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Preventivní prohlídky potřebují i stroje
Údržba těžební technologie 
nejsou jenom velké generál-
ní opravy, ale zejména běžná 
údržba, kterou je třeba dělat 
prakticky denně. 
Aby mohla technologie praco-
vat plynule, je potřeba ji pravi-
delně kontrolovat, proto mají 
jednotlivé úseky naplánované 
odstávky. Ty slouží ke kontro-
lám a revizím, případně drob-
ným opravám. „Každý z velko-
strojů se pravidelně jednou za 
dva týdny na ranní směnu od-
stavuje. Kontrolují se jeho nej-
důležitější části a samozřejmě 
také části, které jsou za provo-
zu nejvíce namáhány,“ vysvětlil 
Stanislav Fára, vedoucí úseku 
uhlí Vršanské uhelné. Pláno-
vané odstávky jsou jednoden-
ní, během nich se dají stihnout 
základní údržbářské práce 
a drobné opravy. Větší opravy 
se na velkostrojích provádějí 
během čtvrtletních, případně 
pololetních revizí. Velmi zjed-
nodušeně řečeno, jedná se jako 
u lékaře o preventivní prohlíd-
ky, a pokud se budeme držet lé-
kařské terminologie, i na šach-
tě se větší zákroky dopředu 
plánují. Veškeré práce jsou evi-
dovány v plánu oprav, který se 
zpracovává na delší časové ob-
dobí.                                           (red) Během plánované odstávky se provádí nap íklad diagnostika pohonu kolesa skládkového stroje na úseku uhlí Vršanské uhelné. Foto: (pim)

V srpnu loňského roku se 
vlastník komořanské teplár-
ny společnost EPH dohod-
la s Vršanskou uhelnou na 
dodávkách uhlí pro United 
Energy na roky  2016 - 2025. 

Aby bylo možné dodávky vr-
šanského uhlí zahájit, mu-
selo napřed dojít k dohodě 
mezi EPH, Vršanskou uhel-
nou a Severní energetickou 
o takzvaných palivových 

zkouškách, které měly pro-
kázat, zda jsou všechna zaří-
zení schopna provozu. I ny-
ní bude totiž uhlí do Uni-
ted Energy dodáváno přes 
Úpravnu uhlí v Komořanech, 
kde bude v případě potřeby 
upravováno na potřebnou 
kvalitu pro spalování v kot-
lích teplárny. 

Pokračování na straně 2

Mostecké uhlí pro United Energy
Po zhruba pěti letech by mohla komořanská 
teplárna United Energy opět začít vyrábět 
teplo z mosteckého uhlí.  Tentokrát se ale do-
davatelem stane Vršanská uhelná. 

Vršanská uhelná má od led-
na vlastní strojní a elekt-
roúdržbu. Spadá do gesce 
hlavního energetika a hlav-
ního mechanika společnos-
ti a jejím úkolem je zajišťo-
vat každodenní údržbářské 
činnosti. 
„Řízení těchto činností bylo 
úmyslně rozděleno mezi útva-
ry hlavního energetika a hlav-
ního mechanika, nevznikl tedy 

samostatný úsek. Jde v podstatě 
o stejný princip, na jakém jsme 
v polovině loňského roku pře-
vzali servis dopravního pásma,“ 
vysvětlil Petr Procházka, tech-
nický ředitel Vršanské uhelné.  
Do gesce hlavního mechanika 
tak od letošního roku kromě 
servisu dopravního pásma při-
byla i strojní údržba.  

Pokračování na straně 2

Vršanská má vlastní údržbu 
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TAKTO ROZHODNĚ NE! To 
byl titulek článku, který 
vyšel v Důlních novinách 
před čtrnácti lety.
Dne 6. 1. 2002 při střídá-
ní směn na jednom z velko-
strojů lokality ČSA byl hlá-
šen vznik pracovního úrazu. 
Vzhledem k tomu, že posti-
žená zaměstnankyně mu-
sela být následně odvezena 
k lékařskému vyšetření a že 
ze záznamu nebyly zřejmé 
všechny okolnosti, rozhodl 
závodní lomů ustanovit ko-
misi, která měla celou udá-
lost vyšetřit.
Již z prvotního záznamu 
o úrazu bylo zřejmé, že ke 
zranění zaměstnankyně do-
šlo po fyzickém napadení 
druhou zaměstnankyní. Z to-
hoto důvodu komise kro-
mě obou zaměstnankyň vy-
slechla i všechny další zú-
častněné zaměstnance, kteří 
mohli k uvedenému inciden-
tu cokoliv říci nebo vyjasnit. 
Po ukončení prošetření zpra-
covala komise závěrečnou 
zprávu s tímto výsledkem:

  K incidentu mezi obě-
ma zaměstnankyněmi do-
šlo, protože mezi oběma by-
ly již delší dobu pracovní 
spory, které nebyly ze stra-
ny vedoucího řidiče velko-
stroje, ale ani ze strany jed-
notlivých řidičů vekostroje 
dostatečným způsobem ře-
šeny.

  Z výpovědí svědků je 
zřejmé, že k fyzickému na-
padení došlo vzájemně. 
Rovněž k vulgárním uráž-
kám došlo vzájemně mezi 
oběma zaměstnankyněmi.

  Ze zjištěných skuteč-
ností nelze jednoznačně ur-
čit, která zaměstnankyně 
zahájila fyzické napadení.

  Šetřením se však potvr-
dilo, že obě zaměstnanky-
ně porušily Zákoník práce 
a pracovní řád.

  Zjištěné skutečnosti 
(zřejmě delší pracovní ne-
schopnost jedné ze zaměst-
nankyň) nasvědčují tomu, 
že v souvislosti se vznikem 
pracovního úrazu byl spá-
chán trestný čin, jenž bude 
zřejmě předmětem šetření 
Policie. 

Z výše uvedeného je zřejmé, 
jaké následky může mít, když 
se nedostatečně řeší pří-
padné pracovní nebo osob-
ní spory. V každém případě 
by však mělo být varováním 
pro všechny zaměstnance, že 
TAKTO ROZHODNĚ NE !!!!! 

Důlní noviny, leden 2002

PSALI JSME

Pokračování ze strany 1
Vzhledem k tomu, že dodáv-
ky do United Energy skon-
čily na konci roku 2009, by-
lo potřeba prostřednictvím 
palivových zkoušek  prově-
řit, zda jsou veškerá zaří-
zení provozuschopná. Zjiš-
ťoval se rovněž maximální 
možný denní objem dodá-
vek. Palivové zkoušky pro-
běhly celkem dvě a jejich 
součástí bylo také odebírá-
ní vzorků. 
Vzhledem k zásadnímu ne-
gativnímu vývoji cen uh-

lí a elektrické energie v po-
sledním čtvrtletí roku 2015, 
který pokračuje i v roce 
2016, a mimořádně nadprů-
měrným teplotám v prvních 
dvou měsících roku 2016 
však zatím nedošlo k podpi-
su připraveného kontraktu. 
Dodávky v roce 2016 probí-
hají dle dohodnutých tech-
nických a ekonomických 
podmínek na základě objed-
návek odběratele a v sou-
časné době se vedou jed-
nání o podmínkách smlou-
vy.                                        (red)

Pokračování ze strany 1
Pod útvarem hlavního ener-
getika Vršanské uhelné pra-
cuje elektroúdržba a dílna 
řídicích systémů a výkono-
vé elektroniky. 
Snahou Vršanské uhelné je, 
aby mezi mechaniky a údrž-
bou fungovalo maximální 
a plynulé předávání infor-
mací a zkušeností. Hlavní 
náplní práce údržby je mi-
mo jiné odstraňování po-
ruch na technologii a běžné 
činnosti údržby do rozsahu 
pololetních oprav. Pro tyto 
účely je údržba také vybave-
na technikou. „Není účelem 
vybudovat údržbu na úrovni, 
v jaké fungovala v těžebních 
společnostech před lety. Na-
příklad soustružna nevzniká 
v takovém rozsahu, jako zde 

kdysi existovala, ale pouze 
v takovém, aby byla schopná 
pokrýt běžné potřeby a zá-
sadní poruchy technologie,“ 
připomněl technický ředi-
tel. 
V budoucnu se i nadále po-
čítá s tím, že Vršanská uhel-
ná bude spolupracovat 
s dalšími externími doda-
vateli.  „Nemáme ambice za-
jišťovat si veškeré práce zce-
la sami. Ty rozsáhlejší práce, 
od středních oprav až po ge-
nerální opravy, chceme i na-
dále realizovat v kooperaci 
s dalšími firmami, jako tomu 
bylo doposud,“ doplnil tech-
nický ředitel s tím, že prů-
běžně budou kontrolová-
ny náklady a produktivita 
údržby pro budoucí vyhod-
nocení.                             (red)

Vršanská má vlastní údržbu 

Uhlí pro United Energy

„Stávající internetová brána 
pochází z roku 2006 a svůj 
zenit už má za sebou. Výrob-
cem už není stávající produkt 
podporován, nebyli bychom 
tedy schopni reagovat na no-
vé bezpečnostní hrozby. Dlou-
hodobě provozujeme antivi-
rovou ochranu na počítačích 
a poštovním serveru od spo-
lečnosti McAfee, takže jsme 
zvolili řešení od stejného vý-
robce. Podstatné je, že má 
i řadu nových bezpečnostních 
prvků a funkcí,“ vysvětlil Zde-
něk Pergl, IT manažer Vršan-
ské uhelné.
Nejvýznamnějšími novými 
funkcemi jsou antimalwa-

rová ochrana, tedy systém 
ochrany proti napadení viry 
nebo škodlivým softwarem, 
včetně so istikovaného sta-
hování souborů, které si brá-
na je schopna sama kontrolo-
vat, a kategorizace webových 
stránek. „Výrobce provádí 
analýzu miliónů webových 
stránek a zařazuje je do ka-
tegorií. My si následně mů-
žeme de inovat, které budou 
pro uživatele blokované. Sa-
mozřejmostí je zákaz stránek 
s takzvanou špatnou reputací 
a se škodlivým obsahem, na-
příklad s takzvaným spywa-
rem. Dále mohou být bloko-
vané kategorie stránek slou-

žící zejména k zábavě. To se 
týká například sociálních sítí, 
různých herních serverů a po-
dobně. Jejich počet a podoba 
se neustále mění, ale výrob-
ce kategorizaci neustále ak-
tualizuje, takže jejich bloko-
vání nyní bude snazší,“ dopl-
nil Pergl. 
Útvary ve společnosti ale vy-
užívají na internetu různých 
služeb, proto ještě před zpro-
vozněním nové internetové 
brány probíhá testovací pro-
voz. Přibližně třicítka zaměst-
nanců z Vršanské uhelné je 
zařazena do testování, jehož 
cílem je minimalizovat dopad 
na uživatele. To znamená od-
halit možné problémy s apli-
kacemi, které se při používá-
ní připojují na různé interne-
tové zdroje, a špatně zařazené 
stránky. „Hned první den tes-
tování byl u uživatele z útva-
ru daní zaznamenán problém 
s aktualizacemi takzvané Da-
ňové kanceláře. Aplikace si při 

spuštění provádí aktualiza-
ci a bylo nutné na internetové 
bráně provést úpravu nastave-
ní, aby byla funkční. Testovací 
provoz proto není nijak časově 
omezen, protože chceme udě-
lat maximum pro to, aby byl 
systém připraven co nejlépe,“ 
doplnil IT manažer. 
Samotnou změnu interneto-
vé brány ale běžný uživatel 
na svém počítači nijak nepo-
střehne, kon igurace v počíta-
čích lze měnit vzdáleně, bez 
nutného zásahu IT techniků 
nebo odstávky počítačové sí-
tě. Ke spuštění nové interne-
tové brány by mělo dojít bě-
hem března. Změna se dotkne 
všech, kdo ke své práci počí-
tač využívají. Jen ve Vršanské 
uhelné je to více než 230 lidí. 
Obnova softwarového vyba-
vení bude pokračovat i v bu-
doucnu, příští rok je v plánu 
obměna kancelářských pro-
gramů a poštovních serve-
rů.                                        (red)

Internetová brána bude bezpečnější
Pravidelnou výměnou a obnovou neprocházejí 
ve Vršanské uhelné a ostatních společnostech 
skupiny Czech Coal pouze těžební technologie, 
ale také technologie informační. Právě nyní se 
chystá výměna internetové brány, takzvané-
ho proxy serveru. 

Po átkem února zamí ila na 
Mostecko ministryně práce 
a sociálních věcí Michaela 
Marksová, aby tu mimo jiné 
jednala o problematice útlu-
mu těžby na Dole Centrum.    
Jaký byl výsledek?
Ministryně na Dole Centrum 
slíbila, že udělá maximum pro 
to, aby ve spolupráci s úřadem 

práce co největší počet lidí na-
šel práci. Podpoří také náš ná-
vrh na kompenzace pro pro-
pouštěné horníky a zhruba do 
měsíce připraví materiál, kte-
rý by měl tuto problematiku 
řešit. Jde ale jen o výsledek na-
šeho několikaměsíčního sna-
žení, které začalo už před kon-
cem loňského roku. 

Co dalšího se od té doby 
poda ilo vyjednat pro zaměst-
nance, kte í v souvislosti se 
zachováním územních limitů 
těžby p ijdou o práci?
Vycházeli jsme hlavně z usne-
sení Vlády ČR, která na říjno-
vém výjezdním zasedání v Ús-
teckém kraji přijala usnesení, 
že připraví program pro pro-
pouštěné zaměstnance z lomu 
ČSA. Bohužel, my jako odbo-
ry,  jsme se dostali až na třetí 
jednání komise, která se o pří-

pravu tohoto programu měla 
starat. Jednání tehdy bylo po-
měrně vášnivé, protože komi-
se vycházela z podkladů a po-
čtů zaměstnanců, které neod-
povídaly skutečnosti. Navíc 
z připravené nabídky pro pro-
pouštěné zaměstnance nevy-
plývalo nic, co by lidé nedo-
stali na úřadu práce. Byli jsme 
tedy nuceni našim kolegům 
vysvětlit, že v tomto případě 
jde o zaměstnance, kteří o své 
jistoty a o zaměstnání nepři-
cházejí vlastním přičiněním, 
ale na základě špatného roz-
hodnutí vlády. Proto od ní po-
žadujeme určitou kompenza-
ci. Výsledkem jednání komise 
pak bylo usnesení, že zaměst-
navatel, tedy Severní energe-
tická, dodá přesné počty za-
městnanců a jejich profes-
ní strukturu, my jako odbory 
zpracujeme sociální program. 

