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Pracovní den kvalitáře začí-
ná vyhodnocením předešlé-
ho dne. Rozborem těžby, od-
bytu a nakládky pro jednotli-
vé odběratele. Teprve potom 
se soustředí na aktuální úko-
ly a přípravu provozu. „Mu-
síme vědět, které velkostroje 
pracují, které mají odstávky, 
a podobně. To je potřeba zko-
ordinovat s výrobními úseky, 
ale také se servisními organi-
zacemi, které zajišťují opra-
vy. Prostě vytvořit podmínky, 
aby výroba jela celý den ply-
nule a v odpovídající kvalitě 
podle požadavků našich od-
běratelů,“ vysvětlil Petr Ko-
hout, který se kvalitě věnuje 
od roku 1987. Ve chvíli, kdy 
se kvalitář domluví s výrob-
ními úseky, připraví pokyny 
pro výrobní a technologic-
ký dispečink o tom, jak bu-
dou velkostroje těžit, jak by 
se měly nakládat železniční 
soupravy pro elektrárnu Po-
čerady i pro další zákazníky. 
Pokyny obsahují také infor-
maci pro dispečery, jak mí-
chat kvalitu uhlí. Ta se zjišťu-
je podle údajů z popeloměrů 
nebo z výpočtů, jak budou 
těžit jednotlivé velkostroje. 
„Od geologů mám k dispozi-
ci údaje, které se upřesňují, 
aby těžené uhlí mělo odpoví-
dající parametry popela, vý-
hřevnosti nebo obsahu síry,“ 
doplnil Kohout.  Když se vy-
skytne nějaká anomálie, ode-

berou se vzorky a v laborato-
ři udělá rozbor. 
Kvalitář na závěr pracovní-
ho dne ještě připraví pro dis-
pečery na noční směně pod-
klady o provozu velkostrojů 
a pro míchání potřebné kva-
lity uhlí. 

Stará se o popeloměry
Zvláštním úkolem kvalitá-
ře je kontrola popeloměrů. 
Musí dbát na pravidelný ser-
vis i případné opravy. Jelikož 
jsou zdrojem ionizačního zá-
ření, podléhají ustanovením 
takzvaného atomového záko-
na, je nutná pravidelná čtvrt-
letní kontrola dozimetrem. 
„V provozu máme dvanáct 
popeloměrů. Nacházejí se na 
velkostrojích a na význam-
ných odtahových dopravní-
kových linkách. Nejdůležitěj-
ší je na nakládacím zásobní-
ku, podle něj se řídí nakládka. 
Data z popeloměrů mají na 
svých monitorech i dispečeři, 
aby podle potřeby mohli mí-
chat odpovídající kvalitu uh-
lí,“ doplnil Kohout.  

Součástí týmu
Kvalitář se při své práci ne-
obejde bez každodenního 
kontaktu s kolegy z provozu 
- přípraváři, geology, vedou-
cími úseků a dispečery, s ni-
miž musí být v případě po-
třeby k dispozici nepřetržitě 
24 hodin. Spolupracuje s la-

boratoří, která denně zajišťu-
je vzorkování i sběr a analý-
zu vzorků, když se vyskytne 
při těžbě něco neobvyklého. 
Pravidelné vzorkování je ne-
zbytné pro případné zpětné 
kontroly či reklamace, jichž 

se kvalitář také účastní.  Nej-
intenzivněji ale spolupracu-
je s vedoucím výroby, který 
plánuje těžbu na celý měsíc 
i jednotlivé dny, „Řada na-
šich činností se prolíná a sa-
mozřejmě také doplňuje. Mě 

zajímá nejvíc konkrétní na-
kládka vlakových souprav 
pro zákazníka, nemusím do-
podrobna sledovat těžbu 
skrývky na rozdíl od vedoucí-
ho výroby,“ poznamenal Petr 
Kohout.                                    (red) 
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KDYŽ SE ŘEKNE
Rozlávkovat
Kvalitář občas musí velko-
strojům rozlávkovat figuru. 
Pro ty, kdo pracují v pro-
vozu, není tento termín ci-
zí. Těžba velkostroje „ve fi-
guře“ postupuje podle toho, 
jak geologové zakreslili po-
stup do profilů po lávkách. 
Výška lávek je různá od půl-
metrové až po maximální 
povolenou. Jednotlivé láv-
ky se nastavují podle kvali-
ty uhlí, která se v nich na-
chází. A kvalitář může řezy 
ještě dodatečně rozlávko-
vat a upravit tak kvalitu tě-
ženého uhlí podle potřeby 
odbytu.                            (red)

CO MUSÍ UMĚT KVALITÁŘ
  Nepotřebuje žádné speci ické vzdělání, většinu znalostí a dovedností získá praxí. 

  Pro práci s popeloměry se vyžadují písemné i ústní zkoušky ze znalostí legislativy 
u Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. 

  Pracuje v ranních osmihodinových směnách, ale připravuje podklady i pro dispečink 
na noční směnu a v případě potřeby musí být na příjmu 24 hodin.

  Ve Vršanské uhelné pracuje pouze jeden kvalitář, v minulosti jich bývalo víc. Z o iciální-
ho názvu pozice - Specialista útvaru řízení kvality a obchodních vztahů vyplývá, že čás-
tečně odpovídá i za obchod. 

V hale v Bečově se v listopa-
du konaly turnaje v nohejba-
lu a v sálové kopané. Nohej-
balový turnaj ovládl tým Vr-
šanské uhelné, druzí skončili 
hráči ČSA – Zámečníci před 
třetím týmem ČSA – Zakla-
dač. Nejlepšími hráči se stej-
ně jako v loňském roce sta-
li Jaroslav Vondrášek, který 
kraloval na síti, a jeho spo-
luhráč Miroslav Horáček, vy-
hlášený nejužitečnějším za-
dákem.
V sálové kopané se nejlépe 
dařilo družstvu VUAS, dru-
zí skončili hráči Úpravny uh-
lí, bronz putoval družstvu 
z „Homky“. Cenu útěchy si 
odnesli fotbalisté týmu Roz-
voden. Titul nejlepšího hráče 
turnaje získal Chlouba a me-
zi brankáři Paul. 

Turnajová sezona pokraču-
je na začátku prosince tradič-
ním kláním ve stolním teni-
se, které se uskuteční v sobo-
tu 2. prosince od 8:00 hodin 
v mostecké sportovní ha-
le. Hrát se bude jako obvykle 
v několika kategoriích. Nere-
gistrovaní hráči bez věkového 
omezení, registrovaní hráči 
do 50 let a nad 50 let. Ženská 
kategorie není omezena re-
gistrací, ani věkem a poslední 
kategorií je čtyřhra bez ome-
zení věku či pohlaví, přičemž 
jeden z dvojice může být re-
gistrovaným hráčem. Přízniv-
ci bílého sportu se mohou tě-
šit do konce roku ještě na te-
nisový turnaj, který se měl 
na kurtech v Jirkově konat již 
v září, ale kvůli špatnému po-
časí se nehrálo.                    (red) 

Letos už jen dva turnaje
Odborářská turnajová sezona se pomalu blíží 
ke konci. Listopad si užili hlavně příznivci fot-
balového míče, do konce roku odboráři skupiny 
Czech Coal uspořádají ještě dvě sportovní akce.

Kvalitář hlídá, aby zákazník dostal, co si objednal
V minulosti se této profesi říkalo kvalitář, dnes 
byste ji ve Vršanské uhelné našli pod názvem 
specialista útvaru řízení kvality a obchodních 
vztahů. Stará se ale pořád o totéž. Aby zákaz-
níci dostali, co si objednali - uhlí v požadované 
kvalitě.

