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Potrubí v koridoru 
překonalo koleje

Stovky břehulí 
opět hnízdí 
ve Vršanech

S dluhy pomůže 
zaměstnancům 
poradna

Poprvé 
fáral před 
60 lety

Hornické památky 
jsou na seznamu 
UNESCO
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Stanovil i závazné podmínky 
dalšího provozu. Díky jedné 
z největších současných eko-
logických investic za více než 
7 miliard korun významně po-
klesnou emise všech podstat-
ných znečišťujících látek. 
Oproti roku 2015 se sníží 
emisní koncentrace tuhých 
znečišťujících látek o 65 %, 
oxidů dusíku o 42 % a oxidu 
siřičitého o 34 %. Jde o nej-
větší snížení emisí od vel-
ké ekologizace elektrárny 
v 90. letech, jehož výsledkem 
bude výrazné zlepšení kvality 
ovzduší v celém regionu.
„Díky aktuálně probíhající in-
vestici splníme 23 z 25 poža-

davků nové evropské legis-
lativy. V případě emisí oxidů 
dusíku a rtuti jsme z důvodu 
předběžné opatrnosti požádali 
o výjimku, abychom získali do-
statek času na vyladění či dopl-
nění složitého komplexu eko-
logizačních technologií. Může 
to znamenat i to, že se v tom-
to zkušebním období do nových 
emisních limitů vejdeme. Roz-
hodnutí krajského úřadu však 
nebylo vydáno zcela podle naší 
žádosti. Musíme si ho nyní peč-
livě prostudovat a na základě 
podmínek, které úřad stanovil, 
zvolit optimální postup, jak ty-
to podmínky naplnit,“ řekl ge-
nerální ředitel elektrárny Sev.

en EC ve Chvaleticích Václav 
Matys.
Z rozptylové studie, kterou 
provozovatel přiložil k žádos-
ti o výjimku, vyplývá, že v le-
tech 2012–2016 dosáhl maxi-
mální podíl elektrárny na zne-
čištění ovzduší oxidy dusíku 
v Pardubicích pouze 0,25 %. 
Pokud by elektrárna ve zku-
šebním období překročila no-
vý evropský limit na tuto zne-
čišťující látku, v nejhorším 
případě by se v Pardubicích 
změnil stav ovzduší o 0,02 %. 
Ještě nižší dopad by mělo pře-
kročení emisního limitu u rtu-
ti, kde by v nejhorším přípa-
dě dosáhl podíl elektrárny na 
ročním průměru koncentrace 
maximálně 0,002 % imisního 
limitu doporučeného Světo-
vou zdravotnickou organizací 
(WHO).                                   (red)

Kraj podpořil ekologizaci elektrárny Miciny zvládají šachtu...
Krajský úřad v  Pardubicích udělil elektrárně 
Sev.en EC ve Chvaleticích výjimku z  nových 
emisních limitů. 

Tlak Evropské unie na snižo-
vání emisních limitů se ne-
týká jen osobních aut, ale ta-
ké užitkových vozů. I z tohoto 
důvodu se po těžebních loka-
litách skupiny Sev.en Ener-
gy prohánějí nové „miciny“ 
neboli Mitsubishi L200 ved-
le doposud používaných vozů 
Ford Ranger a Toyota Hilux. 
„Od září letošního roku začne 
platit přísnější emisní norma 
i pro užitková vozidla, což se-
bou přinese nové modely aut 
a hlavně nové motory, které bu-
dou technicky složitější. Všech-
ny naftové motory již budou 
muset mít systém SCR se vstři-
kováním močoviny AdBlue, kte-
ré některé modely zatím nemě-
ly. Tlak evropské unie na emisní 
limity bude pokračovat i v dal-
ších letech a do roku 2025 resp. 
2030 se má snížit množství CO2 

u užitkových vozidel o 15 % resp. 
31 %, což se neobejde bez zásad-
ních změn pohonných jednotek. 
Také na poli bezpečnosti dojde 
postupem času k zásadním změ-
nám. Podle nařízení EU budou 
všichni výrobci povinni vybavit 
nejpozději od roku 2022 vozidla 
souborem pokročilých bezpeč-
nostních prvků. To vše se postup-
ně odrazí ve výrazném zvyšová-
ní cen aut,“ vysvětlil Marek Vik-
torýn, ředitel společnosti Servis 
Leasing, která spravuje vozový 
park skupiny.  

Řidiči je chválí
Pick-up Mitsubishi L200 byl 
v hledáčku Servis Leasingu ja-
ko případná alternativa za Ford 
Ranger už minulý rok a jedno 
vozidlo L200 společnost pořídi-
la k otestování loni na podzim. 
Pokračování na straně 2

Záchranáři se psy znovu zamířili do hlubiny
Pětadvacet psovodů z kyno-
logických brigád ze všech 
koutů Čech se sjelo do Mos-
tu na každoroční týdenní se-
tkání, které pořádá psí škola 
Rastava. A aby si záchranář-
ští psi vyzkoušeli i prostředí, 
na které nejsou zvyklí, vypra-
vili se ke hlubinářům na lo-
kalitu Československá armá-
da Severní energetické. 
„Snažíme se každý rok připra-
vit pro záchranáře něco nového. 
Jsou zvyklí se pohybovat v ne-
prostupném terénu, v sutinách, 
ale prostředí šachty je pro ně ne-
ocenitelná zkušenost a kolegové 
jsou vděční za každou novinku, 
kterou jim nabídneme. Naštěs-
tí nám Severní energetická vy-
chází skvěle vstříc, protože jinak 
bychom neměli šanci se sem do-
stat, v hlubině tak nejsme popr-
vé,“ uvedl Miroslav Fencl, orga-
nizátor každoročního setkání. 
Pokračování na straně 2 V lomu SA kynologové se záchraná skými psy cvi ili v naprosto neobvyklém prost edí. Foto: (pim)
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MLUVČÍ

Gabriela Sáričková 
Benešová,
mluvčí Sev.en Energy

Média v červenci 
zajímalo: 

Je aktuálně něco nového 
kolem spole nosti Inter-
Gen, v níž má skupina 
Sev.en Energy od ervna 
defi nitivně potvrzený 
50% vlastnický podíl?  
Společnost začátkem čer-
vence uvedla do komerč-
ního provozu novou ply-
novou elektrárnu Spalding 
Energy Expansion o výkonu 
300 MW v anglickém hrab-
ství Lincolnshire. Nový ply-
nový zdroj byl vybudován 
na pozemku sousedícím se 
stávající elektrárnou, jejíž 
instalovaný výkon dosahu-
je   až 880 MW a InterGen ji 
provozuje od roku 2004. 
Výstavba nového zdroje 
v hodnotě 100 milionů li-
ber byla zahájena v březnu 
2018. Využívá jednu plyno-
vou turbínu Siemens třídy F 
pracující v otevřeném cyk-
lu. Díky této kon iguraci jde 
o velmi lexibilní, špičkový 
zdroj, který poskytne ne-
zbytnou zálohu pro obnovi-
telné zdroje a zajistí potřeb-
ný výkon při špičkovém od-
běru elektřiny. 
Projekt Spalding Energy Ex-
pansion je prvním a dosud 
jediným velkým tepelným 
zdrojem, pro který se poda-
řilo zajistit inancování na 
základě úvěrování s ome-
zeným postihem. Jeho rea-
lizaci zároveň umožnil i vý-
sledek aukce na kapacitním 
trhu, kdy v prosinci 2016 
získal patnáctiletou smlou-
vu na kapacitu. 
Při uvedení do provozu Jim 
Lightfoot, generální ředitel 
společnosti InterGen, oce-
nil, že se podařilo elektrár-
nu zprovoznit před pláno-
vaným termínem a s dodr-
ženým rozpočtem. Zmínil 
současně, že se těší na rea-
lizaci dalších projektů, kte-
ré ve Velké Británii přispějí 
k zajištění spolehlivých do-
dávek elektrické energie.  

Na pátek 28. června byla 
ohlášená demonstrace s po-
chodem kolem elektrár-
ny Chvaletice se začátkem 
v 10 hodin na nádraží v Ře-
čanech nad Labem. Účast-
níci přijížděli vlakem, sešlo 
se jich nakonec zhruba 300 
a pochod vyrazil z nádraží se 
zpožděním až kolem poled-

ne. Z důvodu bezpečnosti jej 
doprovázela Policie ČR. De-
monstranti došli na parko-
viště u horní vrátnice elekt-
rárny, kde promluvili mluv-
čí jednotlivých spolků. Poté 
se začali připravovat na ces-
tu zpět. Menší skupinky akti-
vistů se pokoušely vytipovat 
místo pro vniknutí do areá-

lu, ale díky pečlivé a profesi-
onální práci Policie ČR se jim 
to nepovedlo. 
Nakonec asi stovka účastníků 
zablokovala vstup do elekt-
rárny, kde setrvala až do ne-
dělního poledne. Policie vy-
zývala účastníky v českém, 
anglickém a německém jazy-
ce, aby nevstupovali za plot, 

který ohraničuje elektrár-
nu, jinak se dopustí správní-
ho deliktu. V sobotu asi dva-
cítka demonstrantů přijela 
do Pardubic, kde uspořádala 
happening u krajského úřa-
du. V noci ze soboty na nedě-
li promítali aktivisté na elek-
trárenské věže slogany, na-
příklad Konec uhlí teď. Celá 
akce proběhla bez kon liktů, 
provoz elektrárny nebyl na-
rušen.
Velké díky patří zaměstnan-
cům 7EC, irmy ABAS, jídelny 
a především Policie ČR. 