Na posledním jednání komi-
se ještě před koncem loňské-
ho roku jsme avizovali, že uza-
vření Dolu Centrum je otázkou 
týdnů, maximálně měsíců a je 
tedy potřeba přípravy co nej-
více urychlit.

Máte p edstavu, jak budou 
nakonec kompenzace pro 
propouštěné zaměstnance 
z Dolu Centrum  vypadat? 
To je v tuto chvíli ještě před-
časné říkat, protože de initiv-
ní podobu připravuje Minis-
terstvo práce a sociálních věcí 
ve spolupráci s Ministerstvem 
průmyslu a obchodu. Násled-
ně jejich návrh musí schvá-
lit vláda. Do té doby ještě mů-
že dojít k mnoha změnám. My 
jsme v našem návrhu vychá-
zeli z usnesení vlády z roku 
2001, které vypočítávalo kom-
penzace pro případně pro-
pouštěné horníky v souvislos-
ti se spuštěním jaderné elek-
trárny v Temelíně. Současný 
návrh má obdobné paramet-
ry, jen je přizpůsoben aktuál-
ní situaci. Našim cílem je řešit 
hlavně problematiku lidí, kteří 
mají dlouholetou praxi, ale ješ-

tě nesplňují podmínky pro od-
chod do předčasného důcho-
du.  Pro ně je šance na uplat-
nění na trhu práce velmi malá. 
Nejde ale jen o otázku kompen-
zací, snažíme se zpracovat celý 
soubor opatření, která zahrnu-
jí součinnost s ostatními těžeb-
ními společnostmi i spolupráci 
s úřady práce na konkrétních 
projektech pro propouštěné 
horníky.  Vláda avizovala, že 
by návrh sociálního programu 
mohl být předložen na jednání 
tripartity na konci června. Na-
ší snahou ale je všechny kroky 
maximálně urychlit. A  v přípa-
dě, že materiál bude schválen 
až v polovině roku, aby platil 
zpětně už od ledna. 

Kolika lidí se propouštění 
v souvislosti se zachováním 
limitů těžby uhlí může týkat?
Hovoříme o více jak 1900 li-
dech, kteří pracují na lokali-
tě Československá armáda ne-
bo na pracovištích Severní 
energetické, a to včetně dceři-
ných a obslužných společností.  
V tomto počtu ale není zahrnut 
vliv na externí dodavatelské 
irmy.                                        (red)

Vláda špatně rozhoduje, tak ať propouštěným zajistí kompenzaci
Hlubinný Důl Centrum se má stát jednou z prvních těžebních společ-
ností, která ukončí činnost v  souvislosti se zachováním územních li-
mitů na těžbu hnědého uhlí. Jaromír Franta, předseda Sdružení od-
borových organizací skupiny Czech Coal, je jedním z těch, kteří usilují 
o kompenzaci pro propuštěné havíře, a to nejen z Centrumky.

Jaromír Franta

„Jedná se o terénní automo-
bil ruské výroby, který se vy-
rábí už desítky let. Jeho vnější 
podoba zůstává víceméně be-
ze změn, ale vybavení už od-
povídá současnosti. Podstatné 
jsou jeho jízdní vlastnosti v te-
rénu a pro nás také cena, kte-
rá je oproti západoevropským 
automobilům zhruba polovič-
ní,“ vysvětlil Vojtěch Bögi, ře-
ditel Czech Coal Power. Firma 
automobil zakoupila hlavně 
kvůli jeho devítimístnému 

provedení, ideálnímu napří-
klad pro rozvoz zaměstnanců 
na pracoviště. Vůz prošel spe-
ciálními úpravami, aby od-
povídal požadavkům a pod-
mínkám, v nichž bude jezdit, 
a nyní je ve zkušebním provo-
zu. Pokud se osvědčí, mohla 
by tato auta s pohonem všech 
čtyř kol nahradit rozvozové 
Toyoty Land Cruiser.
„V současné době provozuje-
me šestnáct velkých automo-
bilů Mercedes Unimog a je-

denáct Toyot. Obzvlášť menší 
automobily postupně prochá-
zejí generálními opravami, 
ale velmi dobře víme, že je bu-

deme muset postupně obmě-
ňovat,“ doplnil ředitel. Czech 
Coal Power se navíc doho-
dl s o iciálním dodavatelem 

UAZ vozů pro český trh a zís-
kal oprávnění poskytovat 
služby autorizovaného servi-
su.                                                (red)

Zaměstnance bude rozvážet „buchanka“
Někomu tenhle automobil připomíná staré 
časy, na jeho zevnějšku se totiž za několik de-
sítek let prakticky nic nezměnilo. Řeč je o rus-
kém terénním automobilu UAZ 2206, lidově 
zvaném „buchanka“, který začátkem roku 
koupila společnost Czech Coal Power. 

Ruský UAZ 2206 pojme celkem devět pasažérů, je tedy ideální pro rozvoz zaměstnanců na pracoviště. Foto: (pim)

Trojice lopatových rýpadel 
těží zeminu a u nich se v ne-
přetržitém proudu střídají 
nákladní automobily, které 
ji odvážejí k dalšímu využi-
tí. To je obrázek současné-
ho dění v prostoru takzva-
ného Hořanského korido-
ru, kde začaly zemní práce. 
Právě přes místa, kde nyní tě-
ží lopatová rýpadla, povede 
v budoucnu nová trasa inže-
nýrských sítí a produktovo-
dů, jejichž přeložka je nezbyt-
ná pro další budoucí těžbu Vr-
šanské uhelné. „Po dokončení 
sanace území starých důlních 
děl a přeložek linek vysokého 
napětí se mohlo začít s první 
částí terénních úprav v tom-
to prostoru. Ty zahrnují mi-

mo jiné odtěžení zhruba 700 
tisíc kubíků zeminy,“ sdělil Ra-
dek Vitvar, specialista projek-
tu výstavby inženýrských sítí 
Hořanského koridoru. Práce 
by tu měly probíhat nepře-
tržitě celou zimu s předpo-
kládaným ukončením v roce 
2017. Plynule na ně pak navá-
žou další etapy, které mají de-
initivně připravit území pro 

novou trasu produktovodů.
Zemní práce ale nejsou jedi-
nými, které v Hořanském ko-
ridoru v současnosti probí-
hají. Pokračuje se například 
se sanacemi starých důlních 
děl, v přípravě i realizaci dal-
ších přeložek linek vysokého 
napětí a celé řadě dalších čin-
ností.                                      (red)

V Hořanském koridoru je rušno

Odtěžit je tu t eba p es 700 tisíc kubíků zeminy. Foto: (pim)

Zaměstnanci společnos-
tí skupiny Cech Coal už mo-
hou čerpat z  Programu Zdra-
ví pro rok 2016. Nové body na 
bene itní karty doputovaly už 
začátkem února. 
„Výhod Programu Zdraví využí-
vá ve skupině Czech Coal drtivá 
většina zaměstnanců. Stejně ja-
ko vloni měli možnost si začát-
kem roku zvolit formu, jak své 

prostředky využijí. Mohli si vy-
brat, zda si své peníze necha-
jí ve formě bodů převést na be-
ne itní kartu, nebo poslat na 
penzijní spoření. Třetí možnos-
tí bylo rozdělení částky na polo-
vinu a zkombinovat obojí,“ při-
pomněl personální ředitel Vr-
šanské uhelné Petr Mrvík. 
Největší zájem je o převod bo-
dů na bene itní kartu, peníze na 

penzijní spoření si nechává po-
sílat zhruba 16 procent zaměst-
nanců. V únoru už byly na kar-
ty zaměstnanců připsány body 
z Programu Zdraví na letošní 
rok. Platnost bodů je od začát-
ku února 2016 do konce led-
na 2018. Body, které na kartách 
zaměstnancům zůstaly z ro-
ku 2015, je možné dočerpat do 
konce února roku 2017.      (red)

Karty na letošek už mají nabité Výprodej skladu pokračuje
Větší část nabízených zá-
sob se podařilo prodat. 
Zájem byl o použité oce-
lokordové dopravní pásy 
například mezi zeměděl-
ci. U chovatelů hospodář-
ských zvířat měly úspěch 
antivibrační desky. 
„Z dalších výrobků jsou stále 
k dispozici pryžové rohožky 
a dlažba Karina černá, takže 

je i nadále necháváme v na-
bídce za zvýhodněnou ce-
nu,“ sdělila Michaela Krej-
čová z obchodního oddě-
lení společnosti Renogum. 
Kontakt obchod@renogum.
cz zůstává nadále v platnos-
ti, další informace i kontak-
ty jsou k nalezení i na we-
bových stránkách skupiny 
Czech Coal.                      (red)
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Velmi zjednodušeně lze to-
to pracoviště, které spravu-
je úsek traťového hospodář-
ství kolejové dopravy Coal 
Services, popsat jako speci-
ální rampu. Pod ní projíždí 
vlaková souprava a jednot-
livé vagony shora čistí stroj 
typu UDS se speciálním ná-
stavcem.  V provozu ale ne-
ní po celý rok, protože po-
máhá jen v zimě, kdy čistí 
namrzlý materiál z talboto-
vých vozů. „Obvykle čistič-
ka pracuje zhruba během tří 
zimních měsíců v roce. Nale-
pený přimrzlý materiál totiž 
komplikuje manipulaci s vo-
zy při výklopu, navíc nálepy 
mohou snižovat objem pře-
pravovaného uhlí ve vago-
nech,“ vysvětlil Radek Šeti-
na, zástupce vedoucího úse-
ku traťového hospodářství 
Coal Services. Obsluhu za-
jišťují čtyři pracovníci. Kro-
mě obsluhy čisticího zaříze-
ní UDS ještě dva zaměstnanci 
traťového hospodářství, kte-
ří otevírají jednotlivé vozy 
železniční soupravy. „Obvyk-
le s námi spolupracuje také 
řidič pomocné mechanizace 
Czech Coal Power, který mate-
riál odpadávající z vozů odklí-
zí na přilehlou skládku,“ dopl-
nil Šetina. 
Pracoviště na lokalitě Jan 
Šverma nedaleko hradla 
Š1 funguje už desítky let a za 
dobu své existence prošlo 
i řadou úprav. „Původně se 
zde soupravy čistily horkým 
vzduchem za pomoci letecké-

ho motoru, ale tento způsob 
se postupem let ukázal ja-
ko příliš nákladný. Výrazněj-
ší proměnou čistička prošla 
v roce 2014, kdy došlo k cel-
kové modernizaci,“ připo-
mněl Šetina. Zřejmě největ-
ší novinkou posledních dvou 
let je dálkové ovládání, kte-
ré má řidič čisticího stro-

je k dispozici a jehož pomo-
cí ovládá pohyb celé vlakové 
soupravy. „V minulosti mu-
sel komunikovat se strojve-
doucím prostřednictvím sig-
nalizace a pohyb soupravy 
nemusel být vždy zcela přes-
ný. Dnes už si obsluha čističky 
může vagony pod sebou na-
stavit přesně, jak potřebuje. 

A zkracuje se tak i doba čiště-
ní,“ vysvětlil zástupce vedou-
cího úseku. 
V době, kdy jsou teploty pod 
nulou v zimním období stá-
le výjimečnější, je čistička 
v provozu jen podle potřeby. 
V letošním roce to bylo zatím 
jen zhruba 14 dní. Přesto má 
takové pracoviště  své opod-
statnění. V krutých mrazech 
před šesti lety tu během prv-
ních tří týdnů roku dokázali 
z talbotových souprav vyčis-
tit zhruba 6 tisíc tun materi-
álu.                                        (red) 
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ANKETA
Plesová sezona je 
v plném proudu, 
chodíte na plesy? 

Zdeněk Pejchal
Coal Services
Na plesy chodím výji-
mečně, s ohledem na 
svou profesi nejraději 
na ty hasičské. A ideálně 
tam, kde mne nikdo ne-
zná. 

Jiří Radoš
Czech Coal Power
Na ples chodím pravidelně 
jednou za čtyři roky, pro-
tože moje manželka je uči-
telka, takže ji doprovázím 
na maturitní ples. 

Stanislav Brož
Vršanská uhelná
Na klasické plesy chodím 
výjimečně. Plesu Spol-
ku severočeských haví-
řů se ale účastním pravi-
delně. To ovšem není ples, 
nýbrž candrbál a letos 
5. března se na něj chys-
tám potřetí. 

Liběna Novotná
Vršanská uhelná
Tanec je jediným sportem, 
kterému se dobrovolně 
věnuji, ale velké bály ne-
vyhledávám. Výjimkou je 
ples Vršanské uhelné, kam 
se vždycky těším, i když je 
to pro mě i pracovní zále-
žitost. 

KDYŽ SE ŘEKNE
Klapka
Každý klapkař na velkostroji 
sedí na klapce, tedy na kon-
ci výložníku rýpadla. Ovšem 
hledat na tomto místě něco, 
co alespoň vzdáleně připo-
míná nějakou klapku, bude-
te marně. Název klapka to-
tiž prý nepochází od klap-
ky, ale od klapavého zvuku. 
A ten původně nepocházel 
od kolesových rýpadel, ale 
od jejich předchůdců, lopa-
tových rýpadel, která se na 
šachtě pohybovala v minu-
losti. Každý z těchto strojů 
totiž uměl při nakládání ma-
teriálu odklopit spodní část 
lopaty, aby se nabraný mate-

riál lépe vysypal. A při zaví-
rání této spodní části lopaty 
vždy následovalo charakte-
ristické klapnutí, které by-
lo slyšet i velmi daleko. Od-
tud tedy pochází ona klapka. 
 Název ale nezanikl ani s pří-
chodem kolesových rýpadel. 
Klapání bylo slyšet dál, byť 
trochu jiné, při sypání ma-
teriálu do železničních vago-
nů. Dnes, když už uhlí putuje 
ve valné většině po pásových 
dopravnících, už sice charak-
teristický zvuk zmizel, klap-
kaři ale zůstali. A stejně jako 
před léty mají za úkol hlídat, 
aby materiál z „bagru“ padal 
tam, kam má.                       (red)

Přitom tahle profese je při 
těžbě poměrně důležitá. 
Klapkaře najdete na velko-
strojích, kde dohlížejí na to, 
aby materiál, který velkostroj 
vytěží, směřoval tam, kam má. 
Tedy obvykle na pásové do-
pravníky. Klapkaři ale dohlí-
žejí i na nakládku uhlí nebo 
zeminy do vlaků a Vršanská 
uhelná je dnes jednou z mála 
těžebních společností, kde se 
díky skrývkovému velkostro-
ji K800/K54 zemina do želez-
ničních souprav stále těží. 
Velmi zjednodušeně by se da-
lo říct, že klapkař je tím, kdo 
řidiči velkostroje „hlídá záda“. 

