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Tárovací vozy 
seřídí váhu 
na gram přesně

Jámy zasypou 
popílkem 
z chemičky

Gumaři 
odolávají 
vrtochům počasí

Za maturitu 
z uhlí dostali 
tablety

Davy lidí 
nemusely 
přes plot
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Dvacetihlavé stádo krav 
už se pase na výsypce lo-
mu Vršany. Plemeno mas-
ný simentál pořídila spo-
lečnost Rekultivace, která 
se rozhodla tímto způso-
bem využívat rekultivova-
né plochy. 
Obhospodařuje totiž více 
než 400 hektarů zeměděl-
ských ploch, z toho je zhru-
ba 160 hektarů takzvaných 
trvalých travních porostů, 
takže s nedostatkem krmiva 
by neměl být problém. To-
to plemeno nebylo vybráno 
náhodně, jedná se o velmi 
přizpůsobivý a na chov ne-
náročný druh. Na pastvě na 
vnitřní výsypce Vršan mů-
že být prakticky celoročně, 
pouze na zimu je připraven 
přístřešek, kam se krávy bu-
dou moci v případě nepříz-
nivého počasí schovat. 

(red)

Výsypka lomu Vršany už má nové obyvatele

 Krávy už spásají výsypku lomu Vršany. Foto: Rekutlivace

Požádat si o něj mohou za-
městnanci Severní energe-
tické, Sev.en WT, Coal Servi-
ces, Czech Coal Power, KSK 
– BELT, Slováckých strojí-
ren – závodu 05 KSK a Do-
lu Kohinoor, jejichž pracov-
ní poměr byl ukončen vý-
povědí dle § 52 písm. a) až 
c) zákoníku práce nebo do-

hodou z týchž důvodů a tr-
val nepřetržitě nejméně 
2 roky. Podmínkou je vypl-
nění formuláře žádosti, kte-
rý je ke stažení na webových 
stránkách PKÚ (www.pku.cz 
v záložce Společnost – So-
ciální centrum) a předlože-
ní stanovených dokladů. Ná-
rok na příspěvek je možné 

uplatnit ve lhůtě 6 měsíců 
od ukončení pracovního po-
měru.  Zaměstnanec určené 
těžební společnosti, jehož 
pracovní poměr trval a byl 
ukončen za stejných pod-
mínek v období od 1. led-
na 2016 do dne nabytí účin-
nosti tohoto nařízení, může 
podat žádost o příspěvek do 
31. března 2017. 
Pro předání vyplněných for-
mulářů se žádostí o příspě-
vek jsou žadatelům k dis-
pozici kontaktní místa na 
lokalitě ČSA a v budově ře-
ditelství společností skupi-
ny Czech Coal v ulici V. Ře-
záče v Mostě. 
Pokračování na straně 2

O příspěvek si musíte požádat
Palivový kombinát začne už od začátku pro-
since zpracovávat a posuzovat žádosti o tak-
zvaný kompenzační příspěvek pro horníky 
ze severních Čech, kteří přišli o  zaměstnání 
v souvislosti s vládním usnesením o zachová-
ní územních limitů těžby. 

V celkovém součtu bylo na 
výplatu této bonusové mzdy 
vyčleněno téměř 60 milionů 
korun v rámci všech společ-
ností. 
„Třináctý plat a jeho vypláce-
ní vychází z platné kolektivní 
smlouvy. Je složen ze dvou čás-
tí, přičemž ta první slouží pou-
ze pro případ neplnění závaz-
ku z kolektivní smlouvy. Jiný-
mi slovy to znamená, že první 
část třináctého platu se vyplá-
cí jen tehdy, pokud společnos-
ti nerealizovaly mzdový růst 

v průběhu roku. To se letos tý-
ká především Vršanské uhelné 
a částečně i Severní energetic-
ké, ostatní společnosti ve sku-
pině mají svůj závazek z ko-
lektivní smlouvy prakticky na-
plněn,“ vysvětlil personální 
ředitel Petr Mrvík. 
Druhá část 13. platu je zjed-
nodušeně řečeno odměna na-
víc. O tom, zda bude vypla-
cena a v jaké výši, rozhoduje 
akcionář v návaznosti na hos-
podářské výsledky. 
Pokračování na straně 2

Třináctý plat bude
Zaměstnanci společností skupin Czech Coal  
i  Sev.en dostanou i  v  letošním roce společně 
s listopadovou mzdou také třináctý plat. 
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Z rozhodnutí představen-
stev proběhne k 1. led-
nu 2017 změna registra-
ce k DPH. Vznikne tím no-
vá skupina s jednotným DIČ 
CZ699003245. 
Pod tímto DIČ jsou už ny-
ní registrované všechny spo-
lečnosti skupiny Sev.en (Se-
verní energetická, Sev.en WT, 
Důl Kohinoor, Sev.en EC). No-
vě se k nim připojí další čtyři 
společnosti ze skupiny Czech 
Coal – Vršanská uhelná, Coal 
Services, Czech Coal Power 
a Infotea. 
Svoje DIČ mění také spo-
lečnost Renogum (nově 
CZ63144417), která však do 
uvedené skupiny patřit ne-
bude! 
Všech pět společností, kterým 
se mění DIČ, musí v období od 
1. do 31. prosince 2016 infor-
movat své obchodní partne-
ry. Návrh informačního dopi-
su pro každou ze společností 
je k dispozici na intranetu pří-
mo na úvodní stránce s ozna-
čením NOVÉ DIČ. Informa-
ce bude zveřejněna také na 
webu obou skupin a od 1. 1. 
2017 bude přiložena ke každé 
objednávce, smlouvě a faktu-
ře nových členů skupiny. (red)
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Martina Balouna, 
ředitele a jednatele 
společnosti Infotea 

Infotea nahradila spole -
nost NESS ve skupině Sev.
en a od p íštího roku bude 
jediným poskytovatelem 
IT služeb v novém usku-
pení vzniklém spojením 
spole ností skupiny Sev.
en a Czech Coal.  Jak po-
stupuje proces p ebírání 
a následné stabilizace 
inností?

Informační systémy a tech-
nologie skupiny Sev.en spra-
vujeme již z 95 procent 
a nastartovali jsme i proce-

sy k jejich stabilizaci v obou 
skupinách. Od června, kdy 
Sev.en vypověděla smlouvu 
se společností NESS, jsme 
postupně převzali správu 
počítačové sítě pro chvale-
tickou elektrárnu, klíčových 
serverů, sdílených složek, 
poštovního systému, data-
bází i většiny aplikací, jako 
jsou SAP, VOP, HELIOS, ale 
také koncových stanic a tis-
káren. Pro zjednodušení ce-
lého procesu slučování je již 
od srpna centrálním mís-
tem pro hlášení požadav-
ků HELPDESK poskytovaný 
společností Infotea. Do kon-
ce roku Infotea převezme 
také správu IT majetku Sev.
en a správu posledních ser-
verů Oracle a SharePoint.
Řešíme zároveň správu 
a provoz telefonních slu-
žeb zejména pravidla fun-
gování, fakturaci a účto-
vání, které by měly být 
účinné od nového roku. 
Připravujeme jednotný in-
tranet a webové stránky 
skupiny, na čemž spolu-
pracujeme s odborem ko-
munikace.
V souvislosti se sjednoco-
váním činností zaniknou 

v těžebních společnostech 
pozice IT manažer a speci-
alista, dva z těchto zaměst-
nanců přejdou do Infotey.
Začátkem roku 2017 bu-
deme pokračovat ve sta-
bilizaci informačních sys-
témů. 
Předpokládáme, že infra-
struktura Sev.en bude za-
členěna do skupiny Czech 
Coal, chvaletická elektrár-
na zůstane samostatně. 
Uživatelům ze skupiny Sev.
en chceme nabídnout apli-
kaci pro schvalování přija-
tých faktur, kterou využívá 
skupina Czech Coal, a na-
hradit tak řešení v Sha-
rePoint a dále aplikaci na 
evidenci smluv. V břez-
nu 2017 by mělo být jasné 
i finální upořádání systé-
mu SAP, jak by měl fungo-
vat od ledna 2018, a zahá-
jen proces migrace. Rád 
bych poděkoval všem, kte-
ří se na nelehkém projektu 
slučování IT systémů podí-
lejí a to nejen technikům, 
ale i uživatelům a společ-
nosti NESS, která přesto že 
ztrácí kontrakt, zachova-
la profesionální a vstřícný 
přístup.                           (jaš)

OTÁZKA PRO...

„Třiadvacátého září, kdy došlo 
k symbolickému loučení s Cen-
trumkou u jámy C1, jsme s lik-
vidačními pracemi teprve za-
čínali a dnes už je tato jáma 
prakticky zasypaná,“ konsta-
toval ředitel Dolu Kohinoor 
Pavel Lička. Celkem se v do-
le Centrum likvidují tři jámy. 
Dvě jsou hluboké přibližně 
170 a jedna 157 metrů. 
„Chodby v podzemí zůstanou, 
jak byly. Samozřejmě jsou ale 
vyklizené a vstupy do nich se 
zazdívají. Ve výsledku zbu-
dou jen jámy. I v nich necháme 
část vybavení, protože tento 
postup likvidace nevyžaduje, 
abychom jámu zbavili napří-
klad veškerého železa,“ doplnil 
Lička. Samotná likvidace spo-
čívá v zasypání jámy speciál-
ním zpevněným zásypovým 
materiálem. „Jde o certi iko-
vaný materiál, který je směsí 
popílku a energosádrovce. Vo-
zí se k nám z litvínovské che-
mičky. Stejný popílek se běžně 
odváží i k zakládání na loka-
litu Jan Šverma. Nepoužíváme 

ho však samostatně, ale mí-
cháme ve stanoveném  pomě-
ru, aby vznikl materiál odpoví-
dající kvality a vlastností,“ při-
pomněl ředitel. 
Jámy se zasypávají postup-
ně. Nejprve se nasype materi-
ál nad úroveň prostupů v do-
le (náraží) a směs se nechá 
ztuhnout. Po čtyřech týdnech 
by měla být její výsledná pev-
nost mezi 2,5 a 3,5 MPa. „Pak 
se může sypat dál nad úroveň 
sloje. Vznikne takzvaná jámo-
vá zátka, která se musí ne-
chat dalších 14 dní zatuhnout. 
Teprve potom se dosype dal-
ší část jámy až na dva metry 
pod takzvanou ohlubeň. Zby-
tek se dosypává štěrkem, úpl-
ně nahoru přijde půl metru sil-
ná, armovaná betonová des-
ka, takzvaný poval,“ vysvětlil 
ředitel. 
Objem všech tří jam dosahuje 
zhruba 9 200 metrů krychlo-
vých. Na jejich zasypání je te-
dy potřeba přibližně 13 500 
tun materiálu. „Když jsme se 
pokoušeli spočítat, kolik uhlí 

by se muselo spálit, aby vzni-
kl popílek na zasypání všech 
jam, vyšlo nám něco mezi 30 
a 50 tisíci tunami,“ vypočítal 
ředitel. V současné době ma-

jí v Centrumce jednu jámu za-
sypanou kompletně, u dal-
ších dvou je hotová takzvaná 
spodní zátka. „Do konce ro-
ku bychom chtěli mít zásypo-

vé práce hotové úplně, to ale 
neznamená de initivní konec 
prací. I po zasypání je třeba 
jámy sledovat a kontrolovat,“ 
uzavřel Lička.                    (pim)

Jámy na Centrumce zasypou popílkem z chemičky
Zasypáváním těžních jam pokračuje likvidace 
dolu Centrum, jehož provoz definitivně skončil 
v dubnu letošního roku. 

