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Opravdová zima se vším všudy už dorazila také na šachtu. Zatímco idi i si na sníh a mráz spíše stěžují, těžebním technologiím teploty pod bodem mrazu svěd í. S promrzlou půdou 
se manipuluje rozhodně lépe než s blátem. Zimní po así s sebou ale p ináší také zvýšené nároky na údržbu komunikací a p íjezdových cest. V podmínkách Vršanské uhelné mají i tyto 
innosti p esně daná pravidla. Jaká, se do tete v lánku na straně 2 tohoto vydání Důlních novin. Foto: (pim) 

Důvod, proč se společnost se 
sídlem v Mostě stará o zaříze-
ní na Teplicku, je prostý. Coal 
Services před lety převzala 
povinnosti vyplývající z his-
torických smluv. Už brzy ale 
hodlá tuto činnost předat ji-
nému provozovateli. Koncem 
19. století došlo v dole Döl-
linger k průvalu vod a důlní-
mu neštěstí. To mělo za násle-

dek pokles hladiny Pravřídla, 
které zásobuje termální vo-
dou lázně Teplice, ale také 
k poklesu hladiny samotné-
ho Obřího pramene. „Vše na-
konec řešil až soud, jehož vý-
sledkem byla v únoru 1895 
smlouva, která tehdejšímu 
vlastníkovi dolů ukládá udr-
žovat hladinu spodní vody na 
určité úrovni, aby byl zajiš-

těn bezproblémový chod lázní 
v Teplicích. Tato povinnost je 
vázána na období, kdy ve sta-
novených okolních dobývacích 
prostorech probíhá těžba,“ vy-
světlil Vladimír Souček, ředi-
tel Coal Services. Společnost, 
v jejímž čele stojí, se k čerpá-
ní důlních vod v Lahošti do-
stala poté, co převzala někte-
ré činnosti po bývalé Mostec-
ké uhelné. Posledním státním 
podnikem, který se o Obří 
pramen staral, totiž byly Doly 
hlubina Litvínov, později sou-
část právě tehdejší Mostecké 
uhelné společnosti. 

Pokračování na straně 2

Čerpání důlních vod by mohl převzít stát
Obří pramen v  Lahošti u  Duchcova patří 
k pracovištím, která spravuje společnost Coal 
Services. Čerpá se zde spodní voda, a  to kvů-
li následkům důlní havárie, k  níž došlo již 
v 19. století. 
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Vršanská uhelná byla na zá-
kladě nabídky učiněné před 
koncem loňského roku po-
zvána do druhého kola sou-
těže o prodej energetických 
aktiv společnosti Vattenfall 
v Německu. Jeho hlavní nápl-
ní je tzv. proces due diligence, 
jinak řečeno komplexní audit 
podniku při jeho prodeji. 
 V současné době jsou práce již 
v plném proudu s tím, že Vr-
šanská se zaměřila výhradně 
na lomy a uhelné elektrárny, 
tedy oblast, ke které má nejblí-
že. Experti ze skupiny za sou-
činnosti externích poradců 
v těchto dnech zkoumají a ana-
lyzují značné množství doku-

mentů v elektronickém data ro-
omu a připravují se na návštěvy 
v jednotlivých lokalitách. V rám-
ci toho již  18. ledna proběhla 
schůzka s vrcholovým managa-
mentem v Berlíně. Nyní se při-
pravuje návštěva lomu a elekt-
rárny, pravděpodobně v lokalitě 
Boxberg. Druhá etapa vyvrcholí 
7. března, což je termín pro po-
dání závazné nabídky. 
Vattenfall je švédská energe-
tická společnost a přední vý-
robce energie v Evropě. Půso-
bí v řadě evropských zemí, sou-
časná soutěž se týká uhelných 
těžebních a výrobních aktiv 
a vodních elektráren v Němec-
ku.                                                 (red)

Vršanská soutěží o Vattenfall

Opravdová zima už dorazila také na šachtu
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Během posledních let pro-
bíhaly ve Vršanské uhelné 
rozsáhlé generální opravy 
těžební technologie.  Bude-
se pokra ovat i v letošním 
roce?
Nikoli. Právě proto, že jsme 
v uplynulých letech opra-

vili všechny stěžejní stro-
je, které Vršanská uhel-
ná ke své práci potřebuje, 
není pro letošní rok v plá-
nu žádná velká generál-
ní oprava. Jen v uplynu-
lých dvou letech jsme rea-
lizovali generální opravy za 
zhruba 250 milionů korun. 
Vzhledem k tomu, že cyklus 
oprav u velkostrojů je při-
bližně patnáctiletý, nejsou 
v dohledné době generál-
ní opravy v takovémto roz-
sahu plánovány. Samozřej-
mě to ale neznamená, že 
zcela přestaneme opravo-
vat a modernizovat stávají-
cí těžební technologii. Zřej-
mě největší akcí v letošním 
roce bude modernizace po-
honů dálkové pásové do-
pravy. V průběhu léta se za-
čne pracovat na linkách 223 
a 224 pásových dopravníků 
šíře 1800 milimetrů.     (red)
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Důlní noviny za sebou 
mají už poměrně dlou-
hou historii. Na tomto 
místě vám proto bude-
me v letošním roce přiná-
šet, co jste na jejich strán-
kách mohli v minulosti 
také najít.

leden 2001
Změny vstupu do lokalit                                        
Každý, kdo poslední dobou 
procházel vrátnicemi loka-
lit Hrabák, ČSA, Jan Šverma, 
Úpravna uhlí a Centrum si 
mohl všimnout stavebních 
úprav, které se začaly rea-
lizovat v měsících listopa-
du a prosinci loňského ro-
ku v prostorách vrátnic. 
Vybraná vstupní místa se 
postupně osadí elektrome-
chanickými zábranami, tzv. 
turnikety.  
V praxi to znamená, že kaž-
dý, kdo bude chtít stan-
dardním způsobem vstou-
pit (připomínáme, že se 
jedná pouze o výše uvede-
né lokality), bude muset 
„protáhnout“ svoji identi i-
kační kartu (zaměstnanec-
kou průkazku) štěrbinou 
čtečky, která z této karty 
sejme její čárový kód a na 
základě identi ikace osoby 
a přiznaného práva k vol-
nému vstupu uvolní rame-
no turniketu a vpustí osobu 
do lokality. 

Ve výkazu je „nula“
Celoroční výkazy jsou nej-
hezčí, když v nich jsou čís-
la co nejvyšší, protože to je 
znamení velkých odvede-
ných výkonů. Ale naopak 
radost všem, kteří se v rám-
ci MUS zabývají otázka-
mi bezpečnosti práce, uči-
nil výkaz, na jehož konci je 
nula. Za rok 2000 nedošlo 
na závodech MUS k žádné-
mu těžkému, smrtelnému 
či hromadnému úrazu.

Revize 66 přejezdů
Jednou týdně lze na růz-
ných místech v dobývacím 
prostoru MUS zahlédnout 
partu chlapíků, kteří chodí 
kolem železničních přejez-
dů... Jsou to odborní tech-
nici, kteří provádí revizi 
dokumentace, týkající se 
právě těchto železničních 
přejezdů. Každý takový-
to přejezd musí odpovídat 
podmínkám stanoveným 
dopravním předpisem DS-
2. Ten mj. ukládá, že želez-
niční přejezd musí mít také  
evidenční kartu, ve které 
jsou uvedeny jeho parame-
try i s jeho skicou. 

PSALI JSME

PTÁME SE...

Petra Procházky, 
technického 
ředitele Vršanské 
uhelné

„Pro většinu lidí, kteří zde pra-
cují a pohybují se v budovách 
jen v běžné pracovní době, se 
prakticky nic nemění,“ vysvět-
lil vedoucí útvaru správy ma-
jetku Jiří Brádka. Větší problé-
my by neměli mít ani ti, kte-
ří mají mimořádné oprávnění 
pro vstup do budovy mimo 
pracovní dobu nebo o víken-
dech. Ti už obdrželi i e-mailo-
vou informaci, jak postupovat, 
a dostali také PIN kód, který 
budou při vstupu do budovy 
muset zadat. „Pro ně je vlastně 
jedinou zásadní změnou, že jim 
nikdo nepřijde otevřít, ale bu-
dou se do budovy dostávat přes 
dvoje dveře. První si otevřou 
svou zaměstnaneckou kartou, 

na druhých dveřích před při-
ložením osobní karty ke čtečce 
zadají navíc na klávesnici bez-
pečnostní PIN kód. Pak se jim 
odblokují vnitřní dveře a mo-
hou vstoupit do vestibulu. Sys-
tém je nastaven tak, že dokud 
se za příchozím zcela neza-
vřou první dveře, neodblokují 
se druhé vstupní dveře,“ dopl-
nil IT manažer Coal Services 
Jan Pivko. 
Největší změna tedy čeká na 
ty, kteří se budou potřebovat 
dostat do zaměstnání mimo 
pracovní dobu a nemají mi-
mořádně oprávnění ke vstupu. 
„Pro tyto případy je na vstup-
ních dveřích do budovy instalo-
ván zvonek, který je napojen na 

technický dispečink. Dispeče-
rovi budou muset nahlásit své 
identi ikační údaje a důvod ná-
vštěvy, aby mohli být do budovy 

vpuštěni,“ doplnil Brádka. Dis-
pečink, který sídlí přímo v bu-
dově a je možné jej kontakto-
vat na číslech 3443 nebo 3444, 

bude zajišťovat i další záleži-
tosti, které se týkají například 
provozu parkoviště nebo výta-
hů.                                             (red)

Mimo pracovní dobu zvoňte na dispečera
Nový systém ostrahy začal od ledna fungovat 
v  budovách sídla společností skupiny Czech 
Coal v ulici Václava Řezáče v Mostě.  Změn si 
ale všimnou hlavně ti zaměstnanci, kteří sem 
zamíří mimo obvyklou pracovní dobu. 

V mimo ádných p ípadech mimo pracovní dobu bude možné požádat o vstup do budovy technický dispe-
ink. Foto: (pim)

„Před koncem roku dokon-
čoval Renogum dvě zakázky. 
Jednalo se o podélné spojení 
ocelokordového dopravního 
pásma pro Vršanskou uhel-
nou a výrobu poslední várky 
podložek pod patu kolejnic. 
Devatenáctého ledna pro-
běhla přejímka vyrobených 
podkladnic odběratelem, kte-

rým je Správa železniční do-
pravní cesty a začalo se s plá-
novanou odstávkou výroby,“ 
sdělil Milan Krob, předseda 
představenstva společnosti 
Renogum.
Ve skladech Renogumu zů-
stává zhruba 650 tisíc pod-
kladnic pod patu kolejnic, 
které by měly stačit na po-

krytí případné poptávky 
po těchto produktech v le-
tošním roce. Případné po-
žadavky od zákazníků bu-
de i nadále řešit obchodní 
oddělení společnosti Reno-
gum, které i po pozastavení 
výroby zajišťuje prodej vý-
robků takzvaného gumové-
ho programu i dalších skla-
dových zásob. „Výroba sorti-
mentu gumového programu 
v dalším období je plně závis-
lá na vývoji situace na trhu. 
Do konce března neočekává-
me žádnou poptávku po uve-
deném sortimentu. Z tohoto 
důvodu bylo nutné přijmout 
rozhodnutí o přerušení výro-
by,“ dodal Krob.              (pim)

Renogum přerušil výrobu 
Společnost Renogum v polovině ledna dočasně 
pozastavila výrobu. Tento krok firma avizovala 
už na konci loňského roku. Důvodem je pokles 
poptávky po výrobcích takzvaného „gumového 
programu“, tedy podkladnicích pod patu kolej-
nic a antivibračních deskách.  

„Náš úsek zajišťuje úklid areálu 
Vršanské uhelné celoročně, te-
dy včetně zimní údržby. K dis-
pozici máme malou techniku, 
malotraktory na úpravu ko-
munikací, ale část prací se dělá 
ručně,“ vysvětlil vedoucí úseku 
přestaveb a ostatních činnos-
tí Ladislav Karlovský.  Zdejší 
zaměstnanci se starají o sjízd-
nost cest a schůdnost chod-
níků přímo v areálu těžební 

společnosti. Hlavní část zim-
ní údržby ve Vršanské uhel-
né zajišťuje společnost Czech 
Coal Power (CCP). Ta dispo-
nuje i patřičnou technikou, 
jako jsou sypače nebo trak-
tory s pluhem na odklízení 
sněhu. Navíc stroje CCP udr-
žují sjízdné nejen cesty přímo 
v lomech, aby se zaměstnan-
ci dostali na pracoviště, ale ta-
ké hlavní příjezdové cesty jak 

v areálu Vršanské uhelné, tak 
i v jejím bezprostředním okolí. 
Postup prací při údržbě komu-
nikací, cest i chodníků přes-
ně stanovuje vnitro iremní 
norma. Na to, aby byly silni-
ce uklizené, dohlíží také dis-
pečink Vršanské uhelné a dis-
pečer koordinuje postup pra-
cí. Ve zmíněné normě má 
dispečer dispozici i telefon-
ní spojení na řidiče, kteří 

v zimním období drží poho-
tovostní služby. „V ranních os-
mihodinových směnách mů-
žeme v případě nepříznivých 
podmínek posílit pro údrž-
bu areálů čety na úklid o dal-
ší zaměstnance našeho úseku. 
V nočních hodinách drží i naši 
řidiči mechanizace pohotovost 
a na vyzvání dispečerem jsou 
sváženi na pracoviště,“ doplnil 
Karlovský. 
Kromě CCP a úseku ostatních 
činností Vršanské uhelné vy-
pomáhá se zimní údržbou 
rovněž společnost Rekultiva-
ce.                                          (red)   

Na sníh a mráz platí přesná pravidla
Skutečná zima po delším čekání dorazila i do nížin. Sníh a mráz také 
prověřily, že zimní údržba areálů i jejich okolí má ve Vršanské uhelné 
jasná pravidla a každý, kdo se na ní podílí, přesně ví, co dělat. 