(kapr)

Klimakemp nenarušil provoz elektrárny
Na louce u obce Veltruby u Kolína se od 27. června do 9. července konal 
takzvaný Klimakemp. Sešlo se na něm necelých pět stovek aktivistů. 
V průběhu týdne probíhaly workshopy na téma klimatické krize, pří-
prava transparentů na demonstraci a školení účastníků na akční dny.

„Při napojování inženýrských 
sítí z jižní a severní části jsme 
se dostali k velmi důležitému 
uzlu, kde bylo potřeba překo-
nat trať důlní vlečky a muse-
li jsme rozebrat kolej v délce 
zhruba šedesát metrů,“ vy-
světlil Vít Tůma, ředitel pro-
jektu výstavby inženýrských 
sítí Hořanského koridoru. 
Není to poprvé, kdy produk-
tovody překonávaly železnič-
ní trať, vloni se v tomto úse-
ku pokládala čtyři potrubí.  
Letošní přeložka byla o to slo-
žitější, že na položení trubek 
produktovodů do nové trasy 
měly irmy čtyři dny. „Původ-

ně jsme uvažovali o tom, že 
by práce probíhaly nepřetrži-
tě i v noci, ale vzhledem k to-
mu, že území bylo potřeba vel-
mi přesně zaměřit a pro důl-
ní měřiče by byla práce v noci 
problematická, dohodli jsme 
se, že se bude pracovat pouze 
ve dne. I přesto se nám všech-
no podařilo stihnout v termí-
nu od 9. do 12. července,“ uve-
dl ředitel. Pokud by se práce 
zdržely, provoz na vlečce by 
se musel obnovit a staveb-
ní irmy by se na místo moh-
ly vrátit až za několik měsíců.
Na staveništi se pohybovali 
zástupci třinácti irem, které 

na přeložkách inženýrských 
sítí pracují, jejich práci koor-
dinovali zástupci společnos-
tí Cheminvest a samozřejmě 
Vršanské uhelné, která je in-

vestorem celé akce. Dohlíže-
li také zástupci firem, kte-
ré produktovody provozují. 
Sedm „trubek“ produktovo-
dů se muselo na své místo 
dostat nejen v požadova-
ném čase, ale také způso-
bem, jaký si jejich provozo-
vatelé stanovili. „Některé po-
trubí muselo být uloženo do 
chrániček, jinde stačilo jen 
zpevnit plochu, na které le-
ží. I když se pracovalo rych-
le, nemělo to sebemenší vliv 
na kvalitu a důkladnost pra-
cí, a to i proto, že by v tom-
to území měly zůstat produk-
tovody uloženy beze změn ně-
kolik let,“ připomněl Tůma.  
Po uložení potrubí do ze-
mě bylo území opět zasypá-
no, patřičně zhutněno a pro-
vedly se příslušné zkoušky. 
Teprve pak mohly na mís-
to nastoupit stroje a techni-
ka DTS Vrbenský a začít na-

vážet štěrk. Zaměstnanci ko-
lejové dopravy Coal Services 
následně během víkendu 
opět zprovoznili šedesáti-
metrový kolejový úsek. 
Po etylbenzenu, jehož pře-
ložka byla úspěšně dokonče-
na letos na jaře, by do kon-
ce letošního roku mohly být 
v nové trase zprovozněny 
ještě tři linky produktovodů. 
Další by měla být připrave-
na k přepojení na příští rok. 
Kompletní přeložení všech 
inženýrských sítí v Hořan-
ském koridoru se plánuje 
do konce roku 2021. S pří-
pravou území pro přelož-
ky inženýrských sítí se za-
čalo v roce 2015, v nejvzdá-
lenějším místě se posunou 
o více než kilometr. Přelož-
ky umožní pokračování těž-
by v lomu Vršany v následu-
jících desetiletích.                                    

(pim)

Potrubí v Hořanském koridoru překonalo koleje
Složitý úkol čekal na firmy pracující na přelož-
kách inženýrských sítí v  Hořanském korido-
ru. Při propojování severní a jižní části stavby 
křižovaly trasy produktovodů železniční vleč-
ku. Omezit kolejovou dopravu ale bylo možné 
jen na krátkou dobu. 

Ve st edu 10. ervence se na místo, kudy obvykle jezdí důlní dráha, pokládalo potrubí. Foto: (pim)

P es stejné místo už o t i dny později opět vedly koleje. Foto: (pim) 

Pokračování ze strany 1
Jako první jej měl možnost vy-
zkoušet tým pracující na pře-
ložkách inženýrských sítí v Ho-
řanském koridoru. „Zkušenos-
ti kolegů byly pozitivní, proto 
jsme na jaře objednali několik 
dalších kusů a od května jsou 
nasazeny do provozu. I od je-
jich řidičů máme pozitivní zpět-
nou vazbu,“ doplnil Marek Vik-
torýn. Následně se podaři-
lo získat od importéra vozidel 
Mitsubishi ještě několik po-
sledních skladových vozidel. 
Povedlo se vyjednat i zajíma-
vé ceny, které se pohybují na 
zhruba stejné úrovni jako Ford 
Ranger. Na indexu spolehlivos-
ti značka Mitsubishi dlouhodo-
bě zaujímá přední místa. 

Výbava do terénu
Ze srovnání technických 
údajů vozidel Mitsubishi 
L 200 a Ford Ranger vyplývá, 
že japonský automobil je se 
svými 1 945 kilogramy o více 
než 200 kilogramů lehčí a mo-
tor o objemu 2,4 litru má o 17 
kW vyšší výkon, rozvor je krat-
ší o 22 centimetrů. Tyto para-
metry potvrzují, že by měla 
mít L200 slušné jízdní vlast-
nosti nejen na silnici, ale i v te-
rénu. „Do našich podmínek jsou 
nové vozy vybavovány většími 
koly s terénním vzorkem, sa-

dou krytů podvozku a tažným 
zařízením bez elektroinstalace 
za účelem případného vyproš-
tění. Jinak mají Mitsubishi té-
měř stejnou výbavu jako ostatní 
v provozu používané vozy, včet-

ně redukce a uzávěrky zadního 
diferenciálu,“ uvedl ředitel.   
Podle Marka Viktorýna do 
konce roku 2019 je obnova te-
rénních vozidel vyřešena a ny-
ní budou sledovat trh a čekat, 

co automobilky nabídnou a jak 
si poradí se všemi nařízeními 
a změnami. Jedno je však jis-
té, éra jednoduchých a relativ-
ně levných aut pomalu končí.                               

         (pim) 

Miciny zvládají šachtu bravurně 

Tenisový turnaj odstartu-
je podzimní sportovní akce, 
které pro zaměstnance spo-
lečností skupiny Sev.en Ener-
gy připravuje Sdružení odbo-
rových organizací. 
Na kurtech Tenisového klubu 
Jirkov se budou hrát 7. a 8. zá-
ří pouze čtyřhry, přičemž jeden 
z dvojice může být registrován 
u ČTS. Prezence a losování dvo-
jic začíná v sobotu 7. září v 8:00 
hodin na kurtech. Občerstvení 
pro sportovce je zajištěno. Dal-
ší informace poskytne Jaromír 
Franta, telefon 476 202 391. 
Kromě tenisového turnaje čeká 
nadšené sportovce na podzim 
tradiční fotbalový turnaj, který 
se vždy koná v době oslav Dne 
horníků. Ve druhé polovině září 
by se měl uskutečnit také popu-
lární turistický pochod.        (red) 

Sezona turnajů 
začne tenisem

Mitsubishi L200 si zatím v těžebních spole nostech skupiny Sev.en Energy vysloužilo jen chválu. Foto: (pim)

Pokračování ze strany 1
Záchranáři se svými psy vy-
razili nejprve důlní lokomo-
tivou zhruba osm set metrů 
do jedné ze zdejších chodeb, 
aby se pak podél pásového 
dopravníku postupně dostali 
ven. Cílem bylo vyzkoušet, jak 
se psi budou chovat ve vel-
mi netradičním prostředí, pl-
ném speci ických zvuků. Dru-
há část cvičení spočívala v na-

lezení a „vyštěkání“ iguranta 
v chodbě při spuštěné důlní 
ventilaci, která psům hledání 
dost komplikovala. 
 „Letos bylo naše setkání tro-
chu jiné než v uplynulých le-
tech. Úmyslně jsme nabídli 
účast kolegům i z jiných kyno-
logických brigád. Přijeli účast-
níci z Ústeckého a Plzeňského 
kraje, z Prahy, dokonce i zá-
chranáři ze Slovenska. Chtě-

li jsme, aby i oni měli možnost 
se dostat do prostředí, které 
je pro ně absolutně neznámé. 
Naše počínání sledovali a oce-
nili i zaměstnanci na šachtě, 
kteří měli trochu pochybnosti, 
zda se pes dokáže v tomto pro-
středí pohybovat, pracovat a 
dokonce najít člověka,“ dodal 
Fencl. 
Cvičení na šachtě bylo prv-
ní akcí, kterou záchranáři na 

Mostecku během svého tý-
denního setkání absolvova-
li. V dalších dnech testovali 
chování psů při létání v leta-
dle, což se jim může hodit při 
pátrání. Poslední částí výcvi-
kového kurzu bylo slaňová-
ní, při němž záchranáři moh-
li získat certi ikát pro práci ve 
výškách a samozřejmě se uči-
li slaňovat i se záchranářským 
psem.                                     (red) 

Záchranáři se psy znovu zamířili do hlubiny

Uprostřed prázdnin ob-
vykle vrcholí suché obdo-
bí, kterého úsek odvodně-
ní Severní energetické vy-
užívá k údržbě čerpacích 
stanic. Protože nejsou 
v provozu, dají se dělat 
nezbytné opravy a nátěry.
Suché letní období je ideální 
i pro čištění jímek od náno-
sů nečistot. Na sklonku čer-
vence sací vodní bagr čis-
til jednu z usazovacích jí-
mek na úpravně důlních vod 
ČSA.  Na stejném místě pro-
bíhá i generální oprava dru-
hého shrabovacího mostu 
a další činnosti v rámci 
údržby kalového hospodář-
ství. Stavební práce byly za-
hájeny také v betonových 
nádržích čističky odpadních 
vod ČSA. 