Pokud kvalitá  není p ímo v provozu, může sledovat schéma lomu Vršany v po íta i. Foto: (pim)

Seminář na téma: Surovino-
vá politika proběhl počát-
kem listopadu pod záštitou 
Konfederace zaměstnava-
telských a podnikatelských 
svazů ČR na chatě Barbora 
v Českém Jiřetíně. Jeho sou-
částí byly mimo jiné před-
nášky k danému tématu zá-
stupců jednotlivých odbor-
ných útvarů, zástupců OBÚ 
ÚK, OOPP Ervěnice za účas-
ti svazového inspektora BP 
OS PHGN. Po ukončení se-
mináře se hodnotila spolu-
práce v oblasti bezpečnosti 
a hygieny práce. Hodnotí se 

v podmínkách Severní ener-
getické v souladu s kolektiv-
ní smlouvou pravidelně kaž-
dý rok za účasti sdružení od-
borových organizací a zá-
stupců obvodního báňské-
ho úřadu.
Posledním bodem seminá-
ře bylo poděkování za dlou-
holetou kvalitní práci a mo-
rální přístup panu Pavlu Str-
nadovi, který v důlních spo-
lečnostech pracoval bezmála 
45 let. „Pavle, děkujeme“.
 

Kolektiv zaměstnanců 
Severní energetické

NAPSALI JSTE NÁM

Důvodem, proč se velko-
stroje využívané ve Vršan-
ské uhelné i Severní energe-
tické hlavně k těžbě skrývky 
občas zakousnou i do uhel-
né sloje, jsou náročnější ge-

ologické podmínky. Uhelná 
sloj občas vybíhá do skrýv-
kového řezu a jedinou mož-
ností je odtěžit ji skrývko-
vým rypadlem. Nejsou nut-
né žádné přestavby a úpravy 

technologie, protože díky 
dopravě uhlí přes takzvané 
výsuvové hlavy, se vytěžené 
uhlí snadno přesměruje od 
velkostroje přímo ke sklád-
kovým strojům nebo na na-
kládací zásobník.
Koncem loňského a počátkem 
letošního roku těžilo KU800/
K84 uhlí přibližně tři měsí-
ce a vytěžilo zhruba 600 tisíc 
tun. V druhé půlce letošního 
roku se těžbě uhlí věnovalo 
pět měsíců a vytěžilo více než 
jeden milion tun.                  (red)

Po uhlí se zakousne do skrývky

Letos už podruhé se skrývkový velkostroj v lomu Vršany zakousl do uhlí. Foto: (pim)

Skrývkový velkostroj KU800/K84 ještě krátce 
na začátku listopadu těžil uhlí v lomu Vršany. 
Teď se vrací na skrývku. Nejedná se o nic ne-
obvyklého, uhlí od jeho výložníku putovalo na 
skládky a  do nakládacího zásobníku i  počát-
kem letošního roku. 

Uchazeči budou po kurzu u společnosti zaměst-
náni v profesi strojvedoucí

Kvali ikační předpoklady:
  věk min. 21 let
  vzdělání ÚSO s maturitou, nebo vyučen ve 

strojním, elektro nebo dopravním oboru (např. 
zámečník, elektrikář, strojní kovář, automecha-
nik apod.)

  dobrý zdravotní stav, zejména zrak, sluch 
(bude prověřována zdravotní způsobilost) 
a úspěšné absolvování psychologického vyšet-
ření (lékařské prohlídky a psych. testování na 
naše náklady zajistíme)

  předložení výpisu z trestního rejstříku

Charakteristika kurzu:
  uchazeč se dnem zařazení do kurzu stává za-

městnancem akciové společnosti

  kurz se skládá z 5 částí rozdělených na teorii (R 
8) a praxi ( 11 hod. směny R N V V)

  délka kurzu je přibližně 900 hodin (7 měsíců), 
z toho cca 1/2 jsou cvičné jízdy

  součástí kurzu je závěrečná zkouška způsobi-
losti

  termín zahájení kurzu je 1. 4. 2018

Nabízíme:
  pracovní smlouvu na dobu neurčitou ihned
  mzdové zařazení do 5. tarifního stupně s garan-

cí nárůstu ihned po úspěšném ukončení kurzu 
a s garancí každoročního nárůstu dle kolektiv-
ní smlouvy

  iremní bene ity – mimo jiné 13. plat (cca 
15.000 – 20.000 Kč/rok), příspěvek na stravo-
vání, týden dovolené navíc (25 dnů)

  zázemí společnosti, která je součástí velké ener-
getické skupiny s dlouhodobou perspektivou 
zaměstnání

  možnost profesního a osobního rozvoje

Po úspěšném ukončení kurzu:
  získání (podloženo smlouvou) náborového pří-

spěvku ve výši 50 000 Kč (po zvládnutí teoretic-
ké části 20 000 Kč, po dokončení kurzu – prak-
tická část a zkoušky 30 000 Kč).

  přiznání bonusu programu Zdraví - karta Bene-
ity v hodnotě 9 500 Kč / rok (využití na platbu 

za dovolenou, sportovní zařízení, léky, kulturu)
  příspěvek na penzijní připojištění minimálně 

500 Kč měsíčně
Přihlášky zasílejte elektronicky na: v.stefanek@
coalservices.cz nebo na adresu Vladimír Štefánek, 
Coal Services a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most
Informace a dotazy - kontaktní telefon: 476 203 612.
Informační schůzka proběhne v Komořanech v lo-
kalitě Úpravny uhlí. Součástí je pohovor s uchaze-
či, prohlídka lokomotivy a další informace o profe-
si strojvedoucí.

KURZ STROJVEDOUCÍ S NÁBOROVÝM PŘÍSPĚVKEM 50 000 Kč

Uhelný velkostroj „ve fi gu e“ v lomu Vršany. Foto: Archiv DN
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„Účast na letošní přehlídce přija-
lo šestašedesát žáků a třiatřicet 
vyučujících pedagogických škol 
z celé republiky. Pedagogická 
poema přitom není jen přehlíd-
kou schopností žáků v předne-
su, četbě a improvizaci, ale zahr-
nuje také odborné semináře pod 
vedením lektorů a samozřej-
mě doprovodný program. Sym-
bolem přehlídky se stalo právě 
město Most. Jeho historie, pře-
sunutý kostel, doprava, divadla 
a osobnosti,“ vysvětlila Soňa Va-
lušková, zástupkyně ředitelky 
pořádající Vyšší odborné ško-
ly ekonomické, sociální a zdra-
votnické, Obchodní akade-
mie, Střední pedagogické ško-
ly a Střední zdravotnické školy 
v Mostě. 
Slavnostní zahájení se uskuteč-
nilo v Městském divadle v Mos-
tě muzikálem Starci na chmelu. 

V rámci doprovodného progra-
mu zavítali účastníci přehlídky 
například do přesunutého kos-
tela Nanebevzetí panny Marie. 
„Zpestřením byla Industriální 
tramvaj, kdy během večerní jíz-
dy z Mostu do Litvínova proběh-
lo autorské čtení mosteckého ro-
dáka, spisovatele Pavla Brycze 
za hudebního doprovodu šan-
soniéra Zdeňka Součka. Lektoři 
předvedli svůj um při večeru po-
ezie,“ doplnila zástupkyně.  
Závěrečná přehlídka přednesu, 
četby a improvizace se kona-
la v Divadle rozmanitostí před 
dvěma druhy diváků, žáky prv-
ního stupně základních škol 
a seniory. „Mostecké školy, kde 
naši studenti pravidelně absol-
vují praxi, nám vyšly vstříc,“ do-
dala Valušková. Protože se ne-
jedná o soutěž, byli účastníci 
podle talentu, schopností a na-

dání rozděleni do stříbrného 
a zlatého pásma. Ředitelka po-
řádající školy Jitka Hašková na 
závěr předala putovní štafe-
tu řediteli Pedagogické školy 
z Čáslavi, kde se uskuteční Pe-
dagogická poema v příštím ro-
ce. 