Pokračování ze strany 1

„Čerpání vod jsme zajišťovali 
několik let, ačkoli na Teplicku 
už nyní žádný ze subjektů skupi-
ny Czech Coal ani ze skupiny Se-
verní energetická nevyvíjí žád-
né aktivity. Dobývací prostory 
už byly státní báňskou správou 
zrušeny a poslední z nich byl vy-
pořádán v roce 2008. V loňském 
roce jsme si proto nechali udě-
lat technickou analýzu a práv-
ní rozbor historické smlouvy, za 
jakých podmínek můžeme svou 
činnost v Lahošti ukončit,“ vy-
světlil Souček. Svou roli v roz-

hodování hrál i fakt, že nákla-
dy na čerpání u Obřího pra-
mene činí ročně zhruba milion 
korun. „V červnu loňského roku 
jsme podali výpověď ze smlou-
vy s tím, že ukončíme čerpání 
na konci září. Zároveň jsme ale 
jednali se zástupci lázní i měs-
ta Teplice, neboť není vylouče-
no, že při návratu hladiny do 
původní výše může dojít k vnik-
nutí vody do některých podzem-
ních prostor v objektech, které 
byly v průběhu sta let postave-
ny,“ připomněl ředitel. 
K řešení problematiky se na-
konec přihlásil stát prostřed-

nictvím státního podniku Pa-
livový kombinát Ústí. S tím-
to podnikem byla uzavřena 
dohoda, která řeší čerpání 
vod do března letošního roku 
s tím, že veškeré činnosti za-
jišťuje Coal Services, náklady 
hradí Palivový kombinát. Ta-
to dohoda by měla zajistit do-
statečný časový prostor, aby 
státní podnik mohl následně 
převzít všechny činnosti do 
své správy. „Aby k tomu ale 
mohlo dojít, musí o tom nejpr-
ve rozhodnout Vláda České re-
publiky.  Materiál s takto na-
vrhovanou variantou pro ni 

v současnosti připravujeme,“ 
doplnil Petr Lenc, ředitel Pa-
livového kombinátu Ústí. To-
to řešení má i svou logiku, 
protože majitelem pozem-
ků a objektu čerpací stanice 
v Lahošti je Palivový kombi-
nát, pouze technologie, kte-
rá v minulých letech pro-
šla modernizací, je v majet-
ku Coal Services. „Nejde ale 
jen o vlastnictví pozemků, dů-
ležitější je, že Palivový kom-
binát v regionu Severočeské 
hnědouhelné pánve řeší pro 
stát problematiku důlních vod 
obecně,“ dodal Lenc.         (pim)

Čerpání důlních vod v Lahošti by mohl převzít stát

„Postupovali jsme podle de-
tailní analýzy, zpracova-
né odborem správy majetku 
Coal Services. Na jejím zá-
kladě jsou postupně vybírá-
ny objekty, případně areály 
jako Ležáky, pro něž nemá-
me dlouhodobé využití a je-
jich další provozování by bylo 
pro skupinu Czech Coal eko-
nomicky nevýhodné,“ vysvět-
lil personální ředitel Coal 
Services Jiří Zogala. 
Ze stejného důvodu byl před 
nedávnem úspěšně prodán 
i objekt bývalého Zaměstna-
neckého centra v Mostě, kte-
ré se přestěhovalo do sídla 
společností skupiny Czech 
Coal v ulici V. Řezáče. Oba-
vy obyvatel okolních domů 
o osud prázdného objektu 
by měl rozptýlit příslib no-

vého nabyvatele, že bude re-
spektovat a zachová původ-
ní účel objektu, tedy kan-
celářské a administrativní 
prostory. Nové majitele bu-
de mít i trojice nebytových 
prostor v domech v mos-
tecké lokalitě 2B, v bezpro-
středním sousedství bývalé-
ho zaměstnaneckého centra. 
Zanedlouho by je měli ob-
sadit poskytovatelé služeb 
pro obyvatele, kteří zde žijí.  
„Dalším podobným areálem, 
jako byl bývalý závod Ležá-
ky v Kopistech, je i bývalá 
úpravna uhlí Herkules v Zá-
luží. V současnosti hledáme 
zájemce o koupi dvou objek-
tů v této lokalitě prostřednic-
tvím jedné z mosteckých rea-
litních agentur,“ doplnil Zo-
gala.                                    (red)

Zaměstnanecké centrum i Kopisty prodány
Areál bývalého závodu Ležáky v Kopistech má 
od poloviny ledna nového majitele. Stala se 
jím společnost ZZ Servis s.r.o., která pozemky 
i správní budovy v Kopistech koupila od firmy 
Coal Services, jenž zajišťuje správu majetku 
skupiny Czech Coal. 

Jedním z prodaných objektů je i bývalé zaměstnanecké centrum. Fo-
to: Archiv DN

Nejedná se ovšem o čtyři pro-
centa z celkového výdělku, ale 
z takzvané výchozí základ-
ny, kam se nezapočítává na-
příklad druhá část třinácté-
ho platu, která je chápána ja-
ko bonus. 
„Tento mzdový růst je každo-
ročně předmětem hodnocení, 
zda jsou plněny závazky z ko-

lektivní smlouvy. V tuto chvíli 
můžeme konstatovat, že všech-
ny společnosti ve skupině Czech 
Coal, které mají uzavřenou ko-
lektivní smlouvu, tento závazek 
splnily, všechny dokonce mír-
ně překročily,“ uvedl Petr Mr-
vík, personální ředitel Vršan-
ské uhelné. Výsledky už byly 
projednány i s odbory a záro-

veň byly projednány i výchozí 
základy pro rok 2016. 
„Mzdová komise projedna-
la plnění kolektivní smlouvy 
ve mzdové oblasti za posled-
ní rok ve společnostech a skupi-
nách, kde vyjednáváme. Tyto zá-
vazky byly beze zbytku naplněny 
a výplatou druhé části třinácté-
ho platu podstatně překročeny. 
Jsem rád, že i společnost DTS Vr-
benský, která je již soukromou 
společností, také dostála svému 
závazku a výplatou druhé části 
třináctého platu jej též podstat-
ně překročila,“ doplnil Arnošt 
Ševčík, místopředseda Sdruže-
ní odborových organizací sku-
piny Czech Coal.                         (red)

Mzdy rostou podle kolektivní smlouvy
Jedním ze závazků, který pro zaměstnatele 
vyplývá z kolektivní smlouvy, je mzdový růst. 
Na základě kolektivní smlouvy, kterou má vět-
šina společností skupiny Czech Coal uzavře-
nou do roku 2017, byl mzdový růst pro rok 2015 
stanoven na čtyři procenta.

Bývalí technici Dolu Jan Šver-
ma v Holešicích se i letos svo-
lávají na své tradiční únorové 
setkání. 
„Letos se uskuteční v pátek 
26. února kolem čtrnácté hodi-
ny, tedy po šichtě, v chomutov-
ské restauraci Severka,“ infor-
moval Václav Kostelej, organi-
zátor akce a sám dlouholetý 
technik a také kronikář lokality 
Jan Šverma. Letošní setkání je už 

v pořadí šestnácté. „Na prvním 
setkání v únoru roku 2000 nás 
bylo kolem sto dvacti,“ zavzpomí-
nal Kostelej. Postupem času už 
účastníků ubývalo, v současnos-
ti se ale stále schází kolem šede-
sáti bývalých techniků. „V minu-
losti jsme se snažili střídavě pořá-
dat setkání v Mostě a Chomutově, 
ale poslední roky už zůstáváme 
v Chomutově, odkud nás pochá-
zí většina,“ dodal Kostelej.    (red)

Technici svolávají sraz
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Od konce podzimu mají na 
svém kontě několik výjezdů 
na nejrůznější místa mos-
teckého regionu, kde asi-
stovali státním hasičským 
jednotkám. „Naše jednotka 
pomáhala například při eva-
kuaci obyvatel jednoho z do-
mů v ulici Zdeňka Štěpánka 
v Mostě, odkud unikal plyn. 

Stejně tak se naši hasiči po-
díleli i na likvidaci požáru 
panelového domu v Chano-
vě, požáru zahradního dom-
ku v Čepirohách nebo při po-
žáru vzduchotechniky v to-
várně Nemak u Havraně,“ 
sdělil zástupce velitele hasi-
čů Severní energetické Ru-
dolf Panhans. Hned první 

den nového roku vyjížděli 
hasiči také k požáru stodo-
ly v Moravěvsi. „Jaká techni-
ka a kolik hasičů vyjíždí, zá-
leží na požadavku operační-
ho důstojníka, který si naši 
asistenci žádá. Obvykle ale 
vyráží takzvané zmenšené 
družstvo, tedy auto s řidi-
čem a tříčlennou posádkou. 
Obecně platí, že na místa zá-
sahů vyráží jednotka, která 
má bližší dojezdovou vzdá-
lenost. Takže třeba v okolí 
Havraně a této části regionu 
zasahuje naše jednotka, kte-

rá sídlí na lokalitě Hrabák,“ 
vysvětlil Panhans. 
Prioritou hasičů ale zůstá-
vá práce pro těžební spo-
lečnosti. Nejčastějšími čin-
nostmi, kterými se hasi-
či zabývají, jsou například 
asistence při práci s ote-
vřeným ohněm, vystříká-
ní prostor po sváření nebo 
likvidace záparů. Pomáha-
jí ale také například s my-
tím komunikací a pro Sever-
ní energetickou i Vršanskou 
uhelnou zajišťují rozvoz pit-
né vody.                            (red)
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ANKETA
Dáváte si novoroční 
předsevzetí?

Vlastimil Moni
Vršanská uhelná
V mém věku už si dávám 
jediné předsevzetí, rado-
vat se a užívat si každý 
den, kdy se po ránu pro-
budím.

Šárka Dondová
Coal Services
Každoročně! A poslední 
roky stále stejné – méně 
jíst a více se hýbat. Ten-
tokrát by mi ale alespoň 
jeho druhá část, poté, co 
jsme si na podzim pořídi-
li psí miminko, měla vy-
držet dlouho. 

Zdeněk Pergl
Vršanská uhelná
Novoroční předsevzetí si 
nedávám, protože když 
s něčím začít, proč s tím 
čekat na začátek roku.

Lubomír Holý
SOO CCG
Přestal jsem, protože 
mám příliš slabou vůli, 
abych je dodržoval. Ale 
vloni jsem své předse-
vzetí dodržel, i když mi 
pak nevydrželo na celý 
rok. 

KDYŽ SE ŘEKNE

V současnosti jsou obsluhy pá-
sových dopravníků jen na vel-
mi exponovaných místech, te-
dy tam, kudy prochází nejvíc 
vytěženého materiálu. V přípa-
dě úseku uhlí Vršanské uhelné 
jsou takovým místem takzva-
né výsuvové hlavy. Právě tady 
už desátý rok pracuje Dana No-
votná. 
„Má práce vlastně spočívá v tom, 
že když přijdu na své pracoviště, 
zkontroluji stanici, nahlásím se 
dispečerovi a pak kontroluji, jak 
materiál putuje po dopravní-
cích na místo určení. Telefonicky 

jsem v kontaktu s dispečinkem, 
odkud dostávám informaci, kam 
přejet mezi jednotlivými doprav-
níky,“ vysvětlila.  Právě na mís-
tě, kde pracuje, lze totiž měnit 
tok materiálu. Když je potřeba, 
nasměruje se vytěžená skrývka 
od velkostroje po dopravníko-
vé lince na vnitřní výsypku lo-
mu Vršany, podobně se pak vy-
těžené uhlí posílá buď ke sklád-
kovému stroji, nebo k nakládce 
do vlaků.  Obdobným způso-
bem, přepínáním mezi linkami 
pásových dopravníků od růz-
ných uhelných velkostrojů, lze 

také „namíchat“ správnou kva-
litu uhlí. Právě tato činnost, te-
dy přepínání mezi dopravníko-
vými linkami, je nejdůležitější 
náplní práce obsluhy pásových 
dopravníků. 

Nejen kontrola, také úklid 
Kromě toho je ale zapotřebí hlí-
dat, aby materiál pásy nepo-
škodil. Neméně důležitý je také 
úklid. „Obzvlášť v zimních měsí-
cích se musí pásy a okolí přesypů 
pravidelně čistit. Jednak od blá-
ta, a když mrzne, tak i od nale-
pených kusů materiálu. To se ob-
vykle dělá ručně, podle potřeby 
dojde i na pomocnou mechani-
zaci,“ doplnila Novotná.  A co 
vlastně obsluha dopravníků ke 
své práci potřebuje? „V kabině 
mi stačí ovládací panel a telefon, 
dole na poháněcí stanici mám 
ještě skříňku s nářadím na úklid. 
Víc toho vlastně ani nepotřebu-
ji,“ dodala. 

Stejná práce, lepší 
podmínky
Tuhle práci dělá Dana Novot-
ná už desítky let. Začínala v ro-
ce 1976, tehdy ale pracovala na 
„pasovce“, která vedla od Sou-
še do chemičky. Tam strávila 
šestnáct let, než na čas šach-
tu opustila a odešla na dvanáct 
let k Českým drahám. Nakonec 
se ale vrátila a nyní už desátým 
rokem pracuje ve Vršanech. „Je 
to sice občas i fyzicky náročné, 
ale já jsem manuální typ, které-
mu práce nevadí,“ říká o sobě 

Dana Novotná. A je zvyklá i na 
to, že se tu pracuje v nepřetrži-
tém provozu ve dvanáctihodi-
nových směnách. 
Za dobu, co toto povolání dělá, 
se ovšem poměrně dost změ-
nilo. „Když jsem začínala, by-
lo naše pracoviště jen dřevená 
budka. Dnes jsou pracovní pod-
mínky podstatně lepší. V kabi-
ně máme žaluzie i klimatizaci,“ 
připomenula. K lepšímu se vý-
razně změnila i technika a me-
chanizace.  V minulosti se stro-
je na řadu míst kolem pásových 

dopravníků ani nedostaly, dnes 
pomocná mechanizace obslu-
hám pásových dopravníků prá-
ci hodně ulehčuje. 
I když by se to někomu moh-
lo zdát, obsluha pásových do-
pravníků není jednotvárná prá-
ce. „Rozhodně to není nuda. Zá-
leží na různých okolnostech, co 
se zrovna dělá, svou roli v na-
ší práci hraje i počasí. Je to sice 
práce manuální a někdy i nároč-
ná, ale dá se zvládnout a mám 
ji ráda,“ uzavřela Dana Novot-
ná.                                               (pim)

Obsluha pásového dopravníku je už dnes vzácnost
Bývaly doby, kdy prakticky na každém přesypu, tedy v místě, kde na 
sebe navazují linky pásových dopravníků, seděla obsluha a hlídala po-
hyb materiálu po pásech.  S tím, jak se výroba automatizovala, zmizely 
i obsluhy z poháněcích stanic. Přesto byste ale na některých místech 
profesi, které se říká obsluha pásového dopravníku, dodnes našli. 