Kromě speciálního zásypového materiálu se na likvidaci těžní jámy používá také štěrk. Foto: (pim)

Pro rok 2017 se podaři-
lo nakoupit silovou slož-
ku elektrické energie za ce-
nu o třetinu nižší, než za 
kolik se v současnosti pro-
dává na burze. Coal Servi-
ces tak zajistil na příští rok 
pro potřeby irem ve skupi-
nách Sev.en a Czech Coal asi 
120 GWh.
„Naším úkolem je zajistit teplo 
a elektrickou energii těžebním 
společnostem, aby se mohly sou-
středit výhradně na hlavní před-
mět svého podnikání, kterým je 
těžba a prodej uhlí zákazníkům. 
Elektřinu nakupujeme na veřej-
ném trhu prostřednictvím drži-
tele licence pro obchod s elek-
třinou a následně ji poskytuje-
me do skupin, případně dalším 
odběratelům,“ vysvětlil Gus-
tav Hošťálek, vedoucí odboru 
energetiky Coal Services. Nej-
víc elektřiny spotřebují Vršan-
ská uhelná a Severní energe-
tická, které společně odeberou 
80 procent ročního objemu na-
koupené elektrické energie. 
Coal Services elektřinu naku-
puje od obchodníků s elektric-
kou energií. Pro rok 2016 byla 
zvolena po vyhraném výběro-
vém řízení nabídka společnos-
ti E.ON. 
Obchodník společnost E.ON 
v rámci své obchodní politi-

ky průběžně sleduje vývoj cen 
na burze a posílá nabídky pro 
Coal Services i na rok 2017. 
„První nabídka přišla už v led-
nu, ale i na základě vlastních in-
formací jsme čekali na příznivěj-
ší, a ta dorazila zhruba po měsí-
ci jako čtvrtá v pořadí. Nabídky 
jsme konzultovali i s kolegy ve 
Chvaleticích. Při jednání o ce-
nách kontraktu na rok 2017 je 
neopominutelné i zapojení před-
sedy představenstva Coal Servi-
ces Milana Kroba,“ doplnil Zde-
něk Adámek, vedoucí oddělení 
řízení energetiky Coal Services.
Na dodávky elektrické ener-
gie Coal Services uzavírá roč-
ní kontrakt, a to i s ohledem 
na změny ve výhledu těžeb, 
zvláště v lokalitě ČSA. „Kon-
trakt na příští rok je de ino-
ván právě postupným odsta-
vováním některých techno-
logií. Za těchto podmínek se 
odběry elektřiny na delší obdo-
bí velmi obtížně plánují. V mi-
nulosti jsme ročně odebírali 
i 230 GWh elektrické energie, 
což je bezmála dvojnásobek 
aktuální spotřeby,“ připomněl 
Adámek. Smluvně dohodnutý 
objem elektřiny Coal Services 
musí odebrat, jinak hrozí sank-
ce, a to jak za překročení smlu-
veného množství, tak jeho ne-
dočerpání.                            (pim)

Elektřinu nakoupili levněji

Marně byste v nich hledali ná-
kladní prostor, nejsou určené 
pro přepravu nákladů ani li-
dí. Mají ale speciální konstruk-
ci a hlavně přesně danou hmot-
nost. Zjednodušeně řečeno, se 
jedná o pojízdné závaží se stát-
ním puncem.
„Protože obchodujeme s uhlím, 
jsou naše kolejové váhy také vá-

hami obchodními. Každé dva ro-
ky je proto musíme nechat ka-
librovat a úředně ocejchovat,“ 
vysvětlil Stanislav Fára, vedou-
cí úseku uhlí Vršanské uhelné, 
která má tři kolejové váhy, dvě 
v nakládacím zásobníku, jednu 
na 40. koleji v takzvaném Údolí, 
kde se rovněž nakládá uhlí pro 
zákazníky. 

Do Vršanské uhelné dorazily 
tárovací vozy hned dva. Menší, 
třínápravový patří k vůbec nej-
starším provozuschopným vo-
zům, který se na českých želez-
nicích pohybuje. Vyroben byl už 
v první polovině 20. let minulé-
ho století. Váží 29 tun a použí-
vá se mimo jiné při zátěžových 
zkouškách nových i rekonstru-
ovaných mostů. Jeho tři nápra-
vy slouží k lepšímu dosažení 
nápravového tlaku. Je relativ-
ně krátký, aby se vešel na váhu 
a bylo možné přidávat cejcho-
vaná závaží. Obvykle, a to byl 
i případ Vršanské uhelné, bývá 
spojen s druhým, čtyřnápravo-
vým tárovacím vozem o celko-

vé hmotnosti 71 tun. Ten je 
mladší, pochází ze 70. let 20. 
století a byl vyroben ve Va-
gónce ve Studénce.
Oba vozy jsou vybavené cej-
chovaným závažím a zajíma-
vostí je, že ačkoli dohromady 
váží přesně 100 tun, nejmenší 
závaží uvnitř jsou odstupňo-
vána po dekagramech. Kvů-
li naprosto přesné hmotnos-
ti, nemají vozy brzdu, aby při 
jejím neustálém používání 
nedocházelo ke změně váhy. 
V zimě je třeba vozy důklad-
ně čistit, protože i napadaný 
sníh by mohl způsobit nepa-
třičnou odchylku při kalibro-
vání vah.                              (red)

Tárovací vozy seřídí váhu na gram přesně
Dva zvláštní železniční vozy byly k vidění na 
nakládacím zásobníku ve Vršanech. Praktic-
ky celé dopoledne strávily na kolejové váze, 
ale neodvezly si odtud ani jediný kousek uhlí. 
Šlo o takzvané tárovací vozy určené pro kali-
braci kolejových vah. 

„Rekultivace už jeden podobný 
kontejnerový nosič mají, je ale 
mnohem starší a už brzy půjde 
na odpočinek a tímto vozidlem 
získají více než adekvátní náhra-
du,“ vysvětlil Marek Viktorýn, 
ředitel společnosti Servis Lea-
sing, která nový vůz pro Rekul-
tivace zakoupila v rámci obno-
vy vozového parku.  „Nejedná 
se o nijak speciálně upravované 
vozidlo, jde o takzvanou stavební 
verzi, která se může pohybovat 
i v lehčím terénu,“ doplnil Tomáš 
Šolar, ředitel Rekultivací. 
Letos už Servis Leasing pro Re-
kultivace pořídil novou Toyotu 
Hilux model 2016 a je jen otáz-
kou několika dní, kdy dostanou 
druhou. Tento typ vozu si spo-
lečnost vybrala i s ohledem na 
to, že se častěji pohybují po běž-
ných komunikacích, kde jsou 

jeho jízdní vlastnosti lepší než 
u jiných terénních automobi-
lů. Má navíc obuté univerzální 
pneumatiky, které jsou při jíz-
dě na silnici tiché a dostatečně 
odolné při jízdě v terénu a navíc 
jsou schválené jako zimní, tedy 
celoroční. 
Zatímco o servis terénních 
osobních automobilů se stará 
Servis Leasing, údržbu a opra-
vy nového kontejnerového no-
siče bude zajišťovat společnost 
Czech Coal Power. „Obecně má-
me nastavená pravidla, že ser-
vis osobních a terénních auto-
mobilů do tří a půl tuny zajišťu-
jeme my, u nákladních vozidel 
a těžké techniky jej obstarává 
Czech Coal Power, který spra-
vuje pomocnou mechanizaci 
pro těžební společnosti,“ doplnil 
Viktorýn.                                        (pim)

Mercedes a toyotu dostali pod stromeček
Předčasný vánoční dárek dostala společnost 
Rekultivace, když si její zaměstnanci přišli do 
areálu Czech Coal Power převzít nový kontej-
nerový vůz Mercedes Atego. 

Zaměstnanci Rekultivací p ebírají nový kontejnerový vůz. Foto: (pim)       

Pokračování ze strany 1
Kontaktní místa je možné využít v těchto termínech:  
Lom ČSA  - personální oddělení lomu ČSA (za vrátnicí)
6. 12., 13. 12. a 20. 12.
od 8:00 do 12:00 hodin

Most, budova ŘAS - pracoviště PKÚ v 6. patře budovy B 
(ulice V. Řezáče 315)              
1. 12., 8. 12. a 15. 12.
od 8:00 do 12:00 hodin
Případné další termíny budou zveřejněny na webových 
stránkách www.pku.cz v záložce Společnost – Sociální cent-
rum nebo vám je sdělí na telefonních číslech: 312 814 219, 
312 814 316 nebo 312 814 218. 
Další podrobnosti k žádostem o kompenzační příspěvek na-
jdete na intranetech těžebních společností i na webových 
stránkách Palivového kombinátu Ústí. 

O příspěvek si musíte požádat
Pokračování ze strany 1
Více než kdy jindy platí, že 
v letošním roce jsou vněj-
ší podmínky pro uhelné tě-
žební společnosti velmi ne-
příznivé, a proto ekonomic-
ké výsledky budou horší než 
v roce 2015. I přesto bylo 
rozhodnuto o výplatě druhé 
části 13. platu prakticky ve 
všech společnostech skupi-
ny. „Přestože objem vyplace-
ných finančních prostředků 
bude o něco nižší než v loň-
ském roce, věříme, že tento 
bonus a jeho výše v ekono-
micky složité době pro uh-
lí i pro naše společnosti je 

pořád velmi zajímavý a za-
městnanci budou se 13. pla-
tem spokojeni,“ dodal perso-
nální ředitel.
Třináctý plat není nároko-
vá složka mzdy a jeho výše 
se může nejen mezi společ-
nostmi, ale i mezi jednotli-
vými zaměstnanci lišit. Je-
ho výši ovlivňuje mimo jiné 
tarifní mzda i počet odpra-
covaných hodin, jeho pro-
střednictvím mohou pří-
slušní vedoucí zaměstnanci 
přerozdělením „ocenit“ in-
dividuální výkonnost a pří-
nos každého ze zaměstnan-
ců.                                     (red)

Třináctý plat bude Změna DIČ

NOVÉ DIČ
CZ699003245



DN / číslo 11 / listopad 2016   DN / číslo 11 / listopad 2016   

„Gumařina je jednou větou 
těžká, fyzicky náročná práce 
v jakýchkoli klimatických pod-
mínkách,“ vysvětlil na úvod 
Vladimír Pavel, vedoucí stře-
diska servisu dopravního 
pásma Vršanské uhelné, kte-
rý se „gumařině“ věnuje od 
roku 1987. Naráží na fakt, že 
většinu pracovní doby stráví 
gumaři venku v provozu při 
fyzické práci, protože tahají, 
řežou a následně spojují těž-
ké gumové pásy.  „Gumaři jsou 
rozděleni do sedmi pracovních 
skupin po pěti lidech, z toho tři 
pracují přes den, jedna v no-
ci. Zároveň se střídají v nepře-
tržitém provozu,“ doplnil Pa-
vel.  Tak, jak je do určité mí-
ry provoz technologie závislý 
na práci gumařů, jsou oni pří-
mo napojení na těžbu. „Veške-
ré činnosti plánujeme dopředu 
v součinnosti s výrobou. Větši-
na prací přímo v provozu sou-
visí s odstávkami technolo-
gie. Protože plánujeme dosta-
tečně v předstihu, není nutné, 
aby všechny pracovní skupi-
ny trávily veškerý svůj čas pří-
mo v provozu, ale mohou si ně-
které činnosti připravit v díl-
ně. Když ale dojde k poruše na 
pásovém dopravníku, jsou na-
ši lidé okamžitě připravení vy-
razit na místo,“ připomněl ve-
doucí. 

Poruch ubývá 
Počet poruch na gumovém 
pásmu ve Vršanské uhelné 
rok od roku klesá. Důvodem 
jsou prevence a také moder-

ní technologie, které guma-
řům usnadňují práci. „Pracu-
jeme se speciálním počítačo-
vým programem zaměřeným 
na systém prevence a kontroly 
pásů. Máme takzvanou mapo-
vací skupinu, což jsou dva lidé, 
kteří objíždějí pásové doprav-
níky, kontrolují je a jejich stav 
zadávají do počítače. Na zá-
kladě těchto dat se rovněž plá-
nuje inanční objem oprav na 
následující rok,“ vysvětlil Mi-
chal Janata, technolog servi-
su dopravního pásma. Guma-
ři mají tímto způsobem pod 
kontrolou zhruba 70 kilome-
trů gumového pásma na do-
pravnících. 

Jiný pás, jiný spoj
Vršanská uhelná má v součas-
né době 42 vulkanizérů, kte-
ří zajišťují opravy gumového 
dopravního pásma.  „Ročně 
manipulujeme s desítkami ki-
lometrů pásu, jen letos už jsme 
ve Vršanské uhelné vyměnili 
devět kilometrů nového pás-
ma,“ uvedl Janata. Ve většině 
případů se nemění komplet-
ní pásmo, ale pouze poničená 
část se nahradí novou.  A pak 
přicházejí na řadu spoje. „Pra-
cujeme se dvěma druhy spojů. 
Ve více než devadesáti procen-
tech se dělají takzvané teplé 
spoje. Na ty se používá speci-
ální vulkanizační hydraulic-
ká souprava, kdy se dvě čás-
ti pásu k sobě spojí za určité 
teploty a tlaku. Studené spoje 
se dělají obdobně, jen se k so-
bě jednotlivé části pásů lepí 

speciálním lepidlem za stude-
na, již bez použití vulkanizač-
ní hydraulické soupravy. Tato 
metoda se využívá u méně na-
máhaných dopravníků,“ dopl-
nil technolog.
Gumové pásy na dopravní-
cích se využívají podle šířky 
a pevnosti v podstatě podob-
ně. Gumaři ale mohou ovliv-
nit i jejich vlastnosti, proto-
že své požadavky řeší i přímo 
s výrobcem. „Naprostou spe-
cialitou jsou takzvané ocelola-
nové dopravní pásy, které ob-
sahují ocelová lanka. Jsou sice 
těžší, ale velmi odolné. Využí-
vají se hlavně na skrývce,“ vy-
světlil Vladimír Pavel. „Prin-
cip práce ani způsob, jakým 
se dělají spoje, se za téměř tři-
cet let, co tuhle profesi dělám, 
prakticky nezměnily. Podstat-

ně šla ale dopředu technika. 
Vybavení, které gumaři využí-
vají, je mnohem lepší,“ připo-
mněl Pavel. Michal Janata do-
plnil, že například rozvozový 
traktor s valníky je pro gu-
maře skvělým pomocníkem. 
„Na valníku máme  připrave-

nou vulkanizační hydraulic-
kou soupravu a další vybave-
ní a pak nám už stačí jen při-
jet na místo poruchy. Jsme tak 
maximálně soběstační a doká-
žeme operativně reagovat na 
jakékoli poruchy a havárie,“ 
uzavřel.                                  (pim)
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ANKETA
Na co nejčastěji 
čerpáte body 
z Programu Zdraví? 
A zbývají vám ještě 
nějaké?

