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Lubomíra Holého, 
místopředsedu Sdružení 
odborových organizací 
Czech Coal Group. 

Jak probíhají p ípravy na 
letošní Den horníků?

Přípravy jsou v plném 
proudu, je třeba ale při-
pomenout několik důleži-
tých věcí. Zřejmě již všich-
ni vědí, že se obvyklé osla-

vy Dne horníků letos 
rozdělily na dvě části. 
Jedna z nich je určená 
pro zaměstnance spo-
lečností Seven Ener-
gy s jejich rodinnými 
příslušníky a druhá je 
připravena výhradně 
pro zaměstnance. 
Už v sobotu 8. září se 
uskuteční Mostecká 
slavnost, která se kaž-
doročně koná v oko-
lí přesunutého děkan-
ského kostela v Mos-
tě. Právě zde bude 
pro naše zaměstnan-
ce a jejich rodinné pří-
slušníky (kterými se 
rozumí druh, družka, 

manžel, manželka a děti, ni-
koli široké příbuzenstvo), 
vyčleněna speciální zóna, 
kam budou mít přístup jen 
oni. Vstup do těchto míst 
bude pouze po předložení 
zaměstnanecké karty, pří-
padně karty členů Senior 
klubu. Na základě toho do-
stane každý poukázku na 
občerstvení, případně pou-
kázku (voucher) na atrakce 
pro děti. Na tuto akci neza-
jišťuje zaměstnavatel žád-

nou speciální kyvadlovou 
dopravu. Kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie v Mostě 
je dostatečně dostupný, ať 
už automobilem, případně 
městskou hromadnou do-
pravou. 
O necelý týden později, 
v pátek 14. září, se v pro-
storách mosteckého kul-
turního domu Repre usku-
teční Megašachťák, který 
je určen výhradně pro za-
městnance společností sku-
piny Seven Energy. Sem už 
si tedy nikdo nebude moci 
vzít s sebou žádného z čle-
nů rodiny. I do Repre bude 
podmínkou pro vstup za-
městnanecká karta. V pří-
padě Megašachťáku se však 
počítá se speciální autobu-
sovou dopravou do Cho-
mutova, Jirkova i Litvínova 
a okolí. 
Letáčky s programem obou 
akcí i jízdním řádem auto-
busů během Megašachťá-
ku se už distribuují na pra-
coviště jednotlivých lokalit, 
aby se k nim dostali úplně 
všichni. Stejně tak jsou in-
formace k nalezení na sku-
pinovém intranetu.       (red)
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ZEPTALI JSME SE…

V srpnu média 
zajímalo:

IA News: Můžete potvrdit 
informace k zadané zakázce 
Vršanské uhelné na p elož-
ku ástí dálkovodů benzínu 
a plynovodů Ho anského 
koridoru v hodnotě 1,18 
mld. K , kterou získala fi rma 
Metrostav? 
K vašemu dotazu vám mohu 
potvrdit, že zadání zmíněné 
zakázky proběhlo podle zá-
kona o zadávání veřejných 
zakázek. Všechny informa-
ce najdete jednak na pro ilu 
zadavatele (https://pro ily-
zadavatelu.cz/vhodna-uve-
rejneni/prelozka-horanske-
ho-koridoru-produktovo-
dy-a-trubni-site ) a také ve 
Věstníku veřejných zakázek. 
Ještě si dovoluji doplnit, že 
práce budou zahájeny v zá-
ří 2018. 

MfD: Jak jste spokojeni 
s rozhodnutím soudu o pro-
hlášení konkurzu na brněn-
skou spole nost KP Ria?
Insolvenční řízení na maje-
tek KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, 
a.s., které probíhá více než 
třináct měsíců, je důsled-
kem dlouhodobého nepl-
nění jejích závazků nejen 
ve vztahu k naší společnos-
ti, ale i vůči desítkám dal-
ších subjektů. Jelikož reor-
ganizace KRÁLOVOPOLSKÉ 
RIA, a.s. nedává z našeho 
pohledu žádný smysl, hla-
sovali jsme, stejně tak jako 
např. Komerční banka, a.s., 
na schůzi věřitelů proti při-
jetí reorganizačního plánu. 
Řešení úpadku konkursem 
považujeme za přínosnější 
pro všechny věřitele, kteří 
více jak třemi sty přihláška-
mi uplatnili v insolvenčním 
řízení své pohledávky.