Historie celostátní soutě-
že se začala psát v roce 1968 
v Kroměříži, tehdy pod ná-
zvem Memoriál Oldřicha Till-
manna. Od roku 1982 na po-
pud Střední pedagogické 
školy v Mostě dostala název 
Pedagogická poema. Ze sou-

těže se stala putovní přehlíd-
kou. V Mostě byla za dobu své 
existence třikrát, dvakrát ješ-
tě v osmdesátých letech, na-
posledy v roce 2001. Pořádá-
ní letošního padesátého roč-
níku podpořila také Vršanská 
uhelná.                                  (red)

Středoškoláky ještě baví čtení a poezie 
Pedagogická poema, přehlídka v  přednesu 
prózy a poezie, ve čtení a improvizovaném vy-
právění žáků pedagogických škol se po šest-
nácti letech vrátila do Mostu jubilejním pade-
sátým ročníkem. 

Závěre ná p ehlídka probíhala v Divadle rozmanitostí a publikum tvo ily děti z mosteckých základních škol. 
Foto: (pim)

Modely s tématem „ENER-
GIE“ postavené ze stavebni-
ce Merkur přilákaly do Stře-
diska volného času v Mostě 
stovky návštěvníků. Bezmá-
la šest set z nich hlasovalo 
o nejlepší soutěžní exponát. 
Vítěze vybírala také odbor-
ná porota. Nejvíce se líbilo 
Nádraží základní školy v uli-
ci Obránců míru a Vikingská 
loď od ZŠ Svážná Most. 
Žáci vítězných škol se za od-
měnu podívají do muzea Mer-
kuru v Polici nad Metují. I na 
tento výlet je pozve Vršan-
ská uhelná, která spolu s Ma-

gistrátem města Most soutěž-
ní výstavu pořádala jako sou-
část svého grantu Chytré hlavy 
pro Sever.
V loňském roce těžební spo-
lečnost přispěla prostřednic-
tvím Ústeckého kraje na ná-
kup stavebnic Merkur do jede-
nácti mosteckých základních 
škol třemi miliony korun. Le-
tos počet obdarovaných škol 
rozšířila o další základní a no-
vě i jednu střední školu. Cílem 
je podpořit výuku technických 
předmětů a přispět k rozvo-
ji řemeslné zručnosti u dětí 
a mládeže.                                 (red) 

Merkury přilákaly stovky lidí

Přes dva tisíce žáků základ-
ních škol a jejich rodičů na-
vštívilo šestnáctý ročník re-
gionálního vzdělávacího ve-
letrhu Sokrates 1, který se 
konal jako každý rok ve spor-
tovní hale v Mostě.
Představily se na něm téměř tři 
desítky středních a vyšších od-
borných škol z celé republiky, 
které zájemcům přiblížily své 
studijní programy. Ačkoli tu bu-
doucí středoškoláci našli stán-
ky škol od Českých Budějovic 
po Turnov, převážná část vysta-
vovatelů byla z Ústeckého kra-
je a největší počet přímo z Mos-
tecka. Na veletrh navázal desá-
tý ročník prezentace vysokých 

a vyšších odborných škol So-
krates 2 ve vstupní hale Střed-
ní průmyslové školy v Mostě. 
Budoucím studentům se před-
vedla zhruba desítka vzděláva-
cích institucí převážně z Ústec-
kého kraje. 
„Do budoucna bychom rádi 
uspořádali i veletrh zaměřený 
na celoživotní vzdělávání, který 
by nesl označení Sokrates 3, ale 
musíme ještě vyřešit jeho inál-
ní formu i obsah,“ doplnil Rudolf 
Jung, předseda Okresní hospo-
dářské komory v Mostě, která 
všechny typy regionálního ve-
letrhu Sokrates pořádá s tradič-
ní podporou Vršanské uhelné 
a Severní energetické.            (red)

Studentům pomáhá Sokrates

Plán na rok 2018 počítá s vý-
měnou 150 počítačů na ředi-
telství v Mostě, ale i na lokali-
tách Vršany a ČSA. 
„Hlavním důvodem výměny po-
čítačů je ukončení podpory 
operačního systému Windows 
7 společností Microsoft v ro-
ce 2020, který máme nainsta-
lovaný ve většině počítačových 
stanic ve skupině. Po tomto da-
tu už nebudou vydávány aktua-
lizace, a jak bude operační sys-
tém zastarávat, budou počítače 
zranitelnější vůči bezpečnost-
ním hrozbám a virům. Také čím 
dál víc výrobců software a hard-
ware bude optimalizovat svoji 
nabídku pro novější verze Win-
dows, takže postupně budeme 
narážet i na problémy s jejich 

kompatibilitou a funkčností,“ 
vysvětlil Zdeněk Pergl, IT ma-
nažer společnosti Infotea. 
Nové počítače se ve skupině po-
řizovaly zhruba před sedmi le-
ty, proto tedy dojde ke kom-
pletní obměně postupně bě-
hem celého roku a za běžného 
provozu. Prvních dvacet pět no-
vých počítačových stanic už je 
objednáno a uživatelé by je mě-
li dostat v průběhu ledna a úno-
ra i s novým operačním systé-
mem Windows 10. „Máme tes-
tovací skupinu, převážně IT 
odborníků z Infotey, která má za 
úkol zajistit, aby všechny použí-
vané programy a aplikace v no-
vém operačním systému fungo-
valy a obměna tak proběhla bez 
problémů,“ uzavřel Pergl.   (pim)

Začíná obměna počítačů
V  příštím roce začne společnost Infotea s  po-
stupnou obnovou počítačů ve všech společnos-
tech skupiny. 

Vedení Sev.en EC přijalo 
loni v srpnu nabídku spo-
lečnosti ČEPS zúčastnit se 
zkoušky na uvedení tepel-
né elektrárny Chvaletice 
do provozu dodávkou elek-
trické energie z vodní pře-
čerpávací elektrárny Dlou-
hé stráně v Jeseníkách. 
Cílem bylo prověřit schop-
nost elektrárny Dlouhé strá-
ně dodat napětí do chvaletic-
ké elektrárny, napájet moto-
ry vlastní spotřeby 205MW 
bloku při úplném rozpa-
du elektroenergetické pře-
nosové soustavy ČR (tzv. 
blackstart).
Po provedení nezbytných 
analýz a studie provedi-
telnosti byl navržen způ-
sob zapojení a dodání napě-
tí s ohledem na minimalizaci 
rizika přepětí v celé izolova-
né soustavě. Pro přenos elek-
trické energie z  elektrárny 

Dlouhé stráně do Chvaletic 
byla naplánována trasa mezi 
generátorem Dlouhé stráně 
a odbočkovým transformá-
torem elektrárny Chvaletice, 
která byla oddělena od zbý-
vající části elektrizační sou-
stavy.
Pro zkoušku, jejíž termín byl 
stanoven na 2. září ve 20 ho-
din, se zvolila vodní turbí-
na č. 1 v elektrárně Dlouhé 
stráně a blok č. 1 v elektrár-
ně Chvaletice. Po počáteč-
ních potížích s nastavením 
řídicích a ochranných sys-
témů došlo ve 22:18 hodin 
k sepnutí generátorového 
vypínače v elektrárně Dlou-
hé stráně. Následovalo po-
stupné nabuzování stroje ge-
nerátoru na naplánovanou 
hodnotu napětí. Právě tento 
postup snížil riziko přepětí 
při spínání a buzení generá-
toru. Ustálená hodnota napě-

tí a frekvence se pohybova-
la bezpečně v předem stano-
vených mezích a proto se ve 
22:45 hodin mohlo zahájit 
postupné zapínání a násled-
né vypínaní jednotlivých mo-
torů (čerpadel a ventilátorů) 
vlastní spotřeby bloku č. 1 
v elektrárně Chvaletice. 
Vyhodnocení sledovaných 
veličin zaznamenávaných 
u našich partnerů i na vlastní 
spotřebě bloku č. 1 elektrár-
ny Chvaletice v průběhu jed-
notlivých manipulací potvr-
dilo splnění kritérií úspěšné 
zkoušky. Elektrárna Chvale-
tice tak přispěla k nalezení 
a odzkoušení možné alter-
nativy pro obnovení napětí 
v elektroenergetické sousta-
vě České republiky v případě 
jejího částečného nebo úpl-
ného rozpadu.

