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Svatá Barbora v doprovodu bá ských záchraná ů, permoníků a s průvodem horníků s kapelou opět prošla Mostem a p edala zástupcům města kouzelné světlo, které by mělo zdejší 
obyvatele chránit p ed vším zlým po celý p íští rok.  Spolek severo eských haví ů udržuje tradici pochodu se světlem haví ské patronky svaté Barbory, aby měli Moste ané možnost si 
p ipomenout zvyky i písně horníků, kte í k tomuto regionu odedávna pat í. Foto: (pim)

Za každého svého zaměst-
nance vysadí společnos-
ti ze skupiny  Sev.en Ener-
gy jeden strom. Postupně 
porostou zaměstnanecké 
stromy ve všech lokalitách, 
kde skupina Sev.en Energy 
působí. S nově vysazený-
mi stromy se společnosti 
připojí k iniciativě „Sází-
me budoucnost“. Prvních 
2935 dřevin už roste na 
Slatinické výsypce.
Remízek na Slatinické výsyp-
ce, který je v dohledu od vy-
hlídky a v blízkosti cyklos-
tezky, která tudy vede, byl 
vysazen během několika po-
sledních listopadových dnů. 
„Jedná se o akci nad rámec zá-
konem stanovené povinnos-

ti rekultivovat území po těž-
bě, proto byla hrazena přímo 
z nákladů společnosti. Vysa-
dili jsme původní druhy dře-
vin, které budou v krajině lépe 
prosperovat. O mladé rostliny 
budeme ještě několik let pečo-
vat. Před zvěří chrání stromky 
oplocenka,“ popsal zaměst-
nanecký remízek Stanislav 
Brož, vedoucí rekultivací Vr-
šanské uhelné. Remízek má 
především krajinotvorný vý-
znam, v budoucnu se stane 
zelenou oázou a vhodným 
útočištěm pro drobnou zvěř, 
ptáky a hmyz. Zaměstna-
necký remízek bude mít ta-
ké svůj název. Vybrat ho mo-
hou sami zaměstnanci. Své 
návrhy můžete do konce led-

na posílat do redakce Důlních 
novin. 
Těžební společnosti na Mos-
tecku od roku 1960 již ukončily 
asi pět tisíc hektarů rekultiva-
cí. Od roku 1993 jsou náklady 
na rekultivace hrazeny z po-
stupně vytvářené inanční re-
zervy a společnosti vynaložily 
z této rezervy na obnovu kra-
jiny 3,85 mld. korun. Na rekul-
tivovaných plochách těžebních 
společností Vršanská uhelná 
a Severní energetická přiby-
lo během letošního podzimu 
bezmála čtyři sta tisíc nových 
stromů. Těžební společnosti se 
tak připojily k iniciativě „Sází-
me budoucnost“, ve které jsou 
v současné době nejaktivněj-
ším účastníkem.                   (red)

Zaměstnanci mají remízek

Během uplynulého měsí-
ce dron upozornil na hrozící 
nebezpečí v osmi případech. 
Navíc odhalil černou sklád-
ku nebo poničenou výstraž-
nou ceduli. 
Dron už nalétal přes 800 ho-
din a na svém kontě má bez-
mála 2 100 vzletů. Nejčastěji 
se „nalétávají“ linky dálkové 
pásové dopravy, kde se po-
mocí termokamery kontrolu-
je, zda se nezahřívají válečky. 
V listopadu se podařilo od-

halit dva přehřáté díly na do-
pravníku, které by bez včas-
ného zásahu začaly hořet. 
Stejným způsobem se dohlí-
ží i na zápary. Termokame-
ra dokáže odhalit prohořívá-
ní pod povrchem, které okem 
není vidět. Takových zápa-
rů v minulém měsíci dron 
zaznamenal šest. Využívají 
ho i hlubináři k monitorová-
ní množství uhlí vytěženého 
z chodbic.  

(red)

Dron chrání před požáry
Dron, který už dva roky létá nad lomem ČSA, 
monitoruje nejen postup těžby, ale dokáže 
také včas odhalit hrozící požár nebo poruchu 
dálkového pásového dopravníku. 
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Prohlédli si práci řezacího 
stroje CNC Vanad, který z hut-
ního materiálu vyrobil před-
měty nejrůznějších tvarů pod-
le technických nákresů, jež si 
studenti připravili během te-
oretického vyučování. Spo-
lupráce těžební společnosti 
a střední školy má podpořit 
technické vzdělávání a zapo-
jením studentů do praxe pří-
mo ve výrobě zatraktivnit stu-
dium těchto oborů. „Technické 
obory jsou pro studenty ná-
ročné a je velmi těžké vzbudit 
a hlavně udržet jejich zájem 
o probíranou látku. Každou 
praxi, při které si studenti mo-
hou osahat a prohlédnout to, 
co se v hodinách učíme, velmi 
vítám,“ uvedl Martin Makov-

ský, učitel technických oborů 
z velebudické školy.  „Podob-
né akce, jako byla dnešní ex-
kurze, pořádáme především 
proto, abychom u mladých li-
dí vzbudili zájem o techniku. 
V současné době je po absol-
ventech technických oborů vel-
ká poptávka a máme o ně sa-
mozřejmě zájem i u nás. Když 
se kluk nadchne pro obor už na 
střední škole, je pravděpodob-
né, že u něj zůstane a v regio-
nu přibyde další technik hleda-
jící uplatnění. To je důvod, proč 
se snažíme, aby studenty učení 
bavilo a exkurze spojené s pra-
xí jim v naší irmě umožňuje-
me,“ vysvětlil Petr Procházka, 
technický ředitel těžebních 
společností Sev.en Energy. 