MLUVČÍ

Gabriela Sáričková 
Benešová,
mluvčí Seven Energy

Vysychající rybníky, ne-
splavné řeky, prázdné stud-
ny, to všechno je obrázek le-
tošního léta. Odvodnění tě-
žebních lokalit se ale ani 
v nejsušších dnech léta ne-
zastavilo. Povrchová voda 
totiž tvoří jen část důlních 
vod, před kterými je třeba 
uhelné lomy chránit. 
„V Severní energetické provo-
zujeme celkem třináct hydro-
geologických vrtů v hloubkách 
až do 50 metrů. Výkon čerpání 
v jednotlivých vrtech je stabilní 
od jednoho do pěti litrů vody za 
vteřinu,“ uvedl Petr Sigmund, 
vedoucí úseku odvodnění Se-
verní energetické. Část vrtů 
přitom čerpá vodu kontinu-
álně, část je osazena hladino-
vými sondami, které spouště-
jí čerpání až ve chvíli, kdy vo-
da ve vrtu vystoupá do určité 
úrovně. 
„Ve Vršanské uhelné spravuje-
me celkem jedenáct vrtů, kde 
se čerpá od 0,8 do 12,5 litru vo-
dy za vteřinu. Důvodem tak-
to relativně velkého rozpětí je 
zejména  rozmístění jednotli-
vých vrtů. Devět se jich nachá-
zí v prostoru Slatinic, kde je ku-
batura čerpání nižší,“ vysvětlil 
vedoucí. Naopak přímo v lo-

mu Vršany se nachází dvoji-
ce vrtů ST5 a ST8, které dosa-
hují hloubky 40 respektive 50 
metrů a jsou nejvýkonnější.  
„Před nedávnem se v prostoru 
Slatinic prováděly zkoušky na 
dalších jedenácti pozorovacích 
vrtech. Nyní se čeká na vyhod-
nocení, zda se některé z nich 
stanou stabilními čerpacími 
vrty,“ doplnil Sigmund. Větši-
na hydrogeologických vrtů je 
ale umístěna v předpolí lomů, 
aby byla zajištěna dostatečná 
ochrana těžební technologie 
před důlní vodou. 
Ačkoli se o letošním roce 
mluví jako o mimořádně su-
chém, čerpání z  vrtů probí-
há ve stejných objemech ja-
ko v uplynulých letech. „Opro-
ti loňskému roku se změnily 
poměry mezi jednotlivými lo-
kalitami, v celkovém objemu 
ale čerpáme zhruba na stejné 
úrovni jako v roce 2017,“ do-
dal vedoucí úseku odvodnění. 
Důlní voda se po případné 
úpravě vypouští zpět do vo-
doteče, v provozu se ale vy-
užívá mimo jiné na kropení 
provozních komunikací. Prá-
vě proto se v těžebních lokali-
tách nepotýkají s jejím nedo-
statkem.                                  (pim)

Sucho se čerpání důlních vod nedotklo

Hydrogeologické vrty v p edpolí lomů se pravidelně kontrolují. Foto: (pim)