Ing. Milan Prokop
odbor řízení provozu

Sev.en EC napájel proud z Dlouhých strání

„V polovině listopadu jsme do-
končili ve spolupráci se společ-
ností Infotea aplikaci nazvanou 
Plán letového provozu, která 
funguje jako součást programu 
PROTANK. V ní si mohou všich-
ni, kdo mají oprávnění využívat 
služby dronu, naplánovat svůj 
let na konkrétní datum i hodi-
nu,“ vysvětlil Roman Bauer, ře-
ditel Czech Coal Power. Až do-
posud se komunikovalo a le-
ty plánovaly pouze telefonicky 
nebo přímo na stanovišti ope-
rátorů. Když se na stejný čas 
sešlo více požadavků, bylo do-
hadování termínů dost složité. 
V plánu letového provozu uvidí 

každý z uživatelů nejen své na-
plánované lety, ale také už re-
zervované termíny. „Nejde ale 
jen o den a hodinu letu, každý ze 
zájemců si může přesně naplá-
novat trasu, protože k dispozici 
je i fotomapa s vyznačenými po-
zicemi velkostrojů, pásových do-
pravníků a dokonce i pozicemi 
starých důlních děl. Let je mož-
né zpřesnit nastavením dalších 
parametrů, například výšky le-
tu, směru kamery, úhlu, rychlos-
ti, případně zastavení dronu na 
určitém místě,“ doplnil ředitel. 
Jednotlivé lety se navíc budou 
archivovat, a pokud uživatel 
bude chtít svůj let zopakovat se 

stejným nastavením parame-
trů, zůstane mu v plánu a mů-
že jej zkopírovat a použít zno-
vu. „Výhodou přesného pláno-
vání letů je mimo jiné třeba i to, 
že ten, kdo si let naplánoval, ale 
i ostatní zaměstnanci, kteří ma-
jí uvedenou aplikaci k dispozi-
ci, mohou video z obou kamer 
dronu sledovat online na svém 
počítači. Data se z paměti stro-
je kopírují do systému a je mož-
né se k záznamům kdykoli vrá-
tit,“ připomněl Bauer. Přístupo-
vá práva do aplikace bude mít 
zatím omezený počet zhruba 
dvaceti lidí ze Severní energe-
tické a Czech Coal Power. Do 

budoucna ovšem není pro-
blém seznam rozšířit o další 
zaměstnance i společnosti ce-
lé skupiny. 
V současné době slouží bez-
pilotní prostředek, jak se 
dronu správně říká, ke kont-
role čistoty pásových doprav-
níků, pomáhá monitorovat 
nepřístupný terén v předpolí 
lomu. Protože je vybaven ter-
mokamerou, dokáže označit 
místa, kde se na dopravnících 
přehřívají válečky, pomohl už 
najít pod povrchem začínající 
zápar. Dokonce odhalil v oko-
lí lomu černou skládku. „Mož-
ností využití dronu  na šachtě 
je celá řada. V dohledné době 
začneme pracovat s takzva-
nými metadaty, takže bude-
me schopni na záznamu pří-
mo označit konkrétní místo, 
kde se například přehřívá vá-
leček nebo místa, kde je potře-

ba vyčistit technologii,“ doplnil 
ředitel. 
V říjnu se dron vydal na 
34 letů, v září vzlétl více než 
padesátkrát. Od uvedení do 
provozu počátkem letošní-
ho roku dron nalétal přes 
132 hodin. „Nejde jen o sa-
motné létání, stroj je potře-
ba připravit, následně stáh-
nout a zpracovat data, kte-
rá zaznamená. Odpovědnost 
za let nese pilot stroje, kte-
rý jej ovládá z řídicího praco-
viště. A mnohdy je to skuteč-
ně adrenalinový zážitek. Pří-
prava zabere zhruba stejný 
čas jako let samotný,“ dodal 
Roman Bauer s tím, že dron 
na šachtě dokáže zvýšit bez-
pečnost, ušetřit lidskou práci 
a v mnoha případech i pení-
ze, když se například včas po-
daří odhalit přehřívané tech-
nologické díly.                       (pim) 

Dron na šachtě létá podle přesného plánu
Na dron létající nad lokalitou Československá armáda si většina zaměst-
nanců Severní energetické už zvykla a pro některé se stal i důležitým 
pomocníkem. Společnost Czech Coal Power, která dron na začátku letoš-
ního roku pořídila a provozuje, přichází s vylepšenou nabídkou služeb. 

Vlevo je mapa s vyzna enou trasou letu dronu a místem, kde stroj zaznamenal zápar pod povrchem výsypky. Vpravo je snímek dot eného místa p ímo z termokamery dronu. Foto: 
Czech Coal Power.

Děti z vědecko-technického 
kroužku, který pod záštitou 
irem Sumo, Sev.en EC a My-

kabo pořádá spolek Energie 
jinak, navštívily provoz uhel-
né elektrárny ve Chvaleticích. 
Malí vědci se podívali na velí-
ny, odkud se řídí bloky i elek-

trorozvody, navštívili stro-
jovnu i kotelnu a nakonec se 
podívali i k patě nejvyššího 
komína v republice. Sezná-
mili se se základním princi-
pem výroby elektřiny a tep-
la v uhelné elektrárně. Ně-
kteří z nich si i poprvé sáhli 

na uhlí. Potěžkali si třeba zub 
z bagru nebo se podívali na 
6kV kabel zevnitř. Dětem se 
v elektrárně moc líbilo a ně-
které z nich byly zklamané, 
že se nestihly podívat třeba 
k chladicím věžím nebo na 
výklopník.                          (kapr)

Mladí technici v elektrárně

V elektrárně si mladí technici prohlédli t eba jak vypadá prů ez 6kV kabelem.  Foto: (kapr)
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STRUČNĚ

Vaše MASka existuje už 
dvanáct let, ale její innost se 
naplno rozběhla až v posled-
ním roce i dvou. Pro  tak 
dlouho trval rozjezd? A jak se 
to poda ilo zlomit?
MASka nebyla v minulosti úpl-
ně akceschopná, protože nezís-
kala podporu pro svou strate-
gii. Místní akční skupiny exis-
tují v ČR už poměrně dlouho. 
Fungují tak, že na svém území 
realizují tzv. strategii komunit-
ně vedeného místního rozvoje, 
což je dokument, který říká, ja-
kým směrem by se mělo území 
rozvíjet, a podle toho distribuu-
jí inance. Nám se tehdy nepo-
dařilo tento nosný dokument 
včas připravit a schválit. V ro-
ce 2014, kdy začalo nové kolo 
schvalování, jsme přidali plyn 
a dokončili jsme ji. Bohužel se 
hodnocení a schvalování na mi-
nisterstvech neúměrně prota-
hovalo, takže naše strategie by-
la schválena až v červenci letoš-
ního roku. Dlouhou dobu jsme 
v komunikaci s našimi partne-
ry byli jako obchodníci s teplou 
vodou – nemohli jsme jim nic 
hmatatelného nabídnout.

MAS se defi nují jako komuni-
ty lidí a fi rem z venkova, kte-
ré prosazují své zájmy zdola 
nahoru. Ale promi te ‒ vy íst 
z té eurohantýrky a bez-
obsažných frází, co vlastně 
p inášejí, je poněkud obtížné. 
Zkusíte mi to vysvětlit?
Velmi zjednodušeně - lidé na 
venkově mají sami vědět, kde 
je tlačí bota a sami hledat ces-
ty, jak si tu tkaničku uvolnit. 
Problémy se mají řešit tam, 
kde vznikají. Tedy – ať se lidé 
v regionech sdruží a vymyslí, 
co je pro jejich území nejpo-
třebnější. Co je však na prin-
cipu fungování MAS nejzají-
mavější, že o použití peněz 
i o tom, kdo a na co je dosta-
ne, nerozhoduje nikdo v Pra-
ze ani Ústí nad Labem, ale ty 
nejnižší orgány tady, na ven-
kově. 

Te  ale panuje skepse, zda se 
takovou vizi poda í naplnit...