Marie Bláhová
Vršanská uhelná
Už mám kompletně vy-
čerpáno, nejvíc bodů 
uplatním v lékárně a část 
jsem využila také na do-
volenou.

Miroslav Růžička
Vršanská uhelná
Vloni jsem veškeré body, 
co mi zbyly, dal na dovo-
lenou. Jinak ale většinou 
nejvíc využívám lékárnu. 
Letos už mám všechno 
vyčerpané.

Naděžda Bečvářová
Vršanská uhelná
Letos už mám vybráno, 
klidně bych zvládla vyčer-
pat i dvojnásobek. Nejvíc 
využívám služeb lékárny 
a ráda si zajdu na koupa-
liště. 
 

Romana Tolašová
Vršanská uhelná
Program Zdraví využívám 
kompletně celý na penzij-
ní připojištění. Tím odpa-
dá i sledování v průběhu 
roku, jestli už mám vyčer-
páno.   

KDYŽ SE ŘEKNE

CO MUSÍ UMĚT GUMAŘ
  Pro práci gumaře se nevyžaduje žádné speciální 

vzdělání, neboť specializovaný výuční obor vulkani-
zér zanikl. Nejlepším předpokladem tak zůstala ma-
nuální zručnost.

  Pracuje výhradně pro těžební společnost, po převe-
dení do Vršanské uhelné spadá servis dopravního 
pásma pod útvar technického ředitele. 

  Čtyřicítka gumařů ve Vršanské uhelné je rozdělena 
do pracovních skupin, které pracují v nepřetržitém 
provozu. 

Gumaři jsou zvyklí pracovat za každého počasí
Správně by se jim mělo říkat vulkanizéři, ale 
na šachtě jim nikdo neřekne jinak než guma-
ři. Udržují gumové dopravní pásy v  takovém 
stavu, aby se vytěžená skrývka nebo uhlí bez 
problémů dostaly od velkostrojů na požadova-
né místo. 

Lakatoš
Když gumaři vyrážejí do pro-
vozu s lakatošem, není to ni-
kdo z kolegů, ale jejich velmi 
důležitý pomocník. Lakatoš je 
zkrácená verze původního ná-
zvu lesního kolového traktoru, 
určeného na svážení dřeva. 
Pro gumaře je ovšem podstat-
né hlavně jeho sedmdesátime-
trové lano s navijákem. Trak-
tor pomůže krátké gumové 
pásmo dovézt na místo urče-
ní a ještě s jeho pomocí guma-
ři mohou pásmo na doprav-
ník natáhnout bez buldoze-

ru, jak se to dělalo v minulosti. 
Traktor je navíc oproti buldo-
zeru mnohem citlivější, takže 
se s pásmem lépe manipuluje. 
Původní lakatoš je ve Vršanské 
uhelné již pouze jeden. Nahra-
dily je dva moderní traktory 
značky Valtra N101, které mají 
kromě mnoha dalších moder-
ních vymožeností také nezbyt-
ný naviják. Název původního 
pomocníka gumařů se ale vžil 
natolik, že ani mnohem nověj-
ším a modernějším strojům 
dnes už nikdo neřekne jinak 
než lakatoš.                           (red)

Spoje se dělají i na dopravnících p ímo va velkostrojích. Takhle si guma i p ipravují spoj na rýpadle K84 v lo-
kalitě Vršany. Foto: (pim)

Lakatoš se dnes íká i modernějším traktorům zna ky Valtra, které guma i v provozu využívají. Foto: (pim)

V listopadu se uskutečnily tři 
turnaje. Prvním byly tradiční 
vánoční kuželky, v nichž nej-
lépe uspělo spojené družstvo 
Vršan a Coal Services. Stříb-
ro si odnesl tým Czech Coal 
Power a bronzovou příčku 
obsadili hasiči. V ženské kate-
gorii zvítězila Jaroslava Hníd-

ková před svými kolegyněmi 
Šnajdrovou a Mihálovou. Nej-
lepším hráčem turnaje se stal 
Zdeněk Vítr. 
Sportovní hala v Bečově se 
stala dějištěm turnaje v no-
hejbale, který ovládly na prv-
ních dvou příčkách týmy Vr-
šanské uhelné. Třetí skončil 

celek Úpravny uhlí a pro cenu 
útěchy si přišli hráči Severní 
energetické. Nejlepším hrá-
čem na síti byl vyhlášen Von-
drášek, nejlepším zadákem 
Horáček.
Pohár pro vítěze si z turna-
je v sálové kopané odnes-
lo družstvo gumařů. Druhý 
skončil tým Vršanské uhelné 
a bronz patřil hráčům Úprav-
ny uhlí 1. Druhý tým úprav-
ny získal cenu útěchy. Nejlep-
ším hráčem turnaje se stal Su-
chardt, nejlepším brankářem 
Trhlík. 

Turnajová sezona pokraču-
je po vánočních svátcích. Na 
kurtech tenisového klubu Jir-
kov se 26. prosince uskuteč-
ní  Vánoční tenisový turnaj 
ve čtyřhře pro neregistrova-
né hráče. Startovat mohou ja-
ko obvykle zaměstnanci spo-
lečností skupin Czech Coal 
a Severní energetická, včetně 
DTS Vrbenský a SUB závod 
05 – KSK. Zájemci se mohou 
hlásit do 19. prosince u Ja-
romíra Franty, tel. 478 002 
3901-2, případně e-mailem 
na: j.franta@sev-en.cz.    (red)

Turnaje skončí až po vánočních svátcích
Podzimní turnajová smršť už je téměř na kon-
ci. Příznivci sportovních akcí, které pořádají 
odboráři skupiny Czech Coal, ale budou mít 
ještě jednu šanci. 

Rýpadlo KU800/K84 se bude 
do země zarývat novými ko-
rečky. Úsek skrývky Vršanské 
uhelné využil odstávku velko-
stroje k jejich kompletní vý-
měně. 
Koleso rýpadla o průměru 
zhruba 13 metrů je osaze-
no celkem patnácti korečky 
o obsahu 1300 litrů. Protože 
se kvalita těžené zeminy růz-
ně mění, mohou se měnit i ko-
rečky. Přímo rýpadlo KU800/
K84 se pohybuje v polohách, 
kde těží od písků až po tak-
zvané tvrdé polohy, které je 
před odtěžením potřeba „na-
střílet“ trhavinou. A pro kaž-
dý typ těžených hmot se dají 
využít i jiné korečky. Právě 
teď to budou takzvané zu-
bové korečky. Každý z nich 
je osazen osmi zuby, které 
se „zakusují“ do skrývky. 
Přímo na skrývkovém rý-
padle K84 se letos na ja-
ře zkoušely i nové zuby 
do korečků. Cílem projek-
tu, na němž těžební společ-
nost spolupracuje s Kated-
rou technologií a materiálo-
vého inženýrství Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad La-

bem, je vyvinout dostatečně 
pevný a houževnatý materi-
ál, který by mohl prodloužit 
životnost zubů v korečcích 
a tím samozřejmě snížit ta-

ké náklady na jejich výmě-
nu a opravy.  Během léta se 
přímo na korečcích testova-
ly dva nové typy materiálů, 
z nichž výrobce odlil zhruba 

120 zubů do korečků.  Vý-
sledky testování v praxi, ani 
v laboratorních podmínkách 
univerzity zatím nejsou zná-
my.                                      (red)

Do skrývky se zaryje novými korečky

Odstávku na skrývce využili ve Vršanech ke kompletní výměně kore ků na rýpadle KU800/K84. Foto: (pim)

Čilý ruch nyní panuje 
v administrativní budo-
vě, označované jako nová, 
v areálu ČSA. Vrátí se sem 
zaměstnanci úseku výrob-
ního ředitele, kteří se od-
tud před časem odstěho-
vali do upravených pro-
stor vedle jídelny. 
Jejich současné sídlo ovšem 
vlastní Palivový kombinát 
Ústí, a tak se kvůli úspoře 
nájmu technici přestěhu-
jí zpět do budovy v majetku 
Severní energetické.
„Malujeme a stěhujeme ná-
bytek v prvním patře, kte-
ré bylo v minulých měsících 
zcela uvolněno. Kromě toho 

bylo nutné provést drobné 
zednické úpravy,“ uvedl Pa-
vel Strnad, specialista pře-
staveb. Podobné práce čeka-
jí i kanceláře v druhém po-
schodí, zbytek prostor bude 
upraven po Novém roce, až 
je opustí současní zaměst-
nanci. 
„Malování zajišťuje firma 
Pospíšil, úklid provádíme sa-
mi a se stěhováním nábytku 
pomáhá firma DTS,“ dodal 
Strnad s tím, že se využije 
používaný nábytek, s náku-
pem nového se nepočítá. Vý-
robní ředitel by se podle je-
ho slov rád přestěhoval ješ-
tě do Vánoc.                    (má)

Technici opustí pronájem
Místo v minulosti častých 
kritických slov adresoval 
Jaromír Franta, předse-
da odborového sdružení 
Czech Coal Group, premi-
éru Bohuslavu Sobotko-
vi počátkem listopadu dě-
kovný dopis. 
„Tentokrát Vám, na rozdíl od 
minulých let a měsíců, chci 
poděkovat. A to za to, že vláda 
5. října 2016 schválila naří-
zení, které pomůže i zaměst-
nancům společností působí-
cích v lomu ČSA. Poděkování 
patří Vám, pane premiére, ale 
také Vašim vládním kolegům, 
zejména ministryni Markso-
vé, ministru Mládkovi a také 

ministru Hermanovi z KDU-
ČSL za podporu při hlasová-
ní ve vládě ve prospěch to-
hoto nařízení,“ uvedl Franta 
v dopise. Schválení naříze-
ní je podle něj o to cenněj-
ší, že premiér dodržel slovo, 
které dal mosteckým horní-
kům. Naopak za přinejmen-
ším diskutabilní považu-
je přístup členů vlády, kte-
ří příspěvek pro horníky na 
Mostecku nepodpořili. „A to 
i přesto, že do obtížné situace 
svým přístupem k otázce dal-
ší těžby hnědého uhlí zaměst-
nance lomu ČSA sami dosta-
li,“ zaznělo v dopise premié-
rovi.                                  (red)

Premiér dodržel slovo 
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Den otevřených dveří nabí-
dl mimořádnou příležitost 
spatřit odkryté technologie 
a seznámit se s přínosy jed-
né z největších investic v Par-
dubickém kraji. Trasa pro ná-
vštěvníky vedla kolem chladi-
cích věží, odsíření, míchacího 
centra, komína, kotelny, roz-
voden a zauhlovacích mostů. 
Účastníci také mohli porov-
nat, jak vypadají staré a no-
vé elektrostatické iltry, které 
snižují emise prachu. Uvnitř 
strojovny pak měli mimořád-
nou příležitost prohlédnout 
si rozebraný turbogenerátor 
a další odkryté technologie.
„Nyní probíhají montážní prá-
ce v kotelně a strojovně. U blo-
ku 3 jsme trochu rychlejší, 
tam už zahajujeme zkoušky 
a předpokládáme uvedení do 
provozu na konci ledna. Blok 
4 bychom měli spustit na ja-
ře příštího roku. Nyní připra-
vujeme podklady pro případ-
nou modernizaci zbývajících 
dvou bloků. Avizované dal-
ší protesty aktivistů považu-
ji za absurdní, protože smys-

lem ekologické legislativy je 
nasměrovat velké zdroje prá-
vě k těmto významným inves-
ticím do ekologizace,“ řekl Lu-
boš Pavlas, generální ředitel 
Sev.en EC.

Víc škodí topeniště
Vrcholící oprava třetího 
a čtvrtého bloku za tři miliar-
dy korun výrazně sníží emi-
se škodlivých látek a pra-
chu. Koncentrace oxidů du-
síku klesne z 350 mg/m3 na 
200 mg/m3 a díky výměně 
elektrostatických odlučovačů 
se mnohonásobně sníží praš-
nost pod 20 mg/m3. ,lektrárna 
tak splní nové zákonné limity 
a bude moci do roku 2030 za-
stávat důležitou funkci stabi-
lizace české přenosové sou-
stavy. Rekonstrukce se týká 
především kotelny, strojov-
ny, elektrostatických odlučo-
vačů popílku a systému kon-
troly řízení.
Modernizací vrcholí dlou-
hodobý proces, díky které-
mu dnes elektrárna nepat-
ří mezi největší znečišťova-

tele ovzduší v regionu. Podle 
o iciální zprávy o životním 
prostředí z roku 2014 zne-
čišťují ovzduší v Pardubic-
kém kraji nejvíce lokální to-
peniště. Elektrárna Chvaleti-
ce již stihla od začátku 90. let 
snížit emise oxidu siřičitého 
o 95 %, emise oxidů dusíku 
o 61 % a emise oxidu uhelna-
tého i tuhých znečišťujících 
látek shodně o 90 %. Díky 
právě probíhající ekologizaci 

bude množství emisí i nadá-
le klesat. 