Výměna lopaty byla nejdů-
ležitější součástí středně-
dobé opravy rypadla E7/ 
R152, které úsek skrývky 
Vršanské uhelné provozuje 
v lokalitě Jan Šverma. 
„Zhruba měsíční oprava sa-
mozřejmě nezahrnovala pou-
ze výměnu lopaty, na stoji se 
během této doby měnila na-
příklad pouzdra na výložní-
ku a vyvařovaly se praskliny,“  
doplnil Jaroslav Graman, ve-
doucí úseku skrývky Vršan-
ské uhelné. 
Lopatová rypadla patřila 
v minulosti k nejdůležitěj-
ším součástem dobývací tech-
nologie, postupně je ale na-
hradily kolesové velkostro-
je, které mají podstatně větší 
výkon. V provozu jsou ale do-
dnes. Jen ve Vršanské uhelné 
jich využívají necelou desít-
ku. Úsek skrývky má k dispo-
zici největší z nich, E7/R152, 
slouží zejména k zakládání 
aglomerátů, které na lokalitu 
Jan Šverma přivážejí železnič-
ní soupravy. I v dalších úse-
cích slouží lopatová rypadla 
především jako podpora ko-
lejové dopravy. Dva z men-
ších strojů typu E2,5 pomáha-
jí s překládkou uhlí na Příku-
povém depu ve Vršanech. 
Lopatové rypadlo E7/R152 je 
deset metrů vysoké, váží 371 
tun. Pohybuje se rychlostí 17 
metrů za minutu. Číslo u jeho 
názvu odkazuje k objemu lo-
paty v kubících. Shodou okol-
ností tento stroj slaví v letoš-
ním roce narozeniny, byl totiž 
vyroben v roce 1978 v Kruš-
nohorských strojírnách Ko-
mořany.                                (red)

K narozeninám dostal novou lopatu

Lopatové rypadlo E7/R152 dostalo o prázdninách během st ednědobé opravy novou lopatu. Foto: (pim)

„Ve Vršanské uhelné jsou na 
skrápění cest v provozu vy-
užívány hlavně důlní vody. 
Nejsme proto nijak závislí 
na vodních tocích, z nichž je 
v současné době odběr vo-
dy v souvislosti se suchem 
na mnoha místech omezován 
a regulován,“ vysvětlil Vladi-
mír Kohout, hlavní inženýr 
Vršanské uhelné. Pro potře-
by provozních úseků společ-
nosti je denně vystavováno 
až 6 kropicích vozů, v přípa-
dě nutnosti je možné navíc 
využít i služeb cisteren ha-

sičského záchranného sbo-
ru.  Pro plnění kropicích vo-
zů jsou využívána 4 odběrná 
místa rozmístěná jak v loka-
litě Vršany, tak v lokalitě Jan 
Šverma.
„V rámci smluvních vztahů 
jsou též ze dvou míst na uhel-
ných řezech převáženy ná-
kladními vozidly externích 
firem takzvané pevné polo-
hy do výsypných částí loka-
lity. Tyto firmy pro skrápění 
cest používají také své vlastní 
kropicí vozy. Lze tedy říci, že 
se v této opravdu náročné do-

bě v lokalitě Vršany pohybuje 
8 kropicích vozů,“ dodal Ko-
hout. Odběrná místa jsou zá-
sobována z odvodňovacích 
vrtů a příkopů. Během hor-
kých prázdninových měsí-
ců v nich byl vody dostatek, 
takže v této souvislosti ne-
musela být přijímána žádná 
zvláštní opatření. 
Podobná situace panovala 
i v lokalitě Československá 
armáda Severní energetic-
ké. Tady se skrápění prová-
dí podle potřeby na zhruba 
10 až 15 kilometrech pro-
vozních cest. V provozu jsou 
tu každý den až 4 kropicí 
mechanismy. Kromě stan-
dardních kropicích vozů 
i zde mají k dispozici cister-
nu podnikového hasičského 
záchranného sboru.  

(red)

Vody na kropení cest je dostatek
Dlouhotrvající sucha jsou jedním z  diskuto-
vaných témat letošního roku. Voda se přitom 
v  těžebních provozech používá běžně k  celé 
řadě takzvaných protiprašných opatření. Jed-
ním z nich je například skrápění cest. 