VÝSUVOVÁ HLAVA
Hlavu na krku má na šach-
tě úplně každý zaměstnanec, 
tahle hlava, nebo lépe řeče-
no hlavy, ale slouží přece jen 
k něčemu jinému než ty lid-
ské. V lokalitě Vršany jsou 
v provozu dvě výsuvové hlavy 
na úseku uhlí a jedna na úse-
ku skrývky, další tři jsou pro 
oba úseky v záloze. Lom Vr-
šany byl už při svém vzniku 
koncipován tak, že vytěžený 
materiál se zde bude přepra-
vovat po pásových dopravní-
cích. A to jak skrývka při od-
krývání uhelné sloje, tak ná-
sledně uhlí, které se pak po 
železnici přepravuje dál k zá-

kazníkům.  Výsuvové hlavy se 
tak nacházejí na určitém do-
pravním uzlu, kde se sbíha-
jí linky pásových dopravníků, 
po nichž putuje materiál. A je-
jich úkolem je směrovat ma-
teriál na správné místo urče-
ní.  Vytěžená hmota tak mů-
že putovat po linkách A a B 
do nakládacího zásobníku, na 
vnitřní výsypku lomu Vršany, 
případně k dalšímu zaklada-
či. Díky výsuvovým hlavám je 
možné zajišťovat plynulý tok 
materiálu, který putuje po pá-
sových dopravnících, stejně 
tak například „míchat“ kvali-
tu uhlí, které putuje k naklád-
ce od uhelných velkostrojů.Výsuvové hlavy jsou v lokalitě Vršany na místě, kde se sbíhají linky pásových dopravníků. Foto: (pim)

P epínání mezi dopravníkovými linkami je nejdůležitější ástí práce 
Dany Novotné. Foto: (pim)

CO MUSÍ UMĚT OBSLUHA PÁSOVÉHO 
DOPRAVNÍKU

   K základním předpokladům obsluhy pásového do-
pravníku patří spolehlivost, odpovědnost a pečli-
vost. Zároveň je ale předpokladem i fyzická zdat-
nost, protože se jedná zčásti  o manuální prá-
ci, a také odolnost vůči práci v chladu i teple.

   Velmi důležitou vlastností je lexibilita. Pracu-
je se zde na směny v nepřetržitém čtyřiadvace-
tihodinovém režimu, což ne každý zvládne. 

  Jednou z důležitých dovedností je komunikativ-
nost, protože obsluha pásového dopravníku je prak-
ticky v nepřetržitém kontaktu s dispečerem.

  Na vzdělání pro tuto profesi nejsou kla-
deny žádné speciální nároky, obvyk-
le se ale vyžaduje alespoň výuční list. 

  Podobně jako další profese na šachtě, i obsluha páso-
vého dopravníku musí mít cit pro svou práci. Tato do-
vednost přichází až s náležitou praxí a ti nejlepší doká-
žou i třeba jen podle zvuku poznat závadu na zařízení.

„Jsme schopni vyrobit hydrau-
lické hadice do průměru 32 mi-
limetrů přímo na místě u zákaz-
níka, v podstatě jakékoli délky,“ 
vysvětlil mechanik Karel Hrd-
lička. „Vybaveni jsme koncovka-
mi pro většinu hadic u nejpou-
žívanějších typů hydraulických 
strojů,“ dodal. 
V mobilní dílně je k dispozici 
speciální lis na hadice, ořezá-
vačka, svěrák i další nezbytné 
vybavení pro opravy. Mechanik 
je tak schopen přímo v provo-
zu zvládnout veškeré potřebné 
úkony a případně i další drobné 
mechanické opravy.

V současné době je tato činnost 
zajišťována v ranních směnách, 
ale v nejbližší době se v DTS Vr-
benský chystají poskytovat tu-
to službu i formou pohotovos-
ti, v nepřetržitém provozu. „Od 
podzimu máme poměrně dost 
výjezdů, nejčastěji se opravují 
hadice u dozerů, ale naše služby 
využívají i nákladní automobily, 
které provozuje DTS Vrbenský,“ 
dodal mechanik.  Kontaktovat 
dílnu lze prostřednictvím we-
bových stránek www.dts-as.cz, 
případně telefonicky přes mi-
stra pneuservisu Zdeňka Škut-
hana -  724 093 021.                  (red)

Za opravami vyrážejí přímo k zákazníkům

Mechanik Karel Hrdli ka v mobilní dílně vybavené tak, aby mohl dojet 
p ímo k zákazníkům.  Foto: (pim)

Vánoční tenis
Šanci protáhnout si tělo po 
vánočních svátcích chtěli 
dát zaměstnancům organi-
zátoři sportovních akcí ze 
Sdružení odborových orga-
nizací skupiny Czech Coal. 
Proto se na sklonku loňského 
roku uskutečnil vůbec první 
Vánoční tenisový turnaj. Se-
dmadvacátého prosince se na 
kurty Tenisového klubu Jir-
kov sjelo pět dvojic hráčů, kte-
ré v turnaji změřily síly systé-
mem každý s každým. Nejlépe 
si vedl pár Petr Kohout s Ale-
xandrem Žáčkem, kteří zvítě-
zili ve všech svých zápasech. 
Druzí skončili Petr Procház-
ka s Pavlem Murckem, tře-
tí místo obsadila dvojice Jiří 
Kvěš a Josef Kratochvíl. Pod-
le organizátorů splnil turnaj 
svůj účel, účastníci ocenili 
možnost si zasportovat, navíc 
v příjemném prostředí jirkov-
ských tenisových kurtů.   (jaf)

Hasiči pomáhají kolegům i mimo šachtu
Hasiči Severní energetické pomáhají hlavně 
na lokalitách Vršanské uhelné a Severní ener-
getické, v případě potřeby ale vyjíždějí pomoci 
i kolegům do měst a obcí v regionu. 

Výrobu a opravy hydraulických hadic zaved-
li jako novou službu pro své zákazníky v DTS 
Vrbenský. K dispozici jim je speciálně uprave-
ná dodávka Ford Tranzit sloužící jako mobilní 
dílna, která dojede až přímo k zákazníkovi. 

T i nová pásová rýpadla rozší ila p ed koncem roku strojní park pomocné mechanizace spole nosti Czech 
Coal Power. Jedná se o st ední pásová rýpadla ZX 130 a ZX 160, vůbec první stroje od spole nosti Hitachi, 
které spole nost po ídila.  Využívána budou v následujících letech v Severní energetické. Stroje ještě v led-
nu procházely posledními úpravami, v únoru už by ale všechny t i měly být v provozu. Prohlédnout si trojici 
nových pomocníků Czech Coal Power a dozvědět se další podrobnosti můžete také v reportáži na webových 
stránkách CoalTV.cz. Foto: (oh)

Nová rýpadla se chystají do provozu
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Objednatel
(rodič)

os. 
číslo

Dítě
(jméno a příjmení)

Rodné 
číslo dítěte

Adresa bydliště nebo úsek 
(pracoviště) rodiče, telefon

Tabulku vyplňte čitelně a zvolte, kam vám má být poukaz spolu s pokyny, programem tábora a podklady pro posouzení zdravotní způsobilosti dítěte zaslán:

Na pracoviště *       Vyzvednu osobně na recepci CCG v Mostě*        Na adresu bydliště*         

*Nehodící se škrtněte

Rezervaci poukazu zašlete vnitro iremní poštou na adresu V. Štefánek, OÚ PSR VUAS, případně poštou na adresu Vladimír Štefánek, V. Řezáče 315, 434 67 
Most, nebo zanechte na uvedené jméno v obálce v recepci Czech Coal Group (stejná adresa).

„Areál tábora se nachází ne-
daleko malebného městečka 
Blatná přímo u břehu rybní-
ka Pálenec uprostřed jihočes-
kých lesů. Děti budou ubyto-
vány ve srubových chatkách 
a strava je pro ně zajištěna 
pětkrát denně. Bude pro ně 

připraven zajímavý sportov-
ní i kulturní program, celotá-
borové hry a výlety do okolí. 
K dispozici je také víceúčelová 
sportovní hala využívaná ze-
jména v době zhoršeného po-
časí. To vše samozřejmě pod 
dohledem zkušeného perso-

nálu, včetně lékaře, který bu-
de přítomen po celou dobu 
tábora,“ uvedl Vladimír Šte-
fánek, specialista útvaru per-
sonálních služeb Vršanské 
uhelné.
Pro děti zaměstnanců společ-
ností Vršanská uhelná a Coal 

Services je cena pobytu 
1 800 Kč. K rezervaci poby-
tu dítěte na letním dětském 
táboře mohou zaměstnanci 
využít níže uvedený formu-
lář (opakovaně bude k dis-
pozici i v následujících vydá-
ních Důlních novin). Rezer-
vaci lze provést i telefonicky 
na čísle 3612 nebo na lince 
476 203 612, a to v době od 
8.00 do 14.00. V případě, že 
naskočí záznamník, nadik-
tujete své jméno a telefonní 
číslo, následně budete zpět-
ně kontaktováni.

Zaměstnanci společnos-
tí Czech Coal  Power, Infotea 
a skupiny Severní energetic-
ká získají informace o pod-
mínkách získání poukazů 
u zaměstnance personálního 
útvaru své společnosti. 
Pokud jde o poukazy pro 
externí zájemce (případně 
vnoučata zaměstnanců), bu-
dou nabízeny za plnou cenu 
6 745 Kč, a to jen v případě, 
že kapacita tábora nebude 
naplněna dětmi zaměstnan-
ců výše uvedených společ-
ností.

Když do letního tábora, tak jedině do Vrbna 
Společnost Coal Services zahájila rezervaci poukazů na pobyt v letním 
dětském táboře ve Vrbně u Strakonic. Letošní turnus proběhne v ter-
mínu od 1. do 15. července, tábor je určen dětem od 7 do 15 let. Poukaz si 
můžete rezervovat do 8. dubna s tím, že kapacita je omezená, po jejím 
naplnění budou žadatelé odmítáni.

„Prostory foyeru mosteckého 
divadla jsou ale mnohem men-
ší, takže je zde k vidění zhru-
ba pětina toho, co mohli vidět 
návštěvníci na Pražském hra-
dě,“ uvedl Štýs s tím, že tento-
krát vybral výhradně svá po-
pulární „dvojčata“, tedy sním-
ky jednoho místa v době, kdy 
zde ještě probíhala těžba uh-
lí a následně po čase, kdy už 
tu skončila rekultivace. „Sna-
žil jsem se vybírat místa, kte-
rá mají vztah k Mostecku, pro-
tože se stále přesvědčuji o tom, 

že ani místní mnohdy nevědí, 
že na místech, kam prakticky 
denně chodí, kdysi probíhala 
těžba uhlí,“ doplnil Štýs. 
Výstavu si ve foyeru mostecké-
ho divadla mohou návštěvníci 
prohlédnout konce února. Po-
té se bude v rozšířené podobě 
stěhovat do výstavních pro-
stor gymnázia v Kadani, aby 
se pak opět vrátila do Mostu, 
tentokrát ovšem do oblastní-
ho muzea. V jednání je i  insta-
lace výstavy v sousedním Ně-
mecku.                                   (red)

Země znovuzrozená rozkvetla v mosteckém divadle
Výběr z  fotografií svých slavných „dvojčat“ 
vystavuje Stanislav Štýs pod názvem Země 
znovuzrozená od ledna v  mosteckém měst-
ském divadle. Jedná se o část výstavy, kterou 
nestor rekultivací vloni na jaře představil pod 
stejným názvem na Pražském hradě a kterou 
podpořila také Vršanská uhelná. 

Populární dvoj ata jsou až do konce února k vidění v mosteckém divadle. Foto: (pim)

Stejně jako dosud jsou strán-
ky dostupné na adrese www.
imostecko.cz. Mají ale  nový 
design, jsou přístupné i v ně-
mecké a anglické mutaci  a ta-
ké ve verzi pro mobilní tele-
fony. Cílem tvůrců bylo vytvo-
řit moderní webové stránky, 
které budou propagovat Most 
a zvýší zájem o město jako 
o turistickou destinaci. „Vše 
jsme se snažili uspořádat vel-
mi jednoduše a přehledně. Ná-
vštěvník se na stránkách ori-
entuje pomocí jednoduchého 
vertikálního menu, pod ním se 
objevují tipy na výlety a zážit-
ky na Mostecku. Kromě toho je 
zde i pás s aktuálními informa-

cemi, které jsou cíleny na ná-
vštěvníky Mostu a Turistického 
informačního centra. Bude ob-
sahovat například změny otví-
rací doby nebo novinky v pro-
deji. Na aktuální informace 
navazuje úsek s akcemi, který-
mi  si lze zpestřit návštěvu re-
gionu. Hlavní stránku uzavírají 
náhodně vybrané tipy na výlety 
a informace s kontaktem i ote-
vírací dobou turistického info-
centra,“ informovala Markéta 
Beránková z Turistického in-
formačního centra. 
Novým stránkám dominu-
jí modrá a zelená barva, tedy 
barvy města a turistických in-
formačních kanceláří.        (red)

Dárek nejen pro turisty
Nejen přespolní návštěvníci dostali na začát-
ku roku dárek od města Mostu. Jedenáctého 
ledna byly spuštěny nové webové stránky za-
měřené na turistický ruch. Na jejich vznik při-
spěla městu také Vršanská uhelná. GRATULUJEME

VÝHERCŮM 
VE VELKÉ 

PŘEDVÁNOČNÍ 
SOUTĚŽI

smart mobil Samsung GALAXY J1
Coal Services Bečka Miloš 
Renogum Franěk Rudolf

Vršanská uhelná Kalbáč Jiří

voucher od Slevomatu 
 v hodnotě 2.500Kč

Coal Services Gugh Ivan
Vršanská uhelná Kadlecová Iveta
Vršanská uhelná  Maierová Nina

2 vstupenky do kina Cinemacity
Vršanská uhelná Bauer Bedřich

Vršanská uhelná Feteriková Dagmar
Coal Services  Chvapil Miroslav
Vršanská uhelná Žofka Jaroslav

Předání cen proběhne v únoru, 

výherci budou k převzetí cen včas vyzváni

P edávání cen šestici nejlepších soutěžících v každé z krasobrusla -
ských kategorií se na mosteckém zimním stadionu zú astnil i Vladimír 
Rou ek, generální editel Vršanské uhelné. Foto: (pim)