Stroj v hale strojní údržby v lo-
kalitě Hrabák Vršanské uhel-
né využívá údržba v obou tě-
žebních společnostech, včetně 
úpravny uhlí. Obsluhu obstará 
jeden proškolený člověk, který 
je ve spojení s technology. „Stu-
denti během vyučování připra-
vili výkresovou dokumentaci. 
Obsluha stroje ji převedla v pří-
slušném softwaru a odeslala ji 
přímo do paměti stroje. Studen-
tům jsme na místě vysvětlili po-
stup výroby jimi navržených 
dílů. Vyřezané díly si studenti 
mohli odnést,“ popsal Přemy-
sl Duchoslav, technolog strojní 
údržby Vršanské uhelné.  
Řezací stroj CNC Vanad umí 
ze železa vyřezat potřebný ná-
hradní díl s maximální přes-
ností. Strojní údržbě těžeb-
ních společností skupiny Sev.
en Energy tak může ušetřit 
spoustu práce i peněz.  Pracu-
je na podobném principu jako 
plotr, jen kyslíko - acetyleno-
vým plamenem vyřezává z že-
leza přesně zadané díly.    (red)

Studenti zkoušeli řezací stroj
Studenti třetího ročníku maturitního oboru 
mechanik seřizovač z  mostecké střední školy 
technické dostali možnost vyzkoušet si své te-
oretické znalosti v  praxi v  provozu Vršanské 
uhelné ze skupiny Sev.en Energy.

V dílně strojní údržby na Hrabáku si studenti prohlédli, jak ezací stroj vyrábí díly podle jejich návrhů. Foto: (pim)

 „Zásadní změnou je, že zmi-
zí papírová neschopenka, kte-
rou museli zaměstnanci doru-
čit zaměstnavateli. Co se však 
zavedením eNeschopenky ne-
změní, je nutnost informovat 
svého zaměstnavatele o pra-
covní neschopnosti. Každý za-

městnanec musí po návštěvě 
u lékaře tak jako dosud ozná-
mit na své pracoviště nadří-
zenému, že je v pracovní ne-
schopnosti,“ vysvětlila Lenka 
Lůžková, vedoucí Zaměstna-
neckého centra. U pracov-
ních neschopností z roku 

2019 a ve výjimečných pří-
padech lékař vystaví i v ro-
ce 2020 papírovou nescho-
penku. Tento papírový do-
klad o pracovní neschopnosti 
je zaměstnanec povinen do-
ručit svému zaměstnavateli 
a oznámit svému nadřízené-
mu, že je v pracovní neschop-
nosti.
Každý zaměstnanec musí lé-
kaři nahlásit správný ná-
zev zaměstnavatele, který je 
uveden například na výplat-
ním proužku. Nově nastu-
pující zaměstnanci dostávají 
zaměstnanecké karty, kde je 
uveden název a nově i IČO za-
městnavatele. Nové zaměst-

nanecké karty 
tak ulehčí lékaři 
určení správné-
ho názvu zaměst-
navatele. V minu-
losti se stávalo, 
že až třetina ne-
schopenek mě-
la špatně vypl-
něnou kolonku 
zaměstnavatele. 
Tím, že zaměst-
nanec přijde k lé-
kaři se svou za-
městnaneckou kartou, na 
které má IČO zaměstnava-
tele, už by se nemělo stávat, 
že elektronická neschopenka 
bude odeslána jinam. Zabrání 

se tím mnoha komplikacím. 
Výměna zaměstnaneckých 
karet bude probíhat postup-
ně, jako první s ní začali ve 
Vršanské uhelné.              (pim)

Papírová neschopenka zmizí, povinnosti zůstanou 
eNeschopenka, systém, který má od ledna 
elektronicky propojit a zjednodušit komunika-
ci mezi lékaři, zaměstnavateli a Českou sprá-
vou sociálního zabezpečení (ČSSZ), se částečně 
dotkne i zaměstnanců skupiny Sev.en Energy. 
Povinnost nahlásit pracovní neschopnost zů-
stane zachována. 

Zaměstnanecké karty budou nově obsahovat 
I O zaměstnavatele, léka  tak lépe identifi ku-
je správný název zaměstnavatele. 

Nominace pro Sev.en EC 
Již podeváté budou v Pardu-
bickém kraji oceňovány mi-
mořádné počiny a aktivity 
dobrovolníků, neziskových or-
ganizací a společensky zod-
povědných irem. Letos přišlo 
162 návrhů na nominace ve 
všech třech kategoriích. Mezi 
společensky odpovědnými ir-
mami byla nominována i Sev.
en EC.         (kapr)