Pokračování ze strany 1
Na skrývce jsou frekvenč-
ní měniče v provozu od ro-
ku 2010 a v současné době 
jsou nainstalovány na všech 
pásových dopravnících šíře 
1800 milimetrů. 
V závěru loňského roku pro-
běhla výběrová řízení na do-
dávky stěžejních komponen-
tů (motory, měniče, trans-
formátory) a na dodavatele 
montážních prací. Podařilo 
se dosáhnout velmi zajíma-
vých cen. „První etapa pra-
cí už začala, v současné do-
bě probíhají práce na linkách 
PD 125, PD 126 a ještě během 
podzimu by měly navázat 
další práce na linkách PD 114 
a PD 115. Vše bude pokra-
čovat i v příštím roce a tře-
tí etapa by měla skončit v ro-
ce 2020,“ doplnil Jan Jandák, 
technik PZF útvaru hlavního 
energetika. 
V srpnu probíhala na zmiňo-
vaných dopravnících komplet-
ní výměna elektrozařízení, od 
osvětlení, kabeláže, rozvoden, 
motorů, snímačů a ovládací-
ho pultu až po rozhlas. Nejná-
ročnější částí jsou samozřej-
mě rekonstrukce poháněcích 

stanic, kde je elektrozaříze-
ní nejvíc. Každou část prací 
by měl dodavatel stihnout ve 
velmi krátkém čase, na vý-
měnu jednotlivých částí má 
totiž méně než měsíc. „Mo-
dernizace se navíc dotkne i 
dispečinku, respektive říze-
ní dálkové pásové dopravy 
na dispečinku, tam se ale jed-
ná především o výměnu počí-
tačů a softwaru,“ připomněl 
Jandák.  
Frekvenční měniče se v báň-
ském provozu velmi osvěd-
čily. Zjednodušeně řečeno je 
jejich hlavním úkolem chrá-
nit motory, zabránit proklu-
zům dopravníkových pá-
sů a lze díky nim regulovat 
plynule rozjezd, zastavení 
ale také rychlost dopravní-
ků. Celkově jde díky nim ze-
fektivnit provoz dopravní-
kových linek.  Jen na skrýv-
ce lze dnes rozjet kompletní 
dopravníkovou linku za čtvr-
tinu času, než tomu bylo 
v minulosti. Díky instalaci 
měničů už nejsou zapotřebí 
takzvané spouštěče, které se 
plnily olejem, takže i provoz 
zařízení je ekologičtější. 

(red)

Uhelným linkám...

Skupina Seven Energy je od 
července členem VGB Power-
Tech, mezinárodní asociace 
zabývající se výrobou a skla-
dováním elektřiny a tepla.
„Členstvím získá skupina pří-
stup do těchto pracovních sku-
pin s možností sledovat aktuální 
technické problémy. V pracov-
ních skupinách jsou již zástupci 
RWE, Uniper, Edf, LEAG, Engie, 
STEAG, ČEZ a dalších význam-
ných výrobců elektrické energie. 
Nyní přibydou i zástupci 7Engi-
neering a 7EC,“ říká Jan Žižka, 
ředitel 7Engineering.
Přes 1 700 expertů ze člen-
ských organizací participuje na 
více než 70 technických komi-
sích. V současné době má or-
ganizace 478 členů z 33 zemí, 
které představují instalovaný 
výkon 466 tis. MW v klasických 
i obnovitelných zdrojích.    (red)

Seven Energy členem 
VGB PowerTech
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„Náplň naší práce je poměrně 
široká. Provádíme pravidelné 
kontroly, které nám stanovují 
předpisy, ale také odstraňuje-
me závady, vyplývající z pravi-
delných revizí. Jedná se o záva-
dy, které označí revizní techni-
ci v protokolu,“ vysvětlil Petr 
Štěpánek, technolog elektro-
údržby v lokalitě ČSA.  Tím 
nejpodstatnějším jsou ale 
opravy na těžební technolo-
gii, ať už na velkostrojích ne-
bo linkách dálkové pásové 
dopravy. „Jinými slovy naším 
úkolem je udržovat technolo-
gii v provozuschopném sta-
vu,“ doplnil Štěpánek. 