Sedí totiž na opačném konci 
velkostroje. Zatímco „bagrák“ 
se stará o to, co velkostroj tě-
ží, klapkař na druhém konci 
stroje hlídá, aby vytěžený ma-
teriál odcházel po dopravní-
ku na místo určení. „Moje prá-
ce začíná jako u většiny podob-
ných profesí prohlídkou stroje 
a převzetím pracoviště od ko-
legy, kterého střídám,“ vysvět-
lil David Dominik, klapkař na 
skrývkovém velkostroji K84 
v lokalitě Vršany. Stejně jako 
ostatní kolegové z osádky vel-
kostroje pracuje ve dvanác-
tihodinových směnách v ne-
přetržitém provozu. 

Hlavní je hlídat
„Mým úkolem je kontrolovat, 
jestli materiál od velkostroje 
jede tak, jak má. A samozřej-
mě, když velkostroj kráčí, což 
je tak třikrát až čtyřikrát za 
směnu, aby se výložník držel 
nad pásovým dopravníkem,“ 
doplnil Dominik. Kontakt s ři-
dičem velkostroje je pro prá-
ci klapkaře nezbytný, je totiž 
vlastně jeho očima na druhé 
straně velkostroje. „Kromě to-
ho, co jde od velkostroje, kon-
troluji zčásti i pásový doprav-
ník, a v případě, že nastane ja-
kýkoli problém, volám údržbu. 
Práci mi usnadňuje kamerový 
systém, takže sleduji, co se děje 
i na monitorech přímo v kabi-
ně,“ dodal klapkař, ovšem při-
pomněl, že všechno se z kabi-

ny obstarat nedá, takže kont-
rolovat pracoviště je potřeba 
několikrát za den. Podobně 
jako třeba strojvedoucí, který 
má v kabině takzvanou rych-
lobrzdu, má i klapkař k dis-
pozici tlačítko, takzvaný cen-
trální stop, kterým je možné 
okamžitě vypnout pásový do-
pravník, aby nedošlo k jeho 
poškození, případně jiné po-
ruše stroje. A opravy na vel-
kostrojích nejsou zrovna lev-
né záležitosti. 

Nejtěžší je transport
Práce klapkaře ale není jen 
hlídat nebo kontrolovat, ob-
sluhuje také drtič, který je 
součástí jeho pracoviště. To 
v případě, že velkostroj těží 
příliš kusovitý materiál, kte-

rý by mohl poškodit pásový 
dopravník. A když se dá vel-
kostroj do pohybu, tedy do 
kráčení, nastává nejvíc prá-
ce i pro klapkaře. „Když vel-
kostroj kráčí, já musím popo-
jet s podpěrným vozem, ná-
sypnou vanou i drtičem, tedy 
vlastně se třemi věcmi najed-
nou, což není vždycky úplně le-
grace,“ vysvětlil Dominik. Nej-
těžší práce pro klapkaře na-
stává ve chvíli, kdy velkostroj 
transportuje do jiného ře-
zu, případně když je potřeba 
„překročit“ poháněcí stanici. 
„V tu chvíli je to nejnáročněj-
ší a je u toho třeba i mnohem 
víc přemýšlet. Když ale stroj tě-
ží, jak má, je to ideální situace 
i pro klapkaře,“ uzavřel Domi-
nik.                                         (pim)

Klapkař hlavně hlídá záda velkostroje
Z názvu většiny profesí obvykle hned pochopí-
te, co obnášejí. Že kolejáři pracují na kolejích je 
zjevné, co je náplní práce přestavbářů  odhad-
nete také okamžitě. Jsou ale profese, jejichž 
název vám toho moc nenapoví.  Třeba klapkař 
toho za směnu na velkostroji příliš nenaklape. 

CO MUSÍ UMĚT KLAPKAŘ
  Pro profesi klapkaře není vyžadováno žádné speciální 

vzdělání, podmínkou ale obvykle bývá výuční list. Vět-
šina klapkařů ve Vršanské uhelné je vyučených v „čer-
ném řemesle“. 

  Aby mohl zaměstnanec tuto pozici vykonávat, musí mít 
dostatečnou praxi na stroji a absolvovat speciální kurz, 
po kterém následuje výcvik přímo v provozu. 

  Podmínky jsou podobné jako u řidiče velkostroje, ovšem 
řidič velkostroje je druhou nejvyšší pozicí na rýpadle.  
Na klapkaře nejsou kladeny tak vysoké nároky, proto 
pro výkon této profese není požadována tak dlouhá pra-
xe ani výcvik.

  Klapkaře lze najít na všech velkostrojích ve Vršanské 
uhelné, a to jak na skrývkových, tak uhelných. Raritou 
a unikátem jsou klapkaři, kteří dodnes hlídají nakládku 
do železničních souprav, což se týká skrývkového velko-
stroje K54.    

Klapka i v kabině pomáhá i kamerový systém. Foto: (pim)

„Letos poprvé jsme udrželi 
kmenový stav zaměstnanců, 
přesněji řečeno našich sezon-
ních zaměstnankyň, zejména 
díky tomu, že máme dosta-
tek zakázek na první čtvrt-
letí letošního roku,“ vysvětlil 
Tomáš Šolar, ředitel společ-
nosti Rekultivace. Celkem se 
jedná o zhruba čtyřicet žen, 
které by jinak vloni na pod-
zim skončily v evidenci úřa-
du práce. Jde o trochu jinou 

situaci než v loňském roce, 
kdy Rekultivace rovněž ne-
propouštěly, ale sezonní pra-
covnice procházely během 
ledna a února vzdělávacím 
kurzem, který byl inancován 
z prostředků Evropské unie.
„Skvěle funguje spoluprá-
ce s Vršanskou uhelnou, s níž 
jsme měli smlouvy uzavřené 
ještě před koncem loňského 
roku, takže jsme mohli plá-
novat letošní rok a plynule 

pokračovat v již zahájených 
pracích. Druhým důvodem, 
proč máme už od začátku ro-
ku dostatek práce, je třeba 
skutečnost, že pomalu kon-
čí pěstební péče na rekulti-
vačních akcích inancovaných 
z vládních patnácti miliard 
na zahlazování škod po těž-
bě uhlí v severozápadních Če-
chách a je třeba zde začít dě-
lat další údržbu,“ doplnil ře-
ditel. 

Právě údržba je tím, čím se 
Rekultivace v zimních měsí-
cích zabývají nejčastěji. Kácejí 
se porosty pod vedením vyso-
kého napětí a v předpolí lomu 
Vršany, na již rekultivovaných 
plochách se dělají prořezávky 
a mulčování. „Obrovskou výho-
dou je, že se dá pracovat venku. 
Pokud je takové počasí, že není 
možné pracovat venku, vybírají 
si naši zaměstnanci dovolené,“ 
dodal Šolar. 
Skutečná sezona začne Rekulti-
vacím v březnu. Ve společnos-
ti se na ni již připravují, mimo 
jiné nákupem hnojiv, aby hned, 
jak to počasí dovolí, mohli za-
městnanci začít s hnojením 
sazenic a polí.                      (pim)

Rekultivace na zimu nepropouštěly
Letošní zima sice rmoutí lyžaře, na druhou stranu například zaměst-
nanci Rekultivací mohou být spokojeni.  I v lednu a únoru, kdy by měla 
být zima, mohli pracovat venku a na výpomoc s úklidem sněhu a zimní 
údržbu jim stačil zhruba týden. 

Takhle vypadá klapka skrývkového velkostroje, klapka  sedí v ervené kabině nad pásovým dopravníkem. 
Foto: (pim)

Když udeří mrazy, pomůže vlakům čistička 
Čistička takzvaných talbotových souprav, kterými se v těžebních spo-
lečnostech přepravuje uhlí například do komořanské teplárny či do 
chemických závodů, je jedním z pracovišť, jejichž úkolem je předcházet 
problémům a samozřejmě je i řešit.

isti ka talbotových souprav funguje nedaleko hradla Š1 už desítky let. Foto: (pim)
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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 pouka-
zech na letní tábor u zaměst-
nance 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.

Tři mobilní telefony, tro-
jici poukázek v hodnotě 
dva a půl tisíce korun na 
nákup ve Slevomatu a čty-
řikrát po dvou vstupen-
kách do Cinemacity. To by-
ly výhry, které si rozděli-
li zaměstnanci společností 
skupiny Czech Coal ve vel-
ké předvánoční soutěži, 
kterou pro ně připravila 
společnost Bene ity. 
Karty této společnosti v loň-
ském roce nahradily pou-
kázky, kterými zaměstnan-
ci mohli čerpat prostředky 
z Programu Zdraví. Před-
vánoční soutěž byla pro za-
městnance společností sku-
piny Czech Coal už druhá, 
poprvé měli šanci na zisk 

hodnotné výhry o prázdni-
nách. 
Některé ze soutěžících pře-
kvapilo, že pro získání výhry 
nebylo potřeba udělat prak-
ticky nic, jen utratit své bo-
dy na kartě. Jediným krité-
riem pro zařazení do sloso-
vání totiž byl nulový stav na 
bene itním kontě. „Velmi mi-
le mě to překvapilo, protože 
jsem ani netušil, že jsem ně-
co vyhrál, až jsme si to s ko-
legy přečetli v Důlních novi-
nách,“ přiznal Rudolf Franěk, 
jeden z nových majitelů mo-
bilního telefonu. Celkem by-
lo do velké předvánoční sou-
těže zařazeno 435 zaměst-
nanců společností skupiny 
Czech Coal.                           (red)

Vyhráli, protože stihli všechno utratit

Radost z nového telefonu měl i Ji í Kalbá  z Vršanské uhelné. Foto: (pim)

Interaktivní tabuli pro své 
svěřence zakoupil i díky 
daru od Vršanské uhelné 
v loňském roce mostecký 
dětský domov. 
Děti se na ní nejen učí, ale dí-
ky tomuto zařízení třeba cvi-
čí, tancují, hrají hry nebo si 
mohou prohlížet fotogra ie 
z akcí, které v loňském roce 
navštívily (na snímku). S dět-
ským domovem těžební spo-
lečnost spolupracuje dlouho-
době, stalo se již tradicí, že 
na každoročním předvánoč-
ním setkání dětí zaměstnan-
ců společností skupiny Czech 
Coal s Barborkou a Prokůp-
kem jsou předávány i šeky 
právě mosteckému dětské-
mu domovu a kojeneckému 
ústavu. Vloni začátkem pro-
since obě instituce získaly po 
50 tisících korunách, a zatím-
co v kojeneckém ústavu pro-
středky využijí na ozdravné 
pobyty dětí, dětský domov 
tyto peníze použije na nákup 
vybavení do bytů dětí.      (red)

Interaktivní tabule neslouží jen k učení

Díky ní se za krásami sever-
ních Čech mohou nyní vy-
dat i vozíčkáři, ale rozhod-
ně  nejen oni.  Další z pub-
likací, která má v letošním 
roce pomoci přilákat do re-
gionu návštěvníky, se jme-
nuje Města Podkrušnoho-
ří. „Počet návštěvníků Kruš-

ných hor stoupá. Nejsou sice 
zatím tak známé, jako třeba 
Šumava, ale i zde jsou místa, 
která stojí za to vidět a pří-
roda je tu stejně krásná ja-
ko v jiných horských oblas-
tech,“ uvedla Eva Maříková, 
ředitelka destinační agen-
tury. Agentura kromě dvou 

nových publikací předsta-
vila i další plány na letoš-
ní rok. Patří mezi ně napří-
klad vytvoření uceleného 
okruhu geocachingu na mís-
tech s tajemným, někdy až 
hrůzostrašným či strašidel-
ným příběhem. Ke každému 
z nich bude natočen krátký 
film a tajemná místa Kruš-
ných hor se tak možná sta-
nou známými jako Krušné 
horory. Pro veřejnost jsou 
v průběhu roku nachystá-
ny akce pro celou rodinu, li-
dé se mohou těšit i na soutě-
že s Krušnohorskou témati-
kou.                                     (red)

Do Krušných hor bez bariér
Udělat Krušné hory ještě atraktivnější pro ná-
vštěvníky se snaží Destinační agentura Kruš-
né hory, která představila dvojici nových pu-
blikací pro turisty.  První z nich se jmenuje Do 
Krušných hor bez bariér a na svět jí pomohla 
také Vršanská uhelná.

Srdcerváči, nadační fond za-
měřený na podporu zaměst-
návání osob se zdravotním 
postižením, se letos opět vy-
dají na Uhelné safari a pro-
hlédnou si lom Vršany. 
 „Podpořit Srdcerváče lze napří-
klad zakoupením zážitku pro-
střednictvím jejich webových 
stránek. Proto jsme nadačnímu 
fondu nabídli jeden termín Uhel-
ného safari. A ten může kapaci-
tu exkurze nabídnout svým zá-
jemcům a účastnický poplatek 
pak využít na podporu zdravot-
ně postižených,“ vysvětlila  Rů-
žena Martínková, koordinátor-
ka Uhelného safari .