Důlní noviny se změní na 
SEV.ENOVINY
Od příštího roku se Důlní no-
viny přejmenují na SEV.ENO-
VINY. Vítězem soutěže o nový 
název skupinového měsíčníku 
se stal Libor Homola z Teplár-

ny Kladno. Jeho návrh se nej-
více podobal výsledné podobě 
názvu, která nakonec prošla 
mírnou úpravou. Libor Ho-
mola tak získává poukaz pro 
dvě osoby na víkendový pobyt 
v hotelu Emeran na Klínech 
s využitím volnočasové aktivi-
ty podle aktuální sezonní na-
bídky (bobová dráha apod.). 
Návrhů na nový název Důlních 
novin přišla téměř stovka. Re-
kordmanem byl soutěžící, kte-
rý poslal více než dvacet mož-
ných názvů iremního periodi-
ka. Někteří pracovali s velkou 
dávkou fantazie, jiní své návr-
hy zpracovali i gra icky. Děku-
jeme všem, kteří se do soutě-
že zapojili.                               (red)

STRUČNĚ

Protože jsou automobilo-
vé spalovací motory zejmé-
na v městských aglomeracích 
největším znečišťovatelem 
ovzduší, rozhodli se v kladen-
ské a zlínské teplárně využít 
příležitosti a díky operačnímu 
programu Podnikání a inovace 
pro konkurenceschopnost po-

řídili dva užitkové elektromo-
bily Citroen Berlingo Furgon 
SX Electra. Oba už úspěšně od 
října 2018 slouží pracovníkům 
údržby jak v kladenské, tak 
zlínské teplárně. Tento projekt 
je spolu inancován Evropskou 
unií - Evropským fondem pro 
regionální rozvoj.                 (mč)

Údržba tepláren 
jezdí elektromobily

Dvojice vozů Citroen Berlingo Furgon SX Electra úspěšně slouží údržbě 
tepláren v Kladně a Zlíně. Foto: Archiv Teplárna Kladno

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
je před námi konec dalšího roku, ve kterém jsme si nejen my v energe-
tice a hornictví prošli celou řadou změn. 
Do letoška jsme vstupovali jako silná, zkonsolidovaná energetická sku-
pina Sev.en Energy, která měla a stále má ambice být důležitým hrá-
čem na energetickém trhu. To jsme ostatně potvrdili i novými akvizi-
cemi, kterými se v tuzemsku staly teplárny v Kladně a Zlíně, zároveň 
jsme převzali 50 % akcií v nadnárodní energetické společnosti Inter-
Gen a tím také podíl v pěti elektrárnách v Británii a Austrálii. 
Stále ale musíme obhajovat svou roli a pozici na trhu, který není tra-
diční energetice nakloněn a tlak na odklon od uhlí je stále silnější. Sa-
mi jsme se letos několikrát stali terčem aktivistů, kteří se oháněli hes-
ly o okamžitém zastavení těžby a odstavení hnědouhelných elektráren. 
Nejen oni sami, ale každý realisticky uvažující člověk jistě velmi dobře 
ví, že česká energetika ani teplárenství se bez zdejšího uhlí ještě něja-
ký čas neobejdou.
To neznamená, že bychom se bránili přijmout fakt, že těžba uhlí jednou 
skončí. Již několikátým rokem probíhá útlum v lomu ČSA, kde letos de-
initivně skončila těžba skrývky a nyní už se soustředíme pouze na co 

nejefektivnější vytěžení zbývajících zásob uhlí. Dotěžené plochy už se 
pilně rekultivují, takže na mnoha místech v okolí lomu ČSA vznikla no-
vá krajina, která bude opět sloužit zdejším obyvatelům. 

V těžební lokalitě Vršany letos pokračo-
val jeden z největších investičních pro-
jektů posledních let - přeložky inženýr-
ských sítí a produktovodů v  Hořanském 
koridoru, který je naprosto klíčový pro 
těžbu v budoucích letech. 
Ačkoli rok 2019 ještě není zcela za námi, 
troufnu si tvrdit, že se nám všechny je-
ho nástrahy a úskalí podařilo překonat 
se ctí a úspěšně a bylo to především zá-
sluhou vás, zaměstnanců všech společ-
ností skupiny Sev.en Energy. Stálo nás 
to mnohdy spoustu sil a námahy, ale vě-
řím, že se nám všem na konci roku poda-
ří strávit příjemný a klidný čas s rodina-
mi a načerpáme dostatek energie do no-
vého roku. Dovolte mi poděkovat vám za práci v letošním roce a popřát 
hodně štěstí a především pevné zdraví. 

Vladimír Rouček,
generální ředitel těžebních společností Sev.en Energy

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
letošní rok byl u nás v elektrárně nabitý pozitivními událostmi. V led-
nu tým vědců z Přírodovědecké fakulty vyhodnotil unikátní měření 
za pomoci vzducholodi a potvrdil, že odvádění spalin přes chladicí 
věže významně redukuje možné dopady emisí z elektrárny Chvaleti-
ce na zdraví obyvatel. 
A pak už to šlo ráz na ráz. V celém regionu jsme se podíleli na obnově 
zeleně, rozvoji mládeže, sportovních klubů a kulturních akcí, v červ-
nu jsme odvrátili výpadek dodávek elektřiny ve středních Čechách, 
když jsme napájeli celou východní část regionu v ostrovním provozu, 
a v září jsme na speciálním dnu otevřených dveří oslavili 40 let elek-
trárny od ukončení výstavby. 
V závěru roku získala vodní elektrárna Dlouhé stráně certi ikaci na 
start ze tmy pomocí podání napětí naší elektrárně a následně se nám 
podařilo na všech výrobních blocích dokončit instalaci selektivní ne-
katalyktické redukce, která významně snižuje emise oxidů dusíku. 
Do roku 2020 tedy vstoupíme se vztyčenou hlavou a dobrým poci-
tem jako provozovatel, který toho udělal opravdu hodně pro stabilitu 

energetické soustavy ČR i pro snížení 
dopadu provozu na životní prostředí. 
Pevně věřím, že budeme i v následují-
cím období pokračovat stejným smě-
rem, a jak se budou postupně projevo-
vat pozitiva právě probíhající ekologi-
zace výroby, o správnosti této cesty 
přesvědčíme i ty, kdo proti ní protes-
tují. 
Děkuji všem zaměstnancům a obchod-
ním partnerům za skvělou spolupráci 
v roce 2019 a do nového roku přeji kro-
mě zdraví a štěstí i spoustu spolehli-
vé energie.    