Šachta má svá specifika
Také proto část provozních 
elektrikářů pracuje v ran-
ních osmihodinových smě-
nách, ale jsou doplňováni 
skupinou, která se střídá ve 
dvanáctihodinových smě-
nách v nepřetržitém provo-
zu. Právě jejich úkolem je od-
straňovat poruchy na tech-
nologiích v kteroukoli denní 
i noční dobu. 
Pokud se tedy někdo pro tu-
to profesi rozhodne, mu-
sí počítat s tím, že přece jen 
práce na šachtě má svá spe-
ci ika. Většinu času bude trá-
vit v provozu a na rozmary 
počasí se tady ohledy brát 
nemůžou. Když už si ale pro-
fesi provozního elektrikáře  
vybere, po úvodním proško-
lení začne nejprve pracovat 
v ranních osmihodinových 
směnách, aby se na šach-
tě „rozkoukal“. „Postupně se 
zkouší, co všechno dotyčný 
umí a zvládne. Během tří let 

se šikovný člověk může vy-
pracovat na předáka. Musí 
mít hlavně zájem a chuť svou 
práci dělat,“ doplnil Štěpá-
nek.   

Kontroly i opravy
Běžný den provozního elek-
trikáře začne rozdělováním 
práce. „Práci na dílně rozdá-
vají mistři, kteří jsou zase in-
formováni mechaniky z pro-
vozu, jaké jsou jejich aktuální 
požadavky. Pokud je to potře-
ba, vyzvedne se patřičný ma-
teriál a vyráží se do provozu. 
Kouzlo téhle práce je v tom, 
že je každý den jiná a roz-
hodně se nedá mluvit o jedno-
tvárnosti,“ vysvětlil techno-
log. Provozní elektrikář totiž 
musí zvládnout všechno, od 
výměny zářivek, až po opra-
vy zařízení na velkostrojích. 
Pravdou ale je, že pokud na-
stane porucha, ostatní práce 
jdou stranou, protože těžba 
a její plynulý chod je na šach-
tě vždycky na prvním místě. 
Zapomínat se nesmí ani na 
pravidelné kontroly na za-
řízeních, kterých elektrikáři 
absolvují spousty. „Když na-
příklad elektrikář přijede na 
velkostroj, musí v první řadě 
zkontrolovat rozvodnu, zda 
všechno pracuje, jak má. Na 
všechno jsou ale zpracovány 
technologické postupy, kte-
ré je potřeba dodržovat. Na-
víc šachta je poměrně rozleh-
lá a zařízení, která je třeba 
kontrolovat, je poměrně dost.  
Než se všechno objede a při-
dá se i práce od mechaniků, 
zabere to bez problémů celý 
den,“ říká Štěpánek. 

Pořád se učí 
Co ale musí provozní elek-
trikář umět, je číst v doku-
mentaci. „Nejde totiž pouze 
o odstranění poruchy, ale ta-
ké zjištění jejích příčin. Právě 
proto musí elektrikář číst vý-
kresy. Úpravy na rozvodnách 
je potřeba dělat podle doku-
mentace a samotné poruchy 
se hledají také podle výkre-
sů, protože nás musí zajímat 
i všechno, co s poruchou mů-
že souviset,“ vysvětlil techno-
log.  Sám na šachtě pracuje 
už přes tři dekády. A přizná-
vá, že když sem přicházel, do-
stal radu, která platí dodnes. 
Že s koncem školy vzdělává-
ní nekončí, protože správný 
elektrikář se bude učit celý 

