citadela Litvínov, od 18.00 hod.
13.–14. 11. The Most Rally Sprint, Autodrom Most
do 31. 10. výstava foto obrazů Divočina v mých očích, Zoopark Chomutov
do 31. 12. výstava Smrtí to nekončí, aneb Tisíc let spali ve stínu Radobýlu,
Oblastní muzeum Most

Čas plyne, ale vzpomínky zůstávají.
Dne 30. září uplyne 21 let, co odešel můj manžel pan Rudolf Jonáš.
Stále vzpomínají manželka a děti
s rodinou. Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi. Děkujeme.

Dne 26. října vzpomeneme 2. výročí úmrtí milované manželky, maminky, babičky a prababičky, paní Jiřiny
Vondrové, roz. Schovánkové. S láskou vzpomíná manžel Vláa s celou
rodinou. Kdo jste ji znali vzpomeňte
s námi. Děkujeme.

Dne 7. 10. 2015 uplynou již čtyři
roky, kdy nás navždy opustil pan
Jaroslav Novák. Stále vzpomínají manželka Milena a synové s rodinami.
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Co možná nevíte

Mohlo by vás zajímat

Český rok od jara do zimy – 8.
Milí čtenáři, setkáváme se opět na stránkách Lomské radnice, abychom si přiblížili
různé zajímavosti z naší doby a historie. Pojme si letošní rok přiblížit život a zvyky
našich předků, které určoval rytmus přírody a charakter jejich dnů všedních i svátečních se odvíjel od jednotlivých ročních období. Závislost na přírodě se odrazila v jejich vztahu k zemi, vodě a slunci a projevila se v celém komplexu výročních obřadů
a zvyků. A vám Český rok od jara do zimy přinese mnoho zábavy a poučení.
Říjen ve znamení hodů
a posvícení
Český název měsíce října je odvozen
od jelení říje. Je to podzimní měsíc, měsíc
barevného listí, delších večerů a odlétajícího ptactva. Potom, co příroda vydala své
plody, chystá se k odpočinku. Naši předkové se v tomto období scházeli, drali peří
a vyprávěli si příběhy. Nejradostnějšími
dny podzimu bylo posvícení, nazývané na
Moravě hody.
Je to pojmenování pro oslavy hojnosti,
hostiny k poctě jídla a pití, radost nad uloženou sklizní polí a zahrad, slavnost pro

Posvícenske hodování
všechny smysly. Kořeny těchto podzimních radovánek tkví zřejmě v dávných pohanských oslavách úrody. Slovo posvícení
se odvozuje od slova posvěcení, rozumí
se kostela a souvisí s počátky křesťanské
církve a budováním kostelů. Vůbec první
posvícení slavil podle legendy izraelský
král Šalamoun, a to u příležitosti zasvěcení nového chrámu. Uspořádal tehdy
opulentní hostinu, která dostala svůj název právě podle zasvěcení svatostánku.
Tak se také posvícení začala slavit podle
svátku patronů jednotlivých kostelů.
Podzim byl pro slavnost hodování
optimální, po skončení hlavních polních
prací měli už lidé jak čas, tak dostatek
potravin z úrody polí a zahrad i dorostlé
drůbeže a dobytka. Tradiční posvícení se
drželo nejméně tři dny. Lidé si posvícení
náležitě užívali, slavili je nejen doma, ale
navštěvovali také příbuzné v jiných obcích při jejich posvícení. Takové plýtvání časem a zanedbávání práce se nelíbilo tehdejšímu císaři Josefu II. a tak
v roce 1786 vydal nařízení, které pro celou říši stanovilo pouze jedno posvícení,
a to na třetí říjnovou neděli, což je neděle
po svatém Havlu (16. 10.) a mělo se držet
jen dva dny. Lidé se tomuto císařskému
nebo také havelskému posvícení nijak
nebránili, ale své původní patronské si
také vzít nenechali.
Časem se pro posvícení ustálila tři
hlavní data, platná dodnes: kolem svátku
sv. Václava (28. 9.), sv. Havla (16. 10.)
a sv. Martina (11. 11.).
České posvícení i moravské hody
byly vždy pojímány jako výroční slavnost, kterou sdílelo celé vesnické či městské společenství. Předcházely mu náležité přípravy: bílila se stavení, uklízelo se
doma, na dvoře i na návsi, kde bylo třeba
připravit místo na tancování, zdobila se
hospoda i kostel. Chystaly se potraviny
k velkému vaření a pečení. Muselo být
dost nejen na hostinu, ale také na výslužku
hostů, čeledi i žebrákům. Před posvícením pekly hospodyně koláče „zvance“,
které se posílali pozvaným hostům. Posvícení začínalo v neděli a posvícenský
oběd byl nejbohatší a nenákladnější jídlo
v roce. Kromě polévky to byly různé
omáčky, knedlíky, zelí a řada masitých jí-

del – pečené husy nebo jiná drůbež, vepřové nebo hovězí a samozřejmě pečené
koláče, hnětýnky, bábovky či buchty. Koláče se pekly malé nebo velké s tvarohovými, makovými či povidlovými nádivkami, zdobily se ořechy a mandlemi.
V Čechách se pilo pivo, na Moravě víno
a pálenka všude. Lidé navštěvovali hroby
předků a drželi u nich „pěknou hodinku“,
kdy se živí měli radovat s mrtvými.
Na návsích se ve velkém tančilo a nechyběly ani průvody s maskami.
Z pohanských dob jako díkuvzdání
Matce zemi přetrvalo obřadné obětování
zvířete, byl to buď beran, kohout nebo
kačer. Jeho krvi se přisuzovaly magické
účinky a obětované zvíře se pak společně jedlo. V polovině 19. století bylo
obětování zvířat zakázáno a udržovalo
se jen symbolicky, kdy živé zvíře nahradila figurka.
Je dobře, že i dnes se tento zvyk posvícenských hodů, který sbližuje lidi udržel, hojně se slaví hlavně na jižní Moravě.
A jak končilo Havelské posvícení, končil
měsíc říjen a nastával čas dušiček a přástek. A o těch si povíme zase příště.
A jak na podmračené počasí? Přísloví nám říká že „šťastný je ten, kdo za
své štěstí neděkuje štěstí“. My jen dodáváme, že Slunce v duši a nesobecká
láska zažene nejeden mrak.