„V Severní energetické došlo 
k výměně čerpací technologie 
na stanici číslo 20. Elektriká-
ři nepoužívané kabely nabalili 
na cívky k případnému dalšímu 
použití na ostatních čerpacích 
stanicích. Ve Vršanské uhel-

né zajišťujeme obdobné práce. 
V pomocné čerpací stanici Jan 
Šverma jsme vyměnili čerpadlo. 
Důležité je pro nás v této loka-
litě udržování provozních čer-
pacích stanic pro skrápěcí vozy. 
Máme tři a jsou umístěny po-

dél cesty, kudy řidiči jezdí, aby 
doplňování vody bylo průběž-
né a vozidla nemusela zajíždět 
na jedno centrální čerpací mís-
to,“ vysvětlil Petr Sigmund, ve-
doucí úseku odvodnění Sever-
ní energetické.                    (red) 

Sucho nahrává údržbě čističek vody

V úpravně důlních vod SA dochází v letních měsících k údržbě kalového hospodá ství. Foto: (pim)
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„Tady se koncentrují veške-
ré práce v Hořanském korido-
ru. Základ tohoto pracoviště 
tvoří jedenadvacet kontejne-
rových buněk, které jsou pro-
pojené a svému účelu začaly 
sloužit na podzim roku 2018,“ 
popsal Vít Tůma, ředitel pro-
jektu výstavby inženýrských 
sítí Hořanského koridoru. Má 
zde zázemí především gene-
rální dodavatel stavby společ-
nost Metrostav, ale také tým 
Vršanské uhelné, který občas 
potřebuje opustit své kancelá-
ře v areálu Hrabák a usadit se 
přímo na staveništi. Postup-
ně se do buněk začali stěhovat 
zástupci i dalších dodavatel-

ských irem, které na přelož-
kách pracují, takže se buňko-
viště, jak se místu začalo říkat, 
postupně rozrůstalo. „Firmy si 
sem navezly vlastní kontejnery 
s technikou, přibyly další obyt-
né buňky, aby zaměstnanci, 
kteří tu pracují, měli potřebné 
zázemí včetně sociálního zaří-
zení,“ doplnil ředitel. 

Strategická poloha
Buňkoviště se strategicky na-
chází nikoli uprostřed stav-
by, ale v místech, kde se stý-
kají severní a jižní část stavby. 
Při výběru místa rozhodovalo 
i to, aby bylo přístupné po sil-
nici osobními auty, a ne pouze  

terénními vozy. Nechybí do-
statek parkovacích míst, pro-
tože denně se tu vystřídá ně-
kolik desítek automobilů.  
„Je zároveň v bezprostřední 
blízkosti stavby a díky tomu, že 
je uvnitř areálu Vršanské uhel-
né, mohou dodavatelské ir-
my odstavovat velkou techniku 
přímo vedle buněk,“ zdůraz-
nil Tůma. Rozlehlost prosto-
ru kolem buňkoviště umožňu-
je ukládat zde i potřebný ma-
teriál i velké díly, se kterými se 
při přeložkách inženýrských 
sítí dennodenně pracuje.
Přestože se jedná o srdce 
stavby, kde pracovní ruch 

prakticky neutichá, prav-
děpodobnost, že by se zde 
v jednom okamžiku setkali 
všichni, kdo tu zrovna pra-
cují, je poměrně malá. A ne-
ní to vlastně ani příliš po-
třeba. „K tomu, abychom 
se scházeli ve větším počtu 
a veškeré činnosti vzájemně 
koordinovali, slouží kontrol-
ní dny, které organizuje pře-
devším generální dodava-
tel stavby. Máme zde k tomu 
vhodnou, i když improvizova-
nou zasedací místnost,“ po-
znamenal Vít Tůma. 
Kouzlo tohoto pracoviště je 
v tom, že se průběžně mění, 

jak postupuje samotná stav-
ba. „Dodavatelské firmy při-
cházejí a odcházejí a tím ko-
lísá i počet kontejnerů a bu-
něk. Jedenadvacet, které jsme 
sem instalovali na začát-
ku prací, tvoří ten pevný zá-
klad,“ uvedl ředitel. A tak, 
jak toto speciální pracoviš-
tě kvůli jedné z největších 
staveb ve Vršanské uhelné 
vzniklo, s jejím dokončením 
zase zanikne. Pravděpodob-
ně do roku 2021, kdy mají 
být kompletně hotové veš-
keré přeložky inženýrských 
sítí v Hořanském koridoru.                                     

(pim)  
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KDYŽ SE ŘEKNE

Buňkoviště
  Základ tohoto pracoviště tvoří jedenadvacet kontejnerových buněk, které svému účelu 

začaly sloužit na podzim roku 2018.
  Zázemí tu má hlavně společnost Metrostav, generální dodavatel výstavby inženýrských 

sítí Hořanského koridoru, ale i další dodavatelské společnosti.
  Postupně se buňkoviště rozrostlo o další obytné buňky, kontejnery s technikou, je zde 

parkoviště, odstavná plocha pro velké stroje i  prostor pro ukládání materiálu a dílů po-
třebných na stavbu.

Dudlík
Tento výraz zná prakticky každý, ovšem že jej uslyšíte mezi 
hlubináři v lokalitě ČSA, to byste úplně nečekali. Výraz dud-
lík se používá pro výdřevu, která slouží v důlních chodbách 
jako obložení a zároveň výztuha. Výdřeva musí mít dané mí-
ry. Každý dudlík by měl dosahovat 120 centimetrů na délku 
kvůli rozměrům ocelových výztuží (hajcmanů), mezi které se 
ukládá. Ty jsou metr široké, takže se u výdřevy počítá i s de-
seti centimetry navíc na každé straně. Jednotlivé kusy dřeva 
by neměly mít ani příliš velký průměr, aby nebyly příliš těžké.
Takto striktní požadavky jsou také důvodem, že se materiál 
obtížně shání. Obvykle se na výdřevu používá smrkové dře-
vo, ale mohou se využít i jiné druhy jehličnanů. 

(red) 

„Ve Vršanské uhelné hnízdí 
dlouhodobě více než 500 párů 
břehulí. Počty se každý rok li-
ší, stejně jako počet a umístě-
ní kolonií. Každoročně dominu-
je jedna velká kolonie v písko-
vých vrstvách hlavních řezů,“ 
vysvětlil Václav Beran, ornito-
log ústeckého muzea. Letos si 
ptáci našli zbytky pro ilů pís-
ků  na řezu mezi dopravníko-
vými linkami 220 a 110. „Hníz-
dí zde mezi třemi až čtyřmi stov-
kami párů, další kolonie jsou jen 
drobné a různě rozptýlené po 
lomu, především v erozních rý-
hách výsypky lomu Jan Šver-
ma, kde ptáci vyhledávají hlav-
ně vrstvy popílků. Tyto kolonie 
jsou mnohem menší, obvykle do 
třiceti párů. Letos poprvé hníz-
dí břehule také ve stěně řezu na 
Slatinické výsypce,“ doplnil Be-
ran. Určování přesného počtu 
hnízdících párů je podle orni-
tologa poměrně obtížné. Ob-
sazených je obvykle zhruba 
70 % vyhrabaných nor, ale 
v kolonii je velmi živo. Sčítání 
komplikuje i plachost břehulí, 
když je v blízkosti člověk, uletí. 

Břehule říční (Riparia ripa-
ria) je drobný vlaštovkovitý 
pták blízce příbuzný známěj-
ším a hojnějším jiřičkám a vlaš-
tovkám. Na rozdíl od nich si ne-
staví hnízda z hlíny, ale hrabe 
si nory především v písčitých 
stěnách. A právě tenhle jejich 
zvyk je nejvíc ohrožuje, proto-
že vhodné stěny z přírody vel-
mi rychle mizí. V minulosti bře-
hule hnízdily především ve 
stěnách břehů řek, jenže nere-
gulované řeky jsou už minulos-
tí,  a tak se ptáci přesunuli do 
nejrůznějších těžebních lo-
kalit. Podobně jako vlaštovky 
a jiřičky se živí hmyzem, kte-
rého v zemědělské krajině ta-
ké rychle ubývá a i to může 
být příčinou poklesu jejich vý-
skytu v některých oblastech. 
Na zimu, kdy je u nás hmyzu 
velmi málo, břehule odlétají 
do subsaharské Afriky. Cesta 
je to náročná, Sahara se neu-
stále rozšiřuje, lidská popula-
ce v Africe raketově narůstá 
a s ní mizí i přírodní stanoviš-
tě pro ptáky. „A když se připoč-
te i velmi vrtkavé počasí v po-

sledních letech, které může 
významně ovlivnit průběh mi-
grace, není divu, že jsou u nás 
břehule ubývajícím a ohrože-
ným druhem. Každé jejich hníz-
diště je proto velmi cenné a je 
třeba mu zajišťovat adekvát-
ní ochranu,“ připomněl orni-
tolog.  
Ze zimovišť se břehule do 
středu Evropy vrací v dub-
nu. Většina populace přilétá 
až v druhé půlce dubna, v ně-
kterých letech dokonce až 
v květnu. Zpoždění na příletu 
je obvykle připisováno nepří-
znivým povětrnostním pod-

mínkám v průběhu migrace. 
Velmi nebezpečné mohou být 
pro hmyzožravé ptáky prudké 
a dlouhodobé poklesy teplot 
v těchto měsících. Od nás bře-
hule odlétají od konce červen-
ce až do září. 
Laikovi se může zdát nepo-
chopitelné, jak si břehule po-
znají vlastní noru. Je to hlavně 
tím, že mají vynikající prosto-
rovou paměť. „Jsou schopné od 
nás odletět do subsaharské Af-
riky, vrátit se zpět a bez problé-
mů najít svoji kolonii. Noru pár 
hloubí společně a přitom si vel-
mi dobře zapamatuje její polo-

hu. Jsou to prostě chytří ptáci,“ 
poznamenal Václav Beran. 
V našich končinách břehu-
le obvykle hnízdí pouze jed-
nou ročně, některé páry, hlav-
ně v nejteplejších oblastech, 
i dvakrát. Běžná jsou ale tak-
zvaná náhradní hnízdění. Po-
kud se první hnízdění z ně-
jakého důvodu nevydaří, 
pokouší se ptáci zahnízdit 
znovu. Zatímco první hníz-
dění začínají na konci dubna 
a především v první polovi-
ně května, náhradní či druhé 
hnízdění může probíhat až do 
září.                                            (red)  