Nepoužil bych úplně slovo 
skepse. Ano, někteří partne-
ři vstupovali do MAS s nadějí, 
že budou moci realizovat tro-
chu jiná opatření, než která teď 
můžeme podporovat. Vypad-
la možnost podporovat ven-
kovské spolky a spolkový život, 
drobnou obecní infrastrukturu 
či opravy památek v regionu, 
tedy to, co dělá život v obci pří-
jemnější a stmeluje venkovské 
komunity. A naopak řadu opat-
ření, která můžeme podporo-
vat, vlastně nevidíme jako naši 
hlavní prioritu. K tomu sklízí-
me to, co jsme jako ČR zaseli – 
například problémy s čerpá-
ním dotací ROP Severozápad, 
stavbami silnic, které nikam 
nevedou, určitou podezíra-
vost a nedůvěru. Fungování 
MAS je dnes ze strany řídicích 
orgánů neskutečně svázané, 
ztrácejí samostatnost. Exis-
tuje spousta omezení, na co 
konkrétně se smí nebo nesmí 
peníze použít.

Tak se ale trochu ztrácí myš-
lenka iniciativy a rozhodování 
zespodu?
Určitě to neplatí pro všechna 
opatření, ale ano, v některých 
oblastech se ta primární myš-
lenka poslání MAS ztrácí.

Na co budete moci použít 
vy leněných 82 milionů korun?
Máme za sebou vyhlášení prv-
ních dvou výzev, určených na 
podporu pro rodinných opat-
ření a lokální zaměstnanos-
ti. Abych byl konkrétní - třeba 
na vznik příměstských táborů, 
dětských skupin, aby se matky 
mohly vrátit do práce. Někteří 
starostové z toho nejsou nadše-
ní, protože v minulosti nic tako-
vého MASky nedělaly, je to pro 
ně hůře uchopitelné. Faktem 
ale je, že na sociální práci a in-

vestice je určena skoro polovi-
na alokovaných peněz. Ještě le-
tos se chystáme vyhlásit výzvy 
na podporu investic pro ko-
munitní centra a sociální služ-
by a na podporu dobrovolných 
hasičů. Další oblasti podpory se 
týkají třeba bezpečné dopravy - 
výstavby cyklostezek nebo bez-
pečných přechodů pro chodce. 

Najdou si výzvy své zájemce?
Projekty v rámci sociální oblas-
ti najdou cílové žadatele spíš 
u neziskových organizací. Těch 
máme v území docela dost, tak-

že věřím, že ano. Kromě soci-
ální oblasti ale budeme pod-
porovat i životní prostředí 
nebo zemědělství. Zejména 

programy pro zemědělce mo-
hou podpořit spoustu užiteč-
ných věcí a už máme informa-
ce o zájemcích. Malá sýrárna 
na horách, pekárna chleba na 
vesnici, zpracování ovocných 
zbytků – to jsou přesně ty 
drobnosti, které mají význam. 
Drobné impulsy, že vesnice 
není mrtvá, že jsou tam lidé, 
kteří mají chuť něco dělat.

Není právě úkolem MASky ‒ 
pomoci žadatelům oriento-
vat se v té změti dota ních 
programů, vyplnit složité 
formulá e, správně ú tovat...
Metodická pomoc s adminis-
trací žádostí a konzultace nad 
tématy projektů je nám vlože-
na přímo do vínku, je to jedna 
z primárních činností a dělá-
me to zadarmo. 

Promi te, ale z našeho 
rozhovoru zatím není cítit 
moc optimismu. ekala jsem, 

že vám budu klást skeptické 
otázky a vy mi je budete 
vyvracet... Zkusme aspo  
na závěr trochu pozitivního 
pohledu. Vidíte v MASkách 
stále ještě p íležitost pro 
tento region?
Tvorba strategie mě osob-
ně stála tři čtvrtě roku živo-
ta, takže musím být optimista 
a nemohu nad MASkou zlomit 
hůl. Jsem přesvědčen, že ta 
práce měla, a i do budoucna 
bude mít smysl. Jsem hrdý na 
kolektiv MAS Naděje, který je 

v současné době tvořen mla-
dými a schopnými manaže-
ry, kteří sice občas brblají, jak 

je vše složité, ale beze všech 
pochybností na mé straně se 
s tím úspěšně poperou.

Tedy vě íte, že se tady na 
konci dota ního období 
sejdeme a budete mi moci 
vyjmenovat úspěšné pro-
jekty?
Jsem o tom stoprocent-
ně přesvědčen. Vůbec si ne-
připouštím, že by se to ne-
povedlo. Pojďme se tu sejít 
7. listopadu 2019 a já vás 
přesvědčím.                             (kat)

MAS: Opravdová naděje pro venkov? 
Komplikovaný pojem Místní akční skupina může vyvolávat všelijaké 
asociace – venkovská zábavová kapela? Oddíl kickboxu? Nebo parta 
obecních uklízečů? Když ale napíšeme, že jejím prostřednictvím může 
získat venkovský region okolo Mostu, Litvínova a  Teplic během příš-
tích několika let přes osmdesát milionů korun, legrace jde stranou. Vy-
dupat tyto peníze ze země – tedy z Evropské unie – trvalo managemen-
tu Místní akční skupiny Naděje několik let. Opravdu pomohou tomuto 
regionu? Kdo z nich může těžit? A stihnou se vůbec využít? O tom je roz-
hovor se starostou obce Lišnice a předsedou správní rady MAS Naděje 
Petrem Pillárem.

„Co je na principu fungování MAS nejzajímavější, že o použití pe-
něz i o tom, kdo a na co je dostane, nerozhoduje nikdo v Praze ani 
Ústí nad Labem, ale ty nejnižší orgány tady, na venkově.“

„Ještě letos se chystáme vyhlásit výzvy 
na podporu investic pro komunitní centra 
a  sociální služby a  na podporu dobrovol-
ných hasičů.“

Bc. Petr Pillár
55 let

  studoval Univezitu J. E. Purkyně v Ústí na Labem

  starosta obce Lišnice

  předseda správní rady Místní akční skupiny Naděje 
o.p.s.

MAS Naděje, o.p.s.
  obhospodařuje území asi 300 km2 venkovských oblastí 

v okolí Mostu s 32 tisíci obyvateli

  členové jsou obce, neziskové organizace i podnikatelé

  mottem je: Změnit region ve skutečný domov obyvatel, 
se kterým spojí svou budoucnost

Děti pro charitu 
Adventní program v Jirkově za-
čne v úterý 5. prosince rozsví-
cením vánočního stromu na 
náměstí Dr. E. Beneše, dopoled-
ne bude probíhat mikulášský 
trh, strom se rozzáří v 17 ho-
din. Následující pondělí a úterý 
11. a 12. prosince obsadí Kos-
telní ulici tradiční Jirkovský 
charitativní advent, při němž 
je možné nakoupit dárkové 
zboží vyrobené dětmi z míst-
ních škol a zároveň tak při-
spět na charitu. Kromě výrob-
ků k prodeji mají děti na sta-
rosti také odpolední kulturní 
program. Na charitativní pro-
dej navážou v Kostelní uli-
ci klasické vánoční trhy, kte-
ré budou probíhat od 13. do 
15. prosince vždy od 10 do 
18 hodin.                               (kat)

Trhy s průvodem
Mostecký vánoční program za-
hájí tradiční adventní hornic-
ká slavnost předání světla sva-
té Barbory v pátek 1. prosin-
ce. Na náměstí k tomu zazpívají 
dětské pěvecké sbory Permoní-
ček z Mostu a Čmeláček ze Žat-
ce. Tento den se také na Prv-
ním náměstí otevřou trhy, které 
kromě stánků s dárky a občer-
stvením nabídnou každé odpo-
ledne promítání, hudební vy-
stoupení nebo krasobruslař-
ské exhibice. Vánoční strom se 
rozsvítí první adventní neděli 
3. prosince v 17 hodin. Trhy 
skončí 22. prosince.                       (kat)