Velmi příjemným zjištěním 
proto je, že nadační fond už 
oznámil, že osmnáct míst na so-
botu 18. června je obsazených 
a výprava Srdcerváčů tak může 
vyrazit do lomu Vršany.  V pří-
padě tohoto nadačního fondu 
se nejedná o první zkušenost 
s Uhelným safari. Srdcerváči už 
do hnědouhelného lomu zamí-
řili v roce 2014, shodou okol-
ností rovněž do Vršan. 
Nadační fond jen v loňském ro-
ce rozdělil přes 300 tisíc ko-
run mezi 11 projektů zaměře-
ných na podporu zaměstnávání 
osob se zdravotním postiže-
ním.                                               (red)

Srdcerváči zpátky v lomu
Interaktivní tabule může sloužit i pro prohlížení fotografi í z výletů. Foto: (pim)

Do ústeckého muzea míří 
minerály Mostecké pánve. 
Základ výstavy tvoří makro-
fotogra ie Petra Fuchse, kte-
ré pod stejným názvem moh-
li vidět vloni návštěvníci Ob-
lastního muzea v Mostě.
Fotogra ie ale budou doplněny 
o vitríny se vzorky typických 
minerálů, nalezených při těžbě 
hnědého uhlí.  Právě v Muzeu 
města Ústí nad Labem je totiž 
uložena druhá největší sbírka 
minerálů z oblasti mostecké 
pánve. Vůbec poprvé si tu bu-
de veřejnost moci prohlédnout 
i menší části fosilního kmene, 
který byl objeven vloni ve Vr-
šanské uhelné.                         (red)

Vršanský strom vystaví v Ústí    

Takhle se vloni na podzim p ipravoval strom k p evozu do ústeckého 
muzea. Foto: Archiv DN

Oceněné házenkářky
Martin Ručinský, dnes již ho-
kejový veterán, jeden z hlav-
ních strůjců zisku historického 
titulu mistra ČR pro litvínov-
ský hokej, se stal vítězem an-
kety Nejúspěšnější sportovec 
okresu Most za rok 2015, kte-
rou pořádal regionální Deník. 
Mezi oceněnými byly také há-
zenkářky DHK Baník Most, je-
jichž generálním partnerem je 
Vršanská uhelná.  K deseti nej-
lepším jednotlivcům v kategorii 
dospělých patřila Markéta Je-
řábková na čtvrtém místě a Si-
mona Szarková na místě sed-
mém. Markéta Jeřábková byla 
navíc vyhlášena Hvězdou Mos-

teckého deníku. Mezi kolekti-
vy dospělých patřilo týmu Čer-
ných andělů druhé místo za ví-
tězným mužstvem hokejistů 
HC Verva Litvínov.                  (neš)

Mostu pomáhají těžaři
Těžební společnosti patří me-
zi největší sponzory města 
Mostu, sdělil primátor města 
Jan Paparega. Podle jeho slov 
se chovají k regionu vstřícně 
a inančně každoročně pod-
porují především kulturu, 
sport, vzdělávání a sociální 
oblast. Nejštědřejší byla loni 
Vršanská uhelná, která měs-
tu věnovala 6,5 milionu ko-
run.                                        (red)

KRÁTCE
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Oslavy Karla IV.
Také Ústecký kraj se zapojí do 
oslav 700. výročí narození čes-
kého krále a římského císa-
ře Karla IV. V květnu se v tep-
lickém muzeu otevře velká vý-
stava Severozápadní Čechy za 
vlády Lucemburků, která před-
staví jak umělecká díla, tak 
předměty denní potřeby z dob 
vlády Karla IV., jeho předchůd-
ců a následovníků z rodu Lu-
cemburků. V den králova na-
rození se v Mostě u děkanské-
ho kostela uskuteční historické 

slavnosti. Série celoročních ak-
cí Lucemburské Louny vyvr-
cholí v květnu vystavením čás-
ti karlštejnského pokladu v Ob-
lastním muzeu v Lounech, kde 
bude od 12. dubna probíhat vý-
stava Poklady Karla IV.  V Žatci 
proběhne oslava u řeky Ohře 
v říjnu.                                         (kat)

Továrna na svíčky
V havraňské průmyslové zó-
ně Joseph by se ještě letos mě-
la začít stavět nová továrna na 
výrobu vonných svíček americ-

ké značky Yankee Candle. Zá-
vod by se měl rozběhnout v ro-
ce 2017 a zaměstnat až 400 lidí. 
Mostecké zastupitelstvo o pro-
deji pozemků v průmyslové zó-
ně rozhodlo vloni, se stavbou 
souhlasí i krajský úřad.        (kat)

Jirkov chce stáje
Budovy stájí a bývalého lazare-
tu pod zámkem Červený Hrá-
dek, jejichž majitel je v insol-
venci a které jsou na prodej, 
chce získat město Jirkov. Od-
hadní cena činí 3,5 milionu. Vy-

užít je chce jako zázemí zám-
ku a pro rozšíření ubytovacích 
kapacit. Po opravě by chátra-
jící kulturní památka měla za-
padnout do konceptu celého 
zámeckého areálu. V něm letos 
proběhne také stavba dřevěné 
lávky, která spojí břeh blízkého 
rybníka s ostrůvkem uprostřed, 
jak tomu bylo v minulosti. (kat)

Farmářské trhy
Do Chomutova se po krátké 
přestávce opět vrací farmář-
ské trhy. Na náměstí 1. máje 

se budou nyní trhy objevovat 
každou druhou sobotu v mě-
síci (nejbližší 12. a 26. břez-
na). Každé dva týdny je Seve-
ročeský farmářský trh také na 
náměstí Svobody v Teplicích. 
Pod názvem Venkovské far-
mářské trhy pořádá prodej-
ní dny v menších obcích Míst-
ní akční skupina Sdružení 
Západní Krušnohoří. První le-
tošní trhy jsou naplánované na 
16. dubna v Březně u Chomu-
tova, 21. května se budou konat 
ve Strupčicích.                           (kat)

TELEGRAFICKY

Spolek funguje druhým 
rokem. Za poměrně krátkou 
dobu máte za sebou už dost 
úspěchů a akcí. Poda ilo se 
vám zapsat nejen do pově-
domí obyvatel, ale dokonce 
i do map?
Pravda je, že loňský rok byl 
skutečně hektický. Čtyři 
koncerty ve Strupčicích, Noc 
kostelů, Svatomarkovská 
pouť a předvánoční koncert 
v Sušanech. A k tomu jsme 
připravovali naučnou stez-

ku, což byl určitě náš nej-
větší projekt, díky kterému 
jsme začali být víc vidět.

Projekt nau né stezky 
hodně po ítal se zapojením 
místních lidí. Sou ástí měla 
být sousedská posezení, 
jejichž cílem bylo zapojit 
nově p íchozí obyvatele do 
dění obce. Povedlo se?
Bohužel moc ne. Na přípra-
vě se podílely hlavně děti ze 
školy, ale široká veřejnost 
příliš ne. I senioři, kteří vy-
právěli své vzpomínky pro 
naučnou stezku, byli větši-
nou rodinní příslušníci těch-
to dětí. V tom se alespoň na-
plnil podtitul projektu „Ba-
bičko, dědečku, vyprávěj“. 
Lidé jsou jistě rádi, že pa-
mátky v obci jsou oprave-
né, ale příliš se neangažují. 
Nabídka kulturních a spole-
čenských akcí a dalších akti-

vit je ve Strupčicích velká, li-
dé mají z čeho vybírat, je to 
však spíše pasivní přijímá-
ní. Spolek existuje dva roky, 
členská základna se však ne-
rozrůstá. 

Dalším cílem bylo, aby nau -
nou stezku využívaly školy. 
Da í se to?
To se, věřím, podaří. Hned na 
podzim jsem tu viděl školní 
zájezd. Ukáže se to ale poz-
ději. Stezku jsme otevřeli na 

konci září, takže moc příleži-
tostí pro výlety zatím nebylo.

Nau ná stezka byla ale trochu 
odbo kou od původního zá-
měru spolku pe ovat o místní 
památky...
Drobné památky jsou ta-
dy vcelku udržované, v tom-
to směru nemá spolek tolik 
práce, proto jsme se zaměřili 
hlavně na kulturní akce v kos-
tele. Skutečnost, že kostel je ži-
vý a využívaný, by mohla mít 
kladný vliv na případnou do-
taci na jeho opravu. Kostel je 
vlastně jedinou památkou ve 
Strupčicích, která by potřebo-
vala opravu. Velká rekonstruk-
ce fasády proběhla naposledy 
v roce 1970. Práce byla tehdy 
kvalitně provedená, takže kos-
tel je v relativně solidním sta-
vu dodnes. Ještě po revoluci se 
přeložila střecha a později by-
la udělána nová elektroinsta-

lace. Ve špatném stavu jsou ale 
věže, kterými zatéká, kostel by 
potřeboval novou fasádu, aby 
se rozsvítil, a vymalovat. Na-
posledy se tu totiž malovalo 
v roce 1929.

Do eho se chcete pustit 
letos?
Letos si dáváme trochu oddy-
chový čas. Jednak předsedky-
ně spolku má mateřské po-
vinnosti a pak, loňský rok byl 
opravdu náročný. Plánujeme 

zatím jen dvě akce, červnovou 
Noc kostelů a na podzim Sva-
továclavský koncert.

Vloni vám vyrostla konku-
rence v podobě spolku na 
záchranu kostela svatého 
Marka v Sušanech. 
Nenazval bych to konkuren-
cí. Část členů spolku vytvořila 
v Sušanech svůj vlastní spolek. 
Může to být nakonec i přínos-
né, když se zaměří na jednu 
věc, v tomto případě na tam-
ní kostel svatého Marka, což je 
zajímavý a málo prozkouma-
ný kostel, mnohem starší než 

strupčický. Jistě budeme spo-
lupracovat.

Existují prý plány na stavbu 
muzea ve Strup icích?
To je pravda. V okolí bylo v mi-
nulosti 22 cihelen, které se 
rozvíjely hlavně v 19. stole-
tí a zůstaly po nich doposud 
dva komíny. Proč toho nevyu-
žít a nepostavit cihlářské mu-
zeum? Obec již dokonce ne-
chala zpracovat studii muzea. 
Součástí a zároveň podmín-
kou by byla oprava těchto 
dvou zbývajících komínů. Všu-
de se komíny bourají, takže už 
jich mnoho nezbývá, přitom je 
to technická památka své do-
by. Teď se rozhlížíme, jaké do-
tace by se daly získat, protože 

i když nepůjde o velkou stav-
bu, s několika miliony počí-
tat musíme. Jen oprava velké-
ho komína představuje částku 
kolem milionu korun, k tomu 
příjezdová komunikace, osvět-
lení... 

A nějaká expozice?
Ta by asi až tak náročná nebyla. 
Já ve svém archívu leccos mám, 
nějaké materiály jsou v obec-
ním archívu, takže by bylo ex-
pozici z čeho postavit. Navíc 

by se mohla věnovat i zaniklé 
lokální dráze Počerady - Vrsk-
maň. Předpokládáme spíš, že 
by šlo o stále přístupné muze-
um bez personálu. Aby se tam 
dalo přijít, posedět, prohléd-
nout si expozici zcela volně. 
Muzeum by zapadalo do nauč-
né stezky, neboť jedno zastave-
ní je právě u menšího komína. 
U něj se pod povrchem zřejmě 
nachází zahrnutá kruhová pec, 
jejíž obnažení a zpřístupnění by 
bylo určitě atrakcí.

Jak se vám poda ilo vytvo it si 
soukromý archív?
Kdysi jsem obcházel všechny 
strupčické pamětníky, půjčo-
val si od nich staré fotky a ma-
teriály, třeba školní fota z prv-

ní republiky, a pořizoval ko-
pie. Přemýšlel jsem i o založení 
strupčického muzea, nápad na 
muzeum cihlářské přišel až 
později s plány na záchranu ko-
mínů. Bohužel pamětníci od-
cházejí, už se téměř není koho 
zeptat. Moje maminka je nyní 
nejstarší občankou obce, je jí 92 
let, ale přišla do Strupčic až bě-
hem druhé světové války.

Ve Strup icích odstartovalo své 
aktivity i další sdružení ‒ Mo e 

klidu, které nad Strup icemi 
vybudovalo rozhlednu Maják. 
Co íkáte jejich aktivitám? 
Beru to jako recesi, ale na dru-
hou stranu určitě obec oživi-
li o zajímavý artefakt. Vystavět 
tady rozhlednu je nápad asi 
patnáct let starý, přišel s ním 
jeden student techniky z Li-
berce ve své diplomové prá-
ci. Od té doby ta myšlenka ve 
Strupčicích žila. Nakonec se ji 
podařilo uskutečnit tímto způ-
sobem, takže jsem Maják roz-
hodně uvítal. Pomohli jsme si 
vzájemně. 

Těšíte se, že jednou budete žít 
na b ehu mo e?
U moře asi těžko, ale u jezera 
možná ano.                              (kat)

Cihlářské muzeum může zachránit komíny
Chcete-li se dozvědět něco z  historie Strupčic, stačí se zeptat strup-
čického patriota Miroslava Rokoše. Jeho sbírka dokumentů a starých 
fotografií by vydala na muzeum. Před dvěma lety stál u zrodu Spolku 
přátel památek obce Strupčice. Jeho členům se nejen podařilo oživit 
strupčický kostel, ale vloni navíc z  historických materiálů a  příběhů 
pamětníků poskládali naučnou stezku. Teď Miroslav Rokoš spřádá plá-
ny na cihlářské muzeum a záchranu zdejších komínů.