Stovky břehulí opět hnízdí ve Vršanech
Stovky malých ptáků příbuzných vlaštovkám 
se každoročně vrací na šachtu. Přilétají sem 
hnízdit. Kvůli břehulím těžební společnost 
upravuje těžbu, aby měli chránění opeřenci 
klid.  

„Do Vrbna nás letos odjelo 
89 včetně třinácti vedoucích. 
Většinu času jsme trávili v are-
álu tábora, kde se odehráva-
la celotáborová hra v duchu 
Harryho Pottera a dalších po-
stav z populárních knih a ilmů 
podle J. K. Rowlingové. Takže se 
kouzlilo, hrál famfrpál a pro-
bíhala celá řada dalších akti-
vit, až jsme nakonec zjistili, že 
je čtrnáctidenní pobyt vlast-
ně velmi krátký na to, co jsme 
pro děti měli nachystané,“ shr-
nul Lubomír Holý, předseda 
Odborové organizace pracu-
jících Dolu Jan Šverma, kte-
rá organizaci tábora pro za-
městnance společností skupi-
ny Sev.en Energy v letošním 
roce převzala. Táborový pro-
gram zpestřil celodenní výlet 
do ZOO a Dinoparku v Plzni. 
„Skvěle vyšlo počasí, takže 
jsme si mohli užívat na sluníč-

ku a loďky i šlapadla na rybní-
ce, který je součástí táborové-
ho areálu,“ uvedl Holý s tím, 
že se podařilo naplnit kapa-
citu, s níž organizátoři počí-
tali. Zhruba tři čtvrtiny účast-
níků tvořili děti a vnoučata 
zaměstnanců společností sku-
piny Sev.en Energy, které do-
plnila například i šestice dětí 
z nedalekého dětského domo-
va v Nepomuku. 
„V tuto chvíli už jsme si téměř 
jistí, že tábor chceme uspořá-
dat i v příštím roce. Dokonce 
uvažujeme o tom, že bychom se 
vrátili k původnímu osmnácti-
dennímu formátu. Pokud se-
ženeme víc sponzorských pří-
spěvků, budeme moci rozšířit 
výlety po okolí. Věříme, že se 
nám podaří naplnit i původ-
ně plánovanou kapacitu kolem 
120 dětí,“ uzavřel Lubomír Ho-
lý.                                              (pim)

Vrbno jako Bradavice
Jako doslova kouzelný hodnotí čtrnáctidenní 
pobyt v letním dětském táboře ve Vrbně jeho 
letošní účastníci a  organizátoři přidávají, že 
prozatím  mají na letošní ročník jen pozitivní 
ohlasy.

Místa, která máme blízko, asto známe velmi málo. Pravidelně se o tom p esvěd ují průvodci Uhelného sa-
fari a podobnou  zkušenost mají i kolegové z elektrárny ve Chvaleticích. V ervnu tu p ivítali skupinu zastu-
pitelů a obyvatel nedaleké obce Morašice. Z exkurze byli nadšení. Někte í, p estože to mají „p es kopec“, na-
vštívili provoz elektrárny vůbec poprvé. „Velice děkujeme za zajímavou exkurzi hlavně průvodci Ji ímu Pav-
lišovi,“ děkovala po skon ení návštěvy Andrea Faltysová, starostka obce Morašice. (kapr)

Srdce stavby, které po jejím dokončení zmizí

Z  dálky toto pracoviště vypadá sice jako po-
četnější, ale stále jen shluk pracovních buněk 
nebo kontejnerů, jedná se ale o  v  současné 
době jedno z nejvytíženějších pracovišť ve Vr-
šanské uhelné. S trochou nadsázky by se dalo 
říci, že vidíte srdce stavby přeložek v  Hořan-
ském koridoru. 

Bu koviště v Ho anském koridoru je srdcem celé stavby, které ale po jejím dokon ení zanikne. Foto: (pim)

Z dálky to vypadá jen jako spousta děr v jedné ze stěn povrchového lomu, zblízka jsou to ale hnízda b ehu-
lí. Foto: (pim)
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„Chceme slyšet životní příběhy 
pamětníků v celé šířce, ale ten-
tokrát se s kolegy na různých 
místech republiky zaměřuje-
me na události roku 1989,“ 
vysvětlil Martin Netočný, re-
daktor a sběrač Paměti náro-
da, který pořizoval rozhovo-
ry s oběma mužskými akté-
ry. „Oba pánové jsou nesmírně 
zajímavé osobnosti. Miloslav 
Hrabák je velmi aktivní a má 

za sebou rozsáhlou publikač-
ní činnost, takže se  člověk mů-
že na natáčení lépe připra-
vit. Stanislava Štýse už kole-
gové v minulosti zpovídali, ale 
mne zajímaly jeho vzpomínky 
na období změny režimu v té-
to části republiky s ohledem 
na jeho celoživotní rekultivač-
ní činnost a také, jak se změnil 
pohled společnosti na tvorbu 
krajiny,“ doplnil redaktor.   

Post Bellum je nezisková 
organizace, která od roku 
2001 vyhledává a nahrává 
vzpomínky pamětníků klí-
čových momentů 20. stole-
tí. Založila ji skupina čes-
kých novinářů a historiků. 
Stěžejním projektem je Pa-
měť národa, sbírka vzpomí-
nek konkrétních osobností, 
ale rovněž fotografií, dení-
ků a dalších archiválií z ob-
dobí totalit 20. století. Sbír-
ka obsahuje tisíce zpracova-
ných vzpomínek pamětníků 
a jako internetový archiv je 
přístupná široké veřejnos-
ti. Natáčení v regionu pro-
střednictvím města Most fi-
nančně podpořila Vršanská 
uhelná.                            (red)

Vzpomínali na revoluční rok 1989

„V současné době evidujeme ve 
společnostech skupiny něko-
lik desítek lidí, kteří se potýkají 
s narůstajícím množstvím exe-
kucí,“ uvedl Petr Mrvík, perso-
nální ředitel společností Sev.
en Energy. Zaměstnavatel má 
ovšem jen omezené možnos-
ti, jak tuto problematiku ře-
šit. „Nejjednodušším způsobem 
a od určité úrovně dluhů také 
jediným efektivní, jak se z těch-
to problémů dostat, je oddluže-
ní nebo jak se také říká osobní 
bankrot. Dohodli jsme se proto 
s Diakonií, která v Mostě provo-
zuje občanskou poradnu a tou-
to problematikou se dlouho-
době zabývá, že nabídne své 
služby přímo na míru našim za-
městnancům,“ doplnil perso-
nální ředitel. 
„V minulosti už jsme řešili pro-
blémy vašich zaměstnanců, 

proto jsme oslovili vedení va-
šich irem s nabídkou poskyto-
vání poradenství,“ konstatova-
la Markéta Strížová, ředitelka 
mosteckého střediska sociál-
ní pomoci Diakonie ČCE. Pod-
le ředitelky se zpravidla jed-
ná o dvě skupiny lidí. Stávající 
zaměstnance, kteří už exeku-
ce mají, a pak také o uchazeče 
o práci, kteří nepracují, proto-
že se bojí vysokých srážek ze 
mzdy právě kvůli exekucím. 
„Oběma těmto skupinám jsme 
schopni pomoci,“ ujistila Strí-
žová.
Poradna poskytne zájemcům 
o oddlužení veškerý servis. 
Podle nové legislativy je tak-
zvanou akreditovanou osobou, 
která může podávat návrh na 
oddlužení, takže její služby 
jsou opravdu komplexní. „Sta-
čí nás telefonicky kontakto-

vat a domluvit si termín schůz-
ky. Prozatím byla spolupráce se 
Seve.en Energy nastavena do 
konce letošního roku, pokud se 

osvědčí, jsme připraveni v ní po-
kračovat i nadále,“ doplnila ře-
ditelka. Uvažuje se také o mož-
nosti, že by poradna mohla 

v budoucnu v určitém režimu 
fungovat i přímo v mosteckém 
sídle společností skupiny Sev.
en Energy.                              (red)

Na bruslařské dráze kolem 
rekultivovaného jezera se 
bude závodit v neděli 1. zá-
ří. „Fanoušci se mohou těšit 
na všechny oblíbené katego-
rie. Začíná se soutěžemi pro 
nejmenší na odrážedlech, při-
praven je populární závod 

Mosteckej tucet na dvanáct 
kilometrů a vrcholem bu-
de jako vždy Open Vršanská 
uhelná maraton,“ informo-
val Jan Chejn z organizační-
ho týmu. 
Protože je dvaačtyřicetiki-
lometrový závod koncipo-

ván jako mistrovství České 
republiky, očekává se účast 
české inline špičky. Chybět 
by neměla ani legendární ně-
mecká rychlobruslařka Clau-
dia Pechsteinová, která si 
trať kolem Matyldy rovněž 
oblíbila, pravidelně se sem 
vrací a ještě tu nenašla pře-
možitelku. 
„Tradicí se na inline marato-
nu staly originální účastnické 
medaile. Letos si každý brus-
lař odveze medaili ve tvaru 
brusle,“ doplnil Jan Chejn.                 