Zimní olympiádu hostil také Most
Zimní verzi oblíbené 
Olympiády dětí a mládeže 
(ODM) hostil v lednu Ústec-
ký kraj. Stal se tak po Zlín-
ském kraji teprve druhým 
regionem, kde se konaly 
letní i zimní dětské soutě-
že. Akci, jejíž část se usku-
tečnila i na mosteckém 
zimním stadionu, podpoři-
la Vršanská uhelná. 
Výpravy ze všech českých 
krajů měřily síly v celkem de-
seti soutěžních disciplínách 
na pěti místech Ústeckého 
kraje. Na zimním stadionu 
v Mostě se během olympij-
ského týdne uskutečnily sou-
těže v krasobruslení a rych-
lobruslení. Sjezdaři a lyžař-
ští akrobaté a snowboardisté 
zápolili na Klínovci, tratě pro 
biatlonisty a běžce na lyžích 
vyrostly v golfovém areálu 
na Cínovci. Mladí hokejisté 
měřili síly rozdělení do dvou 
skupin v Litvínově a v Cho-
mutově. 
Právě Chomutov se stal 
olympijským centrem, kde 
se konal zahajovací i závě-
rečný ceremoniál. Severočes-
ké město ale bylo navíc dějiš-
těm i dvou ne právě zimních 
soutěží. V olympijském do-
mě, v nějž se po dobu koná-
ní ODM proměnilo zdejší di-
vadlo, se sjely výpravy taneč-
níků a šachistů. 
Ústecký kraj na olympiádě 
reprezentovala výprava slo-
žená ze 77 sportovců a dva-
náctičlenného realizačního 
týmu.                                     (red)

Téměř o pět milionů více než 
v předchozím roce věnovala 
Vršanská uhelná v roce 2015 
na podporu regionu. Na roz-
voj a realizaci projektů při-
spěla organizacím v regionu 
27 miliony korun. 
Pokračovala spolupráce s os-
mi partnerskými městy a obce-
mi regionu, jen městu Most po-
skytla Vršanská uhelná 6,5 mi-
lionu korun. Pět milionů korun 
obdržel Ústecký kraj, s nímž tě-
žební společnosti spolupracu-

je od roku 2013. Přes pět mili-
onů korun šlo rovněž mostec-
ké nemocnici. Peníze pomohly 
urychlit rekonstrukci porodni-
ce, ale také k nákupu speciální-
ho detekčního přístroje pro chi-
rurgické oddělení.  Tři miliony 
korun získaly od Vršanské uhel-
né, svého generálního sponzo-
ra, házenkářky DHK Baník 
Most. O milion méně připadlo 
na podporu školství a vzdělává-
ní z grantového programu Chyt-
ré hlavy pro Sever.                 (red)

Vršanské miliony pro region
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Vloni oslavil hospic v Mostě 
desetileté výro í fungování. 
Jak se za tu dekádu změnil?
Hlavně se hodně vzdělal, dobře 
vybavil a získal personál s vyš-
ším středním vzděláním, což 
je vidět na kvalitě péče. Dnes 
už předáváme zkušenosti dál. 
Jsme akreditovaným pracoviš-
těm paliativní medicíny, vzdě-
láváme tedy lékaře a další zdra-
votníky, chodí k nám na praxi 
studenti zdravotních i sociálně-
správních oborů.

A jak se změnilo prost edí 
kolem vás, nazírání lidí na 
věci kolem sklonku života, 
legislativa, podmínky pro 
váš provoz?
Okolí zatím pořád pokulhává 
za hospici. Stále jsme veřejnos-
tí chápáni jako něco mezi dů-
choďákem a nemocnicí násled-
né péče. To ale nejsme. Jsme 
zdravotnické zařízení, které 
poskytuje i sociální služby. Vě-

nujeme se klientovi celostně, 
plníme všechny jeho potřeby. 
Spousta lidí se bojí sem vkro-
čit. S tím se snažíme bojovat, 
rozdáváme letáčky do ordina-
cí lékařů, pořádáme měsíc ote-
vřených dveří, každého prove-
deme.

P evažuje v sou asné době 
nabídka nebo poptávka po 
hospicové pé i? 
Jak kdy. Nejvíc plno je přes léto, 
kdy rodiny využívají tzv. odleh-
čovacích služeb. Jede-li napří-
klad rodina, která pečuje o ne-
mocného, na dovolenou nebo 
probíhá v bytě rekonstrukce, 
můžeme nabídnout krátkodo-

bý pobyt. O tuto službu je stá-
le větší zájem. Zvládli bychom 
však víc klientů.

A obecně v eské republice? 
Je v tuto chvíli dost hospiců?
Pan prezident říká – stavte hos-
pice! Ale hospiců je dost, jen ne-
jsou dostatečně využívané. 

Co to znamená?
Nemocnice nebo praktičtí léka-
ři naši službu nedokážou včas 
a dostatečně prezentovat rodi-
ně a odhadnout správně oka-
mžik, kdy lékařská péče už nic 
nezmůže a je čas pro paliativní 
medicínu. Lidé zbytečně dlou-
ho zůstávají v nemocnici a tepr-
ve doslova za minutu dvanáct 
jsou převáženi do hospice. Ne-
mocnice fungují výborně pro ty, 
kteří se uzdraví a jdou domů. 
V případě nevyléčitelně nemoc-
ných je to ale horší. My přitom 
máme různou techniku, jak se 
třeba domluvit s člověkem, kte-

rý se nemůže pohybovat, ne-
může mluvit. V nemocnici vám 
položí oběd, a buď si poradíte, 
nebo nejíte. To u nás neexistu-
je, naše sestřičky udělají všech-
no, aby se klient mohl v klidu 
a dobře najíst. Vždy se hledá ře-
šení, jak klienta zabezpečit, aby 
netrpěl bolestí, byl v čistotě, 
spokojený, najedený. Pracuje tu 
multidisciplinární tým, který se 
domlouvá, hledá řešení. Je to in-
dividuální péče v pravém smys-
lu slova. A vůbec neplatí, že zde 
musí život končit. Někdy sta-
čí tou komplexní péčí člověka 
uvést do takového stavu, že se 
pak může vrátit domů a žít ješ-
tě s rodinou.

Statistiky hovo í jasně. 
Populace stárne a medi-
cínská pé e se zlepšuje, 
což znamená, že p ibývá 
lidí ve vysokém věku, kte í 
pot ebují speciální pé i, a  
už léka skou nebo sociální. 
Jsme na to p ipraveni?
Řekla bych, že na to společnost 
připravená není. Trend ve spo-
lečnosti je krásný, mladý a bo-
hatý. Ani zákony nejsou takové, 
jaké by měly být. Stát dělí péči 
na sociální a zdravotní. Ale člo-
věka nelze rozdělit. Člověk je je-
den a jeho potřeby jsou jak so-
ciální, tak zdravotní. My tyto 
potřeby pokrýváme, ale inance 
a systém obecně nikoliv. 

Jak se vyvíjí náš vztah 
k našim starým a nemocným 
rodinným p íslušníkům. 
Snažíme se své blízké spíš 
odložit, nebo se zlepšujeme?
V hospici vidíme spíš hezké 
vztahy v rodinách. A hospico-

vá péče to umožňuje. K nám 
je možné přijít na návštěvu 
kdykoliv. Člen rodiny může 
pobývat s klientem, jak dlou-
ho chce a kdy chce, dovoluje-
me přijít i s domácím zvíře-
tem. Je to služba rodině, aby 
se mohli v posledních chví-

lích života věnovat sami sobě. 
Jeden klient má obvykle čtyři 
až pět doprovázejících osob 
nejen z rodiny, ale také z řad 
přátel. Dokonce, když náš kli-
ent tvrdí, že nikoho nemá, 
dokážeme mu blízkého člo-
věka najít. Vypátráme vzdá-
lené přátele, příbuzné, kteří 
se léta neviděli. Ale obecně se 
obávám, že vztahy ve společ-
nosti jako celku budou horší. 

Dokážete pomáhat i lidem, 
kte í se chtějí o své blízké 
starat doma?

Každému jsou naše dveře ote-
vřené, může se přijít poradit. 
Máme půjčovnu kompenzač-
ních pomůcek. Když odejdou 
pacienti z nemocnice, rodina 
najednou potřebuje spoustu 
věcí, aby o ně mohla pečovat. 
Nabízíme invalidní vozíky, cho-
dítka, nástavce do koupelny... 
Od Vršanské uhelné jsme vloni 
dostali výtěžek z plesu, více než 
sto tisíc korun, který jsme pou-
žili na nákup rozkládacích elek-
tricky ovládaných postelí, o kte-
ré je velký zájem. Ono totiž stě-
hovat běžnou polohovací postel 
bylo prakticky nemožné, a má-
te-li se starat o někoho nepo-

hyblivého, bez této postele vám 
brzy odejdou záda. 

Je zvykem íkat, že na 
porodnici, opuštěné děti 
i zví ata se shánějí dárci 

snadno, ale odcházení ze 
života se nikomu sponzoro-
vat nechce. P ijde mi to ale 
jako klišé nebo alespo  vaše 
úspěšnost u sponzorů tomu 
neodpovídá.
Firmy skutečně na naše potře-
by slyší. Rozesílám množství 
žádostí o podporu a vloni jen 
dvě žádosti nedopadly úspěš-

ně, což je skvělý poměr. Problé-
my máme spíš se sháněním do-
tací od státu, kraje nebo měst. 
Sice uspějeme, ale dotace jsou 
každým rokem nižší. To se pak 
drobnými sponzory dohání těž-
ko. Jsou země, kde je tato péče 
plně hrazena státem, například 
Belgie.

Pracujete v hospici adu 
let, celé dny jste obklopena 
bolestí a smrtí. Musí být 
ur itě těžké „nenosit si práci 
domů“...
V hlavě si ji nosím vždycky. Když 
se probudím, vytane mi na my-
sl jako první hospic. Ale vy se 

určitě ptáte na něco jiného. Já 
myslím na hospic jako celek, 
na zaplacení účtů, na provoz. 
Žádná traumata z práce si do-
mů nenosím. Od toho je nutné 
se oprostit, jinak není mož-
né zde pracovat. Jsem původ-
ní profesí zdravotník, takže 
vím, jak s posledními věcmi 
člověka a s emocemi okolo to-
ho zacházet. My tady víme, že 
se narodíme, žijeme a pak ně-
kam půjdeme. Snažíme se to 
brát jako fakt, a proto může-
me sloužit lidem až do konce 
života.                                    (kat)

V hospici vidíme spíš hezké vztahy v rodinách
Okolo téhle budovy většina lidí našlapuje velmi obezřetně a  zdráhá se 
vstoupit. Blanka Števicová, ředitelka mosteckého hospicu, se už léta sna-
ží předsudky vyvracet a vybízí, abychom se nebáli vejít a ptát se. A  také 
každoročně hledá a přesvědčuje sponzory, aby pomohli tuto službu, v níž 
se pojí zdravotní péče se sociální, udržet. V rozpočtech státu, krajů i měst 
totiž na hospice peněz spíše ubývá.

BLANKA ŠTEVICOVÁ
  ředitelka hospice v Mostě

  ekonomice a provozu hospice se věnu-
je 11 let, ředitelkou hospice je 6 let

  hospic v Mostě disponuje 17 lůžky, poskytu-
je péči nevyléčitelně nemocným pacientům

  v roce 2015 se staral  o 170 klientů

„Vůbec neplatí, že zde musí život končit. Někdy stačí komplexní 
péčí člověka uvést do takového stavu, že se pak může vrátit domů 
a žít ještě s rodinou.“

„My tady víme, že se narodíme, žijeme a  pak někam půjdeme. 
Snažíme se to brát jako fakt a proto můžeme sloužit lidem až do 
konce života.“ 
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„Sportovní hala byla dlouhá 
léta náš sen. Je to také největ-
ší investice v novodobé historii 
obce. Náklady na výstavbu se 
pohybovaly kolem třiceti mi-
lionů korun. Naštěstí se nám 
povedlo získat dotaci ve vý-
ši pětadvaceti milionů, jinak 
bychom si takovou stavbu sa-
mozřejmě z obecního rozpoč-
tu nemohli dovolit,“ vysvět-
lil Luděk Pěnkava, starosta 
Strupčic. 
V první řadě budou novou ha-
lu využívat žáci zdejší základ-
ní školy a samozřejmě také 
místní sportovní kluby včet-
ně dobrovolných hasičů. Po-
čítá se i s možností, že právě 
díky novému zázemí vznik-
nou v obci i další sportov-
ní oddíly. A prostor se tu ur-
čitě najde i pro přespolní zá-
jemce. Hala nabízí posilovnu, 
cvičební místnost s trenažé-
ry a zázemí pro občerstve-

ní s barem. Velká hrací plo-
cha je upravena, aby slou-
žila pro nejrůznější sporty, 
například tenis, lorbal, fut-
sal, basketbal, badminton, 
ping-pong, volejbal a nohej-
bal. A co víc, je možné ji roz-
dělit na tři části a prostor pro 
vyžití najde víc sportovců na-
jednou. 
Další specialitou strupčické 
haly je možnost proměnit ji 
během jednoho dne ze spor-
tovního stánku na kulturní 
dům. Hrací plocha se zakry-
je koberci a vznikne prostor 
pro stoly a židle s kapacitou 
350 míst k sezení, pódium 
a taneční parket. „Právě sem 
se může přesunout řada spo-
lečenských akcí, například náš 
únorový reprezentační ples. 
První  větší čistě sportovní ak-
cí by měl být koncem února 
fotbalový turnaj mladších žá-
ků,“ doplnil starosta.         (red)

Ve sportovní hale se bude také tančit
Strupčice se po letech příprav dočkaly a k loň-
ským Vánocům si zde nadělili skutečně vel-
ký dárek. Novou sportovní halu, která bude 
sloužit jak sportovcům, tak milovníkům plesů 
a dalších společenských akcí.

Novou cvi ební místnost s trenažéry si p i otev ení haly vyzkoušel místostarosta Strup ic Robert Hebký. Fo-
to: (pim)

„Projekt přestavby budovy 
pošty, kterou obec koupila, se 
dokončuje, vyřizujeme nutná 
povolení a v září chceme ote-
vřít. Pro letošek máme v roz-
počtu připraveny tři miliony 
korun,“ shrnul Antonín Šnei-

berg, místostarosta Vrskma-
ně. Budova sloužila do 90. let 
jako pošta, která se poté pře-
sunula do budovy obecního 
úřadu. Jako odkaz na původní 
účel stavby ponese dětská tří-
da jméno Pošťáček.

O provoz školky – tedy per-
sonál, výuku dětí i stravu – 
se bude starat Mateřská ško-
la Jirkov. Obec počítá s kapa-
citou dvaceti dětí. „Nyní jezdí 
naše děti do Strupčic, ale moh-
ly by tam být problémy s ka-
pacitou, protože ve Vrskmani 
a Zaječicích se jen v posledních 
dvou letech narodilo kolem 
patnácti dětí. Pokud bychom 
náhodou školku nenaplnili, če-
hož se neobávám, nabídneme 
volná místa rodičům z okol-
ních obcí,“ vysvětlil místosta-
rosta.                                     (kat)

Vrskmaň otevře vlastní školku
Stále rostoucí počet malých dětí ve Vrskmani 
a Zaječicích přiměl vedení obce k hledání řeše-
ní, jak ulehčit život jejich rodičům. Výsledkem 
je návrh přebudovat bývalou vrskmaňskou 
poštu na mateřskou školu. Otevřít se má už le-
tos v září.