Miroslav Rokoš
58 let

  místopředseda Spolku přátel památek obce Strupčice 

  rediguje Strupčický občasník

  16 let působil jako zastupitel Strupčic, dvě volební období 
také jako místostarosta obce

  absolvent Střední průmyslové školy

  svůj profesní život spojil s hornictvím, začínal na Dole Jan 
Šverma jako obsluha pásu na velkostroji a revírník, pozdě-
ji pracoval jako ekonom v Závodě kolejové dopravy a Mos-
tecké uhelné společnosti, z rodinných důvodů práci opustil

„Drobné památky jsou tady vcelku udržované, v  tomto směru 
nemá spolek tolik práce, proto jsme se zaměřili hlavně na kultur-
ní akce v kostele.“

„V okolí bylo v minulosti 22 cihelen a zůstaly po nich doposud dva 
komíny. Proč toho nevyužít a nepostavit cihlářské muzeum?“ Nová hasičárna

Jirkovští hasiči první úno-
rovou sobotu slavnostně 
otevřeli nové prostory, od-
kud budou vyjíždět k zása-
hům. 
Zázemí se šatnami, operač-
ním střediskem, společen-
skou místností i učebnou 
vzniklo přístavbou k součas-
ným garážím za historickou 
budovou hasičů v Tyršově uli-
ci. Garáže si začali hasiči sta-
vět svépomocí už v roce 1958, 
velká přestavba proběhla 
v roce 2000. Klíče od nové ha-
sičárny novým nájemníkům 
slavnostně předával staros-
ta Jirkova Radek Štejnar. „Pře-
ji vám, abyste se do této budo-
vy ze svých zásahů vždy vrace-
li v pořádku,“ popřál hasičům 
starosta.                                 (kat)

Obchod, který už v obci něko-
lik let chybí, se začne stavět na 
jaře. Podle Antonína Šneiber-
ga, místostarosty obce, by mě-
lo být na podzim hotovo. Půjde 
totiž o jednoduchou a variabil-
ní stavbu, kterou bude v pří-
padě potřeby možné využít 
různými způsoby, jak to bude 
zrovna obci vyhovovat. Rad-
nice se na provozu obchodu 
s potravinami a dalším základ-
ním zbožím dohodla s řetěz-
cem Coop. Druhou velkou ak-
cí je přestavba objektu bývalé 

pošty na mateřkou školu s ka-
pacitou dvacet dětí. I v tomto 
případě obec počítá s tím, že 
na podzim bude hotovo.
Vlastní obchod i mateřská 
škola může být lákadlem pro 
příchod nových obyvatel do 
Vrskmaně a Zaječic. Staveb-
ní parcely pro rodinné domky 
jsou podle Antonína Šneiberga 
k dispozici hlavně v Zaječicích. 
„Ve Vrskmani bohužel rozšiřo-
vání obce zatím brání chybějící 
čistička odpadních vod,“ dodal 
místostarosta.                       (kat)

Ve Vrskmani bude Coop
Postavit v obci obchod a zřídit mateřskou ško-
lu jsou dvě největší letošní akce ve Vrskmani. 
Od obou si slibují, že by mohly do obce přilákat 
nové obyvatele. 

„Podílíme se během roku na 
celé řadě akcí, samozřejmě ve 
spolupráci s obcí. Od pálení 
čarodějnic, přes stavění máj-
ky, pořádání bazárku pro děti 
a oslavy Dne dětí spojené s vý-
letem, až třeba po vznik žen-
ského fotbalového týmu FC 
Nekopni si,“ připomněla kni-
hovnice Šárka Šírová, kte-
rá se o provoz knihovny dva-
krát týdnu v odpoledních 
hodinách stará. Ve svých ak-
tivitách se knihovna zaměřu-
je hlavně na děti. „Pořádáme 
například dílničky, kde si dě-
ti mohou vyzkoušet celou řa-
du činností. Na podzim jsme 
vydlabávali dýně, před rozsvě-
cením vánočního stromu jsme 
společně vyráběli novoročenky 

a těsně před Vánocemi si ne-
jen děti mohly vyzkoušet upéct 
cukroví a vánočku,“ doplni-
la knihovnice s tím, že na po-
dobných akcích se schází ně-
kdy až stovka lidí. 
Tím nejdůležitějším jsou ale 
samozřejmě knihy. Knihov-
na se zapojuje do celostátních 
akcí, jako je Celé Česko čte dě-
tem nebo populární Noc s An-
dersenem. „Na ní jsme spolu-
pracovali se základní školou 
ve Strupčicích, kam řada na-
šich dětí chodí. A se strupčic-
kou školou jsme pořádali ta-
ké literárně výtvarnou sou-
těž,“ dodala Šírová.  Dospělí 
si zase oblíbili povídání o by-
linkách s Jiřím Rothem, kte-
rý se do Vrskmaně  pravidel-

ně vrací. „Pravidelně vybíráme 
z naší nabídky povinnou čet-
bu pro studenty, aby se moh-
li připravovat, kromě toho jim 
pomáháme například s hledá-
ním podkladů pro jejich semi-
nární práce. A naší specialitou 
je bednička záchrany, která je 
umístěna v pergole u obecního 

kulturního domu a restaurace. 
Tam mají děti k dispozici ne-
jen něco na čtení, ale také tře-
ba pastelky a křídy,“ uzavřela 
knihovnice. 
Při vedení knihovny spolu-
pracují Vrskmaňští s kni-
hovnou v nedalekém Cho-
mutově, odkud zanedlouho 

dostanou nový systém na in-
ventarizaci knižního fondu 
a do budoucna by rádi po-
řídili i čtečky na elektronic-
ké knihy.  Na provoz knihov-
ny i přípravu kulturních akcí 
putuje i část peněz, které Vr-
skmaň dostává od Vršanské 
uhelné.                               (red)

Nejen s knížkami si užijí spoustu zábavy
Knihovny už dávno nejsou jen místem, kam si 
přijdete půjčit něco ke čtení, je s nimi spojena 
i řada dalších kulturních akcí. Jedním z tako-
vých je i knihovna ve Vrskmani, která už rok 
působí ve zrekonstruovaných prostorách bu-
dovy obecního úřadu. 

Miroslav Rokoš pat í mezi strup ické patrioty. Foto: (kat)

Novými klí i se na slavnostním otev ení hasi árny pochlubil velitel vý-
jezdové jednotky Pavel Kolá . Foto: (kat)

Knihovnice Šárka Šírová (vpravo) se snaží, aby lidé nechodili do knihovny jen pro knížky. Foto: (pim)
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Ukázalo se totiž jako rychlejší 
a snadnější postavit na severu 
Čech uhelnou elektrárnu než 
využít vodní energii na řece 
Vltavě. Původní výkon parní 
elektrárny byl 45 MW. Jejích 
šestnáct kotlů spalovalo uhlí 
z blízkého dolu Hedvika, ote-
vřeného už v roce 1902, a do-
kázalo si poradit i s méně kva-
litním palivem, které předtím 
zůstávalo na haldách a ne-
zřídka se vznítilo. Tři stome-
trové komíny, tehdy nejvyšší 
v celém Československu, by-
ly viditelné zdaleka a staly se 
novou dominantou Mostecka. 
Původní tři patnáctimegawat-
tové turbíny byly v roce 1932 
rozšířeny o čtvrtou s výko-
nem 25 MW. Během okupace 

se ervěnická elektrárna stala 
součástí německého koncer-
nu SUBAG a jeho plánů na ma-
sivní využití zdejšího uhlí jak 
pro chemický průmysl, tak 
pro energetiku. Ervěnice II se 
měly stát jednou z největších 
elektráren na světě o výkonu 
až tisíc MW, což je pro srov-
nání polovina výkonu jaderné 
elektrárny v Temelíně. Stavba 
začala v roce 1941 a podíle-
li se na ní hlavně ruští zajat-
ci, jejichž lágry byly rozese-
ty v okolí Ervěnic. Okupanti 
se ale spuštění elektrárny ne-
dočkali, první kotle a turbíny 
byly uvedeny do provozu až 
v roce 1948. 
Stavba pokračovala až do ro-
ku 1952, kdy se celkový vý-

kon elektrárny zastavil na 
čísle 140 MW. Během druhé 
světové války začala i stav-
ba další blízké elektrárny – 
komořanské. I tu dokončily 
po osvobození českosloven-

ské irmy. Ervěnická jednič-
ka byla pro svou zastaralost 
uzavřena v roce 1965 a stej-
ně jako blízká obec Ervěni-
ce nakonec ustoupila těžbě. 
Stejný osud potkal v 80. le-

tech minulého století i elekt-
rárnu č. 2. V místech, kde od 
13. století stávala ves Ervěni-
ce, dnes vede dopravní kori-
dor mezi Mostem a Chomuto-
vem.                                      (kat)

HISTORICKÉ ŠESTKY
1926: Zahájení provozu ervěnické elektrárny
Hned zkraje roku 1926, konkrétně 26. února, 
začala dodávat do sítě první energii elektrár-
na v Ervěnicích. Tehdy se začala psát historie 
československé uhelné energetiky na Mostec-
ku. Zdroj měl pokrýt stále rostoucí hlad hlav-
ního města po elektrické energii.

Historie Dolu Robert je ale 
mnohem starší. S nápadem tě-
žit uhlí v severních Čechách při-
šel údajně po svém léčení v tep-
lických lázních úspěšný anglic-
ký právník John Richard Eaton 
Leader. Podařilo se mu pře-
svědčit příbuzné a tak vznik-
la těžební společnost Britania, 
která v roce 1860 zakoupila na 
Teplicku a Mostecku několik tě-
žebních měr. Ta, která se nachá-
zela mezi obcemi Ervěnice, Ho-
řany a Holešice, dostala jméno 
Robert. Původně byl Důl Ro-
bert šachtou hlubinnou, kde se 
prakticky okamžitě po skonče-
ní přípravných prací a vyhlou-
bení těžní jámy začalo těžit. To 
se psal rok 1865. Šachta se dál 
rozvíjela, ale těžba v prvopo-
čátcích byla malá, ročně se tu 
vytěžilo maximálně 5 tisíc tun 
uhlí, už proto, že většina čin-
ností byla dělána ručně. Jak se 
důl rozrůstal, zvyšoval se i po-
čet zaměstnanců a v osmdesá-
tých letech 19. století dvě stov-
ky zdejších zaměstnanců roč-
ně vytěžily kolem 100 tisíc tun 
uhlí. Nakonec se z Dolu Robert 
stala jedna z nejvýznamnějších 
šachet v okolí Mostu. 

Zlatá éra Roberta
Společnost Britania své doly ne-
ustále modernizovala a vyba-
vovala novým zařízením. Velmi 
důležitým datem v historii Dolu 
Robert se stal rok 1918, kdy za-
čaly průzkumné práce pro ote-

vření povrchového uhelného 
lomu. A už v červnu roku 1919 
začala jeho otvírka v takzva-
ném jižním poli v katastru Ho-
lešic, protože právě zde vybíha-
la až třicetimetrová uhelná sloj 
nehluboko pod povrch. A k těž-
bě mohla být opět využita i zce-
la nová technika, na skrývce by-
lo nasazeno parní lopatové rý-
padlo typu Menck - Hambrock. 
V roce 1920 se mohl Důl Robert 
pochlubit prvním korečkovým 
rýpadlem, rovněž na parní po-
hon. Materiál od strojů odváže-
ly parní lokomotivy.  

Euforie i potíže
Přeskočme nyní až do doby 
2. světové války, kdy Robert 
spadal do správy německé-
ho SUBAG (Sudetenländische 
Bergbau A.G.), kam společně 
s ním patřila také většina báň-
ských podniků nejen v sever-
ních Čechách.  Důležitým datem 
pro budoucnost Dolu Robert 
se ale stal listopad 1944, kdy 
v Nízkých Tatrách při přecho-
du přes horu Chabenec během 
patnáctihodinového pochodu 
ve sněhové bouři zahynul ko-
munistický politik a novinář 
Jan Šverma. Jeho ostatky by-
ly do Prahy přivezeny na pod-
zim roku 1945 a začátkem lis-
topadu se v Praze se konal stát-
ní pohřeb. Na něj byla vyslána 
delegace z dolu Robert. Už 
16. listopadu 1945 závodní 
správa a závodní rada zasla-

la na SHD a na Národní správu 
v Mostě žádost o přejmenování 
dolu Robert na Důl Jan Šverma. 
A začátkem prosince 1945 Zá-
vodní správa oznámila Revírní-
mu báňskému úřadu v Chomu-
tově, že SHD a Národní správa 
v Mostě žádost o přejmenování 
dolu Robert potvrdila. Samotný 
akt přejmenování dolu ale pro-
běhl až 3. února 1946. Z kro-
niky Dolu Jan Šverma, kterou 
zpracoval kronikář Václav Kos-
telej , se dozvídáme, že: „V 10.00 
hodin došlo ke slavnostnímu 
přejmenování dolu Robert na 
Důl Jan Šverma, zúčastnila se ho 
i manželka Jana Švermy Marie 
Švermová. Po skončení o iciální 
části se hosté a osazenstvo Dolu 
Jan Šverma odebralo do Rudého 
domu v Ervěnicích, kde se kona-
la slavnostní veselice. Tato udá-
lost byla zachycena i v českoslo-
venském ilmovém týdeníku.“ 

Nedostatek zaměstnanců
Změna názvů dolů nebo vý-
znamných irem nebyla v po-
válečném období ničím ne-
obvyklým. Přitom situace na 
šachtě po skončení války ne-
byla nijak růžová. Protože byl 
Důl Robert v Sudetech, odjak-
živa zde společně pracova-
li Češi i Němci. Kupodivu zde 
nikdy nedocházelo k národ-
nostním kon liktům, poprvé 
až s nástupem fašismu. Prá-
vě fakt, že velkou část osazen-
stva dolu tvořili Němci, byl 
pro šachtu v prvních dnech 
po skončení války velkým 
problémem. Prakticky hned 
po skončení války v květnu 
1945 měl důl velké problémy 
vůbec zajistit chod, protože 
přišel úbytek zaměstnanců až 
o 85 procent. V prvních letech 
musel být jeho chod zajiš-
ťován i prostřednictvím bri-
gádníků, kteří se sem sjížděli 
prakticky z celé republiky. 

Nové jméno vydrželo 
Nakonec ale Důl Robert, 
přesněji řečeno od roku 1946 
už Důl Jan Šverma, všech-
ny potíže překonal a stal se 
jednou z nejvýznamnějších 
šachet na Mostecku, když 
o tuto pozici soupeřil s Do-
lem Obránců míru. Svůj nový 

název si ponechal až do ro-
ku 1999, kdy 30. června o i-
ciálně zanikl. Po roce 1989 
se sice objevily snahy o jeho 
zpětné přejmenování opět 
na Důl Robert, ale pro návrat 
k původnímu názvu nebyla 
nalezena dostatečná podpo-
ra.                                         (red)

Z historické šachty Robert se stal Důl Jan Šverma
Na letošní rok připadá jedno poměrně důležité 
výročí, které je spojeno s hornickou minulostí 
mosteckého regionu. V roce 1946 se začala psát 
novodobá historie jednoho z  nejstarších hně-
douhelných dolů na Mostecku. Důl Robert byl 
totiž přejmenován na Důl Jan Šverma a tento 
název mu zůstal až do jeho zániku v roce 1999. 