Poškodili i nátěr
Elektrárna již po dílčích 
opravách uvedla do provo-
zu chladicí věž č. 2, kterou 
před měsícem poškodili ak-
tivisté Greenpeace. Podle 
závěrečné zprávy z prohlíd-
ky došlo k poškození ocho-
zu i pláště a ve věži zůstalo 
celkem 120 děr. Oprava vněj-

šího pláště je v současnos-
ti dokončena, po odstavení 
věže bude provedena opra-
va ochozu a vnitřního pláš-
tě, která vyžaduje přistavení 
montážní plošiny. Elektrár-
na předběžně odhadla škody 
na 600 000 korun. Lze však 
očekávat, že skutečné nákla-
dy budou vyšší, protože akti-
visté poškodili i speciální ná-
těr, který chrání věž před po-
větrnostními vlivy.           (pd)

Davy lidí nemusely do elektrárny přes plot
Zatímco aktivisté Greenpeace poznali z  elek-
trárny Sev.en EC ve Chvaleticích jen ochoz 
chladicí věže, déšť, vítr a chlad, davy návštěv-
níků si o měsíc později prohlédly klíčová zaří-
zení na konci rozsáhlé modernizace. 

Podle poroty svůj úkol nejlépe 
zvládly Eliška Ješková, Veroni-
ka Boudová, Kateřina Schöp-
pová. Za zpracování a prezenta-
ci tématu Historie a současnost 
užití uhlí převzaly od generál-
ního ředitele Vršanské uhelné 
tablety. „Asi budu mluvit za ce-
lý náš tým, že se nám nejvíc lí-
bilo v Podkrušnohorském tech-
nickém muzeu, protože zdejší 
expozice jsou zábavné a nejvíc 
interaktivní,“ shrnula zážitky 
členka vítězného týmu Veroni-
ka Boudová. „Z tohoto projektu 
si mimo jiné odnáším třeba to, že 
bychom si měli vážit nerostného 
bohatství zdejšího regionu a mě-
li bychom být hrdí na svůj kraj,“ 
přidala Eliška Ješková. „A určitě 
nám to pomohlo i ve studiu, pro-
tože jsme museli během krát-
ké doby zpracovat poměrně vel-
ké množství informací a násled-
ně je veřejně prezentovat, což se 
nám v budoucnu určitě bude ho-
dit,“ doplnila Kateřina Schöp-
pová. 

„Překvapila mě velmi dob-
rá úroveň znalostí studen-
tů o těžbě uhlí a rekultivacích. 
Přínos tohoto projektu je pod-
le mě také v tom, že dal účast-
níkům příležitost vyzkoušet 
si veřejně prezentovat své po-
znatky. To je nesmírně důleži-
tá dovednost, kterou studen-
ti využijí nejen při obhajobě 
svých ročníkových prací, ale 
i ve svém budoucím profes-
ním životě,“ poznamenal Vla-
dimír Rouček, generální ře-
ditel Vršanské uhelné, který 
se závěrečné části projektu 
osobně účastnil. Vršanská 
uhelná do projektu nově za-
řadila také fotogra ickou sou-
těž na Instagramu, kde stu-
denti mohli sdílet fotogra ie 
z jednotlivých exkurzí. Tři au-
tory fotogra ických příspěv-
ků těžební společnost od-
měnila powerbankou. Všech 
23 účastníků získalo certi i-
kát za úspěšné absolvování 
Cesty za poznáním uhlí.   (red)

Za maturitu z uhlí dostali tablety
Závěrečnými prezentacemi zakončili studenti 
zdravotnického oboru VOŠ, OA, SPGŠ a SZŠ dru-
hý ročník projektu Cesta za poznáním uhlí aneb 
Uhelná maturita. Vzdělávací cyklus, rozdělený 
do pěti etap, připravilo Ekologické centrum 
Most za finanční podpory Vršanské uhelné. 

Každý z ú astníků Cesty za poznáním uhlí dostal za své úspěšné snaže-
ní certifi kát o složení Uhelné maturity. Foto: (pim) 

Poskytujeme sociální a huma-
nitární pomoc formou uby-
tování, odborným poraden-
stvím, asistencí, pečováním, 
sociální aktivizací, obleče-
ním či potravinovou pomocí. 
Spektrum činností je oprav-
du široké.

Působíte v jedenácti měs-
tech obou krajů, v lo ském 
roce jste t eba za 22 milionů 
korun ukon ili rekonstrukci 
Komunitního centra v Litvíno-
vě ‒ Janově.
Ano, podařilo se nám na tento 
záměr získat inance z ROP Se-

verozápad. Ale musím poděko-
vat i městu, které nám předalo 
budovu a připravenou projek-
tovou dokumentaci k rekon-
strukci. 
Před šestnácti lety jsme začínali 
nízkoprahovým zařízením pro 
děti a mládež v Mostě ve dvou 
místnostech. Od té doby se nám 
podařilo zahájit a dotáhnout do 
konce mnoho projektů, naučili 
jsme se využívat různých fondů 
a dotací, abychom mohli služ-
by rozšiřovat. Cokoliv jsme za-
čali, snažili jsme se to pak udr-
žet, i když podpora skončila. 

Zatím se nám to daří, ale to by 
nešlo bez obětavosti a nadše-
ní našich zaměstnanců. Přede-
vším ale obdivuji profesionali-
tu spojenou s obětavostí cha-
ritních zaměstnanců v přímé 
péči, těch co chodí do terénu, 
starají se o bezdomovce, pracu-
jí v azylových domech v porad-
nách, pomáhají seniorům a po-
stiženým…

Jedním ze za ízení v Ústec-
kém kraji je i osecké centrum 
Rodina v tísni, které od Severní 
energetické získalo 36 tun 

uhlí v hodnotě témě  86 000 
korun. Jak tento dar pomůže?  
Je to zařízení, které sdružuje 
azylový dům pro matky s dět-
mi, Dům na půl cesty pro mla-
dé lidi do 26 let a nízkopra-
hové centrum Pastelka. Dělá 
spoustu práce nejen pro zdej-
ší klienty, ale dobře se začle-
ňuje i do života města. Po-
skytnuté uhlí nám moc po-
může, hrozně si toho vážíme, 
protože vytápění je velmi i-
nančně náročné. V budouc-
nu bychom rádi vyměnili také 
zastaralý kotel.                   (má)

Máme vůli dotahovat načaté věci až do konce
Oblastní charita Most působí v Ústeckém a Li-
bereckém kraji, má téměř 130 zaměstnanců 
a  řadu dobrovolníků, ročně pomáhá asi třem 
tisícovkám klientů. Jaká je konkrétní pomoc, 
jsme se zeptali ředitelky Evy Čenkovičové. 

Původní letiště z roku 1947 
v Libkovicích ustoupilo pří-
pravám na těžbu hnědého 
uhlí. Na současném místě 
mezi Mostem a Braňany, na 
výsypce Střimice, jsou pří-
znivci létání už celých dva-
cet let.  
„Základem naší činnosti, kte-
rou zhruba padesátka lidí dělá 
ve svém volném čase, je bezmo-
torové létání na kluzácích. Lé-
tají všichni naši členové, ať už 

je jim 15 či 60 let,“ přiblížil čin-
nost mosteckého Aeroklubu 
Václav Pecka, vedoucí letového 
provozu. 
„Trochu nás začíná trápit gene-
rační výměna. V základním vý-
cviku je osm adeptů, ale jen je-
den hodně mladý. Není se co 
divit, naučit se létat není snad-
né, dobrým sportovním pilotem 
se člověk stává tak po deseti le-
tech. A být dobrým učitelem lé-
tání trvá zhruba stejně dlouho. 

Navíc je to sport velmi náročný 
na inance. Zkušenosti získáte 
ve vzduchu a každý let něco sto-
jí a my si vše hradíme ze svého,“ 
vysvětlil Václav Pecka. 
Letiště musí plnit hlavně bez-
pečnostní opatření, což je zá-
sadní předpoklad, ale zase je to 
i o inancích. Aeroklub se proto 
soustředil i na pronájem letiš-
tě, který by přinesl nějaký vý-
těžek. Zázemí tu má parašutis-
tické sportovní centrum, které 

nabízí tandemové seskoky, ve-
řejnost se může občerstvit v re-
stauraci nebo využít turistické 
ubytování pro padesát lidí. 
„Severní energetická nám už po-
několikáté pomáhá darem v po-
době 24 tun uhlí. Je to množství, 
které potřebujeme na jednu top-
nou sezonu, letos jsme museli 
začít vytápět o měsíc dříve. Aby-
chom snížili náklady, měníme 
na návětrné straně budovy ok-
na,“ doplnil Pecka.                (má) 

Žádný výlet do oblak není zadarmo 

Prohlídka chvaletické elektrárny p ilákala zástupce všech generací. Foto: archiv Sev.en EC

Průvodci odpovídali na dotazy návštěvníků. Foto: archiv Sev.en EC 

Nový znak
Primátor Mostu letos kro-
mě světla svaté Barbory 
dostane od Spolku severo-
českých havířů a Vršanské 
uhelné také mramorový 
hornický znak.
„Trochu nás mrzelo, že město 
Most ačkoli je s hornictvím od 
historie spjato, nemá samostat-
ný hornický znak. Symbol, kte-
rý návštěvníkům jasně ukáže, že 
jsou ve městě, které se může klid-
ně srovnávat s tradičními hor-
nickými centry jako Kutná Hora, 
Jihlava nebo Ostrava,“ vysvětlil 
předseda spolku Zbyněk Jakš. 
A protože by takový znak 
a symbol měl být dostatečně re-
prezentativní, nechali ho havíři 
vyrobit z mramoru, který se tě-
ží na ostrově Brač a který byl 
mimo jiné použit i na stavbu Bí-
lého domu ve Washingtonu.  Do 
mramorové desky jsou vytesá-
ny tradiční hornické symboly 
želízko a mlátek. Kam svůj no-
vý hornický znak město Most 
umístí, ještě není známo.    (red)

Svítí i obce
Nejen ve městech, ale také 
v obcích se vžila tradice roz-
svěcení vánočních stromů. 
Od první adventní neděle 
27. listopadu svítí například 
v Malém Březně. 
Už popáté se pod vánoč-
ním stromem na návsi před 
obecním úřadem sejdou 
4. prosince v Lišnici, kde tu-
to novodobou tradici spo-
jí  s mikulášskou nadílkou 
pro nejmenší obyvatele ob-
ce. Ve stejný den se vánoční 
strom rozsvítí i ve Vrskma-
ni, kde tento zvyk zavedli re-
lativně nedávno, ale rychle si 
ho oblíbili. Ve Strupčicích bu-
dou místní děti strom 4. pro-
since nejdříve zdobit, potom 
vystoupí školáci a děti z ma-
teřské školy a po slavnostním 
rozsvícení následuje ještě oh-
ňostroj.                                   (red)
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Přes tři sta let nikdo nevěno-
val sálu takovou pozornost ja-
ko nyní skupina restaurátorů. 
Ačkoliv pracují v Rytířském 
sále zámku teprve pár týdnů, 
některé barokní nástěnné re-
liéfy už prokoukly. „Na původ-
ní výzdobě, dokončené roku 
1675, se postupně nahroma-
dily čtyři vrstvy. Detaily plas-
tik tak byly už prakticky úplně 
zastřené a neznatelné. Koneč-
ně sál uvidíme v plné barokní 
kráse,“ sleduje postup prací 
s nadšením ředitel jirkovské-
ho KVIZ Bedřich Fryč. „Nyní 
odstraňujeme první vápenné 
vrstvy barvy. Nejprve všech-
ny sochy a plastiky očistíme, 
zatmelíme trhliny a praskli-
ny, přilepíme, co odpadlo. Po-
té vše natřeme lakem s bělo-
bou nebo sádrou, aby stěny 
získaly jednotný nádech,“ vy-
světluje restaurátorka Kris-
týna Preusler. „Zachováváme 

samozřejmě původní receptu-
ry, které se používaly v období 
baroka,“ dodává restaurátor-
ka. Podle ní jsou naštěstí plas-
tiky i reliéfy v dobrém stavu. 
Odhaduje, že poslední men-
ší opravy se v sále dělaly při-
bližně před sto lety, ne však 
úplně správným způsobem. 
Další specialista se věnuje 
restaurování obrazů na stě-
nách, z nichž některé utrpěly 
zatékáním vody starými ok-
ny. Zřejmě dojde i na strop, 
i když zatím nebylo rozhod-
nuto o způsobu rekonstruk-
ce. „Jednáme o tom s památ-
káři. Když už bude stát lešení, 
chceme toho využít,“ dodává 
Fryč. Strop pochází až z kon-
ce osmnáctého století, kdy 
byla ze zámku sejmuta věž 
a cimbuří.
Pro návštěvníky Červeného 
Hrádku je v současné době 
prohlídkový okruh zámkem 

uzavřen. Výjimkou budou 
pouze adventní prohlídky, 
které ale povedou mimo Ry-
tířský sál. Poprvé návštěv-
níci zrestaurovaný sál uvidí 
na konci dubna při zaháje-
ní kulturní sezony na zám-
ku. „Rekonstrukce ale skončí 

už v březnu, a tak předpoklá-
dáme, že svatby do sálu pustí-
me hned, jak to bude možné,“ 
uklidňuje netrpělivé snou-
bence Bedřich Fryč. Půl roku 
práce restaurátorů bude stát 
město Jirkov 1,3 milionu ko-
run. „Opravíme i venkovní ar-

kády a tím bude prakticky ho-
tova kompletní rekonstruk-
ce zámku,“ vysvětluje Fryč. 
Dál se chce zaměřit na okolí 
zámku, konkrétně na obnovu 
parku a prostory v podzám-
čí, kde nedávno město Jirkov 
koupilo bývalé stáje.        (kat)

Restaurátoři vracejí podobu Rytířskému sálu
„Nová podoba sálu bude pro návštěvníky 
velkým překvapením,“ slibuje Bedřich Fryč 
zásadní proměnu Rytířského sálu na zámku 
Červený Hrádek. Rekonstrukce, která potrvá 
celou zimní sezonu, má nejhonosnější zámec-
ké místnosti vrátit podobu z konce 17. století.