život. „Samotná těžební tech-
nologie se příliš nemění, zato 
elektrozařízení se mění neu-
stále. Výrobci prakticky kaž-
dý rok přicházejí s novinkami. 
Postupně se nahrazují starší 
typy zařízení, na které už ne-

lze sehnat náhradní díly. A za-
pomínat se nesmí ani na to, že 
se mění i normy, takže elektri-
káři se musí skutečně neustá-
le učit. To ale také dělá tuhle 
profesi zajímavou,“ uzavírá 
Petr Štěpánek.                  (pim)
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KDYŽ SE ŘEKNE

Co je to dvousložková 
cena?
Podle Severočeské teplá-
renské, dodavatele tep-
la pro Most a Litvínov, je to 
nejférovější způsob, jak pla-
tit za teplo a teplou vodu. Na 
pohled komplikovaný výraz 
každý z nás běžně využívá – 
stačí se podívat na fakturu 
za elektřinu. Spočívá v tom, 
že část ceny platíme za mož-
nost kdykoliv využít energii, 

tedy jistič nebo tepelnou 
přípojku, a druhou část za 
skutečnou spotřebu. Stejně 
jako u elektřiny totiž exis-
tují stálé náklady na udrže-
ní tepelné soustavy v chodu, 
ať už zrovna topíme hodně 
nebo máme teplárnu jen ja-
ko záložní zdroj. A není při-
tom fér, aby tyto náklady 
nesl vedlejší dům. Však ani 
elektrárenské společnosti 
nemůžeme říct, že tento tý-
den na chatě nebudeme, ať 

náklady na distribuční síť 
platí sousedé. Podobné je to 
s autem. Už jen fakt, že ho 
máme, stojí peníze – splát-
ky, pojištění, údržba. To vše 
jsou ony stálé náklady bez 
ohledu na to, že jen stojí 
před domem. A teprve když 
vyjedeme, přidá se pohyb-
livá složka – palivo. Výho-
dou dvousložkové ceny je, 
že čím více v zimě protopí-
me, tím nižší cenu tepla na-
konec zaplatíme.            (kat)

TEPLÁRENSKÁ ABECEDA

CO MUSÍ UMĚR PTOVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
  Měl by být vyučen v oboru, případná maturita a pra-

xe jsou výhodou, protože se pak zkracují termíny pro 
další kvali ikační zkoušky

  Měl by se vyznat v elektrických zařízeních, měl by 
umět číst v dokumentaci a samozřejmě dodržovat 
bezpečnostní předpisy. 

  Pracuje se ve skupinách na ranních osmihodinových 
směnách, poruchová četa pracuje v nepřetržitém pro-
vozu ve dvanáctihodinových směnách. 

Zajímavé ocenění přivezli 
hasiči Severní energetické 
ze Spáleného Poříčí. 
Tamní hasičský sbor si za-
čátkem léta připomínal 140. 
výročí založení a na oslavy 
pozval kolegy ze širokého 
okolí. Součástí akce byly nej-
různější ukázky historické, 
ale také nejmodernější tech-
niky. Návštěvnici oslav moh-
li hlasovat o nejlepší hasič-
ský vůz a kabinu. Zásahový 
vůz MB Unimog CAS25 hasi-
čů Severní energetické se ze 
všech 39 vystavených vozi-
del umístil na krásném dru-
hém místě.                       (rup)

Hasičský Unimog 
sklízel vavříny

„Sucho nám možná trochu pa-
radoxně pomáhá při terén-
ních úpravách, tedy v prv-
ní fázi úpravy výsypek po těž-
bě, při které spolupracujeme 
s DTS Vrbenský. Pokud je suš-
ší počasí, mohou práce pokra-
čovat prakticky bez prostojů,“ 
vysvětlil Tomáš Šolar, ředitel 
společnosti Rekultivace. I te-
rénní úpravy mají za suchého 
počasí svá úskalí, například 
zvýšenou prašnost. 
Pro už vysazenou zeleň jsou 
ale dlouhotrvající sucha sa-
mozřejmě pohromou. „Ve spo-
lupráci s projektanty i tech-
nickými dozory monitorujeme 
sazenice na rekultivovaných 
plochách, odhadují se pří-
padné úhyny a dělají náležitá 
opatření. V současnosti nepro-