(red)

Bruslařská legenda se vrací

Vodní nádrž Matylda a její okolí se p ed koncem ervence staly dějiš-
těm triatlonového závodu Xterra Krušnoman Most. Do hlavního závo-
du, ozna eného jako kategorie Original, se p ihlásilo více než devade-
sát závodníků, kte í museli absolvovat 1,2 km plavání, 32 km jízdy na 
horském kole a deset kilometrů běhu. Svou dávku adrenalinu si mohli 
vybrat i amatérští závodníci, pro které organizáto i p ipravili speciální 
kategorii. Nechyběl ani oblíbený minitriatlon pro nejmenší závodníky. 
Po ádající litvínovský klub Krušnoman podpo ila také Severní energe-
tická. Foto: (pim)

Duchcovské školy slaví 
stovku
Gymnázium a Střední prů-
myslová škola v Duchcově 
slaví v letošním 100. výro-
čí založení. Dříve samostat-
né školy se v roce 2011 slou-
čily, proto si výročí připome-
nou společně. K významné 
události škola plánuje vy-
dat výroční Almanach, ob-
rací se proto na všechny své 
bývalé absolventy s prosbou 

o poskytnutí jakékoli doku-
mentace a fotogra ií vztahu-
jících se k oběma školám. Sa-
motná oslava, včetně průvo-
du absolventů, začíná 5. října 
v 9:00 hodin. Podrobný pro-
gram najdete na webových 
stránkách školy www.gspsd.
cz. Zájemci o spolupráci na 
přípravách oslav mohou ško-
lu navštívit osobně, případně 
se ozvat na e-mailovou adre-
su polakova@gspsd.cz.  (red) 

Švermováci se sejdou ve 
Strupčicích
Přesně dvacet let uplynu-
lo 30. června od zániku sa-
mostatného Dolu Jan Šver-
ma. Nejen toto výročí si 
budou připomínat býva-
lí zaměstnanci a kolego-
vé na svém pravidelném se-
tkání ve Strupčicích. Letoš-
ní sraz se uskuteční v pátek 
6. září ve strupčickém spor-
tovním areálu.                            (red)   

STRUČNĚ

S dluhy pomůže zaměstnancům poradna
Pomoc s  oddlužením i  dalšími problémy na-
bízí od července zaměstnancům společností 
skupiny Sev.en Energy mostecká občanská 
poradna.

Kontakty - recepce poradny: +420 721 258 865, +420 417 638 954, op@most.diakonie.cz
Pondělí 10.00 – 13.00 14.00 – 17.00 | Úterý 09.00 – 13.00  |  Středa 09.00 – 14.00 | 

Čtvrtek 10.00 – 13.00 14.00 – 17.00 | Pátek 09.00 – 13.00

Nad slavnostním předává-
ním převzal záštitu hejtman 
Oldřich Bubeníček. „V Ús-
teckém kraji si vážíme všech 

vzdělaných lidí, ať už šikov-
ných řemeslníků nebo vysoko-
školáků. V dnešní době tu nou-
zi o práci určitě mít nebude-

te,“ uvedl hejtman a vyslovil 
přání, aby absolventi po do-
končení studií zůstali v kra-
ji. Dobré listy komory sedm-

nácti maturantům a dvanácti 
absolventům učebních oborů 
předával předseda OHK Most 
Rudolf Jung společně s part-
nery a hosty. Mezi nimi nechy-
běl ani Petr Mrvík, personál-
ní ředitel společností skupi-
ny Sev.en Energy. Absolventi, 
kteří ukončili vzdělání výuč-
ním listem, letos podruhé zís-
kali ocenění „Uznávaný tova-
ryš řemesla“. OHK Most spolu 

se střední školou, která dr-
žitele navrhuje, dobrým lis-
tem garantuje odborné zna-
losti a dovednosti oceněných 
a je připravena tyto absolven-
ty vstupující na trh práce dále 
doporučit zaměstnavatelům. 
Jednou z oceněných byla i stu-
dentka mosteckého sportov-
ního gymnázia a úspěšná há-
zenkářka Černých andělů Ve-
ronika Šípová.                       (red)

Úspěšní studenti získali Dobrý list komory 
Třicítka absolventů středních škol na Mostecku převzala v obřadní síni 
mosteckého magistrátu ocenění Dobrý list komory. Okresní hospodář-
ská komora (OHK) Most takto oceňuje odborné znalosti a  dovednosti 
absolventů v  maturitních i  v  učebních oborech. Letos se předávání 
Dobrých listů komory uskutečnilo již po sedmnácté. 

Životní příběhy čtveřice pamětníků v  rámci 
projektu Paměť národa zaznamenávali zástup-
ci společnosti Post Bellum začátkem července 
v Mostě. Během dvou dnů zpovídali v mostecké 
knihovně Evu Nebesářovou, Evu Hochhausero-
vou, Miloslava Hrabáka a Stanislava Štýse. 

Šestý ročník mistrovství republiky v  inline 
maratonu se opět uskuteční na mostecké Ma-
tyldě. Také letos se populární závod pojede za 
finančního přispění těžebních společností Sev.
en Energy.

Poradna sídlí v budově Business Centra (bývalých Bá ských staveb) na mostecké t ídě Budovatelů. Foto: Ar-
chiv DN
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Co pro vás cena znamená?
Velice si ocenění vážím, pro-
tože to není cena od jedné in-
stituce, ale od celého sdruže-
ní, tedy od spousty organiza-
cí, spolků a lidí, kteří se na tom 
museli shodnout. Chci ale zdů-
raznit, že nejsem jediný z to-
hoto regionu, kdo cenu do-
stal. Je to také Ivan Cáder z Mě-
děnce, který udělal ve štolách 
v Krušných horách obrovský 
kus práce a spousta aktivit zá-

visí jen na něm. Navíc se mu 
teď splnilo velké přání – zápis 
na seznam světového dědictví 
UNESCO.

A není vám trochu líto, že 
mezi hornickými památkami 
Krušnoho í nejsou žádné p i-
pomínky hnědouhelné těžby?
Však ono se to sklouzne i dolů 
pod hory. Když už budou lidé 
cestovat po památkách třeba 
v Krupce nebo Měděnci, přije-
dou se podívat i do Podkruš-
nohorského technického mu-
zea v Kopistech. Určitě nám to 
pomůže. Druhá věc ale je, že 
německá strana má život tro-
chu lehčí, protože inanční in-
jekce do hornických památek 
jsou tam nesrovnatelně větší 
než u nás. My sháníme peníze 
po tisícikorunách.

Vra me se na za átek. Popr-
vé jste sfáral do dolu v roce 
1962...
To jsem začal pracovat, ale po-
prvé jsem do hlubiny sfáral, 
když mi bylo 15, tedy před še-
desáti lety.

Co rozhodlo o tom, že budete 
horníkem?
Situace v rodině, nic jiného mi 
nezbývalo. A vůbec toho neli-
tuji. Naopak. Dodnes si to pa-
matuji, nastupoval jsem 5. čer-
vence 1962 do dolu Zdeněk 
Nejedlý v Komořanech. Když 
důl skončil s těžbou, přešel 
jsem po 18 letech na Julius III 
v Kopistech. Posledním dolem 
byl Kohinoor v Mariánských 
Radčicích, kde jsem pracoval 
až do penze. Začínal jsem ja-
ko štajgr čili revírník, pozdě-

ji jsem pracoval jako vedoucí 
směny a vedoucí větrání a také 
vedoucí likvidace havárie.

Na Julius III, dnes technické 
muzeum, jste se tedy vracel 
po mnoha letech, ovšem v jiné 
roli?
Ano, jako správný zločinec 
jsem se vracel na místo činu… 
Jako průvodce návštěvníků 
muzea. Štola je udělaná přes-
ně tak, jak byla na původním 

dole Julius, takže o to jsem měl  
provádění snazší. Průvodcov-
ství mě nesmírně bavilo. Když 
potom začalo vznikat Uhelné 
safari a hledali kvali ikované 
průvodce, kteří něco o hornic-
tví vědí, začal jsem provádět 
i tam. Jeden rok jsem průvod-
coval na obou místech, ale to 
už bylo moc, tak jsem ‚emigro-
val‘ z muzea a věnoval se jen 
safari.

Měl jste pocit, že se během 
prohlídky měnil pohled ná-
vštěvníků? Že s ně ím jiným 
p ijížděli a s ně ím jiným od-
jížděli?
Velice se měnil. Už jen přístup 
k městu. Přijížděli lidé z ce-
lé republiky i ze Slovenska 
a zpravidla byli překvapeni 
tím, jak město vypadá. Očeká-
vali černou díru a vítalo je zele-
né město. A měnil se i přístup 
k samotnému hornictví. Sou-
částí prohlídek byly i rekulti-
vace, chtěli jsme lidem ukázat, 
že umíme udělat v krajině „bi-
nec“, ale umíme po sobě i ukli-
dit. Mnohdy o tom neměli ani 
tušení. Ve většině případů pro-
to odjížděli překvapení. Ostat-
ně podívat se do lomu, za pl-
ného provozu, to je naprosto 
unikátní v celé Evropě. Byli ve-
směs šokováni rozlehlostí lo-
mu… a když viděli v provozu 
stroje, doslova padaly čelisti.