Dát šanci regionálním mu-
zikantům v rozhlasovém 
éteru se od října snaží 
mostecké internetové Ra-
dio Ponte Records. Za je-
ho vznikem stojí mostecký 
muzikant a majitel stejno-
jmenného nahrávacího stu-
dia Míra Kuželka. 
„Přemýšlel jsem nad tím delší 
čas, změna majitele a násled-
ně i koncepce programu  mos-
teckého Gama rádia všechno 
jen urychlila,“ vysvětlil Kužel-
ka s dovětkem, že nejde o nic 
složitého. Společně s kole-
gy z nahrávacího studia Pon-
te Records  vytvořili na inter-
netové síti Radionomy stanici, 
která posluchačům nabízí re-
gionální kapely a muzikanty 
všech stylů a žánrů. Zavřené 
dveře tu ovšem nemá nikdo.
„Začali jsme vysílat zhruba 
v polovině října a pravidla po-
skytovatele stanovují, že prv-
ní měsíc jsme omezeni kapa-
citou tisíce písniček. Samot-
né nás překvapilo, jak rychle 
jsme téhle hranice dosáhli, 
a to jsme se snažili, aby byl vý-
běr interpretů co nejrozmani-
tější a nejširší,“ doplnil Kužel-
ka. Po uplynutí měsíční doby 
už bude možné hrát zhruba 

trojnásobný počet skladeb. 
Proto také Radio Ponte Re-
cords postupně oslovuje dal-
ší a další kapely a muzikanty, 
aby byl program skutečně co 
nejpestřejší. 
„Kouzlo je v tom, že posluchači 
mohou výrazně ovlivnit koneč-
nou podobu rádia. A také na 
nich záleží, zda tenhle nápad 
přežije. Pokud totiž stanice ne-
má dostatečnou poslechovost, 
má poskytovatel právo ji jed-
noduše z éteru smazat.  To se 
nám doufám nestane, protože 
prvotní ohlasy jsou zatím po-
zitivní a počet posluchačů ros-
te. Už jsme zaznamenali prv-
ní posluchače v Austrálii nebo 
na Aljašce,“ připomněl muzi-
kant. A to je velká přednost 
internetového rádia, které 
není omezené dosahem vysí-
lače, takže se dá naladit všu-
de, kde je připojení k interne-
tu, včetně mobilního telefonu 
a nově je rádio i v nabídce di-
gitálního vysílání společnos-
ti WMS.  Nejsnadnější přístup 
a také další informace najdou 
zájemci na webu www.radio-
ponterecords.cz, kde kromě 
přehrávače posluchači i mu-
zikanti najdou další podrob-
nosti.                                     (pim)

Rádio pro regionální kapely
Skautské středisko Most si 
také letos pietním aktem 
připomnělo skautského 
vůdce  Antonína Novotného 
u pomníku v Lomu. 
Během této události zaznělo 
poděkování sponzorům a při-
pomenutí hrdinského činu 
A. Novotného. Ten tragicky za-
hynul 1. 7. 1922 při záchraně 

tonoucího skauta na Beroun-
ce. Na jeho počest byl posta-
ven v Lomu na hřbitově pa-
mátník. „V roce 2007 mostecké 
středisko zmapovalo jeho stav 
a dalo se do shánění peněz na 
opravu. V roce 2009 až 2010 
proběhla dílčí rekonstruk-
ce a letos jsme ji dotáhli zdár-
ně do konce. Poděkování patří 

městu Lom, statutárnímu měs-
tu Most a Severní energetické, 
od nichž jsme získali inanč-
ní prostředky na opravy po-
mníku. Jedná se o jednu z mála 
takto dochovaných skautských 
památek na severu Čech,“ uve-
dl současný skaut Tomáš No-
votný. 

 (tn)

Skauti dokončili opravu pomníku

Je stále diabetes spojen 
s p edsudkem, že jde 
o nemoc, za kterou si lidé 
mohou hlavně sami?
Bohužel to způsobu-
jí i média, která neodlišu-
jí dvě nemoci, jimž se ří-
ká stejně - cukrovka. Na-
še děti mají diabetes 
I. stupně, doživotní nemoc, 
jejíž vznik nelze nijak ovliv-
nit. Diabetes II. stupně míva-
jí spíše starší lidé a ovlivňu-
je ho i životní styl – nadváha, 
nedostatek pohybu, špatná 
strava, je tedy trochu choro-
bou z blahobytu. Veřejnost 
to často nerozlišuje a někdy 
bohužel i veřejnost odborná. 
I v tom je naše poslání – bo-
jovat s předsudky, vysvětlo-
vat.

K založení neziskové orga-
nizace Diahelp vás vedla 
osobní zkušenost. Na jaké 
problémy jste narážela?
Jsou to problémy, které řeší 
prakticky všichni rodiče dia-
betických dětí – s lékaři, kte-
ří málo informují, s pomůc-
kami, které jsou velmi drahé, 
a s přístupem škol a školek.

Poj me se na tyto problémy 
a na to, jak s nimi rodinám 
pomáhá vaše sdružení, 
podívat postupně. Za něme 
léka i. Ti nejsou schopni 
svým pacientům pomoci?
Jsou, ale pouze medicínsky, 
kdy dítě zachrání. Nevím, 
jestli se jim nechce, nebo 
jsou přetížení, ale většinou 
rodinám poskytnou neúpl-
né či žádné informace, ne-

řeknou, na co mají nárok. 
I z vlastní zkušenosti vím, že 
kontroly u lékaře někdy tr-
vají třeba jen pět minut. Při-
tom je to nemoc na celý ži-
vot, takže vztah lékař – pa-
cient by měl fungovat jinak. 
Ale nevím, jestli se mi tohle 
někdy podaří změnit.

Mnohem úspěšnější byl váš 
boj se zdravotní pojiš ov-
nou...

Podařilo se nám ve spolu-
práci se senátorkou Alenou 
Dernerovou prosadit, že dě-
ti i dospělí mají nárok na ví-
ce pomůcek, hrazených ze 
zdravotního pojištění. Dříve 
stály senzory na měření hla-
diny cukru rodinu 80 tisíc, 
teď to bude „jen“ dvacet. Ale 
spokojená budu, až nebudou 
muset doplácet nic, jako tře-
ba na Slovensku, což je stát 
srovnatelný s námi. Přitom 
jsou to jednoduché počty. 
Když se děti neměří, jsou ví-
ce nemocné a zdravotnictví 
to bude ve finále stát mno-

hem víc, protože bude léčit 
komplikace. Přitom s diabe-
tem je možné žít běžný ži-
vot – pracovat, mít rodinu, 
sportovat, ale je k tomu po-
třeba mít dostatek informací 
a pomůcek. Proto jsou různá 
školení a kurzy podstatnou 
náplní naší práce.

Jste schopni pomáhat rodi-
nám i finan ně?
Určitě. Z darů kupujeme po-
můcky a ty pak půjčujeme 
rodinám, které nemají mož-
nosti si je koupit. Teď jsme 
nakoupili tři měřicí sady 
i díky penězům vybraným 
na Dni horníků.

Vsadili jste na poměrně 
moderní metody získávání 
prost edků, jako jsou cha-
ritativní koncerty, golfové 

turnaje nebo DMS. Slyší na 
to dárci?
Máme s tím dobrou zkuše-
nost, ale jsou to přeci jen 
menší částky, které takto vy-
bereme. Charitativní kon-
cert vynese třeba deset, pat-
náct tisíc, jenže jeden takový 
přístroj stojí kolem třiceti ti-
síc. Ale dárců si vážíme, tak-
že jim chceme za jejich po-
moc něco nabídnout. Takové 
akce nám přináší i určitou 

reklamu. Když se pak v ro-
dině vyskytne diabetes, ro-
diče už vědí, kam se obrátit. 
Tedy sponzorů je hodně, ale 
jde spíš o menší částky, vět-
ší dotace třeba na školení 
získáváme od kraje a města 
Mostu. Už se nám je naštěstí 
podařilo přesvědčit, že jsme 
užiteční. 

Když se ale rodi e nau í 
nemoc svých dětí zvládat, 
dohodnou se s léka em 
a dostanou pomůcky, narazí 
na další problém. Musí ho 
poslat do školky nebo 

školy...
To je věc, která nás v sou-
časné době trápí asi nejvíc. 
Ředitelé nechtějí diabetické 
děti přijímat do školek a ve 
školách neví, jak se k nim 
chovat. Setkáváme se samo-
zřejmě i se vstřícnými pe-
dagogy, ale tak v jednom, ve 
dvou případech z deseti. Ro-
diče se obvykle nemají sílu 
bránit a ani my na to nechce-
me jít silou, protože nám 
jde o pozitivní přístup uči-
telů k dětem a ten se vynu-
ceně nezíská. Proto jsme si 
udělali akreditaci Minister-
stva školství, abychom moh-
li školit učitele. Díky pod-
poře Ústeckého kraje jsme 
proškolili už víc než stov-
ku pedagogů a zájemce má-
me z celé republiky. Ale ne-
ní snadné je přesvědčit, aby 
vůbec na naše školení přišli. 
Dozví se přitom, jak k dětem 
přistupovat nebo jak reago-
vat na případné problémy, 
zvýší si kvalifikaci...

Nevztahuje se na diabetické 
děti inkluze, o níž se nyní 
tolik hovo í?
Problém je, že diabetes je po-
stižení, které není vidět. Tak-
že na inkluzi jsou diabetic-
ké děti příliš zdravé, na výlet 
se školou příliš nemocné. Na-
še děti rozhodně nepotřebují 
asistenty do škol, ale potřebu-
jí informované učitele. Chtěli 
bychom se setkat i s ministry-

ní školství Kateřinou Valacho-
vou, která inkluzi hodně pro-
sazuje, ale v praxi to fungu-
je jinak. Děti s diabetem jsou 

stále vyřazované z kolektivů. 
Občas mám pocit, že se hledá 
důvod, proč něco nejde, než 
cesta, jak to udělat.              (kat)

Největší bitvu svádíme s předsudky
Pavla Urbanová je prototypem ženy – bojovnice. Jen tak si nenechá 
něco líbit, pro kritiku nejde daleko a  když se pro něco rozhodne, jde 
přímou cestou. Před patnácti lety zasáhla do života její rodiny nemoc, 
nad níž nelze vyhrát. Jen se ale oklepala z vlastní bezradnosti, založila 
sdružení, které se snaží, aby další rodiče už nebyli diagnózou diabe-
tes tolik zaskočeni. Tu největší bitvu svádí mostecké sdružení Diahelp 
s předsudky.

Pavla Urbanová
  povoláním kadeřnice z Mostu

  v roce 2008 po vlastní zkušenosti založila občanské 
sdružení Diahelp

  spolek sdružuje rodiny děti, které onemocněly diabe-
tem I. stupně, ale pomáhá i dospělým pacientům. Sdru-
žení vzniklo na Mostecku, ale jeho aktivity se začínají 
rozšiřovat do celé ČR

  hlavním posláním sdružení je poskytovat rodinám in-
formace, školení a podporu

  Diahelp získal akreditaci na školení učitelů mateř-
ských, základních a středních škol a jeho kurzy prošla 
stovka pedagogů

„Dříve stály senzory na měření hladiny cuk-
ru rodinu 80 tisíc, teď to bude „jen“ dvacet.“

„Naše děti rozhodně nepotřebují asistenty 
do škol, ale potřebují informované učitele.“

Pavla Urbanová ukazuje senzor na mě ení hladiny cukru, který sdruže-
ní po ídilo z daru od odborá ů SOO CCG. Foto: (kat)

Bed ich Fry  ukazuje detaily restaurátorské práce v Rytí ském sále erveného Hrádku. Foto: (kat)       

Opravený skautský památník v Lomu. Foto: (tn)
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HISTORICKÉ ŠESTKY