Slavnostnímu přejmenování 
Dolu Robert na Důl Jan Šver-
ma předcházely přípravy. A prá-
vě ty zasáhla nešťastná událost, 
která přibrzdila nadšení. Jako 
součást přejmenování dolu by-
lo rozhodnuto, že na vodní věž 
na nádvoří dolu bude namalo-
ván nový název dolu, tedy Jan 
Šverma. Úkolu se zhostil ma-

líř František Souček z Ústřed-
ních dílen Komořany. Nápis se 
maloval z vysunutého dvaceti-
metrového hasičského žebříku 
30. ledna 1946. Nepanovalo 
zrovna příznivé počasí, ve 13.45 
přišel náraz větru a malíř se 
z něho zřítil. Ani smrtelný úraz 
ale přípravné práce podle dobo-
vých záznamů nezastavil.  (pim)

Šachty často měnily svá jména
Robert nebyl první a rozhodně ani jedinou šachtou, která 
v poválečných letech změnila jméno. Už 9. června 1945 byl 
Důl Grohmann v Dřínově slavnostně přejmenován na Důl 
Maršál Koněv. Tohoto aktu se navíc maršál I. S. Koněv zúčast-
nil osobně, kromě něj  i zástupci sovětského velvyslanectví 
v Praze a předseda Ústřední rady odborů Antonín Zápotocký. 
21. srpna 1945 Závodní správa společně se závodní radou 
z dolu Quido IV. u Dolního Jiřetína zaslala prezidentu re-
publiky Edvardu Benešovi dopis, ve kterém ho žádala o svo-
lení k přejmenování dolu Qiudo IV. na důl Prezident Beneš. 
Po jeho souhlasu došlo k přejmenování 9. prosince 1945. 
V tomto případě ale nebyl změnám názvu konec, z politic-
kých důvodů byla stejná šachta později přejmenována na 
Důl Obránců míru. Ještě před Dolem Robert v roce 1946 sti-
hl změnit jméno také Důl Matylda v Souši, který od 20. led-
na 1946 nesl nový název Vrbenský. V poválečných letech, 
nebo následně z politických důvodů změnila jméno větši-
na šachet. Jednou z mála výjimek na Mostecku byl napří-
klad hnědouhelný Důl Centrum, který si svůj název udržel 
od vzniku v roce 1888 až do současnosti.

Oslavy s tragickým podtextem

Celkový pohled na Důl Jan Šverma v letech 1958 ‒ 1962. Foto: Oblastní archiv Most

„Tuto výstavu jsme připravi-
li ve spolupráci s Moravským 
zemským muzeem v Brně 
a Most se stal teprve druhým 
místem, kam byl tento jedineč-
ný soubor exponátů zapůjčen,“ 
vysvětlil na úvod ředitel mos-
teckého muzea Michal Sou-
kup.  Více než 130 zajímavých 
kousků v  roce 1969 přivez-
la výprava antropologů z br-

něnského muzea ze své ces-
ty do Austrálie.  A jak připo-
mněli zástupci brněnského 
muzea na vernisáži, měl tehdy 
antropolog Jan Jelínek a jeho 
kolegové velké štěstí. Ve svě-
tě ještě rezonovala optimis-
tická nálada z Pražského ja-
ra a australské úřady tak po-
volily vyvézt velké množství 
sbírkových předmětů, což už 

by v současné době nebylo 
možné.  K vidění jsou auten-
tické umělecké předměty, řa-
da z nich je zdobená tradiční-
mi malbami, od schránek na 
uložení kosterních pozůstat-
ků, přes domorodé hudební 
nástroje, známé pod názvem 
didgeridoo, až po rituální ves-
la. Cenný je také model cha-
ty s originálními malbami na 
kůře. Málokdy také mají lidé 
šanci si prohlédnout skuteč-
né lovecké zbraně nebo třeba 
předměty denní potřeby kme-
ne Rembarranga. Součástí vý-
stavy jsou kopie zobrazení 
mytických duchů i zvířat, vše-
mu pak dominuje kopie zná-
mé skalní obrazárny Oenpel-
li, která má úctyhodné rozmě-
ry 12 x 6 metrů.                  (red)

Za australskými domorodci dojdete pěšky 
V  Mostě se můžete vydat na unikátní výpra-
vu za uměním původních obyvatel Austrálie. 
A  nepotřebujete přitom ani drahou letenku, 
stačí zajít do zdejšího oblastního muzea, které 
až do května hostí výstavu nazvanou Umění 
australských domorodců – Za posledními lid-
mi z doby kamenné. 

Ervěnice - elektrárna s nejvyššími komíny v SR v roce 1925. Foto: Archiv

Výstavě dominuje kopie známé skalní obrazárny Oenpelli o úctyhodných 
rozměrech 12 x 6 metrů. Foto: (pim)

Mostečtí studenti mají šan-
ci si připravit Majáles přesně 
podle svých představ. Město 
nabízí pomocnou ruku, jak 
ale bude konkrétní program 
akce vypadat, záleží jen na 
nich. 
„Pro studentskou slavnost vy-
členilo město termín 22. a 23. 
dubna a spojí ji s dvoudenním 

festivalem regionálních kapel 
s vlastní tvorbou, který již zajiš-
ťuje,“ nastínila představy měs-
ta mluvčí magistrátu Alena 
Sedláčková. Potřebné informa-
ce zájemcům poskytnou odbor 
školství mosteckého magistrá-
tu, ale také ředitelé škol, s nimiž 
o možnosti pořádání Majálesu 
vedení města diskutovalo.  (red)

Hasiči Severní energetické 
byli jednou ze čtyř jednotek, 
které ve středu 17. února za-
sahovaly u požáru v 9. patře 
věžového domu v Mostě. 
Kvůli silnému zakouření vě-
žáku z něj muselo být evaku-
ováno 32 lidí, o dva se muse-
la postarat záchranná služba. 
Kromě hasičů Severní energe-

tické na místě zasahovala ješ-
tě jednotka z Mostu, podni-
koví hasiči z Unipetrolu RPA 
a dobrovolní hasiči z Obrnic. 
Nejedná se o první případ, kdy 
hasiči ze šachty vypomáha-
jí svým kolegům v regionu. Při 
evakuaci osob asistovali i vloni 
jen o pár ulic dál, kde u jedno-
ho z domů unikal plyn.          (red)

Rozšíří silnici
Bezpečnostní rada státu ulo-
žila ministrovi dopravy aktu-
alizovat projekt na rozšíření 
silnice mezi Mostem a Litví-
novem.  Ministr dopravy do-
stal za úkol upravit projekt 
tak, aby dokumentace od-
povídala platným normám 
a požadavkům silničního 
provozu.                                     (red)

Majáles si připraví studenti Hasiči pomáhali regionu
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Já osobně se věnuji plavání 
s monoploutví a specializu-
ji se na krátké tratě od 50 do 
200 metrů. 

Kdy jste se rozhodl právě pro 
vodu?
Začínal jsem v šesti letech, 
takže před nějakými jede-
nácti lety. Možná to bude 

znít trochu divně, ale dnes, 
ve svých sedmnácti, jsem už 
senior.

Senior...?
Patřím do „áčka“, takže seni-
or. Ještě vloni jsem byl „béč-
ko, tedy junior. 

A pro  ploutve, to není zrov-
na obvyklý sport?
Pro naši rodinu ano. Děda byl 
dlouholetým předsedou klu-
bu Uhlomost sport, kde tré-
nuji, a byl v reprezentaci. Ta-
tínek také plaval a reprezen-
toval, takže to přišlo nějak 
samo. 

A jaké jsou vaše největší 
sportovní úspěchy?
Jednoznačně tím největším je 
loňský titul vicemistra Evro-
py na padesátimetrové tra-
ti a na stejném, ještě junior-
ském šampionátu, bronzová 
medaile ze stometrové tra-
ti. Ale celkem se mi dařilo 
i v předchozích letech. V řa-
dě závodů, i těch význam-
ných mezinárodních, jsem se 
umístil v první desítce. Ve své 
sbírce mám i několik medailí 
ze světového poháru. 

Jak se vám da í skloubit 
sport na vysoké úrovni se 
studiem?
Studuji ve druhém ročníku 
na mosteckém Podkrušno-
horském gymnáziu, ale na 
klasickém, nikoli sportov-
ním. A je pravda, že někdy 
není snadné zvládnout ně-
kolikafázový trénink i ško-

lu. Je to také otázka nasta-
vení priorit, čemu člověk 
věnuje víc času. Zatím se 
snažím zvládat obojí, ale 
možná jednou dojde i na žá-
dost o individuální studijní 
plán. To se ještě uvidí. 

Ve vašem p ípadě spíše 
e nická otázka: sport 
a podpora rodi ů?
Rodiče mě maximálně pod-
porují, ale na druhou stra-
nu nikdy mě do sportu ne-

nutili. Občas to poslední 
dobou bývá spíše obráceně. 
Sportu věnuji hodně, tak-
že maminka a babičky ma-
jí obavy, zda toho trénování 
není až moc. 

Máte o šest let mladší sest-
ru. Také sportovkyně?
 Ta je talentovaná na úplně 
jiné věci. Věnuje se kreslení 
a zrovna je na vyhlašování 
mezinárodní výtvarné sou-
těže. Máme to vlastně tak 
rozdělené a vzájemně se 

doplňujeme. Ona je ta kre-
ativnější, já jsem přes sport. 

Máte k plavání ještě nějaký 
další, dopl kový sport? 
Klasický doplňkový sport 
nemám. Ale když dělám 
kruhový trénink, patří do 
něj i běhání, posilovna, jíz-
da na kole a podobně, tak-
že doplňkový sport k pla-
vání ani není moc potřeba. 
Na druhou stranu mám rád 
cyklistiku, chodím si zabě-
hat a klidně si zahraji třeba 
florbal. 

Stíháte i „nesportovní“ 
koní ky?
Pravda je, že když netrénu-
ji, moc volného času zrovna 
není. Ale mám jednoho vel-
kého koníčka, a tím je ryba-
ření, hlavně kaprařina. Vy-
razit na vodu a chytat ryby 
je úžasná věc a kromě toho 
i skvělý relax. 

Jaké jsou vaše nejbližší 
plavecké plány?

Rád bych navázal na loňský 
úspěch z evropského šam-

pionátu z Bělehradu. Prá-
vě za výsledky mezi juniory 
jsem byl nominován na mis-

trovství světa dospělých v Čí-
ně, které bezprostředně na-
vazovalo. Tam jsem byl čle-
nem štafety, která vytvořila 
nový český rekord. Bohužel 
jsem v Číně chytil nějaký vi-
rus a následně zhruba na půl 
roku vypadl z tréninkového 
tempa. Ale určitě bych rád 
uspěl i mezi seniory.      (pim)

Naši mě od sportu musí občas odhánět
Petr Podhorný patří už několik let k největším 
talentům nejen mosteckého, ale i republikové-
ho ploutvového plavání. Když se ho před dvě-
ma lety v jednom z rozhovorů ptali na největší 
sportovní cíle, vyslovil přání uspět na evrop-
ském nebo světovém šampionátu. A  povedlo 
se. V  loňském roce se stal vicemistrem světa. 
Ploutvové plavání má řadu disciplín, která 
z nich je vaší specialitou?

Mostecký oddíl má hornic-
kou tradici už v názvu. Je-
ho dlouholetý předseda 
Petr Podhorný (dědeček 
úspěšného současného 
plavce Petra) strávil vel-
kou část své profesní kari-
éry na šachtě, ať už na lo-
kalitě Ležáky nebo pozdě-
ji Hrabák.
Uhlomost Sport Most byl za-
ložen v roce 1959 a ve spor-
tovním potápění, respekti-
ve v ploutvovém plavání má 
dlouholetou tradici. Od doby 
jeho založení jím prošla řada 
vynikajících plavkyň a plav-
ců, kteří reprezentovali Čes-
kou republiku na evropských 
a světových šampionátech. 

Mezi jeho nejslavnější členy 
patří například známý mos-
tecký lékař Jan Bartsch, kte-
rý před více než 30 lety zís-
kal pro mostecký klub bron-
zovou medaili na mistrovství 
Evropy v individuální disci-
plíně. Další novodobou osob-
ností klubu, která sklízela 
úspěchy v devadesátých le-
tech, je současný primátor 
Mostu Jan Paparega, který na 
evropském šampionátu vy-
plaval dvě bronzové medaile.  
Sedmnáctiletý Petr Podhor-
ný navazuje na tyto klubo-
vé úspěchy a podle předsta-
vitelů klubu už dorůstá i dal-
ší generace plavců, tentokrát 
i mezi dívkami.               (pim)

Závodil také primátor

Petr Podhorný
17 let
Reprezentant v ploutvovém plavání. Specializuje se na pla-
vání s monoploutví na krátkých tratích od 50 do 200 met-
rů. Mezi jeho největší úspěchy patří loňské 2. místo z junior-
ského Mistrovství Evropy v Bělehradě ze sprintu na 50 me-
trů. Ze stejného šampionátu si přivezl i bronzovou medaili 
ze stometrové trati. Je členem české reprezentace, dnes už 
v kategorii seniorů. 

„Se sestrou to máme rozdělené, ona je ta 
kreativnější, já jsem přes sport.“ 

„Pravda je, že když netrénuji, moc volného času zrovna není. Ale 
mám jednoho velkého koníčka, a tím je rybaření, hlavně kaprařina.“

Současné výzkumy přitom 
navazují na historické nálezy 
a výzkumy, které tu probíha-
ly už na konci 19. století. „Ný-
řanská uhelná sloj může ob-
sahovat takzvané plynové - 
sapropelitové uhlí, ze kterého 
popsal paleontolog Antonín 
Frič koncem 19. století v ob-
sáhlé monogra ii velké množ-
ství nových druhů živočichů 
z období karbonu. Tyto nálezy 
se staly světově proslulými,“ 
vysvětlil Jan Bureš z odděle-
ní paleontologie Západočes-
kého muzea v Plzni. Bohužel 
po uzavření hlubinného do-
lu Humboldt u Nýřan v roce 
1901 možnost získávání dal-
ších nálezů zkamenělých žra-
loků, ryb, obojživelníků, pla-
zů a hmyzu zanikla. 