Václav Matys,
generální ředitel Sev.en EC

Milé kolegyně, milí kolegové,
rok 2019 se pomalu blíží ke svému konci a  již nyní mohu říci, že byl 
pro nás úspěšný. Zvládli jsme společně řadu výzev, z nichž ta největší 
byla změna vlastníka a s tím spojená integrace do struktury skupiny 
Sev.en Energy, jejíž jsme nyní hrdou součástí.
Podařilo se úspěšně dokončit projekt snížení emisí oxidu dusíku ve 
zlínské teplárně. Tato investice ve výši téměř 45 milionů korun nám 
zajistí splnění emisních limitů po skončení Přechodového národního 
plánu, do kterého byla teplárna zařazena. Díky nainstalované tech-
nologii budeme schopni na kotli K31 dodržet splnění zákonného limi-
tu max. 200 g/Nm3, který bude platit od 1. července 2020. V Kladně 
jsme již o vyjmutí z Přechodového plánu úspěšně požádali a emisní 
limity plníme od letošního října.
Teplárna v Kladně se může díky výbornému provozování techno-
logie pochlubit vysokou spolehlivostí a velmi nízkou poruchovostí, 
která dosahuje méně než dvou procent.  Dále jsme dokončili všech-
ny plánované opravy, včetně generální bloku č. 7 v termínech a za 

dodržení plánovaných nákladů. Záro-
veň jsme letos oslavili 15 let bez pra-
covního úrazu v Kladně, což potvrzu-
je, že dodržování námi implementova-
ného systému BOZP přináší výsledky.
Chtěl bych Vám velmi poděkovat za Va-
ši práci a Váš každodenní zodpověd-
ný přístup k plnění všech úkolů. Vel-
mi dobře si společně s celým vedením 
uvědomuji, že bez Vás bychom nebyli 
tak dlouhodobě úspěšnou irmou.
Na závěr mi dovolte Vám i Vašim rodi-
nám popřát krásné a klidné Vánoce a 
do nového roku hodně zdraví a štěs-
tí. Těším se na další spolupráci s Vámi!

Milan Prajzler,
generální ředitel Teplárna Kladno
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„Každoročně se scházíme krát-
ce před svátkem svaté Barbory, 
která je patronkou a ochránky-
ní horníků,“ připomněl před-
seda báňského úřadu a do-
plnil, že jsou to právě vyso-
ce profesionalizovaní báňští 
záchranáři, kteří při likvidaci 
mimořádných událostí mnoh-
dy riskují své zdraví a život 
pro záchranu jiného lidského 
života. Poděkování adresoval 
i rodinám báňských záchraná-

řů, protože bez pevného záze-
mí a podpory by nemohli tak 
náročnou práci vykonávat. 
Nejvyšší ocenění, zlatý zá-
chranářský záslužný kříž ob-
držel Marcel Hlaváček, hlavní 
mechanik Hlavní báňské zá-
chranné stanice (HBZS) v Mos-
tě, který se profesi báňského 
záchranáře věnuje od začát-
ku devadesátých let. Profesi-
onálním záchranářem se stal 
v roce 1996. Stříbrný záchra-

nářský záslužný kříž převzal 
František Bauer, vedoucí smě-
ny v lomu ČSA. Bronzovým zá-
chranářským záslužným kří-
žem byli oceněni Petr Anděl, 
četař ZBZS v lomu ČSA a Jiří 
Markvart, báňský záchranář-
mechanik HBZS Most. 
Držiteli stříbrného a bronzo-
vého kříže se stali také zástup-
ci Sokolovské uhelné Bohu-
mil Peřina, vedoucí mechanik 
ZBZS, a Pavel Pavlík, báňský 
záchranář – člen ZBZS. 

Ocenění i pro hlavního 
důlního měřiče
Za zásluhy o české hornictví  
byl letos oceněn rezortní me-
dailí Jiřího Agricoly Petr Sta-
nislav, hlavní důlní měřič a ve-
doucí odboru měřictví a ge-

oinformatiky Coal Services. 
Profesi důlního měřiče se vě-
nuje celou svou dosavadní ka-
riéru v těžebních společnos-
tech Sev.en Energy. Na oceně-
ní byl navržen za celoživotní 
práci v oboru. Své mnohaleté 
zkušenosti a znalosti ochotně 
předává mladým kolegům. Vý-
znamně se podílel na digitali-
zaci mapových dokumentací. 
Záchranářské záslužné kří-
že tří stupňů se udělují za vý-
jimečné zásluhy v báňské zá-
chranné činnosti. Kromě zá-
chrany života nebo majetku 
může být toto ocenění uděleno 
také za zvyšování odborných 
znalostí a dovedností v oboru. 
Podmínkou je nejméně 10 let 
činnosti v báňské záchranné 
službě.                                     (red)

Báňští záchranáři převzali záslužné kříže
V  reprezentativním rytířském sále hradu 
Hněvín se opět po roce udělovaly záchranář-
ské záslužné kříže. Od předsedy Českého báň-
ského úřadu Martina Štemberky ocenění pře-
vzalo šest báňských záchranářů.   