íkal jste, že práce v hornictví 
byla spíš nutností, p esto se 
stala vaším životním poslá-
ním. Co je na něm tak p itaž-
livé, že se mu ještě v 75 letech 
věnujete a po ád hornictvím 
intenzivně žijete?

Bude to znít jako obrovské kli-
šé, ale je to kamarádství. Je to 
kamarádství vynucené tím 
všeobecným pracovním rizi-
kem. Jeden na druhého se mu-
sí spolehnout, varovat, upo-
zornit... Když pak přijedete na 
setkání hornických měst, ať 
jsou tam lidé odkudkoli, pořád 
si s nimi máte co povídat. 

Cena eský permon ale není 
za to, že jste byl celý život 

horníkem, takových bylo a je 
mnoho. Je to ocenění toho, 
co děláte navíc, pro druhé. Co 
vás p imělo k tomu, že po vy-
fárání jste měl chu  a pot ebu 
ještě se věnovat historii, tradi-
cím...
V jisté době to začalo s hlubin-
ným hornictvím vypadat špat-
ně, mluvilo se o zavírání dolů. 
A nakonec se to i stalo. S par-
tou kamarádů jsme si řekli, že 

by byla škoda, aby po hlubin-
ném hornictví, které po tři sta 
let živilo desetitisíce lidí, nic 
nezůstalo. Tak vznikla myšlen-
ka muzea. Za strašlivých bo-
lestí, pomalu a pracně se za-
čalo rodit muzeum. Zaslouži-
lo by si větší podporu, byť ho 
podporují jak oba uhelné lo-
my v regionu, tak město. Ale 
od něj prostě nemůžeme oče-
kávat miliony. Muzeum by tře-
ba potřebovalo dát do pořádku 
jámovou budovu, ale to už jsou 
opravdu milionové částky.

Ještě p ed muzeem ale vznikl 
Spolek severo eských haví-
ů...

Nejprve jsme se začali tro-
chu hrabat v historii, studovat 
hornické zvyky. V roce 1995 
jsme se poprvé na svátek sva-
té Barbory sešli v restauraci 
Nudle v Litvínově. Z not jsme 
zkoušeli hrát hornické písnič-

ky a všem se to líbilo, a tak byl 
rok poté, na stejné akci, zalo-
žen spolek. Počet členů se bě-
hem krátké doby blížil stovce, 
což je na zájmový spolek vel-
ký počet. To se samozřejmě 
postupem času zredukova-
lo, když došlo na to, že je ob-
čas třeba něco udělat. Ale jak 
se říká, zdravé jádro zůstalo 
a pracuje dodnes. Spolek se-
veročeských havířů léta bojo-
val o to, aby ho vůbec někdo 
začal brát vážně. Nakonec se 
to povedlo a třeba město Most 
nás bere s plnou váhou. Bu-

du se teď vytahovat. Spousta 
činností, které my už bereme 
jako samozřejmost, začínají 
ostatní spolky opisovat. 

Konkrétně?
Třeba předávání světla sva-
té Barbory. To je tradice, která 
na Mostecku nebyla, takže ne-
šlo o její obnovení, ale zavede-
ní. Povedlo se. Dnes už se na to 
lidé těší, čekají na průvod, je to 
pevná součást Vánoc ve měs-
tě. Ale zpočátku nebylo jedno-
duché prosadit, aby primátor 
přišel a převzal od nás svět-
lo, které má město symbolic-
ky chránit. Nejsem věřící, ale 
pro mne je to projev úcty k na-
šim předkům, pro něž víra by-
la něco silného a významné-
ho. Některé akce, které i měly 
úspěch, jsme bohužel muse-
li z inančních důvodů opustit 
– to bylo třeba setkání hornic-
kých kapel, které se podařilo 
zorganizovat dvakrát.

A co setkání hornických 
měst ‒ nep ijde opět Most na 
adu?

Nebude to dlouho trvat - v ro-
ce 2021. No, to zas bude práce! 

(kat)
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Josef Gerthner
  75 let

  pochází z Chomutova, žije v Mostě

  studoval Hornickou průmyslovou školu v Duchcově

  má 3 děti a pět vnoučat

  od roku 1962 do roku 1999 pracoval v hlubinných do-
lech na Mostecku

  zakládající člen Spolku severočeských havířů a jeho 
předseda

  stál u zrodu Podkrušnohorského technického muzea 
v Kopistech, kde také provázel

  průvodce Uhelného safari

  v červnu 2019 obdržel od Sdružení hornických a hut-
nických spolků cenu Český permon za celoživotní dílo

Poprvé jsem sfáral před šedesáti lety
Nestor severočeského hlubinného dobývání. Tak označilo Josefa Ger-
thnera kolegium Sdružení hornických a  hutnických spolků České re-
publiky při předávání ceny Český permon. Muž, který stál u  zrodu 
hornického spolku i  muzea, si ze setkání hornických měst v  Jihlavě 
odvážel cenu za celoživotní dílo. Důlní noviny patřily mezi gratulanty.

„Součástí prohlídek byly i rekultivace, chtěli jsme lidem ukázat, 
že umíme udělat v  krajině ‚binec‘, ale umíme po sobě i  uklidit. 
Mnohdy o tom neměli ani tušení.“

„S  partou kamarádů jsme si řekli, že by 
byla škoda, aby po hlubinném hornictví, 
které po tři sta let živilo desetitisíce lidí, nic 
nezůstalo. Tak vznikla myšlenka muzea.“

Josefa Gerthnera znají návštěvníci Mostecka také jako průvodce Uhel-
ného safari. 

O iciální název společné čes-
ko-německé nominace zní 
Hornický region Erzgebir-
ge/Krušnohoří a tvoří jej 
22 součástí. Pět se nachá-
zí na české straně Krušno-
hoří, sedmnáct v soused-
ním Sasku. Českou část re-
prezentují Hornická krajina 
Jáchymov, Hornická krajina 
Abertamy – Boží Dar – Hor-
ní Blatná, Rudá věž smrti ve 
Vykmanově, Hornická kraji-
na Krupka a Hornická kraji-
na Mědník. A právě posledně 
jmenovaná část je důvodem 
radosti havířů na Mostec-
ku. Ještě donedávna byla to-
tiž štola Marie Pomocná ma-
jetkem mosteckého Spolku 
severočeských havířů, kte-
rý ji v loňském roce pomáhal 
slavnostně znovu otevřít pro 
veřejnost.   

„Z přijetí hornických památek 
na seznam UNESCO máme sa-
mozřejmě velkou radost a při 
této příležitosti jsme měděnec-
kou štolu předali do užívání 
spolku Rudné doly Mědník, kte-
rý je tím nepovolanějším, aby 
se o její chod co nejlépe sta-
ral,“ konstatoval Zbyněk Jakš, 
předseda mosteckého spolku. 
Spolupráce mosteckých haví-
řů s kolegy z Měděnce ale zů-
stává velmi úzká, měděnečtí 
jsou členy mosteckého spolku 
a účastní se společných hor-
nických akcí. „Jsme propojeni 
i prostřednictvím Podkrušno-
horského technického muzea, 
kde máme expozici věnova-
nou rudnému dobývání, a prá-
vě okolí Mědníku je jedinečnou 
ukázkou dobývání rud na seve-
ru Čech,“ doplnil Jakš. Na sva-
zích Mědníku se nachází více 

než 80 šachet a štol. Kolem ro-
ku 1520 bylo na úpatí vrchu 
založeno horní město Mědě-
nec. Oblast nabízí množství 
turisticky atraktivních cílů, 
třeba zmiňovanou štolu Ma-
rie Pomocná, která je nejstar-
ší štolou zprovozněnou pro 
veřejnost v Rakousko - Uher-

sku, pro turisty byla otevře-
na v červnu 1911. Na jihozá-
padním svahu Mědníku se na-
chází štola Země zaslíbená, 
kde se dochovaly pozůstatky 
středověkých dobývacích me-
tod, včetně takzvaného kruše-
ní, které dalo název Krušným 
horám. 

Zápis na seznam světového 
dědictví UNESCO je pro čes-
ko-německý projekt potvrze-
ním světové hodnoty Kruš-
ných hor. Pro Českou repub-
liku se navíc jedná o první 
úspěšný zápis na seznam kul-
turního dědictví po 16 letech. 

(red)

Krušnohorské památky jsou na seznamu UNESCO
Hornické památky Krušnohoří na saské i čes-
ké straně hranice byly v červenci zapsány na 
seznam světového dědictví UNESCO. Ačkoli 
mezi nimi není žádná památka přímo z regio-
nu, radovat se mohou i na Mostecku. 