Krušnohorské přehrady
V Krušných horách byla v minulosti vybudována řada přehrad, které
slouží jako zásobárny pitné vody či
zásobárny užitkové vody pro podniky
v hnědouhelné pánvi. Některé z nich
jsou krásnými technickými památkami se zděnými hrázemi z lomového
kamene (Janov, Jezerka, Kamenička),
jiné jsou novější, ať už betonové
(Fláje, Křímov) či sypané (Jirkov, Přísečnice). Dvě z nich jsou vybudovány
na krušnohorských pláních a jejich hladina zabírá velkou plochu – Přísečnice
má 362 ha a Fláje 153 ha, naopak nejmenší přehrada u zámku Jezeří zabírá
plochu ne větší než fotbalové hřiště.
V každém případě všechny nádrže vytvářejí příjemné prostředí a je turistickým zážitkem se k nim vydat.
O nám nejbližší přehradě Fláje, jedním z nejatraktivnějších vodních děl
jsme naše čtenáře už podrobně informovali, tak jen pro připomenutí: byla postavena v letech 1951–1963 a zatopila
tehdy původní obec Fláje. Hráz je jako
jediná v ČR betonová pilířová, je unikátním stavebním dílem a je prohlášena
za kulturní technickou památku. Navštívit její prostory při dnech otevřených
dveří je skutečným zážitkem.
Vodní dílo Janov leží 5 km od Litvínova v údolí potoka Loupnice. Bylo
vybudováno v letech 1911–1914 s původním názvem Údolní přehrada královského města Most v Čechách. Stala
se nejvyšší přehradou v tehdejším Rakousko-Uhersku. Je také jedna z mála

Vodní dílo Janov
dochovaných historických památek
souvisejících s původním městem Most,
které bylo v 70. letech 20. století přesídleno a zbouráno. Je zařazena mezi
kulturní památky a jedná se o nejvyšší
zděnou přehradní hráz v ČR. K nádrži
se dostaneme po červené a modré turistické značce ze silnice Křižatky – Mníšek. Hráz přístupná není, ale je dobře
přehlédnutelná z cesty, která kolem nádrže vede. V letošním roce slaví výročí
100 let od uvedení do provozu.
Údolní nádrž Jezeří na Vesnickém
potoce se nachází v přírodní rezervaci
Jezerka poblíž zámku Jezeří. Patří mezi
hůře přístupné a byla postavena v le-

Údolní nádrž Jezeří

tech 1902–1904 Moritzem Lobkowitzem jako zásobárna pitné vody. Má
zděnou hráz klenutou proti vodě a lze
se k ní dostat od zámku Jezeří po Terezině cestě. Je rovněž zařazena mezi kulturní památky.
Další nádrží k zásobování pitnou
vodou je vodní dílo Jirkov, ležící na
řece Bílině. Postaveno bylo v letech
1960–1965. Přehrada má sypanou hráz
a dostaneme se k ní nejsnáze asfaltovou silničkou z Orasína. Nad přehradou jsou na skalnatém ostrohu zbytky
hradu Natštejn, ze kterého je krásný
pohled na celé vodní dílo.
Vodní dílo Kamenička na říčce
Kameničce pochází z let 1899–1904
s původním názvem Údolní přehrada
císaře Františka Josefa. Hráz je obloukovitá, zděná z lomového kamene
a až k hrázi se dostaneme po modré turistické značce z Chomutova. V roce
2014 slavila výročí 110 let uvedení do
provozu.
Nedaleko od Kameničky leží vodní
dílo Křímov, novější přehrada z let
1953–1958. Má betonovou hráz, je
možné se k ní snadno dostat od Třetího
mlýna v Bezručově údolí v Chomutově.
Posledním vodním dílem středních
Krušných hor je vodní dílo Přísečnice.
Bylo vybudováno v letech 1969–1976
a s rozlohou 362 ha se jedná o největší
vodní plochu v Krušných horách. Slouží
jako zásobárna pitné vody pro severočeskou hnědouhelnou oblast a také jako
ochrana před povodněmi. Má i energetické využití, průmyslový přivaděč vede
vodu do malé elektrárny Hradiště. Hráz
přístupná není, ale vodní dílo lze obdivovat ze všech stran ze silnic, které kolem vodní plochy vedou. Slouží také
jako rybí líheň. Všechny přehrady jsou
umístěny v krásném horském prostředí
a určitě stojí za návštěvu.

Dovolte mi vás informovat o konání již 6. lomského plesu. Z důvodu velmi omezené kapacity našeho Kulturního domu, jsme na jednání Rady
města Lom rozhodli o tom, že v prodeji budou vstupenky v omezeném
počtu – tedy 4 ks na osobu. Rezervace vstupenek je možná od začátku listopadu na níže uvedeném telefonním čísle. Od 1. 12. 2015 budou
vstupenky k dispozici na MÚ Lom. Upozorňujeme všechny plesuchtivé,
že pro 6. lomský ples je vyžadován DRESS CODE – Creative Black Tie!
Děkuji za pochopení Kateřina Schwarzová
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