Zástupci těžebních spole ností během slavnostního ve era poblahop áli hlavnímu důlnímu mě i i Petru Sta-
nislavovi k udělení rezortní medaile Ji ího Agricoly. Foto: (pim)

datum výjezdu čas výjezdu pracoviště mzdová účetní
Vršanská uhelná a.s.
16. a 17. 1. 2020 od 6:30 do 8:00 hod. přestavby Šverma Brázdová
27. 1. 2020 od 9:00 do 10:00 hod. DIAMO p. Korel Brázdová
27. 1. 2020 od 9:00 do 10:00 hod. ost. čin. (p. Hynešová) Brázdová
28. a 29. 1. 2020 od 6:00 do 8:30 hod. údržba strojní a elektro Brázdová
20. 1. 2020 od 6:00 do 8:00 hod. přestavby Vršany Brázdová
20. až 23. 1. 2020 od 8:00 do 11:00 hod. Skrývka Vršany Brázdová
21. až 24. 1. 2020 od 8:15 do 10:00 hod. uhlí Vršany Velebilová
24. 1. 2020 od 9:15 do 10:15 hod. správa společnosti Vršany Červenková
individuálně po dohodě s pí. Razákovou SSDP na pracovišti u p. Razákové Brázdová
Coal Services a.s. (mimo Kolejovou dopravu)
individuálně po dohodě s p. Červenkovou správa ŘAS Červenková
24. 1. 2020 od 6:00 do 7:00 OMG ČSA Červenková
24. 1. 2020 od 8:00 do 8:30 sklady Hrabák Červenková
24. 1. 2020 od 8:00 do 9:00 laborky Hrabák Červenková
24. 1. 2020 od 9:15 do 10:15 správa závodu lokalita Hrabák Červenková
daň. prohlášení budou k dispozici u ved. úseku úsek elektroenergetiky Červenková
daň. prohlášení budou k dispozici u ved. úseku úsek tepelného a vod. hosp. Červenková
Coal Services a.s. - Pomocná mechanizace
27. až 30. 1. 2020 od 5:45 do 7:30 hod. Pomocná mechanizace ČSA Velebilová
21. až 24. 1. 2020 od 5:30 do 7:45 hod. Pomocná mechanizace Hrabák Velebilová
Coal Services a.s. - Kolejová doprava
31. 1. 2020 od 6:30 do 8:00 hod. trať. hospodářství (Čechův dvůr) Červenková
31. 1. 2020 od 8:15 do 9:00 hod. údržba ŽKV (OM) Červenková
27. až 30. 1. 2020 od 5:30 do 7:30 hod. doprava (zas. m. D8 - ÚUK); správa Červenková
Severní energetická a.s.
27. až 29. 1. 2020 od 6:45 do 7:30 hod. areál OM, odvod. - zas. místnost Víchová, Hrodková
27. až 29. 1. 2020 od 7:30 do 8:30 hod. areál OM, HZS - zas. mistnost Víchová, Hrodková
20. až 23. 1. 2020 od 5:30 do 7:45 hod. ZC ČSA - ÚPŘ - mzdová účtárna Víchová, Hrodková
20. až 23. 1. 2020 od 8:00 do 10:00 hod. provozní úsek ÚUK - 5. patro Víchová, Hrodková
20. až 23. 1. 2020 od 10:00 do 10:30 hod. HMGD Víchová, Hrodková
20. až 23. 1. 2020 od 12:00 do 18:30 hod. ZC ČSA - ÚPŘ - mzdová účtárna Víchová, Hrodková
30. 1. 2020 od 12:00 do 13:00 hod. Areál HBZS - zasedací místnost Víchová, Hrodková
od 1. 1. do 14. 2. 2020 individuálně mimo výjezdy ZC ČSA - ÚPŘ - mzdová účtárna Víchová, Hrodková
Infotea s.r.o.
20. 1. 2020 od 7:00 do 8:00 hod. ŘAS - zasedací místnost B76 Velebilová
Sev.en Commodities AG, odštěpný závod
17. 1. 2020 od 7:00 hod. Most budova ŘAS - 1. a 2. patro bud. B Hrodková
24. 1. 2020 od 9:00 hod. Praha nebo individuálně do 14. 2. 2020 Hrodková
Sev.en Services s.r.o.
individuálně po dohodě s pí. Lůžkovou Most, Praha Lůžková
Servis Leasing a.s.
individuálně po dohodě s pí. Lůžkovou Most, Praha Lůžková
Důl Kohinoor a.s.
individuálně po dohodě s pí. Volnou mzdová účtárna ČSA Volná

Rozpis výjezdů mzdových účetních na pracoviště 

Přesný rozpis výjezdů je uve-
den v tabulce. Pro zaměst-
nance společnosti Důl Kohi-
noor, Servis Leasing, Sev.en 
Services a vybraných praco-
višť Coal Services (rozvodny, 

tepelné a vodní hospodářství) 
budou daňová prohlášení 
k dispozici u osob uvedených 
v rozpisu výjezdů.
Mimo stanovené termíny vý-
jezdů bude tato služba do 