Pomohla sonda
V posledních letech ale by-
la hledání vrstvy plynového 
uhlí v terénu věnována inten-
zivní pozornost. A k rados-
ti vědců došlo k jejímu obje-
vení v roce 2011 na lokalitě 
Pankrác u Nýřan takzvanou 
bagrovanou sondou. „Loka-
lizace sondy byla výsledkem 
projekce výpočtů z historic-
kých důlních map a informa-
cí získaných z geologického 
terénního mapování. Sonda 
poskytla nálezy těla žraloka, 
kompletního těla obojživelní-

ka krytolebce, býložravé ryby 
a menších zbytků suchozem-
ského hmyzu,“ doplnil Bureš. 
Jenže objevům na Nýřansku 
ještě nebyl konec. Druhým 
významným paleontologic-
kým objevem bylo nalezení 
vrstvy sopečného popela, tzv. 
tufu, který zde pohřbil před 
300 000 000 lety karbonský 
prales. Po několikaletém in-
tenzivním hledání nakonec 
v roce 2012 došlo k objevení 
této vrstvy v lokalitě Doubra-
va. „Fosílie rostlin jsou zacho-
valé na místech jejich původ-
ní růstové pozice. Často jsou 
dobře zachovalé i jejich ana-
tomické struktury, tedy vnitř-
ní stavba stonku, pokožka lis-
tů a výtrusnice,“ připomněl 
Bureš. 

Tisíce fosílií
V roce 2013 byla u Nýřan 
na lokalitě „Doubrava 1“ od-
halena a paleontologický-
mi metodami prozkoumána 
vrstva tufu na ploše 48 me-
trů čtverečních v hloubce 
sedmi metrů.  Vrstva obsa-
hovala několik velkých kusů 
rostlin stromovitého vzrůs-
tu a velké množství drobněj-
ších zbytků rostlin. Celkem 
se preparacemi výzkum-
níkům podařilo odhalit ví-
ce než 3800 drobných vzor-
ků fosílií. Nálezy představují 

celkem 7 druhů rostlin stro-
movitého vzrůstu, například 
plavuně, stromové kapradi-
ny a přesličky, cordait a 7 dru-
hů rostlin bylinného vzrůstu, 
které tvořily podrost prale-
sa a liány. „Nalezeny byly ta-
ké výtrusnice, semena a šišti-
ce. U rostlin je částečně zacho-
valá jejich anatomická stavba, 
časté jsou stopy po napadení 
hmyzem, například vykousa-

né chodbičky a koprolity,“ do-
dal Bureš. 

Zkamenělý svět
Paleontologické nálezy nejsou 
jen důležitým zdrojem pro vě-
decký výzkum, západočes-
ké muzeum se o ně rozhodlo 
podělit i se svými návštěvní-
ky. Do jedenadvacátého břez-
na mohou zájemci zavítat do 
výstavního sálu Národopisné-

ho muzea Plzeňska, kde na ně 
čeká výstava nazvaná Zkame-
nělý svět u Nýřan. Na vlastní 
oči si tak mohou prohlédnout 
vzácné nálezy živočichů, zka-
menělých stromových plavu-
ní, kapradin a přesliček a dal-
ších drobnějších druhů rostlin. 
Zkameněliny doprovázejí ta-
ké mikrofotogra ie jejich za-
chovalých buněčných struk-
tur.                                        (red)                

U Nýřan našli v dole pravěkého žraloka
Pravěkého žraloka, obojživelníka krytoleb-
ce nebo zbytky karbonského pralesa. To jsou 
všechno nálezy, které vydala uhelná sloj u Ný-
řan na Plzeňsku. Severně od tohoto západo-
českého města v současnosti probíhá paleon-
tologický výzkum, který organizuje oddělení 
paleontologie Západočeského muzea v Plzni. 

V plánech města je, že by lidé 
mohli cestovat například me-
zi zoologickou zahradou a Dol-
ní oblastí Vítkovice. Lanovka 
by měla několik větví, jejichž 
hlavní přestupní stanicí by by-
la Černá louka. V minulosti už 
tudy vozíky nad hlavami Os-
travanů jezdily, jenže tehdy 
v nich bylo uhlí. „Dnešní děcka 
už vůbec neví, že někdy tady ta-
ková lanovka byla,“ řekl české-
mu rozhlasu 65letý pan Bře-

tislav, který dodnes vzpomíná 
na to, jak s uhlím po původ-
ních lanovkách jezdil. „Bylo to 
pěkné, taková klukovská zába-
va. A doma pak facek ažaž,“ do-
dal. Dnešním dětem by ale prý 
takový zážitek přál. V zahrani-
čí jsou podobné atrakce přitom 
běžné. 
V Ostravě jsou s přípravami 
teprve na začátku. Město chce 
mít nejprve zpracovanou tak-
zvanou klíčovou studii, která 

ukáže, jestli je vůbec možné 
ostravskou zoologickou za-
hradu, Černou louku, Dolní 
oblast Vítkovice nebo Landek 
Park propojit. „Podstatné pro 
tento projekt budou nejen ana-
lýza, kterou už jsme zadali, ale 
také evropské peníze. A v pří-
padě potvrzení reálnosti pro-
jektu a zisku evropských peněz 
bychom se mohli městské la-
novky v Ostravě dočkat velmi 
brzy,“ vyjádřila se mluvčí os-
travské radnice Andrea Voj-
kovská. Projekt má ještě jed-
nu výhodu. Turistická atrakce 
by rozšířila nabídku ekologic-
ké dopravy a mohla by pomo-
ci odlehčit trvale přetížené 
parkoviště u zoologické za-
hrady.                                    (red)

Šachetní lanovka má vozit turisty
Ostravská radnice zvažuje obnovu lanové 
dráhy nad městem. Tentokrát by ale namísto 
průmyslových provozů propojila největší tu-
ristické atrakce. Vozíky s uhlím by nahradily 
moderní kabiny s turisty.

Petr Podhorný chodí trénovat do mosteckého aquadromu. Foto: (pim)

A bylo by to navíc levnější a še-
trnější k životnímu prostředí 
než způsob, jakým se tyto prv-
ky získávají nyní. Tvrdí to stu-
die Pensylvánské univerzity, 
která na výzkumech spolupra-
cuje s americkým Úřadem pro 
energetiku. „O tom, že se prvky 
vzácných zemin nacházejí ta-
ké v blízkosti uhelných a dalších 
nerostných slojí víme už desítky 
let,“ tvrdí Sarma Pisupati, jeden 
z profesorů, kteří za výzkumem 
stojí. Jenže dosavadní meto-

dy nebyly dostatečně efektiv-
ní a navíc byly velmi nákladné. 
Proto se nyní výzkumníci spo-
lečně s několika těžebními spo-
lečnostmi snaží zjistit, jak no-
vou metodu nejlépe uplatnit 
v praxi pro další komerční vy-
užití. Spojené státy chtějí být 
v zásobování těmito prvky co 
nejvíce soběstačné, a proto pro 
vyřešení této problematiky na-
bídly úřady specializovaným 
irmám pobídku ve výši 20 mi-

liónů dolarů.                            (red)

Vzácné prvky z uhlí
Prvky vzácných zemin, které se využívají 
v elektronice, ale také v komunikačních tech-
nologiích pro vojenský průmysl, by šlo získá-
vat také z vedlejších produktů při těžbě uhlí. 

Vynést některé nálezy dalo výzkumníkům ob as i dost zabrat. Foto: Archiv Z M
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Ošetřovné je dávkou nemo-
cenského pojištění. Určená 
je zaměstnancům, kteří ne-
můžou do práce, protože po-
třebují pečovat o nemocného 
člena domácnosti. Případně 
o zdravé dítě ve věku do de-
seti let, kterému zavřou školu 
či školku kvůli epidemii, ha-
várii nebo jiné neočekávané 
události. Ošetřovné může za-
městnanec čerpat také v pří-
padě, že onemocní člověk, 
který mu o dítě běžně pečuje.

Osoby samostatně výděleč-
ně činné na ošetřovné nárok 
nemají. A to ani v případě, že 
si platí dobrovolné nemocen-
ské pojištění. Když vám one-
mocní dítě a jeden z rodičů je 
podnikatel a druhý zaměst-
naný, ošetřovné může čerpat 
pouze druhý jmenovaný.
Pozor byste si měli dát i v pří-
padě, že pracujete na bázi do-
hody o provedení práce (DPP) 
nebo dohody o pracovní čin-
nosti (DPČ). V tomto případě 

bude rozhodující výše vašich 
výdělků. Pokud úhrn příjmů 
od jednoho zaměstnavate-
le v rámci DPP přesáhne de-
set tisíc korun měsíčně, odvá-
dí se z výdělku nemocenské 
pojištění – a tudíž vám vzniká 
nárok na dávky nemocenské-
ho pojištění, včetně ošetřov-
ného. Totéž platí, když součet 
měsíčních příjmů od jednoho 
zaměstnavatele zastřešených 
DPČ dosáhne alespoň částky 
dva a půl tisíce korun. Když 

nejste nemocenského pojiš-
tění účastni, s ošetřovným 
počítat nemůžete.

Zaměstnaný rodič
U dítěte ve věku do deseti let 
vzniká zaměstnanému rodiči 
nárok na ošetřovné víceméně 
pokaždé, když dítě onemocní 
nebo se například vážněji po-
raní. U starších dětí a dalších 
členů rodiny už ale tuto dáv-
ku dostanete pouze v přípa-
dě, že nezbytnost ošetřová-
ní potvrdí ošetřující lékař ne-
mocného.
Pokud je jeden z rodičů s dí-
tětem na mateřské nebo ro-
dičovské a pobírá peněži-

tou pomoc v mateřství nebo 
rodičovský příspěvek, není 
možné, aby na totéž dítě sou-
běžně některý z rodičů do-
stal také ošetřovné. I v tom-
to případě ale existuje vý-
jimka: když člověk, který je 
s dítětem na rodičovské ne-
bo mateřské, sám onemocní, 
čerstvě znovu porodí nebo se 
dostane do karantény. V té-
to situaci ho může zastoupit 
druhý rodič, a pokud splňu-
je všechny ostatní podmínky, 
čerpat ošetřovné.  Jinak je te-
oreticky možné, aby jeden ro-
dič byl s dítětem na mateřské 
a druhý rodič čerpal ošetřov-
né na druhého potomka. 

Na co máte nárok, když onemocní blízký
Onemocněla vám ratolest nebo někdo z blízkých? Možná máte nárok 
na ošetřovné. Nabízíme návod, za jakých podmínek, jak dlouho smíte 
dávku čerpat a kolik dostanete. 

Za první tři pracovní dny ne-
moci (nejvýš však za prvních 
24 neodpracovaných hodin 
z rozvržených směn) nedo-
stanete od zaměstnavatele 
ani státu nic. S jedinou výjim-
kou: když je nemocnému na-
řízená karanténa, čerpá ná-
hradu mzdy od zaměstnava-
tele od prvního pracovního 
dne. Ostatní lazaři dostávají 
náhradu mzdy až od čtvrtého 
pracovního dne na nescho-
pence. Už nyní ale v Posla-
necké sněmovně leží nove-
la zákoníku práce, která chce 
třídenní karenční lhůtu zru-
šit a obnovit vyplácení ná-
hrady mzdy i v prvních třech 
dnech nemoci. O případných 

novinkách vás budeme včas 
informovat.

Na koho se nedostane
Rozloučit se s náhradou 
mzdy i nemocenskou může 
člověk, který si pracovní ne-
schopnost způsobí úmyslně 
(a zaměstnavatel a sociálka 
to zjistí). Když si pracovní ne-
schopnost přivodíte pod vli-
vem alkoholu nebo drog, při 
rvačce nebo páchání úmysl-
ného trestného činu, sníží se 
náhrada mzdy i dávky nemo-
censké na polovinu.
Nárok na náhradu mzdy má 
zaměstnanec v pracovním 
poměru. Člověk, který pra-
cuje na dohodu o provedení 

práce nebo dohodu o pracov-
ní činnosti má nárok na ná-
hradu mzdy v případě, že má 
nárok na nemocenskou – te-
dy zaměstnavatel za něj od-
vádí nemocenské pojištění. 
K tomu dochází, když mě-
síční odměna od jednoho za-
městnavatele v rámci DPP 
přesáhne deset tisíc korun 
nebo v rámci DPČ dosáhne 
alespoň dvou a půl tisíce ko-
run. 
Podmínkou vzniku nároku 
na náhradu mzdy samozřej-
mě je, že zaměstnavatel ob-
drží vaši neschopenku. Ná-
hrada mzdy pak musí být vy-
placená v nejbližším termínu 
pravidelné výplaty. Dosahuje 

šedesáti procent průměrné-
ho hodinového hrubého vý-
dělku za poslední čtvrtletí. 
I v tomto případě se průměr-
ný výdělek ale nejprve sníží 
prostřednictvím redukčních 
hranic. 
Náhradu mzdy zaměstnava-
tel vyplácí do čtrnáctého dne 
nemoci – za každý den, kte-
rý by pro vás jinak byl dnem 
pracovním, a za každý svá-
tek, za který byste jinak (ne-
být v pracovní neschopnosti) 
dostali náhradu mzdy ve výši 
průměrného výdělku.

Kdy nastupuje stát
Jakmile přijde patnáctý den 
pracovní neschopnosti, pře-

bírá ve finančním zabez-
pečení nemocného štafetu 
stát: sociálka začíná vyplá-
cet nemocenskou, přesně-
ji dávky nemocenského po-
jištění. Na rozdíl od náhrady 
mzdy je dostáváte za každý 
kalendářní den pracovní ne-
schopnosti. Nanejvýš ovšem 
po dobu tři sta osmdesá-
ti dní od začátku pracov-
ní neschopnosti. Při dlouhé 
nemoci byste si měli pohlí-
dat den číslo sto osmdesát. 
Když bude k tomuto datu 
váš stav ustálený, stabilizo-
vaný, lékař vám neschopen-
ku ukončí, i když ještě nebu-
dete docela zdraví.  I v pří-
padě výpočtu náhrady mzdy 
a nemocenské vám pomo-
hou internetové kalkulač-
ky třeba na webu Peníze.cz, 
které obsahují aktualizova-
ná data i pro letošní rok.

Nemocenská a náhrada mzdy jsou jiný případ
Ošetřovné není nemocenská a opačně. Zatímco ošetřovné můžete dostat, když pečujete o ne-
mocného, na nemocenskou máte nárok ve chvíli, když onemocníte sami. Ani v tomto případě to 
ale není tak jednoduché. 