Jediná dochovaná fotogra-
ie z července 1936, která 

zachytila slavnostní odhale-
ní pomníku Wenzela Gallina 
z Koporeče, ukazuje, že si tu-
to událost nenechaly ujít da-
vy lidí. Vcelku prostý pomník 
měl navždy připomínat, proč 
se proslulým hruškám říká 
„koprčky“.
Osadu, která dnes čítá 22 do-
mů a je součástí Lišnice na 
Mostecku, proslavil doslo-
va po celé Evropě. Podařilo 
se mu totiž vyšlechtit novou 
odrůdu hrušně, pozdní zimní 
máslovku, která byla nazývá-
na podle této obce koporečka 
a později zkráceně koprčka.
Německý rod Gallinů se 
v úrodné oblasti mezi Mos-
tem a Žatcem usadil po bitvě 
na Bílé hoře. Wenzel, nebo-li 
Václav, narozený roku 1722, 
hospodařil v čísle popisném 
10, a když předal statek své-
mu synovi, začal se věnovat 
ovocnářství, zejména hruš-

ním. Jeho největší objev se 
mu podařil někdy kolem roku 
1785. Traduje se ale, že to by-
la služebná, kdo přišel na vy-
nikající chuť těchto hrušek. 
Zralé plody byly příliš tvrdé 
a bez chuti a používaly se ja-
ko krmivo pro dobytek. Až 
služebnou napadlo schovat 
je ve slámě v pokoji. Našla je 
potom krásně žluté, měkké 
a sladké. Při dobrém sklado-
vání hrušky vydržely až do ja-
ra, daly se dobře přepravovat 
a díky tomu se staly ceněným 
vývozním artiklem. Jak hruš-
ka získávala rychle na oblibě, 
rozšířilo se její pěstování po 
celém Mostecku i dalších mís-
tech severozápadních Čech. 
Podle historických záznamů 
se po Labi dopravovaly do 
Německa a severských zemí 
a za luxusní pochoutku platily 
v carském Petrohradě.
Ještě na konci 19. století na 
zahradě statku Gallinů údajně 
stála původní hrušeň koprč-

ka, která později sešla věkem. 
Obyvatelé Koporeče svého ro-
dáka ctili a proto mu v roce 
1936 nechali postavit na ná-
vsi žulový pomník, který měl 
být věčnou připomínkou slav-
né tradice. Ani ten se však 
do dnešních dnů nezachoval. 
Respektive – pomník najde-
te v Koporeči dodnes, ovšem 
chybí mu pamětní deska. Ne-
ní ani její fotogra ie, pod-
le pamětníků na ní ale stálo: 
„Prvnímu pěstiteli Wenzelo-
vi Gallinovi (1722 – 1802) ko-

porečské hrušně, která se od-
sud rozšířila do všech krajů. 
S vděkem obec Koporeč.“ Des-
ka byla zničena někdy v roce 
1945, nejspíš proto, že Galli-
novi se hlásili k německé ná-
rodnosti. Se zřízením pomní-
ku zřejmě souvisela i stavba 
či výzdoba kaple Panny Marie 
na koporečské návsi. Její sou-
částí byl oltářní obraz znázor-
ňující Pannu Marii s Jezulát-
kem stojící pod hrušní, se si-
luetou obce v pozadí. Osud 
kaple je však ještě horší než 

zmíněného pomníku, dnes 
slouží jako garáž.
Hrušky koprčky se už ve vel-
kém nepěstují, přesto se jejich 
tradice stále udržuje a dají se 
najít na mnoha soukromých 
zahradách. Před několika le-
ty sad koprček znovu vysadilo 
město Jirkov a o totéž se snaží 
také obec Lišnice, která ve spo-
lupráci s Vršanskou uhelnou 
obnovuje hruškovou alej. V no-
vém tisíciletí se hruška, respek-
tive tři hrušky, dostaly také do 
znaku Lišnice.                         (kat)

1936: V Koporeči odhalili pomník pěstiteli hrušek
Dokladem toho, že i  sebemenší ves se může 
pyšnit rodákem, jemuž stojí za to postavit po-
mník, jsou události roku 1936 v Koporeči. 

Dobová fotografi e z odhalení památníku pěstiteli kopr ek. Foto: archiv obce Lišnice

Kromě akciové společnos-
ti, dříve Škodových závodů 
v Plzni, se tohoto moderni-
začního procesu dolů účast-
nila i Českomoravská Kol-
ben Daněk (Č. K. D.). Elektric-
ká důlní zařízení podléhala 
zvláštním ustanovením před-
pisů a norem Elektrotechnic-
kého svazu československé-
ho, založeného v roce 1919 
za účelem normalizace a ra-
cionalizace elektrotechnické 
výroby. V dolech s výskytem 
plynů, zařazených do bezpeč-
nostních skupin IV a V, se po-
užívalo výhradně nevýbuš-
ných motorů. Č. K. D. takové 
vyráběla. Jednalo se o elek-
tromotory uzavřené kon-
strukce zkoušené na přetlak 
osm atmosfér, nebo o moto-
ry se sběracími kroužky uza-
vřenými v pouzdře. S úspě-
chem byly použity trojfázo-
vé motory s dvojitou kotvou 
nakrátko soustavy Bouche-
rot. Větší počet těchto motorů 
o výkonu 10 kW byl dodán na 
jámu Oskar v Ostravě – Petř-
kovicích, kde se těžilo od roku 
1912 až do roku 1995. Sou-
částí dodávek těchto motorů 

byly i litinové vypínací skříně 
pro spouštění motorů o vý-
konu 10 až 22 kW s kotvou 
nakrátko. Pro spouštění vý-
konnějších strojů se používa-
ly automatické olejové vypí-
nače. Dodávka důlních trans-
formátorů byla určena pro 
Pražskou železářskou spo-
lečnost v Kladně. Tyto jedno-
fázové transformátory o vý-
konech 20 až 50 kVA musely 
vyhovovat prostorově ome-
zeným možnostem dolů a být 
vzduchem chlazené. Vzdušné 
chlazení požadovalo báňské 
ředitelství, aby se zabráni-
lo případnému vznícení oleje 
v dole. Tři jednofázové trans-
formátory se zapojily součas-
ně do trojfázové sítě a byly řa-
zeny do trojúhelníku na pri-
mární i sekundární straně.

Vozil uhlí i lidi
Elektrický těžní stroj se dvě-
ma válcovými bubny poháně-
nými přímo stejnosměrným 
motorem s řízením Ward – 
Leonardovy soustavy doda-
la Č. K. D. v roce 1933 pro já-
mu Humboldt II. Severočeské 
uhelné společnosti v Mostě. 

Stroj byl určený pro klecové 
těžení do hloubky 167,8 me-
tru se zatížením 2 000 kilo-
gramů uhlí ve dvou vozících, 
nebo pro dopravu 16 mužů, 
jejichž hmotnost nepřesáh-
ne 1 200 kilo. Při těžbě uhlí 
dosahovala rychlost maxima 
12 m/s-1, což odpovídalo 76,5 
ot/min-1 na bubnové hřídeli, 
při jízdě mužstva se rychlost 
snížila na polovinu a při revi-
zi na 0,5 m/s-1. Řízení těžní-
ho stroje se provádělo podle 
soustavy Ward – Leonardovy 

tak, že těžnímu stejnosměr-
nému motoru byl dodáván 
proud o proměnlivém napětí 
z řídicího dynama. Změna na-
pětí a směru napájecího prou-
du se docílila regulací a rever-
zací v budicím okruhu řídicí-
ho dynama. 

Dokonalé řemeslo
Na dole Centrum vystroji-
li II. jámu těžními nádobami 
na čtyři vozy. Stroj poháněl 
stejnosměrný motor Č. K. D. 
Praha, typ B 40009-AR 2 3 A, 
o výkonu 715 kW a 57,3 ot/
min-1. Napájení řešil tyristo-
rový měnič Č. K. D. s regulá-
torem. Náhradní napájení za-
jišťovala Ward – Leonardova 

soustava o výkonu 750/1650 
kW a napětí 3 kV. Těžní stroj 
z Č. K. D. sloužil na dole Cen-
trum spolehlivě, dobýval hně-
dé uhlí a vozil havíře až do 
ukončení provozu dolu letos 
v dubnu. Oba těžní stroje za-
chované na dole Centrum, pr-
vorepublikový stroj Škodo-
vých závodů na jámě I. a o ge-
neraci mladší stroj Č. K. D. na 
jámě II., jsou cennými dokla-
dy soběstačnosti a vyspělos-
ti elektrotechnického i strojí-
renského průmyslu v období 
první svobodné Českosloven-
ské republiky i poválečného 
socialistického Českosloven-
ska.

Připravil Jiří Chmelenský

Strojaři se předháněli v dodávkách pro doly
Tvrdá konkurence vládla mezi dodavateli důl-
ních těžních elektrotechnických i  strojních 
zařízení na počátku dvacátých let minulého 
století. Naše největší strojírenské a  zároveň 
elektrotechnické podniky se předháněly v do-
dávkách, které měly zlepšit těžbu uhlí. 

Důlní neštěstí v Dolu Kohinoor si na h bitově v Lomu p ipomně-
li výrobní editel Severní energetické Pavel Kounovský (vlevo)
a generální editel Vršanské uhelné a Severní energetické Vla-
dimír Rou ek. Foto: Miroslav Mertl.

Stejnosměrný motor o maximálním výkonu 980 ks (730 kW) p ímo spojený s těžním strojem ve strojovně já-
my Humboldt II. Severo eské uhelné spole nosti v Mostě. Foto: Elektrisace dolů a hutí, 1. Praha: Unie, 1936.

O generaci mladší elektrický těžní stroj . K. D. o maximálním výkonu 715 kW spojený s těžním strojem ve 
strojovně jámy II. dolu Centrum. Foto: Ji í Chmelenský, srpen 2016.
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Stroje tohoto typu je mimo-
chodem možné vidět i na 
šachtách na severu Čech, ve 
svém strojovém parku je má 
i Czech Coal Power. Zatím-
co dozer D6T nebylo zas až 
tak těžké vybavit moderní-
mi technologiemi, u staršího 
modelu D8R to bylo obtížněj-
ší a řada společností, které se 
dálkovým ovládáním pro těž-
kou techniku zabývají, dokon-
ce tvrdila, že je to nemožné. 
Nakonec se ale našli odvážliv-
ci, kteří se do montáže pustili. 
Šlo o společnost RCT, která je 
lídrem v oboru chytrých tech-
nologií a instalací dálkových 
ovládání do strojního vyba-
vení v těžebním půsmyslu. Je-

jí odborníci vyhlašují, že své 
technologie dokážou nainsta-
lovat do jakéhokoli stroje. 
Pro vývojáře z RCT bylo toto 
zadání vůbec prvním, co se 
do něčeho podobného pusti-
li, navíc se po úspěšném vy-
zkoušení jedná i o první dozer 
D8R, který funguje na dálkové 
ovládání. „Pro nás to byla vel-
ká výzva, už jen proto, že do-
zer D8R byl zhruba patnáct let 
starý, takže v něm vše fungova-
lo hlavně mechanicky, v nověj-
ších modelech už je mnohem 
více elektrických a elektronic-
kých prvků,” vysvětlil John An-
drovich z RCT. Některé části 
stroje tak bylo potřeba pře-
dělat z mechanických na elek-

trické, následně na hydraulic-
ké a pak zase zpět na mecha-
nické. A několik komponentů 
se muselo vyrábět speciálně 

na míru stroje. Během něko-
lika týdnů vyšlo všechno na 
jedničku a v River View se 
patnáct let starý dozer stal 

dokonce jedním z nejpouží-
vanějších strojů, který se do 
starého železa ještě rozhodně 
nechystá.                              (red)
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Jedním ze základů strategie 
zahlazování je metodika, kte-
rá byla zpracována pro rekul-
tivaci území v podmínkách 
severočeské hnědouhelné 
pánve. Vznikla v gesci vědec-
kého pracoviště Výzkumné-
ho ústavu meliorací a ochra-
ny půd v Praze v roce 1999 
a jsou v ní podrobně popsá-
ny všechny způsoby provádě-
ní rekultivačních prací včetně 
technických opatření. Do me-
todiky byly aplikovány nejen 
výsledky výzkumu, ale i prak-
tické zkušenosti. Zabývá se 
základními principy využi-
tí přírodních dějů. Při zahla-
zování lomu ČSA se přiroze-
né sukcesní procesy využívají 

a jsou nedílnou součástí stra-
tegie zahlazování.

Poznatky přímo z lomu
Cílem probíhajícího výzkumu 
využití primární sukcese při 
biologické rekultivaci je obo-
hacení metodiky o nové po-
znatky z vývoje společenstev 
přímo v lokálních podmín-
kách lomu ČSA. Výzkum pro-
bíhá od roku 2011 a skončí 
v roce 2018. Sledované úze-
mí na výsypce Obránců míru 
(OM) má výměru 16 ha a vý-
sypka tu byla zakládána v le-
tech 2000 až 2004. V letech 
2011 až 2012 probíhalo po-
souzení vegetačního krytu 
včetně popisu druhů a v ro-

ce 2013 byl výzkum doplněn 
o podrobnější popis ekologie 
plošně nejrozšířenějších dru-
hů. O dva roky později se vý-
zkum rozšířil ještě o doporu-
čení směřující k podpoře bio-
diverzity. Závěrem výzkumu 
bude speci ikace cenných bi-
otopů, které jsou v podmín-
kách lomu ČSA jedinečné, a to 
s vědomím, že vytváření pří-
rodě blízkých společenstev, 
která jsou základem územ-
ních systémů ekologické sta-
bility, má v nové krajině mi-
mořádný ekologický význam. 