14. února 2020 zajištěna pro 
zaměstnance společností Vr-
šanská uhelná a Coal Servi-
ces v Zaměstnaneckém cent-
ru v Mostě, pro zaměstnance 
společností Severní energe-

tická a Sev.en Commodities 
AG ve mzdové účtárně na lo-
kalitě ČSA. 
Při výjezdech mají zaměst-
nanci možnost podepsat si 
svoje daňové prohlášení na 
rok 2020,  zároveň také - po-
kud nemají povinnost podat 
daňové přiznání – mohou po-
žádat o provedení ročního zú-
čtování daňových záloh a da-

ňového zvýhodnění za rok 
2019. Zároveň s tím před-
loží mzdové účetní doklady 
k uplatňovaným odpočtům 
a slevám. 
Upozorňujeme zaměstnance 
pobírající invalidní důchod, 
aby doložili potvrzení o jeho 
pobírání v termínu do 31. led-
na 2020.    

(Zaměstnanecké centrum)

Podpis daňového prohlášení na rok 2020
Každoroční výjezdy mzdových účetních na pracoviště společností Vr-
šanská uhelná, Coal Services, Severní energetická, Sev.en Commodi-
ties AG a Infotea se uskuteční v období od 16. do 31. ledna 2020. 

„Pro nás je to už druhé vozi-
dlo tohoto typu. V roce 2016 
bylo zakoupeno první, a pro-
tože se v podmínkách povr-
chového lomu osvědčilo svou 
výbornou průchodností těž-
kým terénem, stavitelnou 
světlostí a schopností dopra-
vit na místo velkou zásobu vo-
dy, pořídili jsme si druhé,“ vy-
světlil Bronislav Vilhelm, ve-
litel hasičského záchranného 
sboru Severní energetické. 
Vozidla mají stejnou kon-
strukci i vybavení. Jsou ur-
čena pro prvotní zásah jak 
v běžných podmínkách, tak 
i v krizových situacích. Ta-
ké proto mají speciální vy-

bavení, například v přední 
části na nárazníku otočnou 
proudnici, která se ovládá 
z kabiny řidiče nebo elektro-
centrálu s osvětlovacím sto-
žárem. „Výbavu obou vozů 
jsme rozšířili i o další osvěd-
čené a v těžebních lokali-
tách používané prostředky,“ 
doplnil Jiří Polívka, vedou-
cí strojní služby hasičského 
záchranného sboru Sever-
ní energetické s tím, že auta 
budou nasazována na obou 
těžebních lokalitách skupi-
ny Sev.en Energy, v Centrální 
požární stanici Obránců mí-
ru a pobočné požární stanici 
Hrabák.                              (pim)

Hasiči se radují z nové speciální tatry
Pořádný vánoční dárek dostali v  předstihu 
hasiči Severní energetické. Jejich vozový park 
rozšířila nová Tatra Force T 815-7 6x6. 

Nejnovější tatry hasi ů Severní energetické budou nasazovány v obou těžebních spole nostech skupiny 
Sev.en Energy. Foto: (pim)

Šestice bá ských záchraná ů p evzala ocenění z rukou p edsedy es-
kého bá ského ú adu Martina Štemberky (zcela vlevo). Foto: (pim)
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HISTORICKÉ OSOBNOSTI

Josef se narodil jako nejstarší 
syn v hornické rodině a k fot-
balu ho přivedl jeho otec, kte-
rý v mládí hrál fotbal za Rudou 
hvězdu Braňany. Kromě fotba-
lového umění mu vštěpoval ta-
ké zásady fair-play, kterých se 
syn celý život držel.
Na pořádné hřiště se Josef Ma-
sopust dostal až po druhé svě-
tové válce, kdy se rodina pře-
stěhovala do Mostu a Josef za-
čal hrát jako dorostenec za 
mostecký tým. Jeho nesporný 
talent a píle ho už v šestnác-
ti letech přivedly do prvního 
celku. V roce 1949 dostal na-
bídku do první ligy a přestou-
pil do teplického týmu, který 
tehdy hrál pod názvem Vodo-
techna Teplice. Další přestup 
pro Josefa Masopusta předsta-
vovala vojenská služba. Pro-
tože v té době vznikal armád-
ní fotbalový tým, z něhož se 
později vyvinula slavná Dukla 
Praha, Masopustova sportov-
ní kariéra mohla pokračovat. 
Levý záložník pak v tomto tý-
mu strávil patnáct let a výraz-

ně se zasadil o to, že v té době 
získal osm ligových titulů i řa-
du úspěchů na mezinárodním 
poli, ať už v Americkém pohá-
ru nebo Poháru mistrů evrop-
ských zemí.
Do světa však vyrážel Josef Ma-
sopust i v reprezentačním dre-
su. Poprvé to bylo v roce 1954, 
tedy devět let poté, co opustil 
vesnický plácek ve Střimicích. 
Vrchol jeho mezinárodní kari-
éry představovalo mistrovství 
světa v Chile v roce 1962. Byť 
tehdy jeli českoslovenští fotba-
listé do Jižní Ameriky spíš jako 
outsideři, probojovali se až do 
inále, v němž nakonec pod-