Ošetřovné můžete čerpat na-
nejvýš po dobu devíti dní. Za-
čátek lhůty běží ode dne, kdy 
nutnost ošetřovat člena do-
mácnosti nebo pečovat o dí-
tě vznikla. 
V průběhu lhůty se mohou ro-
diče v péči o dítě jednou vystří-
dat, celková doba čerpání dáv-
ky se tím ale nemění. Kdo žije 
sám a stará se o dítě do šestnác-
ti let věku, které ještě nedokon-
čilo povinnou školní docházku, 
může ošetřovné čerpat až šest-
náct dní. Podobně jako nemo-
censká se ošetřovné vyplácí i za 
svátky a víkendy. 
Vyměřovací základ pro výpočet 
ošetřovného je tvořený průmě-
rem hrubých příjmů za posled-
ní rok, nejdřív se ale sníží skr-
ze takzvané redukční hranice. 
Jejich přesné hodnoty najdete 

na internetu bez problémů. Po-
kud se vám nechce počítat, mů-
žete využít i webových kalkula-
ček, které najdete třeba na ser-
veru Peníze.cz. 
O dávku ošetřovného žádejte 
u svého zaměstnavatele pro-
střednictvím formuláře Roz-
hodnutí o potřebě ošetřování, 
vystaví vám ho ošetřující lékař. 
Později ještě dodáte Potvrzení 
o ukončení potřeby ošetřová-
ní, opět vydané lékařem. Když 
potřebujete pečovat o dítě kvůli 
uzavření školy či školky, bude-
te potřebovat formulář Žádost 
o ošetřovné při péči o dítě do 
10 let z důvodu uzavření vý-
chovného zařízení (školy). Po-
skytnou vám ho ve škole nebo 
předškolním zařízení. Dávku 
následně vyplácí okresní sprá-
va sociálního zabezpečení. 

Kdo pobírá náhradu mzdy 
nebo nemocenskou z důvo-
du pracovní neschopnos-
ti, musí dodržovat léčebný 
režim a počítat s tím, že za-
městnavatel nebo sociálka 
přijdou na kontrolu. 
Adresu, na které budete ma-
rodit, musíte povinně nahlásit 
ošetřujícímu lékaři, byt musí 
být označený jménem, (funkč-
ní) zvonek taktéž. Rozsah vy-
cházek určuje lékař – trvají na-
nejvýš šest hodin denně v čase 
mezi sedmou ráno a sedmou 
večer. Ve výjimečných přípa-
dech je může lékař prodloužit.
Když budete léčebný režim po-
rušovat a zaměstnavatel nebo 
sociálka to zjistí, hrozí snížení 
nebo ztráta náhrady mzdy či 
nemocenské, až dvacetitisíco-
vá pokuta a v nejhorším přípa-
dě i výpověď.

Pozor, kontrolyKolik a na jak dlouho

Zdroj: www.penize.cz

Ošet ovné využijí nap íklad rodi e, kterým onemocní potomek. Ilu-
stra ní foto: MB Images
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KULTURNÍ TIPY
  1. 3. - Keltské tradice. 

Přednáška o keltské historii 
v podání Bc. Petra Bílka. Ob-
lastní muzeum v Mostě od 
19:00 hodin, Vstup 20 Kč.

  2. 3. – Kino v planetáriu 
a hvězdná aktualita. V mos-
teckém planetáriu v kulturním 
domě Repre se bude tento-
krát od 16:00 hodin promítat 
pohádka Lilo a Stitch II. (USA 
2005). Příchod nutný alespoň 
10 min. před začátkem před-
stavení. Vstupné: děti 35 Kč, 
dospělí 65 Kč. Doporučená re-
zervace na tel: 773 152 820, 
476 703 250, planetarium@
hotel-cascade.cz.

  4. 3. - 23. Divadelní ples. 
Po celou dobu plesu k tanci 
i poslechu hraje skupina Flash 
Back. Můžete se těšit na pleso-
vé předtančení i programové 
vstupy činohry Městského di-
vadla v Mostě i Divadla rozma-
nitostí a jejich kapely Nedlou-
bej se v nose. Hostem plesu 
jsou Olympic revival. Začátek 
ve 20:00 hodin.

  6. 3. - Taneční odpoled-
ne pro seniory. Zatančit nebo 
jen posedět můžete přijet i do 
jirkovského divadla. Začátek 
v 15:00 hodin, vstupné 50 Kč. 

  7. 3. - Eddie Martin (Bris-
tol, GB). Další z koncertů cyklu 
Knihovna hraje, tedy koncer-

tů českých i zahraničních mu-
zikantů v sále Městské knihov-
ny v Mostě. 

  8. 3. - Fenomén kolonie 
– architektura a každoden-
nost. Další ze série přednášek 
pořádaných Oblastním muze-
em v Mostě. Přednáší Mgr. Jiří 
Bureš, začátek v 18:00 hodin, 
vstupné 20 Kč. 

  12. 3. – Dracula. Lout-
ky rozehrají příběh hraběte 
Draculy. Převáží vidina bohat-
ství, nebo láska ke krásné Mí-
ně? Spektákl nabitý napětím, 
humorem, hudbou a divadel-
ní nadsázkou. Uvádí od 10:00 
hodin Divadlo rozmanitostí.  
Pro děti od 8 let. Vstupné 70 
Kč. 

  12. 3. - Tvořivé dílny 
v muzeu. S Petrem Havlíkem 
si můžete postavit vlastní foto-
aparát. Začátek v 17:00 hodin. 

  12. 3. - Prach a broky. Ki-
no v divadle a beseda s tvůrci. 
Záhoř. Vilém. Rumcajs. Lotran-
do. Jánošík. Grázl. Ronja. Ban-
da legendárních loupežníků 
konečně ožívá bok po boku na 
ilmovém plátně! Amatérská 

skupina Rosenthal přináší drs-
nou pohádku o tom, co všech-
no z krvavé loupežnické his-
torie nám bylo zatajeno. Jistě 
už teď tušíte, že s knížepánem 
z Jičína to nedopadne dobře...
Jedno z premiérových promí-

tání nového amatérského il-
mu, ve kterém jednu z hlav-
ních rolí ztvárnil mostecký Ja-
kub Koudela. Vstupné: 100 Kč, 
pro členy KPD a studenty 80 
Kč. 

  13. 3. - Recitál Lucie Bílé. 
Koncert naší nejpopulárnější 
zpěvačky na prknech Městské-
ho divadla v Mostě za klavírní-
ho doprovodu Petra Maláska.  
Začátek v 19:00 hodin, Vstup-
né: 990, 890 a 790 Kč. Vstu-
penky je možné platit pouze 
v hotovosti. 

  16. 3. - Koncert skupiny 
Pomezí. Další z tanečních ve-
čerů pro seniory od 16:00 do 
19:00 hodin v hotelu Cascade, 
vstup zdarma. 

  20. 3. - Klevetění II. Ná-
vrat oblíbeného pořadu he-
rečky Reginy Razovové a jejích 
přísně utajených hostů. Měst-
ské divadlo v Mostě od 18:00 
hodin. Vstupné: 70 Kč, pro čle-
ny KPD 50 Kč

  20. 3. - Příhody včelích 
medvídků. Brumda a Čmelda 
jsou malí čmeláci, které větši-
na z nás jistě zná z televizních 
večerníčků. Jejich dobrodruž-
ství ožívají uprostřed rozkvet-
lé louky, na které se čmeláčci 
učí nejen létání a sběru slad-
kého medového prášku, ale ta-
ké odvaze k překonávání ná-
strah lučního světa. Pohádka je 
provázena milými a rytmický-
mi písničkami Petra Skoumala 

s texty Zdeňka Svěráka. Před-
stavení Příhody včelích med-
vídků je uváděno v nastudová-
ní Divadla Krapet. Jirkovské di-
vadlo od 15:00 hodin, vstupné 
60 Kč. 

  22. 3. – Beseda s piloty. 
Do Oblastního muzea v Mos-
tě přijdou na besedu piloti 
11. stíhacího leteckého plu-
ku Žatec. Moderuje Jiří Šlajsna. 
Začátek v 18:00 hodin, vstup 
20 Kč. 

  22. 3. – Koncert Hele-
ny Vondráčkové. Do sportov-
ní haly v Mostě přijíždí dal-
ší z legend české populární 
hudby. Začátek v 19:30 hodin, 
vstupné 420 Kč v předprodeji, 
500 Kč na místě.

  Do 29. 5. - Zaměstnanec-
ké kolonie 1900-1938. Sociál-
ní bydlení v severních Čechách. 
Výstava fotogra ií a dokumentů 
doplněná modely hornických 
kolonií z Mostecka. Oblastní 
muzeum v Mostě. Vstupné: pl-
né 30 Kč, snížené 15 Kč.

SPORTOVNÍ TIPY 
FOTBAL

  6. 3. - FK Baník Most 
1909 – MAS Táborsko B. 
Utkání České fotbalové ligy. 
Hraje se na Fotbalovém stadi-
onu Josefa Masopusta v Mostě 
od 14:30 hodin. 

  12. 3. - FK Litvínov – Hor-
ní Měcholupy. Utkání divize 

skupiny B. Hraje se na letním 
stadionu od 14:30 hodin.

  12. 3. - Baník Souš – FC 
Nymburk. Utkání divize sku-
piny B. Hraje se na hřišti are-
álu Souš od 14:30 hodin.

  19. 3. - Baník Souš – Li-
biš. Utkání divize skupiny B. 
Hraje se na hřišti areálu Souš 
od 15:00 hodin. 

  20. 3. - FK - Baník Most 
1909 – FK Jirny. Utkání Čes-
ké fotbalové ligy. Hraje se na 
Fotbalovém stadionu Josefa 
Masopusta v Mostě od 15:00 
hodin.

  26. 3. - FK Litvínov – 
N e ra tov i c e / Byš kov i c e . 
Utkání divize skupiny B. Hra-
je se na letním stadionu od 
15:00 hodin.

HÁZENÁ
  26. 3. - DHK Baník Most 

– Iuventa Michalovce. Utká-
ní interligy žen. Hraje se na 
palubovce sportovní haly 
v Mostě od 18:00 hodin. 

ŠPRTEC
  24. 3. - Velikonoční po-

hár StarColor. Turnaj jed-
notlivců v billiard-hockeyi 
šprtci pro registrované i ne-
registrované hráče a hráč-
ky všech věkových katego-
rií. Hraje se od 10:00 hodin 
v prostorách Základní školy 
v ulici J. A. Komenského 474 
v Mostě.
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Zdá se vám, že vás štěstí opustilo?... (dokončení v tajence). Správné znění tajenky z lednových DN: Muž má svou vůli, ale žena svou metodu. Výhru získávají: 
Miroslava Suchá, kolejová doprava; Lubomír Musil, Vršanská uhelná; Anna Fejfarová, Most. 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.  

Už to budou 3 roky, kdy mě opustil můj manžel Jan Svejkovský. 
To ráno, kdy odcházel do práce, nikdo z nás netušil, že se vidíme 
naposledy a já naposledy slyším... opatruj se berunko, miluju tě...
Nikdo z nás netušil, že se vydává na svou poslední cestu...
Mně tu zůstaly jen vzpomínky, bolest a prázdná náruč.
Jsem hrdá na to, že jsem těch pár let mohla žít po tvém boku. 
S velkou láskou, úctou na tebe stále vzpomíná tvoje berunka.

                                                                                               Ájí Svejkovská

VZPOMÍNKA RACIO MOST s.r.o., 
technologické čištění, přijme:

řidiče - obsluhu sacích kombi vozů, 
ŘP sk. B + C, 

platný profesní průkaz řidiče, ADR vítána
Požadavky: praxe, dobrý zdravotní stav, čistý trestní rejs-

třík, zodpovědnost, samostatnost, ochota pracovat.
V případě zájmu zasílejte strukturovaný životopis na e-mail: 

kopriva@odpadyracio.cz, telefonicky na číslech:
775 654 501 nebo 606 029 702

Kam vyrazit za kulturou a sportem v měsíci březnu

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

22. března 2016
VONDRÁČKOVÁ
Helena 

Sportovní hala Most od 19.30 hod.

NAROZENINY
Životní jubilea zaměstnanců Czech Coal Power. Vedení spo-
lečnosti jim přeje hodně zdraví a pracovních úspěchů do 
dalších let.

2. března   
František Pánov - řidič pracovních strojů

9. března 
Pavel Otta - řidič pracovních strojů

20. března 
Jiří Mikulanda - řidič silničních motorových vozidel

25. března 
Jaromír Malík – řidič pracovních strojů

28. března 
Vít Šíma – vedoucí údržby
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Co se děje v zákulisí u Černých andělů
Černí andělé - házenkářky DHK Baník Most, 
patří už několik let k české špičce. Obtížně by 
se do ní ale dostávaly bez milionové podpo-
ry Vršanské uhelné. Většinou známe hráčky 
pouze z palubovky během zápasů, případně ze 
setkání s fanoušky. Jak ale vypadá příprava 
jednoho z nejlepších českých týmů a co všech-
no se odehrává, než hráčky vyběhnou před 
zaplněnou sportovní halu k dalšímu zápasu? 
Vypravili jsme se proto na trénink házenká-
řek, abychom čtenářům Důlních novin ales-
poň trochu poodhalili, jak to vypadá v zákulisí 
Černých andělů.

Nejdůležitějším lenem sestavy je v každém týmu trenér, a ani v Mostě tomu není jinak. Tím, kdo má na la-
vi ce erných andělů hlavní slovo, je od sklonku lo ského roku zkušený Peter Dávid. A právě on je tím, kdo 
tréninky házenká ek pevnou rukou ídí.  Foto: (pim)

I když to na první pohled není patrné, i tohle je trénink házenká ek.  Jen jim protentokrát trenér naordinoval 
speciální hru, která je kombinací fotbalu a házené. Foto: (pim)

P íprava se neodehrává jen na palubovce, ale také t eba v posilovně. A jak je vidět na Pet e Rů kové (upro-
st ed), i tam je to ob as po ádný boj. Foto: (pim)

Když se fotografují, stoupají si Karin Schererová (vlevo) a Hana Mar-
tínková schválně vedle sebe. Výškový rozdíl rovných t icet centimet-
rů ale na palubovce nepoznáte, obě pat í k oporám týmu. Foto: (pim)

Trénink je sice jen p íprava, ale všichni do něj jdou zcela naplno. I po-
kud jde o st elbu, jak ukazuje kapitánka Lucia Súkenníková. Foto: (pim)
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