Katalog biotopů
Osnova závěrečného výzku-
mu v letech 2016 až 2018 
předpokládá podložit zkou-

mání vyhodnocením tvorby 
humusových horizontů a po-
dílu organických látek.  Na 
plochách s různým stářím 
sukcese byl proto letos pro-
veden pedologický průzkum 
formou vyhloubení půdních 
sond a odebrání vzorků z hu-
musových horizontů pro po-
souzení půdotvorných proce-
sů. Budou vyhodnoceny vy-
brané ukazatele u různých 
typů ploch ponechaných vý-
voji, jako jsou plošiny a mír-
né svahy, zmokřené plochy 
a svažité plochy. Počítá se 
s vyhodnocením primární 
produkce sukcesních ploch 
a mikroklimatické charakte-
ristiky. Na základě provede-
ných hodnocení a za pomoci 

určených identi ikátorů bude 
možné v roce 2018 speci iko-
vat sukcesní biotopy vhodné 
k rekultivaci na lokalitě lomu 
ČSA. Vznikne tak katalog suk-
cesních biotopů, kterým bude 
obohacena základní metodi-
ka rekultivace. 
S  přímou vazbou na princi-
py udržitelného rozvoje se 
při zahlazování lomu ČSA pa-
matuje na přírodní procesy. 
Schválený souhrnný plán re-
kultivace řešený v duchu mo-
derních principů ekologie je 
zárukou toho, že krajina vzni-
kající rekultivací antropogen-
ních území bude nejen roz-
manitá, ale také produkční 
a využitelná.                               (ij)

Katalog pomůže s rekultivací lomu ČSA
Pro širší uplatnění spontánně vznikajících 
biotopů v  podmínkách lomu ČSA probíhá vý-
zkum zaměřený na vyhodnocení a identifikaci 
cenných stanovišť, která je potřeba při zahla-
zování zachovat a rozvíjet tím biodiverzitu re-
kultivovaného území.

V lokalitě Obránců míru lemuje p ístupová cesta podél lesnické rekultivace plochu p irozeně vzniklého 
biotopu o rozloze 1,63 ha.

RNDr. Michal eho  z Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí p i odběru 
vzorků z  půdních sond, které byly sou ástí letošního pedologického 
průzkumu.

Na výzkumu sukcese se podílí Bá ské projekty Teplice. RNDr. Jana Boršiová na výzkumné ploše pravidelně 
zaznamenává vývoj biotopů. Foto: 3x archiv (ij)

Dálkovým ovládáním se dají osadit i patnáct let staré dozery. Foto: RCT

Moderní technologie ovládají dozery
Stále tvrdší pravidla a  nároky na ochranu 
zdraví a  bezpečnost práce donutily některé 
těžební společnosti vyhnat řidiče z kabin stro-
jů. Na šachtě v River View v americkém státě 
Kentucky dva ze svých dozerů Caterpilar osa-
dili dálkovým ovládáním.  

Moderní technologie mo-
hou přinést i problémy. 
Přesvědčila se o tom jiho-
africká těžební společnost 
Gold Fields, která k průzku-
mu na australském území 
využívá drony. 
Během uplynulých několika 
měsíců o deset strojů přišla, 
v jednom případě kvůli lidské 
chybě, devětkrát se ale drony 
staly terčem útoku orlů.  Or-
li jsou extrémně teritoriál-
ní zvířata a každého vetřelce 
ve vzduchu napadnou. Svý-
mi velmi ostrými pařáty jsou 

schopni zlikvidovat dron v le-
tu. Na internetu už koluje řada 
videí, která nálet orlů na bez-
pilotní stroje dokládají. Firma 
dokonce nějaký čas zkouše-
la použít na své drony kamu-
láž a vydávat je třeba za orlí 

mláďata, na něž by starší ptá-
ci neměli útočit, ale orli ten-
hle trik brzy prokoukli. A že 
moderní technologie také ně-
co stojí, potvrzuje i suma ko-
lem 100 tisíc dolarů, kterou 
těžební irma musela vynalo-
žit na náhradu svého zničené-
ho vybavení.                       (red)

Těžební společnost New Co-
lombia Resources (NCR) po-
tvrdila svůj záměr postavit 
uhelnou elektrárnu u Guadua-
su, severovýchodně od hlav-
ního města Bogoty, kde se na-
cházejí její hlavní oblasti těžby. 
Dceřiná společnost NCR - 
Compañía Minera San Jose 
Ltd. už dokonce vyjednává se 
zahraničními zájemci o vý-

stavbu elektrárny a na stole 
je i možnost spolupráce s čín-
skými investory, kteří nabíze-
jí 200 milionu dolarů za vstup 
do konsorcia, které bude ne-
jen stavět a následně provozo-
vat elektrárnu, ale také pro ni 
těžit uhlí. 
Kolumbijská těžební společ-
nost spravuje uhelné zásoby, 
které tvoří ze 70 % takzva-

né metalurgické uhlí, zbylá 
část je vhodná právě na výro-
bu elektřiny. Chystané námlu-
vy s investory kolem výstavby 
elektrárny jsou podle odbor-
níků důležité i proto, že ir-
ma bude mít šanci uplatnit 
na trhu své kvalitní metalur-
gické uhlí, obzvlášť v době, 
kdy jeho ceny na světových 
trzích opět rostou.  Mluví se 
o tom, že kolumbijské meta-
lurgické uhlí zajímá přede-
vším asijské investory. Na-
bídky jsou prý skutečně vel-
korysé.                                     (red)

Dýchací přístroje z Ukra-
jiny se budou vyvážet i do 
Thajska. Ukrajinský vý-
robce osobních dýchacích 
přístrojů DEZEGA Holding 
Ukraine začal spolupraco-
vat s irmou Thai Kali Com-
pany, která se specializuje 
na hlubinné dobývání po-
taše. 
Ukrajinská irma bude do 
Thajska dodávat takzvané 
sebezáchranné dýchací pří-
stroje, které zaručí zaměst-
nancům v hlubině dosta-
tek kyslíku, aby se v případě 
nutnosti dostali z míst, kde 
bude nedýchatelné ovzduší. 
Důl na potaš by měl v Thaj-
sku zahájit těžbu v příštím 
roce.

„Pro nás je důležité dodávat 
i na mezinárodní trhy. Zájem 
o naše produkty v Asii se zvy-
šuje. Máme pozitivní ohla-
sy na naše přístroje z Thajska 
a Hong Kongu a je to pro nás 
další krok, jak se dostat i na 
další nejenom asijské trhy,“ 
komentoval spolupráci An-
ton Sakovych, předseda před-
stavenstva DEZEGA Holding. 
Firma už má zkušenost s tě-
žebními společnostmi, kte-
ré se zabývají hlubinnou těž-
bou potaše z Ruska a Bělo-
ruska, kde se nachází zhruba 
30 % světových zásob. Dýcha-
cí přístroje dodávala ukrajin-
ská irma i jedné z největších 
irem v Hong Kongu, která ra-

zí tunely.                              (red)

Ohromné zásoby uhlí, dia-
mantů, zlata, uranu, plati-
ny nebo železa dělají z af-
rického kontinentu velmi 
zajímavou oblast pro těža-
ře. Odborníci ale radí, aby 
zdejší státy byly obezřetné. 
Afrika se stává rájem pro tě-
žaře, ale řada zemí se příliš 
orientuje na export. Ekono-
miky afrických zemí se pak ří-
dí hlavně podle apetitu po ne-
rostném bohatství v největ-
ších světových ekonomikách.
„Na jednu stranu je skvělé, že 
poptávka a ceny komodit jsou 
vysoko, jenže státy s rozvinu-
tým těžebním půrmyslem se 
mohou dostat do problémů ve 
chvíli, kdy se situace na světo-
vých trzích změní,“ varoval po-

radce společnosti KPMG Jac-
ques Erasmus. 
Průmysl a výroba ve světo-
vém měřítku zpomalily, a to 
se nakonec odrazilo v poptáv-
ce po oceli nebo mědi. Na dru-
hou stranu si například zlato 
udrželo cenu a silnou pozici 
třeba v souvislosti s odcho-
dem Británie z Evropské unie, 
protože inančníci se na něj 
spolehli jako na bezpečnou 
komoditu a investici. Někte-
ré africké země jako Zambie, 
Botswana, Demokratická re-
publika Kongo a další vybu-
dovaly své těžařské odvětví 
na jediné komoditě. Celý sek-
tor je tak závislý na její ceně, 
což může být velmi riskantní.  
I v tom se ale přístup třeba 

Botswany mění, která k tra-
diční těžbě diamantů otevírá 
i svá ložiska uhlí. 
Aby se i africké státy moh-
ly stát konkurenceschopný-
mi na světových trzích, mu-
sí podle Erasma do svého tě-
žebního průmyslu zvládnout 
zapojit i moderní technolo-
gie. A nejde jen o technické 
vymoženosti, ale i moderní 
způsoby, jak hlídat náklady, 
ale také jak nakládat a hos-
podařit s energiemi.  Mno-
ho společností si prozatím 
například neumí předsta-
vit, že by si techniku, včetně 
servisu a dalších služeb jen 
pronajímaly, což může vést 
k podstatnému snížení ná-
kladů.                                   (red)

Zkouší přístroje z Ukrajiny Africkou těžbu řídí světová poptávka

Kolumbijci chtějí uhelnou elektrárnu Orli proti dronům
Novou elektrárnu o  kapacitě 300 megawatt 
plánují postavit v  Kolumbiji. Pomoc nabídli 
čínští investoři.
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Důkladná kontrola
Štěstí přeje připraveným, 
platí i pro topení. Seřízení 
a kontrola kotle nebo vyčiš-
tění komínu ušetří čas i pe-
níze. Zkontrolovat by se mě-
ly i radiátory, jestli v top-
né soustavě něco neprotéká. 
„Pokud pod topením objeví-
te tmavý lek od vykapané vo-
dy, je vhodné pozvat odborní-

ka, aby závadu odstranil dřív, 
než začnete vytápět,“ vysvět-
lil pro server Peníze.cz Karel 
Srdečný, energetický porad-
ce ve společnosti EkoWATT.
Kontrole je dobré podrobit 
také termostatické ventily na 
radiátorech. Stačí odšroubo-
vat hlavici a vyzkoušet, zda 
je možné tyčku vykukující 
z ventilu zatlačit několik mi-

limetrů dovnitř a jestli se sa-
ma vrátí zpět. „Před prvním 
zatopením rozhodně prověřte 
tlak v otopné soustavě a pří-
padně odvzdušněte topení ne-
bo dopusťte vodu,“ dodává Sr-
dečný.

Revize kotle
Každoroční prohlídka by ne-
měla minout především ply-

nové kotle. „Moderní kon-
denzační kotle jsou úsporná, 
ale poměrně složitá technic-
ká zařízení. Každý rok by je 
proto měl prohlédnout reviz-
ní technik, který mimo jiné 
zkontroluje stav hořáku, vý-
měníku, těsnost spalovací ko-
mory a odvodu spalin a pro-
vede správné seřízení kot-
le podle požadavků výrobce,“ 

uvedl Roman Švantner, pro-
duktový manažer společnos-
ti ENBRA. Pravidelná údržba 
kotle zvyšuje bezpečnost při 
vytápění a prodlužuje jeho 
životnost.
S bezpečností při vytápě-
ní má co do činění také ko-
mín. Zanesené roury mohou 
způsobit nebezpečný požár, 
který poničí krovy i střechu 
domu. Protažený komín má 
také mnohem lepší tah, tak-
že ochraňuje kamna a kot-
le před zanášením a dehto-
váním.

Na vytápění můžete ušetřit, aniž byste mrzli
Rtuť teploměru se již dostala pod bod mrazu a topení se rozjela naplno. Není proto od věci při-
pomenout si jednoduché tipy, které vás mohou zachránit před pohromou rozbitého kotle v těch 
největších mrazech, nebo vám ušetří tisíce korun za topení.

Topíme proto, abychom se 
v interiéru cítili dobře. Řek-
ne-li se tepelná pohoda, zna-
mená to ovšem pro každého 
něco jiného. 
Někomu stačí 20°C, jiný potře-
buje obytné prostory vytápět 
na 23°C. Základní úsporné pra-
vidlo zní: nevytápějte, když ne-
jste doma. Místo toho jen tem-
perujte. S rozumným hospoda-
řením s teplem vám pomůže 
termostat, který byste měli 
před zahájením topné sezony 
nastavit podle svých potřeb.
Lepší termostat umožňuje na-
stavit teplotu pro každý den 
v týdnu jinak. Je tedy vhodné 
seřídit ho tak, aby topení na 
požadovanou teplotu topilo jen 
tehdy, když v bytě skutečně ně-
kdo je. Na noc je vhodné nasta-
vit nižší teplotu, třeba kolem 
18°C. Přes den, kdy nikdo ne-
ní doma, stačí vytápět na 16°C. 
Čím nižší teplotu si doma na-
stavíme, tím lépe využijeme 
energii slunečního záření, kte-
rá se dovnitř dostane okny. Je-
li to možné, roztáhneme na den 
záclony a závěsy.

Regulujte

Zatímco v létě je ve většině 
domácností okno pootevře-
né, na zimu se vyplatí jej za-
vřít. Přesto čerstvý vzduch 
potřebujeme.  Někteří odbor-
níci nedají dopustit na detek-
tor oxidu uhličitého. Ten do-
káže člověka upozornit, že 
je potřeba důkladně vyvě-
trat vždycky, když koncen-
trace v místnosti překročí 
1000 ppm. Nepsané pravi-
dlo pro správné větrání říká, 
že v zimě by se nemělo větrat 
ventilačkou, ale pořádně „luf-

tovat“. Zimní větrání by mě-
lo být intenzivní a krátké. Ne-
mělo by trvat déle než deset 
minut, aby stěny nestihly vy-
chladnout.