„Historické sídlo zůstane nadá-
le zázemím pro dobrovolné ha-
siče a dětské hasičské kroužky,“ 
řekl Pavel Kolář, velitel jirkov-
ských hasičů. Od roku 2000 
sloužily hasičům nové garáže, 

ke kterým vloni přibyla přístav-
ba se šatnami, kanceláří velite-
le, sociálním zázemím, učeb-
nou, společenskou místností 
i operačním střediskem. „V no-
vé budově také nebudou hasiči 

běhat z patra po schodech jako 
dosud, ale sklouznou se do šaten 
po  tyči,“ doplnila Eva Dušková, 
mluvčí jirkovské radnice. Ce-
lou přístavbu a vybavení zapla-
tilo město Jirkov, náklady pře-
sáhly šest milionů korun. „Jir-
kovští hasiči vyjíždějí k zásahům 
nejen v Jirkově, ale i Chomutově 
a do okolních obcí. Ročně ma-
jí průměrně 160 zásahů, ať už 
jde o technické zásahy, dopravní 
nehody, požáry a podobně,“ při-
blížila mluvčí. Na jedné směně 
v Jirkově vždy slouží čtyři hasiči 
včetně velitele.                         (kat)

Hasiči budou vyjíždět z nové budovy
Do nové budovy se v  lednu přestěhovali jir-
kovští hasiči. Nové zázemí výjezdové jednot-
ky vzniklo přístavbou ke garážím, což urych-
lí jejich odjezdy k  zásahům. Posledních sedm 
desítek let sídlil Sbor dobrovolných hasičů 
v  Hasičském domě v Tyršově ulici.

Kotlíkové dotace spuštěny
Od 25. ledna Ústecký kraj opět 
přijímá žádosti do dalšího ko-
la dotačního programu na vý-
měnu zastaralých zdrojů tep-
la na pevná paliva, známého 
pod názvem kotlíkové dota-
ce. Cílem programu je snížení 
emisní zátěže z domácích tope-
nišť. Majitelé rodinných dom-
ků si mohou s podporou kraje 
a Ministerstva životního pro-
středí vyměnit svůj starý kotel 
na tuhá paliva za nový nízkoe-
misní. Dotace může pokrýt až 
85 procent nákladů.             (red)

Fotky v knihovně
V Městské knihovně v Mostě se 
zastavila putovní výstava foto-
gra ií ze soutěže Wiki miluje 
památky. Tu organizuje nada-
ce Wikimedia Commons s cí-
lem propagovat svobodné ší-
ření fotek na Wikipedii a také 
zviditelnit památky v jednot-
livých zemích, zapojených do 
soutěže. Výstava představuje 
tři desítky snímků z let 2012 až 
2014. Přístupná je do 15. úno-
ra, a to zdarma v otevírací době 
knihovny.                                 (red)

Barevný svět v galerii
V jirkovské Galerii je do 
13. února otevřena výstava fo-

togra ií Vladimíra Polesného, 
která doslova hýří barvami. Fo-
tografovou největší inspirací je 
především vnitřní i vnější ba-
revnost různých krajin a kul-
tur světa. Na výstavě můžete 
vidět nápadité snímky příro-
dy i fotogra ie vzniklé při ces-
tách v Maroku či Indii. Galerie 
Jirkov je otevřena v úterý od 
10 do 12.30, ve středu až pátek 
od 15 do 17.30 a v sobotu od 
14 do 17.30 hodin.                  (kat)

Místo školy bude úřad
V Poleradech pomalu dokon-
čují rekonstrukci budovy bý-
valé školy. Už na jaře by se sem 
měl přestěhovat obecní úřad.  
„Prozatím plánujeme, že se sem 
bude stěhovat archiv a obecní 
úřad. Původně jsme sem chtě-
li přesunout i knihovnu, ale ta 
by musela sídlit v patře, a to by 
hlavně starším lidem mohlo dě-
lat potíže, takže s jejím stěhová-
ním zatím počkáme,“ informo-
val Antonín Macháč, starosta 
Polerad. Půjčovat knihy si tak 
i poté, co se sídlo obce přestě-
huje jen o pár metrů dál, bu-
dou poleradští čtenáři chodit 
dál do objektu bývalého obec-
ního úřadu, který je bezbarié-
rový.                                             (red)

STRUČNĚ

Blanka Števicová, editelka mosteckého hospicu. Foto: (kat)
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„Začali jsme vesnickým bálem 
v lednu, 20. února se chystá tra-
diční myslivecký ples a v břez-
nu svůj, také tradiční ples, při-
pravují naši dobrovolní hasiči. 
To jsou tři akce, které se v ob-
ci v tomto období konají, ovšem 
můžeme k nim připočítat i listo-
padovou Svatomartinskou zá-
bavu, která se nese v podobném 
duchu,“ uvedl František Štré-
bl, starosta Malého Března na 
Mostecku. 

Zábava pro malé i velké
V nedaleké Havrani je plesová 
sezona skromnější, odstarto-
vali ji myslivci svým bálem už 
v lednu, na který v únoru na-
váže Společenský ples orga-
nizovaný zdejším svazem žen. 
„U nás jsou spolky propojené 
s obcí velmi úzce a společně or-
ganizujeme nejrůznější akce, 
například oslavy Dne dětí. Pro-

to je Společenský ples také vlast-
ně i obecní akcí. Kromě něj má-
me v plánu ještě na stejném mís-
tě, tedy v sokolovně, 21. února 
dětský maškarní bál,“ vysvětli-
la Zdeňka Smetanová, starost-
ka Havraně. 

Do Polerad míří i z Lišnice
Jedinou společenskou akci, 
a právě maškarní, ovšem pro 
dospělé, připravují každoroč-
ně v Poleradech. Letos se chys-
tá 20. února. „U nás je maškar-
ní bál tradicí, kterou se snaží-
me udržet. Jinak se ale většina 
velkých obecních akcí koná až 
během léta a jejich vrcholem 
jsou Poleradské slavnosti,“ při-
pomněl starosta Alois Macháč.   
V Poleradech se ale bude ko-
nat i tradiční ples sousední ob-
ce Lišnice. „Náš obecní ples po-
řádáme v Poleradech už pátým 
rokem, protože v Lišnici nemá-

me dostatečně velké prostory. 
Rozhodně bude určitě stát za to, 
máme totiž připravenou velkou 
tombolu s velmi lákavými vý-
hrami,“ řekl Petr Pillár, staros-
ta Lišnice. To by prý mohl být 
důvod, proč by zdejší ples mo-
hl přilákat i přespolní návštěv-
níky, přestože se koná ve stej-
ném termínu jako Reprezen-
tační ples města Mostu, tedy 
27. února. 

Nejvíc si užijí ve Strupčicích
Jediný ples mají i ve Vrskmani. 
V sále zdejšího kulturního do-
mu se místní sejdou 19. úno-
ra. „Obec pořádá jediný ples. Na 
malou obec, jako jsme my, to sta-
čí. Spolků u nás příliš není, také 
většina sportovců je ze soused-
ních Strupčic,“ vysvětlil Anto-
nín Šneiberg, místostarosta Vr-
skmaně. 
Nejnabitější plesovou sezonu 
mají ve Strupčicích, kde se letos 
konají hned čtyři plesy. „Kromě 
hasičů a myslivců pořádáme už 
počtvrté Reprezentační ples ob-
ce Strupčice, letos ovšem poprvé, 
stejně jako všechny ostatní plesy, 
v nové sportovní hale,“ pochlu-
bil se Luděk Pěnkava, starosta 
Strupčic.                                                   (red)
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Důl Centrum v Dolním Jiře-
tíně založila v letech 1888 – 
1889 Anglo-rakouská banka 
se sídlem ve Vídni. Stala se 
také jeho první majitelkou. 
Hloubit jámu Centrum I tu 
začali koncem srpna 1888. 
O dva roky později důl popr-
vé změnil majitele. Koupila 
jej Severočeská uhelná spo-
lečnost se sídlem v Mostě. 
Svého času se jednalo o vů-
bec nejmocnější těžařskou 
společnost v severozápad-
ních Čechách. 

Zlatá éra Centrumky
Na to, že se v následujících 
letech dolu velmi dobře da-
řilo, měla vliv nejen kvali-
ta zdejšího uhlí, ale také vel-
mi výhodná poloha. K původ-
nímu dobývacímu prostoru 
Dolu Centrum byly postu-
pem času připojeny prosto-
ry Dolu Humboldt I a II, tak-
že se jeho původní plocha 
zvětšila z 277 na 604 hek-
tarů. V roce 1953 Důl Cent-

rum získal ještě část takzva-
ného volného pole a jeho do-
bývací prostor se rozšířil na 
779 ha. A po spojení s Do-
lem Kolumbus v roce 1966 
se „Centrumka“ rozprostíra-
la již na 1 177 hektarech plo-
chy. Důl se ale nerozšiřoval 
jen plochou. V listopadu roku 
1954 se začalo s hloubením 
těžní jámy Centrum II. Tato 
jáma se stala základem nové-
ho souboru budov a zařízení 
pro těžbu, označovaného ja-
ko „nový závod“.

Odkládaný konec 
V roce 1993 se stal Důl Cent-
rum součástí Mostecké uhel-
né společnosti. Útlum hor-
nictví po roce 1989 se však 
dotkl i této hlubinné loka-
lity. Z rozhodnutí Minister-
stva průmyslu a obchodu byl 
v lednu 1996 zahájen útlum 
těžby. V červnu 2002 byl důl 
převeden do společnosti Důl 
Kohinoor, která v té době již 
zajišťovala útlum na dole Ko-

hinoor a lomu Ležáky. Zhruba 
od této doby se začíná mlu-
vit o jeho uzavření.  Původ-
ně měl být jeho provoz ukon-
čen kolem roku 2007/2008, 
ale protože po zdejším uhlí 
byla stále poptávka, termín 
uzavření se stále posouval. 
Nakonec Důl Centrum zůstal 
jediným činným hlubinným 

hnědouhelným dolem v Če-
chách. V posledních letech 
nebyla těžba v tomto dole 
ekonomicky efektivní, byla 
však udržována hlavně kvů-
li cennému know how, kte-
ré chtěl jeho současný vlast-
ník, společnost Severní ener-
getická, využít pro budoucí 
těžbu v bočních svazích lo-

mu ČSA. V loňském roce byl 
zahájen zkušební projekt ve 
svazích pod Jezeřím. Byl roz-
ražen první okruh a zaháje-
na těžba metodou tzv. chod-
bicování. Avšak v souvislos-
ti s platností limitů nebude 
možné po ukončení těžby na 
lomu ČSA v tomto projektu 
pokračovat.                        (red)

Stoletá historie Dolu Centrum se uzavírá
Když se před koncem loňského roku objevila 
informace o tom, že Důl Centrum na Mostecku 
definitivně končí, bylo jasné, že končí jedna 
éra hnědouhelného dobývání. „Centrumka“ 
je totiž posledním hlubinným hnědouhelným 
dolem v Česku a za sebou má více než stodva-
cetiletou historii. 

Původem rodák z Chomutova 
zamířil v sedmdesátých letech 
pod zem. Využil totiž nabídky 
a část své povinné služby vlas-
ti strávil ve Vojenských stav-
bách v Praze při ražení me-
tra. Když pak po čase sháněl 
zaměstnání a byt, přišla mož-
nost vrátit se na sever Čech, 
tehdy ovšem nastoupil na Důl 
Jan Žižka v Chomutově. To se 
psal rok 1980. Začínal tu jako 
řidič důlní mašiny, pak přešel 
k báňské údržbě a zaskakoval 
„na iguře“, až se posléze jako 
kmenový zaměstnanec dostal 
mezi stěnaře. Na „Centrumku“ 
nastoupil po útlumu dolu Žiž-
ka v roce 1992. 
„Hlavní rozdíl byl tehdy mimo 
jiné v hloubce. Centrumka byla 
hlubší, ale lidé byli vlastně stej-
ní. Dobré i špatné povahy na-

jdete kdekoli, já měl ale vždyc-
ky štestí, že jsem se pohyboval 
v dobré partě,“ říká Josef Ozel. 
Další rozdíl mezi oběma hlu-
binnými šachtami byl v dobý-
vací technologii. Zatímco Jan 
Žižka už využíval technologii 
stěnování, na Dole Centrum se 
ještě komorovalo, ale postup-
ně už se tu také přecházelo na 
modernější, ale hlavně efek-
tivnější technologii. „Nejde jen 
o to, že stěnování je lepší co do 
výtěžnosti, je také bezpečněj-
ší. Ale práce v hlubině byla a je 
stále riziková, ovšem to si člo-
věk nesmí připouštět. Přece jen 
je to pořád boj s přírodou,“ do-
dává Ozel. I na Dole Centrum 
prošel řadou profesí, mimo ji-
né směnaře, kombajnéra, pře-
dáka i báňského záchranáře. 
Hlavní, co se podle něj za do-

bu, co strávil v hlubině, změ-
nilo, byla technika. „Změnila se 
doprava, což nám hodně uleh-
čilo práci. Dnes už jsou kom-
bajny na dálkové ovládání, to 
pomáhá bezpečnosti,“ vyjme-
novává jen některé změny. Při-
tom ale nezapomene dodat, že 
nejdůležitější jsou vždycky li-
dé, protože na rozdíl od lidské-
ho zdraví, techniku lze opravit. 
„Pro mě bylo vždycky důležité, 
aby mě práce bavila, a to se mi 
daří. Mám rád legraci a s ko-
legy jsme si jí za ta léta užili 
spoustu,“ tvrdí Josef Ozel. Hlu-
bináři prý také drží víc spo-
lu, protože vědí, že se na se-
be musí kdykoli spolehnout. 
A že jim to s kolegy svědčilo, 
dokazuje i fakt, že s některý-
mi vydrželi v partě dvacet let 
a scházeli se nejen v zaměst-
nání. 
V roce 2009 Josef Ozel  Důl 
Centrum opustil, protože při-
šla doba odchodu do penze. 
Přesto si ale našel další za-
městnání. Ovšem když ho za 
rok požádal synovec, zda by 
mu nepomohl najít práci třeba 

na šachtě, nasměroval ho na 
své bývalé pracoviště. Zamířil 
tam s ním a při té příležitos-
ti se dohodl na návratu. Ten-
tokrát už ale nikoli pod zem. 
„Teď máme s kolegou na sta-
rosti hlídat kvalitu uhlí a pl-
nění zásobníků pro naklád-
ku do vlaků,“ vysvětluje. Dnes 
už počítá s tím, že „Centrum-

ku“ opustí opět, tentokrát už 
ale natrvalo. Na léta, která tu 
strávil, ale rozhodně nezapo-
mene. „Nikdy by mě ani ve snu 
nenapadlo, že já, vyučený me-
chanizátor, který začínal na 
traktoru, skončím v hlubině. 
V mém případě je to skoro ja-
ko pohádka,“  uzavírá se smí-
chem.                                       (red)

Důležité je, aby člověka práce bavila, tvrdí Josef Ozel
Josef Ozel je jedním z těch, kdo na Dole Cent-
rum pracují už hezkých pár let a  s  hlubinou 
ho pojí dlouhá léta vzpomínek. Přitom fakt, že 
by se někdy mohl podívat jako horník hluboko 
pod zem, ho v mládí ani nenapadl. 