Chomutovský advent
Bohatý program Chomutov-
ských Vánoc začíná v ne-
děli 3. prosince odpoledne, 

kdy se rozsvítí vánoční vý-
zdoba. V pondělí se otevře 
a rozsvítí i vánoční trh, kte-
rý bude pokračovat i po vá-
nočních svátcích do 30. pro-
since. Na náměstí bude kro-
mě stánků, zvoničky štěstí, 
betlému nebo Ježíškovy poš-
ty také vyhřívaný stan, kde 
každý všední den od 16.30 
hodin bude program v re-
žii místních škol. Na víkend 
9. a 10. prosince jsou připra-
veny Staročeské Vánoce, tře-
tí adventní neděli začne  rybí 
trh a na Štědrý den nebude 
chybět Živý Betlém. Ve skle-
pení galerie Špejchar bude 
otevřena čertovská výstava 
a v budově historické rad-
nice, v bývalém kostele sva-
té Kateřiny výstava Vánoce 
v muzeu.                             (kat)

„Na jaře jsme zjistili, že se dlou-
ho nevyužívaná a neprovozova-
ná štola nabízí zájemcům, proto 
jsme se o ni přihlásili a na kon-
ci června ji převzali. Spolek se 
tak stal jejím novým provozova-
telem,“ uvedl předseda spolku 
Zbyněk Jakš. Jedná se o unikát-

ní a velmi zajímavou hornickou 
památku, jejíž portál je památ-
kově chráněn. 
Spolek severočeských haví-
řů plánuje v následujících mě-
sících štolu zprovoznit pro ná-
vštěvníky. „Prvními kroky, které 
musíme udělat, je zabezpeče-

ní a vyčištění štoly, abychom ji 
mohli v budoucnu provozovat 
jako klasickou prohlídkovou što-
lu pro veřejnost,“ doplnil Jakš 
s tím, že práce v určitém roz-
sahu již začaly, než ale přivíta-
jí první návštěvníky, potrvá to 
nejméně rok. Okolí Vrchu Měd-
ník, kde se štola nachází, je důl-
ními díly přímo „prošpikováno“. 
Od 14. století se zde těžila mě-
děná ruda. V bezprostředním 
okolí se nacházejí i další známé 
štoly, například Jiří, Skalní jáma, 
Koňská jáma nebo Štola Země 
zaslíbená.                                  (red)

Spolek havířů získal štolu v Měděnci

„Už v minulých letech jsme se 
s městem dohodli na tom, že 
by se pochod se světlem sva-
té Barbory stal součástí ad-
ventních akcí, které město 
Most každoročně připravu-
je. A protože letos vyrážíme 
s průvodem do ulic už prv-
ního prosince, symbolicky se 
tak staneme jednou z prv-
ních akcí vánočních trhů na 
Prvním náměstí, takže by 
se mohlo zúčastnit ještě víc 
obyvatel Mostu,“ pozname-
nal Zbyněk Jakš, předseda 
Spolku severočeských ha-
vířů, který tradiční průvod 
pravidelně organizuje. 
Pochod se světlem svaté 
Barbory vyrazí jako vždy 

v 17:00 hodin od mostec-
kého Rozkvětu. Na trase 
ho bude čekat několik za-
stávek, poslední bude na 
Prvním náměstí, kde pri-
mátor Mostu převezme od 
hornické patronky kouzel-
né světlo, které bude chrá-
nit město po celý příští rok. 
„V loňském roce, kdy jsme 
předávali městu kromě svět-
la svaté Barbory také žulový 
hornický znak, jsme průvod 
končili na prostranství před 
městským divadlem,“ doplnil 
Jakš.  Stejně jako každý rok 
připraví Spolek havířů pro 
účastníky průvodu se svět-
lem svaté Barbory překva-
pení.                                  (red)

Svatá Barbora zahájí v Mostě advent
Tradiční pochod se světlem svaté Barbory se 
městu Most nevyhne ani letos. S  příchodem 
patronky horníků odstartují ve městě advent-
ní akce. 

Jarní část Poháru EHF se hra-
je ve skupinách, podobně jako 
například fotbalová Liga mi-
strů. Mostecký tým je ve sku-
pině D a fanoušci se tak mo-
hou těšit, že do Mostu zavítají 
například norské vítězky Ligy 
mistrů z Larviku, švédský tým 
H 65 Höörs HK a hráčky ru-
munského HC Zalau. 
„Jsem rád, že jsme ve skupině 
D jako Dávid a také se soupe-
ři jsem velmi spokojený. Bude 
to pro nás konfrontace se skvě-
lou skandinávskou házenou, 
Larvik je obrovský pojem a HC 
Zalau patřil už před losováním 
mezi týmy, které jsme si tak 
trochu přáli,“ podělil se o prv-
ní dojmy těsně po rozlosování 
mostecký trenér Peter Dávid. 
Doplnil zároveň, že v této fázi 
pohárové soutěže už proti so-
bě budou stát jen velmi kvalit-
ní týmy, mezi kterými je těžké 
vybírat. „Těšili jsme se v pod-
statě na kteréhokoli soupeře. 
Osobně jsem rád i za rozlože-
ní družstev ve skupině, kombi-
nace rumunského, švédského 
a norského týmu mi přijde dob-
rá, upřímně jsem si příliš ne-
přál dostat do skupiny Norky 
a Dánky,“ doplnil trenér. 

A jaké jsou podle trenéra šan-
ce Černých andělů v dalších 
bojích? „Už to, že jsme se dosta-
li mezi evropskou elitu, je pro 
nás obrovský úspěch. Teď udě-
láme všechno proto, abychom 
ukázali, že jsme se mezi ni ne-
dostali náhodou a samozřejmě 
se popereme o co nejlepší vý-
sledky,“ řekl Dávid. 
Termíny jednotlivých utká-
ní se ještě upřesňují. Jisté už 
je, že Černí andělé začnou ve 
Švédsku a první domácí utká-
ní sehrají proti norskému Lar-
viku, jednomu z nejatraktiv-
nějších soupeřů. 
Kromě účinkování v Evrop-
ském poháru EHF chtějí mos-
tecké házenkářky v letošní 
sezoně také obhájit český ti-
tul. Nejaktuálněji je čekají 
boje o Český pohár, který jim 
vloni těsně unikl. „V mostecké 
sportovní hale se s domácími 
fanoušky v letošním roce roz-
loučíme čtvrt inálovým utká-
ním proti Zlínu, které se usku-
teční ještě před Vánocemi,“ 
dodal trenér s tím, že pokud 
Baník v tomto střetnutí zvítě-
zí, čeká ho mezi svátky turnaj 
Final4 o českou pohárovou 
trofej.                                              (pim) 

Házenkářky mezi elitou
Obrovský úspěch pro klub, město, region i ce-
lou českou házenou. Tak se mluví o listopado-
vém postupu házenkářek DHK Baník Most do 
jarní části Evropského poháru EHF. Mostecký 
klub, jehož generálním partnerem je Vršan-
ská uhelná, se tak dostal mezi evropskou há-
zenkářskou elitu. 

Spolek severočeských havířů už není pou-
ze regionálním sdružením, jehož aktivity se 
omezují na Mostecko a  nejbližší okolí. Nově 
zajišťuje také provoz štoly Panny Marie po-
mocné v Měděnci. 