Čisté radiátory
Ještě než začnete pořádně to-
pit, měli byste z radiátorů vy-
sát prach, což odlehčí nejen 
alergikům, ale také vaší peně-
žence. Zašpiněné a zapráše-
né radiátory zvyšují spotře-
bu tepla až o deset procent! 
Přesvědčte se, že při letním 

přestavování bytu jste před 
radiátory nepostavili náby-
tek nebo je nezakryli těžkými 
závěsy. Úsporám tepla pomá-
há re lexní folie za radiátory, 
která teplo nasměruje zpět 
do místnosti. Na noc zatahuj-
te závěsy a venkovní žaluzie, 
tak vám uteče méně tepla ok-
ny.

Účinná izolace
Pokud máte v oknech „fugy“, 
kterými táhne, investujte ale-
spoň do samolepicích izolač-
ních pásek. Účinným opatře-
ním je také samolepicí izolač-
ní folie na okenních sklech. 
Na spodní část dveří zase mů-
žete instalovat dveřní kartáč.   

Větrání a úklid snižují spotřebu tepla
I takové zdánlivé maličkosti, jako jsou správné 
větrání nebo čisté radiátory, snižují spotřebu 
tepla a tím i náklady na vytápění. 

JAK NASTAVIT TEPLOTU
  V obýváku by vám mělo stačit 20 až 21°C. V lož-

nici asi 16 až 18°C.

  V místnostech, kde jen temperujete, by teplota 
neměla klesnout pod 12°C, jinak bude jejich opě-
tovné vytopení trvat dlouho.

  Když jedete na zimní dovolenou nebo pár dnů ne-
budete doma, snižte vytápění na asi 15°C.

  Teplotu doma snižujte i na noc – místo 20°C vy-
tápějte na 17°C, náklady na vytápění tak klesnou 
asi o pět procent.

  K dosažení tepelné pohody vám pomohou bě-
houny a koberce, pocitově vám s nimi bude 
o 2°C tepleji.

Zdroj: www.penize.cz

 Ilustra ní foto.
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KULTURNÍ TIPY

MOSTECKO 
a CHOMUTOVSKO

  5. 12. - Mikulášská tram-
vaj. Středisko volného času 
v Mostě pořádá už tradiční jíz-
du mikulášskou tramvají. Jízd-
ní řád a další podrobnosti jsou 
k nalezení na webu Střediska 
volného času i města Most. 

  6. 12. - Přednáškový cyk-
lus „Most do minulosti“. Ob-
lastní muzeum v Mostě zve na 
pokračování přednáškového 
cyklu, tentokrát bude Jiří Šlaj-
sna hovořit o obraze „Vražda 
jeptišek v Mostě“. V podkroví 
muzea se začíná v 17:00 hodin, 
vstupné 20 korun. 

  8. 12. - Ze srdce Evropy 
do Santiaga de Composte-
la. O své cestě pěšky z České 
republiky až k oceánu na zá-
pad Španělska bude v Městské 
knihovně v Mostě vyprávět Pa-
trik Kotrba. Začátek v 17:00 ho-
din. 

  13. 12. - Přednáškový 
cyklus „Most do minulosti“. 
Tentokrát bude v podkroví Ob-
lastního muzea v Mostě před-
náčet Michal Soukup o Komo-
řanském jezeře. Vstupné 20 Kč. 

  14. 12. - Vánoční koncert. 
V rámci tanečních večerů pro 
seniory bude v hotelu Cascade 
hrát k tanci i poslechu teplický 
multiinstrumentalista Olda Ho-
lub. Kdo s dárkem pod strome-
ček přijde, s dárkem bude od-
cházet. Od 16:00 hodin, vstup 
zdarma. 

  17. 12. - Vánoční zpívání. 
Tradiční setkání v kostele sv. Ja-
kuba v Bedřichově Světci. Přijď-
te si vyslechnout sváteční slovo, 
zazpívat společně nejkrásnější 
české vánoční koledy a ochut-
nat cukroví s vánočním pun-
čem. Začíná se v 16:00 hodin. 

  17. 12. - Živý Betlém. Au-
torské představení studentů 
Střední školy diplomacie a ve-

řejné správy v Mostě spojené 
s vánočními dílnami. Výstava 
soutěže „O nejkrásnější vánoč-
ní ozdobu“ a vánoční dílny pro 
děti. Pořádáno v rámci projek-
tu Světová škola. Oblastní mu-
zeum v Mostě, od 14:00 hodin. 
Vstupné dobrovolné - výtěžek 
bude věnován na podporu stu-
dia nadaných dětí z vesničky 
Tengenenge v Zimbabwe. 

  Do 30. 12. - Výstava „Vraž-
da jeptišek v Mostě“. Předsta-
vení navráceného cenného ba-
rokního obrazu zapůjčeného 
do oblastního muzea městem 
Most. Vstupné v ceně celkové 
prohlídky muzea, plné 30 Kč, 
snížené 15 Kč.

  Do 15. 1. - Erót a Mystéri-
um Mainad. V Galerii výtvar-
ných umění v Mostě se tento-
krát představuje Jiří Načerad-
ský.

PARDUBICKO
  6. 12. – Čechomor. Popu-

lární česká kapela se představí 
v pardubickém KD Hronovická 
od 19:00 hodin. 

  7. 12. - Krajanka - Vánoč-
ní koncert. Vystoupení popu-
lárního souboru v Kině Přelouč 
začíná v 19:00 hodin, vstupné 
150 Kč. 

  7. 12. - Ondřej Havelka 
a Melody Makers. Málokdo 
umí navodit atmosféru První 
republiky lépe než Ondřej Ha-
velka, který se svými Melody 
Makers navíc do VČD Pardubice 
přiváží i úplně novou koncertní 
show. Začíná se v 19:00 hodin.  

  14. 12. - Věra Špinarová  
se skupinou Adama Pavlíka. 
Populární zpěvačka přijíždí do 
pardubického KD Hronovická. 
Koncert začíná v 19:00 hodin. 

  17. 12. - Vánoční koncert 
Janka Ledeckého + Nostico-
vo smyčcové kvarteto. Přijď-
te nasát vánoční atmosféru do 
Kina Přelouč. Začíná se v 19:00 
hodin, vstupné 280 korun. 

  16. – 18. 12. - Pardubice-
ké Vánoce. V pardubickém Ide-
onu na vás čekají tradiční vá-
noční trhy.

ADVENTNÍ TIPY NEJEN 
Z MOSTECKA

Perníkový betlém
  Velký betlém složený z per-

níkových postav, které upekli 
obyvatelé Jirkova, bude už po-
druhé k vidění v Galerii Jirkov. 
Voňavý betlém doplní i sbírka 
dřevěných a papírových histo-
rických betlémů řezbáře a sbě-
ratele Václava Nekoly z Ostro-
va nad Ohří. Výstava trvá do 23. 
prosince a otevřena je v úte-
rý od 10 do 12.30 hodin, ve 
středu, čtvrtek a pátek od 16 do 
17.30 hodin a v sobotu od 14 
do 17.30 hodin.

Adventní prohlídky zámku
  Červený Hrádek se ná-

vštěvníkům otevře každou ad-
ventní neděli, kdy bude vyzdo-
beným zámkem provázet hra-
běnka a zámecký komorník. 
Během prohlídek si návštěvníci 
vyslechnou varhanní koncert, 
ochutnají cukroví a nahlédnou 
do tajné hraběnčiny komnaty. 
Prohlídky začínají ve 13 hodin 
a poté vždy po 1,5 hodině a po-
slední odchází v 19 hodin. Re-

zervace vstupenek na tel. čísle 
474 684 560.

Mikuláš v muzeu
  Oblastní muzeum v Mos-

tě zopakuje loňskou úspěšnou 
akci Den svatého Mikuláše, do-
plněnou o předvánoční ler jar-
mark. Celodenní program bu-
de probíhat od 10 do 18 hodin 
v sobotu 3. prosince. Návštěv-
níky potěší řada hudebních vy-
stoupení mosteckých dětí, Mi-
kulášova kredenc aneb malý 
festival dobrého jídla a anděl-
ská ohňová show. Adventní 
program v muzeu bude pokra-
čovat také 17. prosince, kdy 
studenti Střední školy diploma-
cie a veřejné správy v Mostě se-
hrají Živý betlém. Program začí-
ná ve 14 hodin a doplněn bude 
o vánoční dílny a soutěž o nej-
krásnější vánoční ozdobu.

Trhy s farmářskou slav-
ností

  Vánoční trhy v Mostě le-
tos potrvají čtyři týdny, od 
první adventní neděle až do 
22. prosince a otevřeny budou 
na Prvním náměstí každý den 
od 12 do 20 hodin. O advent-
ních víkendech zpříjemní na-
kupování hudební vystoupení 
a pohádky, v sobotu 10. prosin-
ce se bude od 9 do 13 hodin ko-

nat čtvrtá farmářská slavnost, 
kdy bude možné nakupovat 
zboží od regionálních produ-
centů a pěstitelů.

Chomutovské Vánoce
  Až den před Štědrým 

dnem skončí vánoční trh na 
náměstí 1. máje v Chomuto-
vě. Jeho součástí je také me-
chanický betlém představu-
jící vedle svaté rodiny i sta-
rá řemesla a domácí práce, 
Ježíškova pošta či okružní jíz-
dy zoovláčku. Na každý den od 
30. listopadu je připraven kul-
turní program, jehož součástí 
je vystoupení chomutovských 
dětí. Vrcholem programu bude 
na Štědrý den Živý betlém.
Neděle na statku

  Chomutovský zoopark, re-
spektive skanzen Stará Ves, 
který je jeho součástí, chys-
tá na adventní neděle odpo-
lední program. Druhou neděli 
4. prosince to budou dílny a Mi-
kulášská nadílka, 11. prosince 
divadlo a 18. prosince Živý bet-
lém a ukázky vánočních zvyků. 
Začátek vždy ve 14 hodin.
Hornické Vánoce

  Symbolem hornických 
vánočních tradic v Sasku je 
krušnohorské město An-
naberg-Buchholz, kde kaž-
dý rok přibude v hornickém 
betlému v kostele svaté Ma-
rie jedna nová postava. Tím-
to městem pak poslední ad-
ventní neděli prochází velký 
hornický průvod čítající více než 
1300 uniformovaných účastní-
ků z celého Saska. Průvod za-
čne 18. prosince ve 13.30 ho-
din a vyvrcholí společným 
hornickým koncertem před 
kostelem svaté Anny.
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NAROZENINY
Životní jubilea zaměstnanců Czech Coal Power. Vedení spo-
lečnosti jim přeje hodně zdraví a pracovních úspěchů do 
dalších let.

21. prosince 
Jan Ulke – řidič pracovních strojů

VZPOMÍNKA

Kam vyrazit za kulturou v prosinci

Dne 13. listopadu 2016 
uběhlo již 10 let ode dne,  
kdy nás náhle opustil man-
žel, táta a děda Jiří Holý 
z Jirkova. 
Pracoval dlouhá léta jako 
mechanik trolejí na dole ČSA 
a Obránců míru v Komořa-
nech.
Dne 12. listopadu by mu by-
lo 79 let.
Stále vzpomínají manželka 
Helena a synové Jirka a Petr 
s rodinami.

 

 Čeeskoslovenská    ppárty  

16. prosince od 19. hod  Důmm kultury Chvaletice 

PROGRAM  

UV show 

Bohatý raut 

Tombola 

Hraje: Uniband 

pro zaměstnance  7EC 

Dress code: v barvách trikolóry (vítán) 

Doprava autobusy zajištěna. 
Svoji účast potvrďte do 1. 12. 2016 na tel.: 462 101 002 nebo emailu: k.premyslovska@sev-en.cz 

Pozvánka platí pro dvě osoby. Vstup na zaměstnaneckou kartu. 
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Házenkářky mosteckých Černých andě-
lů nejsou jen špičkové sportovkyně, čas od 
času se nebojí vzít na sebe i trochu jinou roli. 
V  listopadu se děvčata vypravila na Hlavní 
báňskou záchrannou stanici v Mostě a zaví-
tala i mezi mostecké strážníky. U báňských 
záchranářů měly házenkářky šanci poznat 
a otestovat si, co všechno tato náročná pro-
fese obnáší. A než dřinu na báňské záchran-
ce, raději se poperou o ligový titul, shodly se 
během prohlídky. Instruktoři u  strážníků 
házenkářky zasvětili do sebeobrany. Vy-
zkoušely si, jak se bránit útočníkovi i zásah 
služebního psa.

Raději dřina na hřišti než na báňské záchrance

U bá ských záchraná ů prokázala největší odvahu kapitánka Lucia Mikul ík, která si s dýchacím p ístrojem 
vyzkoušela takzvanou dýmnici, kde záchraná i trénují zásahy v reálných podmínkách. 

Dominika Zachová usedla na kolo spole ně se záchraná em Petrem Zapletalem, aby změ ili síly v zátěžo-
vých testech, které záchraná i musejí pravidelně absolvovat. 

Petra Rů ková, která u městské policie sama pracuje, se nebála oblék-
nout oblek pro fi guranta a nechat zaúto it služebního psa.

Markéta Je ábková zkoušela odzbrojit násilníka s nožem. Moste tí strážníci ukázali házenká kám, jak se bránit úto níkovi s pistolí.  Foto: 5x (pim)
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