Josef Ozel (vlevo) s kolegou v hlubině Dolu Centrum. Foto: Archiv

První velké výročí s šestkou 
v datu uplynulo hned na za-
čátku roku. Čtvrtého ledna 
roku 1376 vydává císař Ka-
rel IV. nařízení, které zname-
ná pro čtyři města na severu 
Čech další rozkvět jejich ře-
mesel. Pro Most bylo potvr-
zení tzv. mílového práva po-
sledním významným dekre-
tem z celé řady práv a výsad, 
které mu za svého panování 
český král a císař Římské ří-
še udělil. Začněme proto sé-
rii historických připomenutí 
s šestkou na konci právě Kar-
lem IV., jehož sedmisté výro-
čí narození si letos připomí-
ná celá Evropa.
Pro Most, stejně jako pro ce-
lé území jeho říše, znamena-

la doba vlády Karla IV. pře-
devším čas míru a rozkvě-
tu. Král a pozdější císař se 
v mnoha svých nařízeních 
městu Mostu věnoval. Už 
v roce 1370 potvrdil Mos-
tu výsady a práva, které mu 
udělili jeho předchůdci, ze-
jména otec Jan Lucemburský. 
Například v roce 1361 povo-
luje stavbu kupeckého do-
mu, tedy jakéhosi obchoďá-
ku, z jehož výtěžku se ma-
jí inancovat opravy hradeb 
a další potřeby města. Stej-
ně jako okolním městům, re-
spektive jejich měšťanům, 
přiznává právo dědit a svo-
bodně nakládat s majetkem. 
Nařizuje také, že kupci, mí-
řící do země, nesmí obchá-

zet obchodní stezky a města 
na nich. Městům Most, Lou-
ny, Žatec a Kadaň pak dá-
vá silnice a cesty do ochrany 
s tím, že každý je povinen se 
podílet na dopadení lupičů 
a města si při tom musí po-
máhat. Významným datem je 
24. únor 1374, kdy pražský 
purkmistr hor viničních Mi-
kuláš z Berneka uděluje na 
příkaz Karla IV. pražské vi-
niční právo městu Most. Na-

stává tak doba pěstování ví-
na v okolí Mostu, kterému to-
to odvětví přineslo značný 
zisk a které vzkvétalo až do 
třicetileté války.
„Chtěje prospěti městům Ka-
dani, Mostu, Žatci a Lounům,“ 
stojí v úvodu zmíněného na-
řízení ze 4. ledna roku 1376, 
podle nějž se ve vesnicích mí-
li od hradeb těchto měst nesmí 
vařit pivo, provozovat řemesla 
a provozovat sklady. Jedinou 

výjimkou byli vesničtí kováři. 
„Mílové právo bylo v této době 
běžnou záležitostí, kterou byla 
panovníkem či držitelem měs-
ta zvyšována ekonomická sí-
la daného města a tím i příjem 
do královské, šlechtické nebo 
řádové pokladny. Týkalo se to 
i měst poddanských, patřících 
šlechtě nebo církvi,“ pozname-
nal k tomu historik Oblastní-
ho muzea v Mostě Jiří Šlaj-
sna.                                      (kat)

HISTORICKÉ ŠESTKY
1376: Udělení mílového práva městu Most Karlem IV.
Na každý rok připadá celá řada výročí a  vý-
znamných událostí. Ani ten letošní, se šestkou 
v  letopočtu, v  tomto ohledu není výjimkou. 
Během roku se proto na stránkách Důlních 
novin můžete setkávat s  rubrikou nazvanou 
Historické šestky, kde budeme přinášet někte-
ré, pro region důležité události, které stojí za 
připomenutí. 

Karel IV. Mostu udělil mílová práva, s jeho jménem je spojena i tradice pěstování vína na svazích hradu Hně-
vín. Dokládá to i historická malba ze 17. století. Foto: Archiv

Snímek z kroniky Dolu Centrum zachycuje zaměstnance v roce 1899. Foto: Archiv Dolu Centrum

V obcích se plesá o sto šest
Plesová sezona je v  plném proudu, ovšem 
plesy a  zábavy všeho druhu nejsou doménou 
pouze velkých měst. I obce na Mostecku a Cho-
mutovsku jich během zimních měsíců pro své 
obyvatele chystají celou řadu.

Neuplyne rok, aby si hned 
na počátku ledna horníci 
nepřipomněli největší důlní 
neštěstí na severu Čech. 
Také letos se zástupci tě-
žebních organizací, hornic-
kých spolků z Čech i Němec-
ka i představitelé měst a ob-
cí sešli u pomníku tragédie na 
Dole Nelson v Oseku. V letoš-
ním roce od neštěstí, které si 
vyžádalo 144 obětí, uplynulo 
82 let. K tragédii na Dole Nel-
son v Oseku došlo ve středu 
3. ledna 1934. Počet obětí 
neštěstí se vyšplhal na číslo 

142, další dva lidé zahynu-
li později při zmáhacích pra-
cích. Katastrofu v Oseku při-
pomíná od roku 1935 pomník 
sochaře Karla Pokorného. 
Právě zde se každoročně koná 
i pietní akt. 
Letos si zde účastníci připo-
mněli nejen oběti neštěstí, ale 
i dlouhou historii hlubinného 
dobývání uhlí na severu Čech, 
která se s plánovaným ukon-
čením těžby v posledním hně-
douhelném hlubinném Dole 
Centrum na Mostecku v letoš-
ním roce uzavře.                   (red)

Nezapomínají na oběti hornictví
Pietní akt se koná u památníku v Oseku. Foto: (pim)
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Jak dlouho se věnujete 
atletice? 
To vím naprosto přesně, proto-
že jsem začala na své jedenác-
té narozeniny v roce 2009. Do 
té doby jsem hrála tenis a tan-
covala. Pak jsem se ale nějaký 
čas žádnému sportu nevěno-

vala. A protože nedaleko od do-
mova máme atletický ovál, jed-
nou jsme se tam s rodiči zasta-
vili, já si to vyzkoušela, chytlo 
mě to a od té doby se atletice 
věnuji naplno. 

A jaké jsou vaše oblíbené 
disciplíny? 
Střední a dlouhé tratě od 1500 
metrů do 3 kilometrů na drá-
ze, kromě toho si občas zaběh-
nu deset kilometrů silniční běh 

a jako vedlejší disciplínu mám 
800 metrů. 

Doma už máte poměrně sluš-
nou sbírku medailí z nejrůzněj-
ších soutěží a závodů. Kterých 
úspěchů si nejvíce považujete? 
Asi největší úspěch je z loňské-
ho roku, kdy jsme jako tříčlenné 
družstvo dívek do osmnácti let 
skončily druhé na neo iciálním 
mistrovství světa v běhu do vr-
chu v Bulharsku. Cením si ale 

i stříbrné a bronzové medaile 
z halového mistrovství repub-
liky, bronzové medaile z dráhy 
a stříbrné z krosu. 

Dnes už se atletice věnujete 
na vyšší úrovni. Jak vlastně 
vypadá váš trénink, je v Mostě 

vůbec zázemí na témě  profe-
sionální sport?
V Mostě jsem s atletikou začí-
nala u Milana Rybáka, ale v ro-
ce 2014 jsem měnila trenéra 
a tím i klub, takže dnes už jez-
dím trénovat do Bíliny. Trénu-
ji denně, třikrát týdně jezdím 
do Bíliny, zbytek v Mostě. Kaž-
dý trénink je trochu jiný. Obvyk-
le začíná rozklusáním, rozcvič-
kou, speciálním cvičením a pak 
následuje trénink, který stano-

ví trenér a domlouváme si ho 
dopředu. Trénujeme ve skupi-
ně, kluci i holky. Většina je star-
ší, ale příprava ve skupině je za-
jímavější. Tréninky jsou ovšem 
hodně individuální a vše záleží 
na dohodě s trenérem. 

Jak se dá tohle sportovní vytí-
žení vůbec skloubit se školou? 
Mám velkou výhodu v tom, že 
chodím do druhého ročníku 
sportovního gymnázia v Mos-

tě. Škola nám dvakrát v týdnu 
umožňuje trénovat dvoufázo-
vě, omlouvají nám účast na zá-
vodech. Vůbec nám hodně vy-
cházejí vstříc. 

Zatím jsme mluvili hlavně 
o trénování, ale co děláte, 
když zrovna netrénujete?
To se snažím hlavně odpo-
čívat, protože regenerace je 
hodně důležitá. Navíc když je 
škola, není to snadné sklou-
bit dohromady. V Mostě třeba 
chodím na masáže k Mirosla-
vu Koutovi, který je také ma-
sérem národního softballové-
ho družstva. Dřív, když jsem 
začínala, jsem odpočinku ne-
věnovala takovou pozornost, 
ale postupem času jsem zjisti-
la, jak moc je důležitý a rege-
nerace má pak vliv i na spor-
tovní výsledky. 

Svůj volný as ale ur itě ne-
trávíte jen odpo inkem...
To samozřejmě ne, odpočí-
vat se dá s nějakou zajímavou 
knížkou v ruce. Baví mě třeba 
vaření, snažím se jíst zdravě, 
ale to není jen kvůli sportu. 

Atletika nejsou jen tréninky. 
Jak asto jezdíte na závody? 
Teď je zrovna halová sezona, 
to bývají závody méně časté, 
spíše se jedná o součást pří-
pravy na letní dráhovou se-
zonu. V létě, když je dráhová 
sezona, to jezdíme na závody 
častěji. 

Máte nějaké dopl kové spor-
ty, kterým se věnujete?
Přes zimu se běhání doplňuje 
běžkami, občas si jdu zaplavat. 
Většinou se ale běhání snažím 
nemíchat s jinými sporty. 

P emýšlela jste o tom, že 
byste se atletice věnovala 
profesionálně?
To by byl můj sen, ale atleti-
ka není v pozici jako fotbal 
nebo hokej, aby se dala dělat 
jako povolání. Dnes už jsem 
na určité úrovni, v doroste-
necké reprezentaci, a mám 
i sponzora, který mi zajišťu-
je oblečení. Atletika je nic-
méně pořád sport, kterým 
se nedá uživit. Možná se to 
ale za pár let změní a já bu-
du moci běhat profesionál-
ně.                                    (pim)

Běhat profesionálně je sen, ale atletika není hokej
Když potkáte Adélu Civínovou na ulici, ani vás 
nejspíš nenapadne, že tahle sympatická sedm-
náctiletá slečna patří k  největším atletickým 
talentům z Mostecka. Ovšem když se podíváte 
na její sportovní kariéru, zjistíte, proč právě 
tahle dívka patří mezi oceněné nejlepší spor-
tovce Mostu. Kromě jiného se totiž díky svým 
výkonům dostala i  do české dorostenecké re-
prezentace.

Adéla Civínová
Narodila se 5. 9. 1998 v Mostě
Atletice se věnuje od roku 2009. Začínala v oddíle u Milana 
Rybáka, od roku 2014 trénuje v atletickém oddíle v Bílině 
pod vedením Jana Mairicha. 
Mezi její největší úspěchy patří 2. místo v soutěži družstev 
do 18 let na neo iciálním mistrovství světa v Bulharsku, me-
daile ze všech republikových šampionátů nebo třetí místo 
mezi ženami v říjnových silničních závodech na 10 kilome-
trů v Drážďanech. 
Její bratr, dvojče, se věnuje tenisu a malování.

Velmi důležité je u mladých 
sportovců zázemí a podpo-
ra v rodině. V tomhle ohledu 
je situace u Civínových zcela 
ideální.
Rodiče své dceři nejen fandí 
a doprovázejí ji na většinu zá-
vodů, ale sami jsou také aktiv-
ní sportovci. „Celá rodina běhá 
rekreačně, snažíme se sportovat 
celoročně a udržovat se v kon-
dici,“ říká maminka Jana, která 
pracuje v laboratořích Vršan-
ské uhelné.  Běh je podle Adé-
liných rodičů ideální sport. Je 
velmi svobodný, dá se dělat 
prakticky kdykoli a kdekoli a co 

je důležité, na rozdíl od mnoha 
jiných sportů se s ním dá začít 
i v pozdějším věku. Co se týče i-
nanční náročnosti, patří atleti-
ka mezi levnější sporty. „I když 
s postupující výkonností se sa-
mozřejmě zvyšují i inanční ná-
roky. Potřebujete speciální oble-
čení, boty na trénink, do terénu, 
tretry a podobně. Naší výhodou 
je, že Adélku podporuje irma 
Salming, která jí poskytuje ob-
lečení. Na druhou stranu je běh 
ale samozřejmě výrazně levněj-
ší než třeba kolektivní sporty ja-
ko hokej,“ připomíná Adélin ta-
tínek Jiří.                                      (pim)

Rodiče jen nefandí

„Nedaleko od domova máme atletický ovál, jednou jsme se tam 
s rodiči zastavili, já si to vyzkoušela, chytlo mě to a od té doby se 
atletice věnuji naplno.“

„Mám velkou výhodu, že chodím do druhé-
ho ročníku sportovního gymnázia v  Mos-
tě. Dvakrát v týdnu nám umožňují tréno-
vat dvoufázově, omlouvají nám účast na 
závodech, vycházejí nám vstříc.“

Nový stroj Cat 18M3 dopl-
nil v nabídce značky model 
16M3, jehož radlice má šířku 
4,9 m. Protože je určen hlavně 
pro využití v těžebním prů-
myslu, je tomu přizpůsobe-
na i jeho konstrukce. Přední 
rám tohoto grejdru tvoří hor-
ní a dolní ocelové desky, mezi 
nimiž je robustní ocelový od-
litek. Komplet má vynikat vy-
sokou odolností a zajišťovat 
dlouhou životnost stroje.
Umístění radlice umožňuje 
dobrý výhled ze stroje a přes-
né nastavení na optimál-
ní úhel řezu, a to i při zaklá-
dání svahů a příkopů. Boha-
tě prosklená kabina strojníka 
pak má představovat bez-
pečné i komfortní pracoviš-
tě, poskytující vynikající vý-

hled na radlici. Co se týče dal-
ších vlastností, poradí si Cat 
18M3 i v těch nejsložitějších 
podmínkách. Pohonná jed-
notka v podobě přeplňované-
ho vznětového řadového šes-
tiválce Cat C13 ACERT VHP 
o objemu 12,5 litru disponu-
je výkonem 227 kW a spolu-
pracuje s převodovkou Direct 
Drive s osmi rychlostmi pro 
jízdu vpřed a šesti rychlost-
mi pro jízdu vzad. Navíc má 
tento grejdr také systém re-
gulace výkonu motoru, který 
se ukrývá pod zkratkou VHP 
a umožňuje redukovat výkon 
v nižších rychlostních stup-
ních, snížit spotřebu a zabrá-
nit nežádoucímu prokluzová-
ní kol. Může dosahovat rych-
losti až 51,7 km/h při jízdě 

vpřed, zatímco při couvání 
se může pohybovat rychlostí 
až 40,8 km/h.Specialitou Cat 
18M3 je nivelační řídicí sys-
tém Cat Grade Control, který 

využívá dat z GPS pro ovlá-
dání radlice a jejího příčného 
sklonu. Dodržení správného 
příčného sklonu totiž zajiš-
ťuje, aby upravovaná plocha 

plně odpovídala plánům. 
A například při stavbách ko-
munikací může přispívat 
k lepšímu odvádění vody 
z vozovky.                                (red)

Cat 18M3: Grejdr nejen pro těžební průmysl
Společnost Caterpillar patří ke špičce mezi do-
davateli techniky pro těžební průmysl. A prá-
vě pro něj, ovšem nikoli výlučně, je určen její 
nejnovější stroj. Grejdr Cat 18M3, který váží 
33 713 kilogramů, disponuje radlicí o  šířce 
5,5 metru.