Takto to u měděnecké štoly Marie Pomocná vypadalo vloni v ervenci p i jejím znovuotev ení pro ve ejnost. 
Foto: Archiv DN

Nejen hornické památ-
ky ale také Národní hřeb-
čín v Kladrubech nad La-
bem patří od července na 
seznam kulturního dědic-
tví UNESCO. Řadu let s ním 
i s obcí Kladruby spolu-
pracuje chvaletická elek-
trárna. 
Sev.en EC přispěla obci na 
obnovu zeleně. Během dvou 
let jí věnovala 400 tisíc ko-
run.  Na výsadbu stromů vě-

novala před čtyřmi lety 187 
tisíc také hřebčínu. 
Elektrárna dlouhodobě pod-
poruje také sportovní činnost 
hřebčína. Stala se pravidel-
ným partnerem každoročních 
dubnových závodů spřeže-
ní Rudolfův pohár nebo Ligy 
škol a skokových závodů, kte-
rou rovněž každý rok pořádá 
Střední odborná škola chovu 
koní a jezdectví Kladruby nad 
Labem.                                 (red)

První srpnový týden bude 
mostecký Benedikt patřit 
malířům. Desítka výtvarní-
ků zde bude tvořit v rámci 
akce nazvané Barevný Be-
nedikt. 
„Zůstáváme věrní zaběhnuté-
mu modelu, který jsme zvolili 
před lety. Pozvali jsme tedy de-
set výtvarníků, mezi nimi tra-
diční hosty, jako jsou Josef Zed-
ník, Milan Rehák nebo Martin 
Ptáček, a také mladé malíře, 
kteří ještě studují nebo ma-
jí krátce po studiích,“ vysvět-
lil za organizátory Jan Čepe-
lák. Důležitý v tomto případě 
není věk, případně akademic-
ké vzdělání, ale vztah k tomu-
to regionu a chuť během týd-
ne společně s kolegy něco vy-
tvořit. 
„Práci malířů neomezujeme 
žádnými tématy, půjde o vol-

nou tvorbu, záleží na každém 
z nich, jak se nechá inspirovat 
a co se rozhodne zpracovat. 
Ostatně na práci malířů se mo-
hou Mostečané přijít na Bene-
dikt podívat jako každý rok,“ 
doplnil Čepelák. 
Vyvrcholením Barevného Be-
nediktu bude vernisáž vý-
tvarných děl spojená se sym-
bolickou aukcí. Výtvarníci na 
ní mohou představit kromě 
prací, které vzniknou během 
mostecké akce i dřívější dí-
la. Veřejnosti se prostory Be-
nediktu, které se pro tuto pří-
ležitost promění ve výstavní 
síň, otevřou ve středu 7. srp-
na ve 14:00 hodin. Aukce vý-
tvarných děl začne v pozděj-
ších odpoledních hodinách. 
Tradičním partnerem je Vr-
šanská uhelná. 

(red) 

Uznání se dostalo i hřebčínu

Benedikt bude barevný

„Nebyl to žádný speciální zá-
měr, jen se nám to tak hezky 
sešlo, navíc státní svátek a tím 
i volný den přilákal poměrně 
hodně návštěvníků,“ pozna-
menal Alois Macháč, starosta 
Polerad. Už ve čtvrtek se ne-
jen místní mohli sejít na po-
leradském fotbalovém hřišti, 
kde je čekaly fotbalový zápas 
staré gardy Polerad, zakon-
čení řezbářského sympozia 

a představení letošních vý-
tvorů a také promítání ilmu. 
O den později se na stejném 
místě návštěvníci mohli po-
bavit při vystoupení nejrůz-
nějších hudebních skupin ne-
bo soutěžích pro děti. Nechy-
běly ani pouťové atrakce. 
Zatímco v předešlých něko-
lika letech řezbáři vytváře-
li během týdenního sympo-
zia sochy pro obecní dřevěný 

betlém, letos se zadání změ-
nilo. „V bezprostředním sou-
sedství bývalého statku vy-
růstá nové multifunkční hřiš-
tě, které bychom chtěli na 
podzim otevřít, řezbáři pro-
to vyráběli výtvory se vzta-
hem právě k tomuto místu,“ 
vysvětlil starosta. Jedna ze 
soch tak například drží čin-
ku. U vznikajícího hřiště na-
jde uplatnění i zbrusu nová 
lavička. 
Objekt bývalého statku, kte-
rý obec získala do svého ma-
jetku, by se měl postupně 
dočkat rekonstrukce a v bu-
doucnu se sem zřejmě přesu-
nou i obecní slavnosti.  

(red)   

Dřevěné sochy ozdobí nové hřiště
Poleradské slavnosti se letos rozšířily na dva 
dny. Nechyběly dřevěné sochy, které řezbá-
ři vyrobili během sympozia, jež slavnostem 
předchází. Tradičním partnerem akce je Vr-
šanská uhelná. 

Letošní d evěné sochy z Polerad tentokrát najdou místo nap íklad u nového multifunk ního h iště. Foto: (pim)
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI

Sev.en Energy hledá nové zaměstnance
společnost Severní energetická hledá:

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ 

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uve-
dené pozici:

  údržba a opravy silnoproudých zařízení 
úpravárenské technologie

  údržba a opravy elektroinstalace objektů

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání: v oboru elektro s maturitou, ne-

bo vyučen 
  min. § 6 do 1000V vyhl. 50/1978, nad 

1000V výhodou
  orientace ve výkresové dokumentaci
  velmi dobrý zdravotní stav 

Nabízíme:
  mzdové zařazení do 5. tarifního stupně 

s garancí meziročního nárůstu dle kolek-
tivní smlouvy

  prémiové ohodnocení
  iremní bene ity 
  smlouvu na dobu určitou s reálným před-

pokladem prodloužení na dobu neurčitou
  pracovní dobu v ranních směnách (6:00 

– 14:00 hod.) nebo ve směnném provozu 
12hodinové směny ranní, noční, 2 dny vol-
na - zde pak příplatky

Nástup možný dle dohody. Pracoviště: Sever-
ní energetická - Úpravna uhlí Komořany. Bliž-
ší informace: Libor Poncar, tel. 478 004 751. Pí-
semné přihlášky formou životopisu zasílejte na 
e-mail: v.stefanek@7group.cz  nebo poštou na 
adresu: Vladimír Štefánek, Coal Services a.s., V. 
Řezáče 315, 434 67 Most

společnost Vršanská uhelná hledá:

MECHANIK 
ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uve-
dené pozici:

  údržba a opravy různých typů slaboprou-
dých zařízení 

  údržba, opravy a instalace bezpečnostních 
kamer a kamerových systémů

  údržba, opravy a instalace elektronických 
zabezpečovacích systémů

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání: ÚSO nebo SŠ – obor elektro - sla-

boproud, elektronik, automatizace, měřicí 
a regulační technika, IT technika

  min. § 5 do 1000V  vyhl. č. 50/1978
  znalost slaboproudu, elektroniky, kamero-

vých systémů, elektronických zabezpečo-
vacích systémů

   řidičský průkaz skupiny B podmínkou
  alespoň 3 roky praxe v oboru
  schopnost samostatné činnosti
  velmi dobrý zdravotní stav – smyslová 

zdravotní způsobilost, práce ve výškách, 
práce v noci, možnost práce ve směnovém 
provozu

Nabízíme:
  mzdové zařazení do 6. tarifního stupně 

s garancí meziročního nárůstu dle kolek-
tivní smlouvy

  iremní bene ity 
  smlouvu na dobu určitou s reálným před-

pokladem prodloužení na dobu neurčitou
  pracovní dobu v ranních 8hodinových smě-

nách, po zapracování možnost nepřetržité-
ho provozu (směny ranní, noční, volno, vol-
no, nebo ranní, ranní volno, volno) - zde 
pak příplatky

Nástup možný dle dohody. Pracoviště: Vršanská 
uhelná (lokalita Čepirohy). Bližší informace: Ing. 
František Peterka, tel. 606 603 919. Písemné 
přihlášky formou životopisu zasílejte na e-mail: 
v.stefanek@7group.cz  nebo poštou na adresu: 
Vladimír Štefánek, Coal Services a.s., V. Řezáče 
315, 434 67 Most

společnost Coal Services hledá:

ELEKTROMECHANIK
s náborovým příspěvkem 50 000 Kč

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uve-
dené pozici:

  kontrola, údržba a opravy různých typů za-
bezpečovacích zařízení WSSB Export; GS 
II., III.; AŽD; MODEST; kabelových rozvodů 
v kolejové dopravě 

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání: SOU nebo SŠ – obor elektro – sla-

boproud 
  min. § 5 Vyhl. č. 50/1978
  praxe přímo na zabezpečovacím zařízení 

výhodou
  velmi dobrý zdravotní stav – smyslová zdra-

votní způsobilost, práce ve výškách
  spolehlivost, odpovědnost, důslednost

Nabízíme:
  náborový příspěvek ve výši 50 000 Kč – jen 

v případě splnění kvalif. předpokladů vzdě-
lání a Vyhl. 50/1978

  platové ohodnocení odpovídající zařazení 
do 6. tarifního stupně 

  iremní bene ity 
  smlouvu na dobu určitou s předpokladem 

prodloužení na dobu neurčitou
  pracovní dobu Po – Pá v ranních 8hodino-

vých směnách (6:00 – 14:00)

Nástup možný ihned nebo dle dohody. Pracoviš-
tě: okres Most. Bližší informace: Otakar Kadlec, 
tel. 478 004 742; 602 714 543. Písemné přihláš-
ky formou životopisu zasílejte na e-mail: v.ste-
fanek@7group.cz nebo poštou na adresu: Vla-
dimír Štefánek, Coal Services a.s., V. Řezáče 315, 
434 67 Most