lehli Brazílii. Jedinou česko-
slovenskou branku tohoto vr-
cholného utkání našeho fotba-
lu vstřelil právě Masopust.
Výkony v Chile mu tentýž rok 
vynesly ocenění Zlatý míč pro 
nejlepšího evropského fotba-
listu, prvního v Českosloven-
sku, respektive v celém vý-
chodním bloku. Prvenství pat-
ří Masopustovi i v tom, že mu 
tehdejší komunistické Česko-

slovensko povolilo zahranič-
ní angažmá, a sice v belgickém 
Bruselu. Hráčskou kariéru 
ukončil v roce 1970 a věno-
val se trénování v ligových tý-
mech a od roku 1984 trénoval 
i reprezentaci, s níž však na své 
hráčské úspěchy už nenavázal.
Podle statistik sehrál v li-
ze 386 zápasů a dalších 
272 mezinárodních, Česko-
slovensko reprezentoval při 
63 zápasech. Na hřišti se po-
tkal se světovými hvězdami 
Ferencem Puskásem, Pelém, 
Uwe Seelerem, Lvem Jašinem, 
Eusebiem – nejen jako se sou-
peři, ale také v hvězdných tý-
mech Evropy a světa. V Česku 
je považován za jednu z nej-
větších fotbalových osobností, 
o čemž svědčí například vítěz-
ství v anketě Fotbalista století.
Josef Masopust byl žena-
tý a měl dvě děti. Od roku 
1955 žil poblíž svého oblí-
beného stadionu na Julisce 
v pražských Dejvicích. Zemřel 
29. června 2015 ve věku 
84 let.                                     (kat)

Hvězda světového fotbalu z hornické rodiny
Josef Masopust (1931 - 2015)

Fotbalová hvězda světového formátu se narodila v dnes už neexistující 
vsi Střimice na Mostecku, která v 50. letech minulého století jako jedna 
z  prvních ustoupila těžbě uhlí. Na zrekultivované Střimické výsypce 
dnes najdete mostecké letiště. Jméno Josefa Masopusta však nese jiné 
sportoviště v Mostě – fotbalový stadion.

Josef Masopust s cenou Zlatý mí . 

„Navázali jsme dobrou spolu-
práci s místními úřady, dal-
šími pomáhajícími organi-
zacemi v regionu, Okresním 
soudem v Mostě a pomoh-
li desítce klientů v rámci na-
šich projektů a  desítkám kli-
entů v našich poradnách. 
Také jsme získali další odbor-
níky, ať už právníky, psycho-
logy, psychoterapeuty, dětské 
psychology, kterých je v regi-
onu značný nedostatek. Zre-
alizovali jsme několik vzdě-
lávacích kurzů a naše služ-
by upravujeme a doplňujeme 
podle potřeb a situace regi-
onu,“ přiblížila Jana Skopo-
vá, manažerka charitativ-
ních projektů manželů Tyka-
čových. 
Rozsah služeb, které svým 
klientům Women for Women 
v Mostě poskytuje, je poměr-
ně bohatý a velmi rozmani-
tý. Jedná se například o pro-

gram podporovaného bydle-
ní a psychosociální pomoci 
s názvem První krok, zájem-
cům jsou k dispozici služ-
by sociální a právní poradny, 
ale také poradna pro domácí 
násilí. V nabídce nechybí ani 
vzdělávací programy. „Aktu-
álně probíhá program The 
Bridge zaměřený na sebe-
poznání. Pro zdejší Diakonii 
jsme připravili program Vě-
domého rodičovství pro pěs-
touny,“ doplnila Jana Skopo-
vá. Lidé z Mostecka mohou 
dále využít i celostátní pro-
jekt Adoptuj Marii, který po-
máhá sólo rodičům s úhra-
dou kauce na bydlení. Ve spo-
lupráci s Okresním soudem 
v Mostě společnost W4W re-
alizuje projekt Servis rodiny. 
Do budoucna počítá s dalším 
rozšířením služeb  na Mos-
tecku. „Již v příštím roce chce-
me rozšířit psychoterapeutic-

ké služby pro veřejnost a na-
bídnout služby logopeda pro 
děti,“ dodala Jana Skopová.  
Women for Women působí 
v Mostě už sedmým rokem 
rovněž s projektem Obědy 
pro děti. Díky němu si mohou 
oběd ve školní jídelně dopřát 
i děti, jejichž rodiče  si úhra-
du školních obědů nemo-
hou dovolit, ač by jinak rádi. 
V tomto školním roce pomohl 

projekt v Ústeckém kraji již 
1191 dětem z 85 základních 
škol a za tyto obědy uhradil 
částku takřka 3,5 mil. korun.  
Women for Women, o.p.s. by-
la založ ena v roce 2012 Iva-
nou a Pavlem Tykač ový mi. 
Pomáhá především  ženám 
a mužům s dětmi, kteří se 
ocitli v tíživé situaci a jsou 
či byli  ohroženi ztrátou byd-
lení.  Samoživitelé jsou pak  

ohroženi psychicky, eko-
nomicky i sociálně. Společ-
nost je známá především dí-
ky úspěšnému celorepubli-
kovému projektu Obědy pro 
děti či projektů Adoptuj Ma-
rii a Servis vztahů. Další in-
formace o jejích aktivitách 
naleznete na www.w4w.cz, 
www.adoptujmarii.cz, www.
obedyprodeti.cz, www.servi-
svztahu.cz.                        (pim)

Women for Women úspěšně pomáhají na Mostecku
Už rok a půl mohou samoživitelé na Mostecku 
řešit své problémy prostřednictvím poboč-
ky obecně prospěšné společnosti Women for 
Women (W4W), za kterou stojí manželé Ivana 
a  Pavel Tykačovi. Od června 2018, kdy byla 
mostecká pobočka otevřena v sídle společnos-
tí skupiny Sev.en Energy v ulici Václava Řezá-
če, už toho nejen pro místní obyvatele stihla 
připravit celou řadu. 