Petr Pillár. Foto: (kat)

Průvod se světlem svaté Barbory se během let stal jednou z tradi ních p edváno ních akcí v Mostě. Fo-
to: Archiv DN
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SLAVNÉ SEDMIČKY

Psaná historie této obce za-
číná roku 1287. O devadesát 
let později už stojí zdejší farní 
kostel. Prvním známým maji-
telem vsi Vtelno bylo pražské 
biskupství. Přes několik šlech-
tických rodů jako byli Vršov-
ci, Lobkovicové a Hruškové, 
se v 17. století obec vrátila do 
církevního držení. Konkrétně 
ji roku 1629 získali cisterciáci 
z Oseka, kteří měli v zeměděl-
ských vsích v okolí královské-
ho Mostu dobré hospodářské 
zázemí, patřily jim třeba také 
Hošnice či již zaniklé Bylany. 
Právě vláda oseckého klášte-
ra se na dnešní vsi podepsala 
nejvýrazněji. 
Z dob opatů z Oseka pochází 
současný farní kostel Povýše-
ní svatého Kříže, který je do-
minantou celé obce. Původní 
kostel, zmiňovaný roku 1377, 
totiž roku 1710 i s farou vy-
hořel. Opat Jeroným Besnec-
ker povolal do Vtelna před-

ního barokního stavitele Oc-
tavia Broggia, který v té době 
působil v Litoměřicích. Jeho 
zákazníky byli nejen litomě-
řičtí biskupové a řada před-
ních šlechtických rodů, ale též 
cisterciáci z Oseka, pro něž 
barokně přestavěl klášterní 
kostel či poutní areál v Mari-
ánských Radčicích. Jednolodní 
kostel s hranolovou věží pod-
le Broggiových návrhů vyrostl 
v letech 1736 až 1738. Ze stej-
né doby a možná i od stejné-
ho architekta pochází také ba-
rokní statek ve Vtelně, který je  
kulturní památkou.
V okolí vtelenského koste-
la dnes stojí také čtyři kap-
le, které lemují cestu k hlav-
ní silnici. Přestože byly tesá-
ny pro úplně jinou cestu, svou 
historií do Vtelna výborně za-
padají. Výklenkové kaple ze 
zastavení Sedmi bolestí Pan-
ny Marie dříve lemovaly ces-
tu z Libkovic k mariánskému 

poutnímu místu v Marián-
ských Radčicích. A nepraco-
val na nich nikdo jiný než Oc-
tavio Broggio na objednáv-
ku oseckého opata. Kromě 
čtyř ze sedmi těchto poutních 
kaplí najdete ve Vtelně i další 
sochy přestěhované ze zanik-
lých obcí, třeba svatého Flori-
ána z Kopist, smírčí kříž z Lib-
kovic nebo sloup s erby z Ko-

nobrže. Klášterní velkostatek 
byl ve Vtelně až do pozemko-
vé reformy roku 1924. V pře-
vážně německé obci hospo-
dařili i další statkáři a rolní-
ci, a zatímco Mostecko se na 
přelomu 19. a 20. století stává 
výrazně průmyslovou oblastí, 
Vtelno si zachovává svůj ze-
mědělský ráz. Pěstovaly se tu 
mimo jiné chmel, ovoce a ze-

lenina. V době první republi-
ky dosáhl svého maxima po-
čet obyvatel – více než šest 
set. Výrazný pokles nastal po 
odchodu německého obyva-
telstva po druhé světové vál-
ce, nyní se ale díky výstavbě 
rodinných domů Vtelno opět 
stává vyhledávanou lokali-
tou. Od roku 1980 je součástí 
města Mostu.                       (kat)

1287: První písemné zprávy o obci Vtelno 
Už čtvrté desetiletí je Vtelno součástí městské 
aglomerace Mostu, ale jako jediná z  připoje-
ných obcí si dosud zachovalo svůj venkovský 
charakter, ostře kontrastující s  panelovým 
městem za silnicí. 

Foto: Archiv Oblastního muzea v Mostě.

K neštěstí došlo ve 3 hodiny 
a 45 minut, kdy se ve východ-
ním poli revíru Mořic, který 
tehdy spadal pod Důl Kohi-
noor I, v hloubce 430 metrů 
ozval výbuch. Tehdy se v hlu-
bině nacházelo 56 havířů, jen 
čtyřem z nich se podařilo vy-
váznout. Většina obětí se ot-
rávila zplodinami, několik ha-
vířů zemřelo po nárazu na vý-
ztuž chodeb, protože výbuch 
měl podle dochovaných zpráv 
obrovskou sílu. První záchra-
náři dorazili na místo neštěs-
tí už 15 minut po explozi, ne-
nalezli  však už nikoho naživu. 
Počet obětí neštěstí se v ná-
sledujících letech uváděl niž-
ší, protože mezi  mrtvými bylo 
kromě 38 stálých zaměstnan-
ců Dolu Kohinoor také sedm 

německých válečných zajatců 
a sedm trestanců z nápravné-
ho zařízení v Libkovicích. 
Státní pohřeb obětí se všemi 
poctami se na hřbitově v Lo-
mu konal 19. listopadu 1946 
a účastnil se jej i tehdejší před-
seda vlády Klement Gottwald 
a pražský arcibiskup Beran. 
Přímo na lomském hřbitově 
bylo pohřbeno 28 havířů. 
Kromě místa posledního od-
počinku téměř tří desítek ha-
vířů připomíná důlní neštěs-
tí také pomník na východním 
okraji hřbitova v Lomu. A prá-
vě u něj se i letos konal v den 
katastrofy pietní akt, na kte-
rém si účastníci připomněli 
i další oběti důlních neštěs-
tí na Mostecku. V březnu to-
tiž uplynulo pětaosmdesát 

let od jiného důlního neštěs-
tí na Dole Kohinoor. Během 
požáru, který vznikl zřej-
mě samovznícením uhelné-

ho prachu, přišlo o život osm 
horníků. Tato událost se do-
stala do stínu mnohem vět-
ších důlních katastrof na se-

veru Čech. Také oběti požá-
ru na Kohinooru z roku 1932 
mají své pietní místo na lom-
ském hřbitově.                  (red)

V Lomu si připomněli oběti důlních neštěstí
Na oběti druhého největšího důlního neštěstí 
na Mostecku se i  po jedenasedmdesáti letech  
znovu vzpomínalo na hřbitově v  Lomu. Na 
Dole Kohinoor jen rok po skončení druhé svě-
tové války zahynulo 14. listopadu 1946 dvaa-
padesát havířů. 

Památník na lomském h bitově p ipomíná oběti tragédie z roku 1946. Foto: (pim)

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
kolejová doprava
Hlavní činnosti v uvedené pozici:

  kontrola, údržba, opravy, mon-
táž elektrických zařízení

  práce v objektech i v kolejišti 
(rozvaděče)

  práce ve výškách – osvětlova-
cí věže

Požadujeme:
  zájem o pracovní profesi
  spolehlivost, odpovědnost
  řidičský průkaz sk. B výhodou

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání: ÚSO vzdělání s matu-

ritou nebo vyučen v oboru elek-
tro

  osvědčení o odborné způsobi-
losti dle vyhl. 50/1978 Sb. min. 
§ 5

Nabízíme:
  platové zařazení do 5. tarifního 

stupně (nástup 21 200 Kč  hru-
bého vč. prémií)

  možnost profesního a osobního 
rozvoje

  smlouvu na dobu určitou 
s předpokladem prodloužení na 
dobu neurčitou

  pracovní dobu Po – Pá v ranních 
8hodinových směnách (6:00 – 
14:00)

Nástup možný dle dohody.
Pracoviště: Most - Komořany
Bližší informace: Otakar Kadlec, tel. 
478 004 742 
Písemné přihlášky - motivační do-
pis a životopis zasílejte na e-mail: 
v.stefanek@coalservices.cz nebo 
poštou na adresu: Vladimír Štefá-
nek, Coal Services a.s., V. Řezáče 
315, 434 67 Most. 

TROLEJÁŘ

Hlavní činnosti v uvedené pozici:
  kontrola, údržba, montáž a de-

montáž trolejového a zpět-
ného trakčního vedení 

  renovace trolejového vodiče  

Požadujeme: 
  zájem o profesi a ko-

lektivní práci 
  spolehlivost, odpovědnost
  svářecí průkaz Z-E1, 

D-G2 výhodou

Kvali ikační předpoklady:
  ÚSO vzdělání s maturitou
  nebo vyučen v elektro oboru 
  osvědčení o odbor-

né způsobilosti dle vy-
hl. 50/1978 Sb. min. § 5

Nabízíme:
  mzda odpovídající zařazení 

do 5. tarifního stupně (nástup 
19 600,- hrubého vč. prémií)

  pracovní dobu Po – Pá v ran-
ních 8hodinových smě-
nách (6:00 – 14:00)

Nástup možný dle dohody.
Pracoviště: Most – Komořany
Bližší informace: Otakar Kadlec, tel. 
478 004 742  
Písemné přihlášky – motivač-
ní dopis a životopis zasílejte na e-
mail: v.stefanek@coalservices.
cz nebo poštou na adresu: Vladi-
mír Štefánek, Coal Services a.s., 
V. Řezáče 315, 434 67 Most.