Ocenění je několik, mezi ni-
mi například Good Neighbor 
Award, v překladu něco ja-
ko cena pro dobrého souse-
da. Ta je udělována společnos-
tem, které při těžbě a následně 
i při rekultivacích úspěšně spo-
lupracují s vlastníky okolních 
pozemků i komunitami.V loň-
ském roce tuto cenu získala tě-
žební společnost Mingo Logan 
za práci na rekultivaci po do-
lu Left Fork v Západní Virginii.  
Společnost Mingo Logan začala 

v tomto americkém státě s těž-
bou uhlí v roce 1987, na začát-
ku devadesátých let byla těžba 
na čas pozastavena, aby se s ní 
opět začalo v roce 2006. A prá-
vě toto časové rozpětí umož-
ňuje ukázat na jednom místě 
všechny fáze těžby až po inál-
ní rekultivace. 
Kromě toho, že se společnost 
snažila zahladit následky těž-
by klasickým způsobem, te-
dy výsadbou rostlin a dřevin, 
stejně jako budováním přírod-

ních jezer a míst pro život zvě-
ře, spolupracovala i s místními 
obyvateli na oživení rekultivo-
vaných ploch. Žáci základních 
škol pomáhali během oslav 
Dne Země s vysazováním rost-
lin, starší studenti pod dohle-
dem odborníků vyráběli a in-

stalovali speciální budky pro 
hnízdění ptactva. Na rekultivo-
vaných plochách poté proběh-
la akce nazvaná Women in the 
Outdoors, zaměřená na vzdě-
lávání pod širým nebem, kde 
měli návštěvníci šanci si vy-
zkoušet zacházení s lovecký-

mi zbraněmi, ale také třeba ry-
baření nebo přípravu jídla. Po 
čase se Left Fork stalo dějiš-
těm první soutěže vozíčkářů, 
která postiženým sportovcům 
umožnila vyzkoušet si lovec-
ké dovednosti pod širým ne-
bem.                                          (red)

Bývalá šachta Left Fork patří mezí nejlepší sousedy
Ocenění si mezi sebou nerozdávají pouze uměl-
ci, uznání je možné získat třeba i za rekultiva-
ce. Ve Spojených státech takto každým rokem 
už téměř tři desetiletí oceňují společnosti, kte-
ré se nejvýraznějším způsobem podílejí na ob-
nově krajiny po těžbě. 

Chce se totiž dostat na úro-
veň irem působících ve Spo-
jených státech nebo Austrálii. 
Investice do nových techno-
logií mají společnosti umož-
nit zvýšit těžbu, takže by do 
roku 2020 mohla dosáhnout 

miliardy tun uhlí. Nejde ale 
jen o modernizaci těžby, no-
vé technologie zahrnují na-
příklad možnost prostřednic-
tvím GPS sledovat pohyb vo-
zidel a zabránit tak krádežím 
uhlí. Plány Coal India zahr-

nují také například elektro-
nická oplocení dolů, ale i dal-
ší elektronické systémy, kte-
ré umožní porovnávat data 
z různých typů obchodních 
činností. Jednou z prvních 
novinek bylo nainstalování 
průmyslových kamer na na-
kládací místa. Všechny stro-
je irmy je nyní možné sle-
dovat prostřednictvím sateli-
tu.                                         (red)

V Indii pomohou moderní technologie
Němečtí výzkumníci našli 
v Rakousku stopy po dolová-
ní, které pocházejí možná už 
z doby bronzové. 
Podle speciální metody, kte-
rou v centrálních Alpách pou-
žívá výzkumný tým z Goetheho 
univerzity ve Frankfurtu, je prý 
možné, že se lidé zabývali hor-
nickou činností už ve střední 
době bronzové. „Jak důležitou 
roli v těžbě mědi hrálo naleziš-

tě v Montafonu bude zřejmé až 
z dalších průzkumů v tomto re-
gionu,” uvedl vedoucí vědecké-
ho týmu Rüdiger Krause. Jeho 
tým, který zahrnuje odborní-
ky, ale také velký počet studen-
tů Goetheho univerzity, provádí 
v regionu Montafon v centrál-
ních Alpách výzkum už patnáct 
let. Vykopávky budou v těchto 
místech pokračovat opět v lé-
tě.                                                     (red)

První havíři z doby bronzové

Tenhle stroj disponuje osmi rychlostmi pro jízdu vp ed a šesti pro jízdu vzad. Foto: CAT.com

Adéla Civínová (vpravo) během lo ského krosového mistrovství R v Rumburku, odkud si p ivezla st íbrnou 
medaili. Foto Archiv A. Civínové.

Společnost Coal India se chystá na techno-
logickou revoluci v  indickém hnědouhelném 
průmyslu. 

Takhle děti ze základní školy vysazovaly na Den Země na rekultivovaném území zele . Foto: osmre.gov
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Minimální mzda 
Hned od ledna 2016 se opět 
po roce, tentokrát o 700 
korun, zvyšuje minimál-
ní mzda. Nově tak činí 9900 
korun měsíčně. Současná 
vláda přitom plánuje, že by 
minimální mzda postupně 

vzrostla alespoň na 40 pro-
cent průměrné mzdy. (V roce 
2014 byla průměrná mzda 
v ČR 25 686 korun, v polo-
vině roku 2015 překonala 
26 tisíc korun). Pro většinu 
zaměstnanců ale v praxi pla-
tí mnohem vyšší minimum – 

takzvaná zaručená mzda. Ta 
je odstupňována podle slo-
žitosti, odpovědnosti a na-
máhavosti práce do osmi mi-
nimálních mzdových tarifů. 
I tyto sazby se od ledna zvy-
šují. Naopak životní a exis-
tenční minimum se ani letos 

nezvyšují. Po růstu částek, 
které se naposledy měnily 
od ledna 2012, volali zejmé-
na odboráři. 

Valorizace penzí
Přilepší si, i když jen sym-
bolicky, také důchodci. Ti 
stávající si od ledna polep-
ší v průměru jen o 40 korun 
měsíčně. Valorizace podle 
zákonem stanovených pra-
videl probíhá automaticky 
vždy na začátku roku a odpo-
vídá růstu cen (in laci) a tře-
tině růstu reálných mezd. 

In lace ale byla v roce 2015 
velmi nízká, proto i důcho-
dy porostou jen minimálně, 
ačkoli ekonomika výrazně 
roste. Vláda se to rozhodla 
kompenzovat mimořádným 
příspěvkem ve výši 1200 ko-
run, který důchodci dosta-
nou k únorové penzi. Vládní 
koalice ale slibuje růst pen-
zí i v budoucnu a hodlá na-
rovnat škrty předchozí vlá-
dy, která omezila zvyšování 
důchodů jen na třetinu růs-
tu cen a třetinu růstu reál-
ných mezd.

Na jaké novinky se musíme připravit v roce 2016
Každý rok s sebou přináší i řadu změn. Některé se dají označit za pří-
jemné, například zvýšení minimální mzdy, jiné už tak příjemné být ne-
musí. Připlatí si třeba žadatelé o rychlé vydání cestovního pasu nebo 
lidé, kteří v bytovém domě příliš topí či skoro vůbec. Přinášíme výčet 
některých změn, na něž se musíme v letošním roce připravit. 

Málokdo se bude muset vy-
pořádat s tolika novinkami 
jako řidiči. Některé začaly 
platit od začátku roku, další 
by se měly zavádět postupně. 
Od ledna odstartovala dlouho 
slibovaná novinka – registrační 
značky na přání, kdy si můžete 
u osobních aut zvolit téměř li-
bovolnou kombinaci osmi pís-
men a číslic (u motocyklů sed-
mi, u mopedů pěti). Musí ale 
obsahovat alespoň jednu číslici. 
I tady však platí určitá omeze-
ní. Zakázána jsou hanlivá, urá-
žející a rasistická slova, stejně 
tak snadno zaměnitelná písme-

na G, O, Q, CH a W. Úřady ma-
jí k dispozici seznam zhruba 
900 nepřípustných výrazů. Jed-
na značka přijde na 5 tisíc ko-
run, za standardní dvě tabul-
ky na osobní vůz tedy zaplatíte 
10 tisíc. Výhodou je, že se znač-
ka váže na majitele, nikoliv na 
automobil. Vlastník ji tedy mů-
že střídavě používat na více 
svých vozech. Na jinou osobu je 
ale značka nepřenositelná, ne-
lze ji tedy prodat. A smůlu bude 
mít ten, kdo značku ztratí nebo 
mu ji ukradnou – úřady pak ne-
mohou vydat další se shodným 
textem.

Registrační značky na přání

Rozúčtování nákladů na 
centrální vytápění v byto-
vých domech má být spra-
vedlivější. Nová pravidla po-
mohou domácnostem, které 
své byty vytápějí průměrně 
– tedy ani výrazně více než 
ostatní v domě, ale ani vý-
razně méně. Dosud platilo, 

že domácnosti s nízkou spo-
třebou tepla mohou ušet-
řit až 40 procent nákladů 
oproti průměru celého do-
mu. Podle nových pravidel 
půjde nyní uspořit maximál-
ně 20 procent oproti prů-
měru ostatních domácností. 
I kdyby se v bytě vůbec ne-

topilo, bude muset jeho ma-
jitel (nájemník) v zásadě za-
platit čtyři pětiny průměrné 
spotřeby ostatních obyvatel 
domu.
Čtyřicetiprocentní limit do-
sud platil také opačným 
směrem. Domácnost s vý-
razně vyšší spotřebou si při-

platila maximálně 40 pro-
cent nad průměrné náklady 
domu. Nově se limit zvyšu-
je na 100 procent. Celkový 
účet tak může být až dvojná-
sobný oproti průměru.
Nová vyhláška současně 
umožní majitelům domů 
(společenstvím vlastníků), 
aby skutečná spotřeba hrá-
la v celkovém vyúčtování vý-
raznější roli než dosud. Mo-
hou zvýšit podíl spotřební 
složky k základní (která je 

nezávislá na chování kon-
krétní domácnosti – obvyk-
le jde o velikost bytu a po-
díl na společných prostorech 
domu). Zvyšuje se i sankce 
pro majitele bytů, kteří přes 
opakované a prokazatelné 
upozornění neumožní ode-
čet naměřených hodnot ne-
bo montáž měřidla. Dosud 
to byl 1,6násobek spotřební 
složky podle průměru ostat-
ních domácností, nově půjde 
o trojnásobek.

Kdo v zimě schválně netopí, už tolik peněz neušetří 
Pokud bydlíte v bytovém domě s centrálním vytápěním a svůj rodinný 
rozpočet jste si vylepšovali každý rok třeba tím, že jste v  zimě méně 
topili, od letošního roku to bude jinak. 

Doba pro vydání se však 
zkrátí na nejvýše šest pra-
covních dnů místo dosavad-
ních patnácti, navíc už ne-
bude omezen jen půlroč-
ní platností a má obsahovat 
strojově čitelné biometric-
ké údaje. Standardní po-
platek za vydání cestovní-

ho pasu se nemění a zůstá-
vá na 600 korunách. Úřad 
má na zpracování maximál-
ně měsíc. Požádat o cestov-
ní pas můžete nově na ja-
kémkoliv úřadu a tam si jej 
také vyzvednout, dosud to 
bylo omezeno trvalým byd-
lištěm.

Další změna může potě-
šit lidi starší 70 let. Úřady 
jim začnou vydávat občan-
ské průkazy s prodlouže-
nou platností na 35 let mís-
to standardních deseti.
Nově se musí platit 100 ko-
run za zrušení údaje o místě 
trvalého pobytu. Minister-
stvo vnitra chce zavedením 
poplatku zabránit účelové-
mu rušení tohoto údaje. Li-
dé toho využívají hlavně 
v případech, kdy se skrýva-
jí před exekutory, soudy ne-
bo policií.

Za expresní doklady si připlatíte
Více peněz si musí připravit zájemci o expres-
ní vydání cestovního pasu. Nově přijde na 
4 000 korun místo dosavadních 1 500 korun 
(pro děti na dva tisíce místo jednoho). 

Čistá mzda jim tak vzroste 
o 2 procenta, kterými si do dru-
hého pilíře přispívali z vlastní-
ho. Do konce září se ale musí 
rozhodnout, zda peníze, kte-
rými jim přispíval stát, vrátí 
zpět, nebo si je nechají vypla-
tit (a v budoucnu jim kvůli to-
mu možná o desítky korun mě-
síčně klesne důchod). Začínají 

platit také některé změny, kte-
ré mají zatraktivnit třetí důcho-
dový pilíř, dříve zvaný penzijní 
připojištění. Spořit v něm no-
vě mohou i rodiče dětem. Ty si 
po dosažení 18 let věku budou 
moci vybrat třetinu částky, kte-
rou jim rodiče naspořili.
Zvyšují se poplatky, které li-
dé platí penzijním společnos-

tem ze spravovaných peněz 
(z 0,6 procenta na 0,8 procenta 
u starých fondů a z 0,8 na jed-
no procento u nových fondů 
kromě konzervativního). Od-
měna z připsaného hodnocení 
(výnosů) se pak u starých fon-
dů sníží z 15 na 10 procent, ale 
u nových stoupne z 10 na 15 
procent. Od roku 2016 se zvy-
šují poplatky, které lidé pla-
tí penzijním společnostem ze 
spravovaných peněz (z 0,6 pro-
centa na 0,8 procenta u starých 
fondů a z 0,8 na jedno procento 
u nových fondů kromě konzer-
vativního).