Mosteckou pobo ku Women for Women v ervnu 2018 otevírali manželé Tyka ovi, patronkou se stala mo-
delka a mostecká roda ka Vla ka Erbová. Foto: Archiv DN

Kulturní a sportovní centrum bylo slavnostně otev eno ve Spytovicích. 
Má sloužit ob anům obcí Zdechovice a Spytovice k setkávání a po á-
dání různých oslav, voleb a zasedání zastupitelstva, ale také jako záze-
mí pro kovbojský klub. Sportovci mohou v bezbariérovém centru vyu-
žít profesionální stůl pro stolní tenis. Chvaletická elektrárna centrum 
sponzoruje, proto se zahájení provozu zú astnil Václav Matys, generál-
ní editel Sev.en EC (vlevo), a starosta Radomír St íška. (kapr)

Tradiční předvánoční se-
tkání zaměstnanců a ob-
chodních partnerů kla-
denské teplárny se kona-
lo 2. prosince v krásných 
prostorách zrekonstruo-
vaného Městského divadla 
v Kladně. 
Více než 250 hostů, mezi kte-
rými bylo i 20 klientů Nadač-
ního fondu Slun-
ce, si užilo kon-
certní show Olgy 
Lounové s ban-
dem. Hity jako 
Jsem optimista, 
Láska v housce, 
Život není bída 
či Stará žena si 
společně zazpí-
vali téměř všich-
ni a užili si skvě-
lou atmosféru 
koncertu. Po jeho 
ukončení násle-
dovalo společen-
ské setkání spo-
jené s rautem, 
jehož dodavate-
lem byl Nadační 
Fond Slunce. Ten 

ve své chráněné pekárně a ka-
várně v Unhošti zaměstnává 
dospělé se speciálními potře-
bami. Poskytuje rovněž uby-
tování v chráněném bydlení 
a řadu dalších služeb dětským 
a dospělým klientům. Sou-
částí jeho činnosti je pomoc 
a podpora také jejich rodinám 
a nově seniorům. 

Teplárna v Kladně je dlou-
hodobým partnerem fondu 
a zároveň s ním aktivně spo-
lupracuje. Jeden z příkladů 
úspěšné spolupráce je po-
skytování cateringových slu-
žeb při společenských akcích 
pořádaných teplárnou. Více 
informací o fondu na www.
slunce.info.                           (mč)

Olga Lounová rozezpívala divadlo 

„Mikuláše přímo ve štole jsme 
zkoušeli poprvé uspořádat 
v loňském roce. A protože mě-
la akce úspěch, rozhodli jsme 
se v této tradici pokračovat 
a ještě něco přidat. Sami jsme 
si nedovedli moc představit, 
jaký zájem hornický Mikuláš 
vzbudí, nakonec nás samotné 
překvapilo, když jsme po skon-
čení akce napočítali víc než 
stovku návštěvníků, která se 
během odpoledne ve štole vy-
střídala,“ uvedl Ivan Cáder ze 
spolku Historické rudné do-

ly Mědník, který štolu provo-
zuje.  
Štola Marie Pomocná je sou-
částí Hornické krajiny Mědník, 
která byla letos spolu s další-
mi krušnohorskými památka-
mi z Čech a Saska zapsána na 
seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO. Na svazích 
vrchu Mědník se nachází ví-
ce než 80 šachet a štol. Kolem 
roku 1520 bylo na jeho úpa-
tí založeno horní město Mědě-
nec. Marie Pomocná je nejstar-
ší štolou zprovozněnou pro ve-

řejnost v Rakousko - Uhersku, 
pro turisty ji otevřeli už v červ-
nu 1911. Delší čas nevyužíva-
nou štolu získal před nedáv-
nem mostecký Spolek severo-
českých havířů, který ji v roce 
2017 pomáhal znovu otevřít 
pro veřejnost a postupně ji 
předal spřátelenému spolku, se 
kterým velmi úzce spolupracu-
je a pořádá hornické akce.   
Hornický region Erzgebir-
ge/Krušnohoří zapsaný na 
seznam UNESCO zahrnuje 
22 krajinných útvarů. Pět se 
nachází na české straně Kruš-
nohoří, 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 krajina 
Mědník.                                 (red)

Děti se mohly vypravit za Mikulášem do štoly 
Netradiční setkání s  Mikulášem mohly zažít 
děti v Měděnci na Chomutovsku. Navštívit ho 
mohly přímo ve štole Marie Pomocná, kde na 
ně čekal nejen Mikuláš, ale také spousta čertů 
i  některé další bytosti, třeba víla Marcebyla 
z krušnohorských pověstí. 

Do štoly Marie Pomocná na Měděnci se za Mikulášem a erty vypravila 
zhruba stovka návštěvníků. Foto: (pim)

V zaplněném hledišti kladenského divadla nechyběli klienti Nada ního fondu Slunce, 
se kterým zdejší teplárna dlouhodobě spolupracuje. Foto: Archiv Teplárna Kladno
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