VLAKVEDOUCÍ

Hlavní činnosti v uvedené pozici:
  řízení a organizace po-

sunovacích prací
  zjišťování způsobilosti vo-

zů k jízdě, sestavování vla-
ků, doprovod vlaků

  vedení předepsané evi-
dence pro jízdu vlaku

  spolusledování návěstidel

Požadujeme: 
  zájem o pracovní profesi 
  spolehlivost, odpovědnost
  dobrý zdravotní stav

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání základní

Nabízíme:
  mzdové zařazení do 4. tarifního 

stupně s garancí meziročního 
nárůstu dle kolektivní smlouvy

  pracovní dobu v ranních 
8hod. směnách, po zapraco-
vání možnost nepřetržitého 
provozu s příplatky za směn-
nost až 1 600 Kč měsíčně 

  možnost profesní-
ho a osobního rozvoje

Nástup možný dle dohody.
Pracoviště: Most – Komořany
Bližší informace: Pavel Krob, tel. 
478 004 781; Martin Mrnka, tel. 
478 004 782
Písemné přihlášky – motivač-
ní dopis a životopis zasílejte na e-
mail: v.stefanek@coalservices.cz

SPECIALISTA – STAVEBNĚ 
TECHNICKÝ DOZOR
Hlavní činnosti v uvedené pozici:

  realizace speciálních staveb 
(výstavba inženýrských sítí Ho-
řanského koridoru)

  koordinace externích dodava-
telů 

  spolupráce se správními orgány 
  komunikace a vyjednávání 

s provozovateli a vlastníky inže-
nýrských sítí

Požadujeme:
  vzdělání: VŠ nebo ÚSO technic-

kého směru
  praxi ve stavebnictví (zkušenos-

ti s liniovými nebo rozsáhlými 
stavbami)

  orientace v projektové doku-
mentaci, mapových podkladech, 
stavebních rozpočtech

  znalost Stavebního zákona 
a souvisejících předpisů, včet-
ně BOZP

  ŘP skupiny B
  znalost práce na PC (MS Of ice – 

Word, Excel)
Nabízíme:

  zajímavé mzdové ohodnocení 
  možnost profesního a osobního 

rozvoje
Nástup možný dle dohody.
Pracoviště: Vršanská uhelná a.s. (Če-
pirohy)
Bližší informace: Mgr. Ing. Jan Krof-
ta, tel. 478 002 526, Vladimír Štefá-
nek, tel. 478 003 612
Písemné přihlášky – motivační do-
pis a životopis zasílejte na e-mail: 
v.stefanek@coalservices.cz nebo 
poštou na adresu: Vladimír Štefá-
nek, Coal Services a.s., V. Řezáče 
315, 434 67 Most.

ŘIDIČ DŮLNÍCH MECHA-
NIZMŮ - KLAPKAŘ

Hlavní činnosti v uvedené pozici:
  řízení, údržba a opravy naklá-

dacího výložníku kolesových 
velkostrojů

Požadujeme: 
  dobrý zdravotní stav
  spolehlivost, samostatnost, 

odpovědnost

Kvali ikační předpoklady:
  osvědčení pro funkci klapka-

ře velkostroje ve smyslu vyhl. 
ČBÚ č.26/1989

  praxe nutná na velkostroji 
min. 6 měsíců 

Nabízíme:
  mzdové zařazení ve 4. tarifním 

stupni, meziroční nárůst mzdy 
v souladu s kolektivní smlou-
vou

  příplatky za směnnost až 
1 600 Kč měsíčně

  práce ve směnném provozu 
v cyklu ranní, noční 12hodino-
vé směny a dva dny volna

Nástup možný ihned nebo dle do-
hody.
Pracoviště: Vršanská uhelná a.s.
Bližší informace: Ing. Stanislav Fá-
ra, tel. 478 002 703, V. Štefánek, tel. 
478 003 612
Písemné přihlášky - zasílejte na e-
mail: v.stefanek@coalservices.cz 
nebo poštou na adresu: Vladimír 
Štefánek, Coal Services a.s., V. Ře-
záče 315, 434 67 Most.

ŘIDIČ DŮLNÍCH MECHA-
NIZMŮ - ŘIDIČ VELKOSTROJE

Hlavní činnosti v uvedené pozici:
  řízení a opravy dobý-

vacích velkostrojů
  vedení kolektivu zaměstnan-

ců a řízení pomocné techniky

Požadujeme: 
  dobrý zdravotní stav
  spolehlivost, samostat-

nost, odpovědnost
  platné psychologické vy-

šetření pro výkon prá-
ce řidiče velkostroje

Kvali ikační předpoklady:
  ÚSO vzdělání nebo vyučen v obo-

ru strojním či elektrotechnickém

  osvědčení řidičů velkostrojů a ko-
lesových nakladačů ve smys-
lu §112 vyhl. ČBÚ č.26/1989

Nabízíme:
  mzdové zařazení v 6. tarifním 

stupni, meziroční nárůst mzdy 
v souladu s kolektivní smlouvou

  příplatky za směnnost 
až 1 600 Kč měsíčně

  práce ve směnném provo-
zu v cyklu ranní, noční 12hodi-
nové směny a dva dny volna

Nástup možný ihned nebo dle dohody.
Pracoviště: Vršanská uhelná a.s.
Bližší informace: Ing. Stanislav Fá-
ra, tel. 478 002 703, V. Štefánek, tel. 
478 003 612
Písemné přihlášky - zasílejte na 
e-mail: v.stefanek@coalservices.cz 
nebo poštou na adresu: Vladimír Šte-
fánek, Coal Services a.s., V. Řezáče 
315, 434 67 Most.

Volná pracovní místa v Coal Services a Vršanské uhelné

Firemní benefity společné pro všechny nabízené pozice v Coal Services i Vršanské uhelné:
  13. plat (cca 15.000 – 20.000/rok), příspěvek na stravování, týden dovolené navíc

a od nového roku po zapracování pak: 
   příspěvek na penzijní připojištění minimálně 500 Kč měsíčně

  program Zdraví - karta Bene ity v hodnotě 9 500 Kč na rok (čerpání na dovolenou, sport. zařízení, léky, kulturu)
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Házenkářky DHK Baník Most dosáhly historic-
kého úspěchu. Po letech snažení se jim podaři-
lo postoupit do jarní části Evropského poháru 
EHF a  zařadit se mezi evropskou házenkář-
skou elitu. Pomohla jim k  tomu výhra ve tře-
tím kole, kdy v Mostě vyřadily ruský tým Zvez-
da Zvenigorod. V  prvním vzájemném utkání 
v  Rusku Černí andělé prohráli o  tři branky, 
na domácí palubovce se jim podařil dokonalý 
obrat a Zvenigorod porazili o jedenáct branek. 
Tým, jehož generálním partnerem je Vršan-
ská uhelná, přivítá v příštím roce díky pohá-
rovému postupu v  mostecké sportovní hale 
nejlepší ženská házenkářská družstva z  celé 
Evropy.

Černí andělé zaslouženě letí do Evropy 

Michaela Borovská pat í k oporám mosteckých házenká ek a ruským soupe kám pěkně zatápěla.

O radost se s házenká kami p išli podělit i jejich nejmenší fanoušci. 

Výrazným tahounem mosteckého týmu byla i reprezentantka Markéta Je ábková. I ona měla ob as velký 
problém projít tvrdou ruskou obranou. 

Simona Szarková nast ílela už v prvním utkání Zvenigorodu devět branek, v domácím utkání skórovala do-
konce dvanáctkrát a stala se nejlepší st elkyní erných andělů. 

Hned po skon ení utkání propukly oslavy. Mosteckým házenká kám se postupem do jarní ásti Evropského poháru EHF splnil sen, o který se snažily několik let. Foto: 5x (pim)
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