Spoření na důchod se opět mění
Takzvaný druhý pilíř, který měl být hlavní 
částí penzijní reformy předešlé vlády, defini-
tivně končí. Necelých 85 tisíc klientů přestává 
od ledna posílat peníze do těchto fondů. 

Jedna z nejdůležitějších změn 
v dopravním značení je podle 
expertů poměrně nenápad-
ná. 
Týká se značky Zimní výbava, 
která přikazuje jízdu pouze se 
zimními pneumatikami. Dosud 
ze zákona platila jen od 1. listo-
padu do 31. března. Toto ome-
zení nyní končí a povinnost pla-
tí kdykoliv, jestliže dodatková 
tabulka neurčí konkrétní obdo-
bí. Na výskyt a pohyb zvířat na 
silnici mohou nově upozorňo-
vat i značky s jiným symbolem. 
Názornější má být i značka kři-

žovatky s vedlejší pozemní ko-
munikací, kde může být nově 
vyznačeno jen levé nebo pra-
vé připojení.  A změní se také 
značení dopravního okruhu ze 
čtverce se zeleným pruhem na 
symbol připomínající okruh. 
V některých městech může být 
důležitou novinkou značka pro 
sjíždění vozidel veřejné hro-
madné dopravy (zejména au-
tobusů) z tramvajového pásu. 
Ostatní řidiči jim musí umož-
nit zařadit se do jízdního pru-
hu, a to snížením rychlosti nebo 
i zastavením.

Úpravy čekají i dopravu

  

  Autorizovaný Servis olejù
DTS Vrbenský, a.s.  

NABÍDKA SYNTETICKÝCH OLEJÙ ZA ZVÝHODNÌNÉ CENY!
PRO OSOBNÍ VOZY VŠECH ZNAÈEK.

ENI 5W-30 i-Sint 1l      188,- KÈ
Špièkový High-Tech syntetický motorový olej pro zážehové a vznìtové motory, pro prodloužené intervaly výmìny 
oleje. Vyhovuje požadavkùm následujících servisù a speci  kací:  ACEA A3/B4-04,  ACEA C3, VW 504 00 + 507 00, 
MB 229.51, BMW LongLife 04, PORSCHE C30.

ENI 5W-40 i-Sint MS 1l     158,- KÈ
Pro zážehové nebo vznìtové motory, kvalitní syntetické mazivo s nejnovìjší technologií snižující neèistoty 
v emisích, vyhovuje požadavkùm následujících servisù a speci  kací:  ACEA C3, A3/B4 -04, API SM/CF, BMW Longlife 04, 
MB 229.51, VW 502 00 + 505 00 + 505 01, Porsche A40

ENI 5W-40 i-Sint professional 1l   109,- KÈ
Syntetický olej pro zážehové nebo vznìtové motory používaných i za nejnároènìjších podmínek, vyhovuje požadavkùm 
následujících servisù a speci  kací:  API SL/CF,  ACEA A3/B4-04

ENI 10W-40 i-Sint professional 1l       79,- KÈ
Motorový polosyntetický olej pro zážehové nebo vznìtové motory se schopností úspory pohonných hmot, vyhovuje 

požadavkùm následujících servisù a speci  kací:  API Service SL/CF,  ACEA A3/B4-04, MB 229. I kvalita.

NABÍZÍME ZNAÈKOVÉ OLEJE I PRO NÁKLADNÍ VOZY!

O B J E D N Á V K Y  P Ø I J I M Á
mistr dílny Z. Škuthan  tel. 476 205 189, 724 093 021 
vedoucí úseku F. Kašpar tel. 476 205 181, 602 489 672  

Olej Vám po objednání na místì vymìníme (vèetnì 
výmìny olejového  ltru) nebo pøelijeme do kanystru. 

www.dts-as.cz 
info@dts-as.cz

Již 20let jsme s Vámi 
DTS Vrbenský, a.s.

DTS Vrbenský, a.s.
Most-Souš èp.7

* Akce je platná od  16.3. do 30. 6. 2015 pro osobní vozy. Ceny jsou vèetnì DPH.

Zdroj: aktualne.cz; denní tisk
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Na konci prosince odešel do pen-
ze dlouholetý vedoucí úseku Vr-
šanské uhelné pan Zdeněk Pták. 
Na šachtu nastoupil v roce 1979 
a za více než třicet let své pro-
fesní kariéry prošel řadou hor-
nických profesí na Dole Ležáky, 
později v Mostecké uhelné a na-
posledy ve Vršanské uhelné. Do 
dalších let na zaslouženém od-
počinku hodně štěstí a životního 
elánu přejí vedení Vršanské uhel-
né a kolegové

KULTURNÍ TIPY
  6. 2. - Masopust ve Vtelně. 

Tradiční akce, kterou pořádá 
občanské sdružení Vtelno žije!

  6. 2. - Kocour v botách. 
Mostecké Divadlo rozmanitos-
tí přichystalo premiéru pohád-
ky o kocourovi, který se jmenu-
je Terezka a kde o osudech hr-
dinů můžete rozhodnout i vy. 
Představení, po kterém koupí-
te svým domácím mazlíčkům 
obuv. Pro děti od 3 let. Předpre-
miéra v 10:00 hodin, premiéra 
v 17:00 hod. Vstupné 70 Kč. 

  13. 2. – Cirkus bude. Artis-
tická skupina Mistral již od roku 
2005 přináší celou řadu artistic-
kých vystoupení. Její představe-
ní Cirkus bude se nese ve stylu 
klasických cirkusových vystou-
pení a zpříjemní všední odpo-
ledne dospělým i dětem.  Kul-
turní dům Meduza, začátek ve 
14:00 hodin.

  13. 2. – Čtvrtý reprezen-
tační ples obce Strupčice. Ce-
lým večerem bude provázet 
a svými imitátorskými výstupy 
bavit Petr Martinák. K tanci bu-
de hrát skupina Promile. Hlav-
ním hostem večera je skupina 
Holki. Sportovní hala Strupčice, 
vstupné 150 Kč.

  17. 2. – Akustik Jana Mic-
ky. Další z tanečních večerů pro 
seniory v mosteckém hotelu 
Cascade. 16:00 až 19:00 hodin, 
vstup zdarma. 

  19. 2. – Myslivecký ples 
města Jirkova. K tanci a po-
slechu zahraje kapela Klub 49, 
večerem provází moderátor 
Radek Jirgl. Host večera bude 
zpěvák Marek Ztracený. Boha-
tá a pestrá myslivecká tombo-
la. Jirkovské divadlo, začátek ve 
20:00 hodin. Vstupenky v hod-
notě 250 a 320 Kč budou v pro-
deji v Informačním centru 
od února.   

   21. 2. – Stará sešlost. 
Country taneční večer nejen pro 
seniory na Benediktu. 15:30 až 
18:30, vstup zdarma 

  21. 2. – Karneval Show. 
Hudební divadlo Hnedle ved-
le přichystalo velkou karneva-
lovou zábavu pro děti všech vě-
kových kategorií. Sraz je v Jir-
kovském divadle, v 15:00 hodin. 
Vstupné 60 Kč. 

  22. 2. - Slavná doba ví-
deňské operety. Johan Strauss 
jr. a jeho melodie. V dalším z ve-
čerů Petra Macka nejen pro pří-
znivce vážné hudby zazní árie, 
dueta a sbory ze známých ope-
ret Cikánský baron, Netopýr, 
Noc v Benátkách a Vídeňská 
krev. Městské divadlo v Mostě, 
začátek v 19:00 hodin, vstupné 
300 Kč. 

  23. 2. - Taneční galavečer 
TSKH. Nejenom pro přízniv-
ce tanečního sportu připravilo 
Taneční studio Kamily Hlavá-
čikové tradiční galavečer, jehož 
hostem bude kubánská taneč-
nice Doris Martinez. Městské di-
vadlo v Mostě, začátek v 18:30 
hod., vstupné 180 Kč. 

  27. 2. - Reprezentační 
ples města Mostu. Jedenadva-
cátým reprezentačním plesem 
města Mostu bude provázet Ro-
man Vojtek, který rovněž vy-
stoupí s muzikálovým koktej-
lem. Mezi dalšími hosty plesu 
bude například zpěvačka Anna 
K. Velký sál kulturního domu 
Repre, začátek ve 20:00 hodin, 
vstupné 300 Kč. 

  od 2. 2. - Umění austral-
ských domorodců. Za posled-
ními lidmi doby kamenné. Ob-
lastní muzeum v Mostě vystavu-
je až do konce května ojedinělou 
sbírku exponátů a dokumentár-
ních fotogra ií z australské ex-
pedice Moravského zemského 
muzea v roce 1969. Výstavní sál 
muzea, vstupné: plné 30 Kč, sní-
žené 15 Kč.

  do 18. 2. - Matěj Lipav-
ský: Ponorný potok. Matěj Li-
pavský se v létě roku 2015 zú-
častnil malířského sympozia 
Benedikt, prošel krajinu kolem 
Mostecka a ztvárnil ji do svých 

obrazů. Zahájil tak nový rok 
v mostecké galerii Bunkr, kte-
rá chce rok 2016 věnovat měs-
tu Most a jeho okolí z pohledu 
současných mladých umělců. 
Galerie Bunkr, v prostorách bý-
valého krytu CO v ulici J. Skupy 
2279/44. 

SPORTOVNÍ TIPY
  6. 2. - Krušnohorská bí-

lá stopa. Osmý ročník veřej-
ného závodu v běhu na lyžích 
po běžeckých tratích v okolí 
Horského areálu Lesná. Hro-
madný start ve 12:00 hod.

FOTBAL
  13. 2. - FK Baník Most 

1909 – FC Chomutov. Pří-
pravné utkání. Hraje se na 
umělé trávě ve Velebudicích 
od 11:00 hodin.

  13. 2. - Baník Souš – TJ 
Krupka. Přípravné utkání. 
Hraje se na umělé trávě v are-
álu Baníku Souš od 11:00 ho-
din.

  20. 2. - Baník Souš – FK 
Modlany. Přípravné utkání. 
Hraje se na umělé trávě v areá-
lu Baníku Souš od 12:30 hodin.

  27. 2. - FK Baník Most 
1909 – FK Louny.  Přípravné 
utkání. Hraje se na umělé trávě 
ve Velebudicích od 11:00 hodin.

  27. 2. - Baník Souš – FK 
Ostrov nad Ohří. Přípravné 
utkání. Hraje se na umělé trávě 
v areálu Baníku Souš od 11:00 
hodin.

HÁZENÁ
  6. 2. - DHK Baník Most – 

Sokol Písek. Utkání WHIL. Hra-
je se ve sportovní hale v Mostě 
od 18:00 hodin.

  27. 2. - DHK Baník Most – 
HK Slávia Partizánské. Utkání 
WHIL. Hraje se ve sportovní ha-
le v Mostě od 18:00 hodin. 

HOKEJ
  6. 2. - HC Most – Horácká 

Slavia Třebíč. Utkání WSM li-
gy. Hraje se na zimním stadionu 
v Mostě od 17:30 hodin. 

  7. 2. - HC Verva Litvínov – 
Škoda Plzeň. Utkání Tipsport 
extraligy. Hraje se na Zimním 
stadionu Ivana Hlinky v Litvíno-
vě od 15:30 hodin. 

  8. 2. - HC Most – Mo-
tor České Budějovice. Utkání 
WSM ligy. Hraje se na zimním 
stadionu v Mostě od 17:30 ho-
din. 

  13. 2. - HC Most – AZ Ha-
vířov. Utkání WSM ligy. Hraje se 
na zimním stadionu v Mostě od 
17:30 hodin. 

  19. 2. - HC Verva Litvínov 
– BK Mladá Boleslav. Utkání 
Tipsport extraligy. Hraje se na 
Zimním stadionu Ivana Hlinky 
v Litvínově od 17:30 hodin.

  23. 2. - HC Verva Litvínov 
– Piráti Chomutov. Derby utká-
ní Tipsport extraligy. Hraje se 
na Zimním stadionu Ivana Hlin-
ky v Litvínově od 17:30 hodin. 

  28. 2. - HC Verva Litvínov 
– Energie Karlovy Vary. Utká-
ní Tipsport extraligy. Hraje se 
na Zimním stadionu Ivana Hlin-
ky v Litvínově od 15:30 hodin. 
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V tajence vyluštíte motto. Správné znění tajenky z loňských posledních DN: Manželé leží večer v posteli a ona povídá: „Bývaly doby, kdy jsi mne hladil po vlasech...“ 
Manžel se s povzdechem nadzdvihl a pohladil ženu po vlasech. „...a líbal jsi mne na tváře...“ Manžel se otočil a políbil ji. „...a kousal jsi mne do ouška...,“ nedala pokoj 
ona. Manžel vstal a odešel z ložnice. „Kam jdeš?“, volá za ním žena. „Pšece do koupelny pro žuby!“ Výhru získávají: Jindřich Kubánek, Most; Marie Svobodová, 
Most; Martin Zajíček, Vršanská uhelná. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu: Vršanská uhelná a.s., redakce Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo 
e-mailem: dulni.noviny@vuas.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry.  

V tichém zármutku 
oznamujeme všem zná-
mým smutnou zprá-
vu, že nás dne 5. ledna  
opustil pan Karel Vrá-
na. 
Děkují manželka Jana, 
děti s rodinami, vnouča-
ta a pravnoučata.

VZPOMÍNKA BLAHOPŘÁNÍŽivotní jubilea zaměstnan-
ců Czech Coal Power. Ve-
dení společnosti jim přeje 
hodně zdraví a pracovních 
úspěchů do dalších let.
8. února   
Miroslav Rendl  
řidič pracovních strojů
19. února 
Jiří Babák řidič pracovních 
strojů
20. února 
Zdeněk Martinec 
řidič silničních motorových 
vozidel

Kam vyrazit za kulturou a sportem v měsíci únoru

NAROZENINY

Předprodejní místa: Sportovní hala Most, CK Čedok Most, 
Raprint Most - Čepirohy

22. března 2016
VONDRÁČKOVÁ
Helena 

Sportovní hala Most od 19.30 hod.
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