Otec Jan přichází na Červený 
Hrádek roku 1687. Nestěhu-
je se zdaleka, dosud pracoval 
pro hraběte Thuna v Klášter-
ci nad Ohří, kterému vytvo-
řil rozsáhlou sochařskou vý-
zdobu zámku i města. Na 
Červeném Hrádku má Jan za 
úkol vyzdobit pro Ferdinan-
da Maxmiliána Hrzána právě 
zrekonstruovaný zámek. Ro-
dina Brokoffů strávila na čer-
venohrádeckém panství dva 
roky a v září 1688 se zde na-
rodil druhorozený syn Ferdi-
nand. Brokoff si zřejmě svých 
zaměstnavatelů vážil. Zatím-
co mladší bratr Michal Jan Jo-
sef, který se narodil v Klášter-

ci, dostal jméno po Michalu 
Osvaldu Thunovi, Ferdinand 
nosil jméno Maxmilián.
Brokoffovi se z Červené-
ho Hrádku přesunuli do Pra-
hy, kde se ze sochařské rodi-
ny nejvíce proslavil Ferdinand 
Maxmilián. Studoval nejprve 
u svého otce a poté také u so-
chaře Andrease Guiteinera. Ve 
věku kolem dvaceti let se osa-
mostatnil, i když je někdy ob-
tížné rozlišit, který z Brokof-
fů je autorem konkrétní sochy, 
neboť často vystupovali jako 
rodinná dílna.
Pracoval na zakázkách ve Víd-
ni i Polsku, pro nás ale nejzná-
mějším dílem zůstávají sochy 

na Karlově mostě. Brokoffo-
vi je připisováno autorství či 
spoluautorství devíti z nich. 
Na jedné plastice zřejmě na-
jdeme i sochařův autoportrét 
– mladíka s knihou na souso-
ší sv. Františka Xaverského. 
Je však třeba podotknout, že 
sochy na mostě jsou většinou 
kopiemi, originály jsou ulo-
ženy v Lapidáriu Národního 
muzea. Další sochy Ferdinan-
da Maxmiliána jsou rozmís-
těny po celé Praze, na Hrad-
čanech, Malé Straně a ve Sta-
rém Městě. 
My ale za Brokoffem nemusí-
me cestovat do Prahy. Z dílny 
rodiny Brokoffů pochází pís-
kovcové plastiky živlů – Země, 
Vzduchu, Vody a Ohně, kte-
ré původně zdobily renesanč-
ní radnici na I. náměstí staré-
ho Mostu. Od té doby se sochy 
několikrát stěhovaly a dnes si 
je můžete prohlédnout u mos-
teckého magistrátu. Vznikaly 
v letech 1715 až 1718, což je 
rok smrti otce Jana, je pravdě-
podobné, že na sochách pra-

covali jeho sy-
nové. Jisté je 
autorství Ferdi-
nanda Maxmi-
liána v případě 
duchcovského 
oltáře sv. Kří-
že z roku 1725. 
I ten se stěhoval 
a dnes je k vidě-
ní v moderním 
pavilonu v zá-
meckém parku 
společně s další-
mi slavnými dí-
ly jeho současní-
ků – sochaře Ma-
tyáše Bernarda 
Brauna a malíře 
Václava Vavřince 
Reinera.
Ani Ferdinan-
du Maxmiliáno-
vi se nevyhnula 
nemoc sochařů. 
Trpěl soucho-
tinami vyvolanými zapráše-
ním plic. Zemřel na ně, stejně 
jako otec i bratr, v březnu ro-
ku 1731 v Praze. Pohřbeni by-

li společně u kostela svatého 
Martina na Starém Městě, kde 
je pamětní deska a busta s je-
ho podobou.                        (kat)

Slavný barokní sochař dostal jméno po majiteli Červeného Hrádku
Ferdinand Maxmilián Brokoff (1688 - 1731)

Jeden z  nejvýznamnějších barokních socha-
řů, jehož dílo obdivují turisté z celého světa na 
Karlově mostě, se narodil pod Krušnými hora-
mi. Jeho otec, taktéž sochař, pracoval tehdy 
na výzdobě zámku Červený Hrádek u Jirkova. 
Sochy umělecké rodiny Brokoffů si můžete 
prohlédnout i v Mostě.

Náhrobní busta Ferdinanda Maxmiliána Brokof-
fa v Praze.

Život svatého Prokopa je do 
značné míry opředený legen-
dami. Datum jeho narození 
není jisté, ale historici se sho-
dují, že měl výborné slovan-
ské vzdělání. Prokazatelně 
byl prvním opatem sázavské-
ho kláštera, kde se sloužily 
slovanské bohoslužby dokon-
ce ve staroslověnštině. Byl že-
natý a měl syna a ví se přes-
né datum jeho úmrtí 25. břez-
na 1053.
Nejznámější legenda z Proko-
pova života se váže k jeho se-
tkání s knížetem Oldřichem, 
kterého měl k sídlu poustev-
níka zavést jelen. Na knížete 
měl světec udělat velký do-
jem, takže mohl už roku 1032 
založit v údolí řeky Sázavy 
slavný klášter. V roce 1035 
se Prokop stal jeho prvním 

opatem. Po smrti byl Prokop 
za vlády Přemysla Otakara I. 
a římského papeže Inocen-
ce III. svatořečen 4. července 
1204. Právě k datu svatořeče-
ní se váže jeho letní svátek. 
Svatý Prokop začal jako hor-
nický patron nahrazovat sva-
tou Barboru od poloviny 
19. století. Jako ryze český 
patron se měl postupně pro-
sazovat zejména v oblastech 
s česko-německým obyvatel-
stvem. Svým stylem života byl 
chudému hornickému oby-
vatelstvu blízký. Oslavy jeho 
svátku se vžily také díky let-
nímu datu, navíc v blízkos-
ti svátků Cyrila a Metoděje. 
Hornické parády k uctění sva-
tého Prokopa se lišily jen mi-
nimálně od těch určených je-
ho ženskému protějšku.  

Z památek zasvěcených svaté-
mu Prokopovi stojí za zmínku 
dvojice kostelů, které se nachá-
zejí na Mostecku a v nejbližším 
okolí. První stojí prakticky pří-
mo v centru obce Volevčice, na 
dohled od elektrárny Počera-
dy. Původně tu již ve 14. století 
stával gotický kostel sv. Havla, 
ze kterého se zachovala pouze 
mohutná hranolová věž. Roku 
1840 k ní byla přistavěna no-
vá svatyně a kostel byl upraven 
do novorománského stylu. Od 
té doby nese kostel jméno hor-
nického patrona, ačkoli sama 
obec byla vždy zaměřena vý-
hradně na zemědělství. 
Druhý kostel svatého Proko-
pa stojí jen kousek za hranice-
mi mosteckého regionu, v Bla-
žimi. Také tady stával kostel už 
od 13. století. V letech 1777–
1781 byl zřejmě na jeho místě 
vystavěn nový, barokní kostel. 
Za skutečně hornickým koste-
lem svatého Prokopa zájem-
ci musí vyrazit o trochu dále, 
do Krupky na Teplicku. Zbylo 
z něj však už jen torzo u silni-
ce na Teplice. První písemné 
zmínky o nejstarším hornic-
kém kostele pocházejí z roku 
1331. Konečnou podobu získal 

po přestavbě roku 1676, ve-
řejnosti přestal sloužit v roce 
1891. Veškeré jeho vnitřní vy-
bavení vzalo za své při požáru 
v roce 1939, částečnou rekon-
strukcí torzo kostela prošlo 
v polovině devadesátých let.  
Podobu hornického patro-
na připomínají dvě sochy pří-
mo v Mostě. První z roku 1723 
pochází od neznámého auto-
ra a původně stála v Souši. Na-

konec ale po několika stěhová-
ních našla své de initivní místo 
v centru města mezi budovami 
kulturního domu Repre a i-
nančního úřadu. Ani autora 
druhé sochy svatého Prokopa 
z roku 1738 neznáme. Pochá-
zí z obce Vršany a od konce ro-
ku 2009 stojí na „náměstíčku“ 
v ulici Prokopa Holého ve čtvr-
ti Zahražany. 

(red)

Místa zasvěcená hornickému patronovi najdete i v okolí
Svatí Prokop a  Barbora patří mezi hornické 
patrony. Zatímco ženskou zastánkyni havířů 
znají prakticky všichni, svatý Prokop, který 
slaví svátek v  červenci, zůstává trochu v  po-
zadí. Přitom na Mostecku najdete památky 
zasvěcené tomuto ryze českému hornickému 
patronovi. 

Více o volných místech na www.7energy.com

Firemní benefity pro všechny poptávané profese 
13. plat

příspěvek na stravování
2 týdny dovolené navíc (celkem 30 dnů) 

 Po zapracování navíc: 
příspěvek na penzijní připojištění (minimálně 550 Kč měsíčně)

program Zdraví (karta Bene ity v hodnotě 10 500 Kč/rok s možností čerpání na dovolenou, sport. zařízení, léky, kulturu a další)

Z hornického kostela svatého Prokopa v Krupce zbylo do dneška pou-
ze torzo. Foto: Archiv DN
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Měděnecké Krušení bylo letos o něco slavnostnější
Sedmé Měděnecké Krušení bylo letos o něco 
slavnostnější. Oslavovalo se zároveň zapsání 
krušnohorských památek na seznam světové-
ho kulturního dědictví UNESCO. Na sever Čech 
se sjeli zástupci českých hornických spol-
ků, kteří v  průvodu prošli obcí, aby společně 
u informačního centra zavzpomínali na kole-
gy, kteří se slavnostního okamžiku nedožili. 
V  rámci doprovodného  programu si zájemci 
mohli prohlédnout záchranářskou techniku, 
včetně vybavení mosteckých báňských zá-
chranářů. Oslavy zakončila večerní zábava. 

Měděnec vydal nové turistické známky. Pok til je fará  spolu s hornickými patrony svatým Prokopem a sva-
tou Barborou. 

Měděneckého Krušení se pravidelně ú astní zástupci hornických spolků z celých ech. P ijeli i z Abertam. 
Tamní důl sv. Mauritius je od letoška také na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. 

Kaple Neposkvrněného po etí Panny Marie stojí na vrchu Mědník už od 17. století. I ona pat í do seznamu UNESCO. Místní by ji chtěli oživit a více p iblížit ve ejnosti.  Foto: 4x (pim)

Kdo chtěl, mohl si prohlédnout výstavu minerálů z Krušných hor 
a okolí. 
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