bíhá žádná nová výsadba, ale 
problémy se netýkají jen saze-
nic, ale i vzrostlých stromů,“ 
připomněl ředitel. 
Stejně jako v celé republice je 
kritická situace u travních po-
rostů. „Na některých loukách, 
které obhospodařujeme, jsme 
letos neudělali ani jednu seč, 
v minulých letech se přitom 
na těchto plochách kosilo i tři-
krát. Přesto už ale máme při-
pravených zhruba 1300 balíků 
sena, takže krmiva pro krávy 
na vnitřní výsypce lomu Vrša-
ny by mělo být na zimu dosta-
tek. Zabalili jsme i slámu, tak-
že o zvířata bude dostatečně 
postaráno. Navíc máme i re-
zervu z loňska,“ doplnil ředi-
tel. I přímo na padesátihek-
tarové pastvině, kde se stádo 

celoročně pohybuje, je potra-
vy i vody dostatek. 
Při vysokých teplotách se ale 
Rekultivace nestarají jen o ze-
leň a zvířata. Zapomínat se 

nesmí ani na vlastní zaměst-
nance, kteří v terénu tráví vět-
šinu své pracovní doby. „Sna-
žíme se mimo jiné upravovat 
pracovní dobu, začíná se pra-

covat už velmi časně, aby se 
maximum věcí dalo stihnout 
dříve, než se teploty vyšplha-
jí nad únosnou mez,“ uzavřel 
Tomáš Šolar.                        (red)

Rekultivace bojují s rozmary přírody
Vysoké teploty a  s  nimi spojené dlouhotrva-
jící sucho trápilo přírodu prakticky celé oba 
prázdninové měsíce. A vyrovnat se s nepřízni-
vými podmínkami musí také Rekultivace, kte-
ré se starají o  obnovu území po těžbě. Sucho 
ale může mít i svou lepší stránku. 

Doslova žně budou mít v zá-
ří příznivci sportovních ak-
cí, které pro zaměstnance 
společností skupiny Seven 
Energy tradičně připravují 
odboráři. 
Oblíbený fotbalový turnaj se 
koná 14. září na hřišti Baní-
ku Souš od 8:30 hodin. Při-
hlásit se mohou maximál-
ně šestnáctičlenná družstva, 
uzávěrka přihlášek je 7. zá-
ří u Lubomíra Holého (linka 
2507). Účastníci turnaje pak 
mohou jít své výkony společ-

ně oslavit na Megašachťák 
od 19:00 hodin v mosteckém 
Repre. 
V pátek 28. září, což je stát-
ní svátek, vyrazí turisté na 
pochod, jehož cílem je Kři-
voklát. Pro účastníky je při-
pravena zhruba patnáctikilo-
metrová trasa. Sraz je v 6:45 
hodin na parkovišti u mos-
teckého zimního stadio-
nu. Zájemci se mohou hlásit 
u Pavla Murcka na telefon-
ní lince 2392 nejpozději do 
24. září.                                      (red)   

Sportovní sezona vrcholí

I na pastvinách pro krávy je sucho, potravy pro zví ata je ale dostatek. Foto: Archiv Rekultivací

Igelit
S igelitem přijde do styku asi každý, ale v elek-
trikářském slangu se tento výraz používá pro 
něco zcela odlišného. Do tohoto igelitu si sva-
činu rozhodně nezabalíte, v tomto případě jde 
o takzvaný můstkový vodič. Ten se používá ze-
jména v domovních rozvodech, na šachtě ho 
prakticky nenajdete, ačkoli ve zdejších skladech 
provozních elektrikářů i na igelit narazíte. A mi-
mochodem provozní elektrikáři tvrdí, že ti, kdo 
jsou vyučení na domovních instalacích a přichá-
zejí na šachtu, jako by přicházeli do úplně jiné-
ho světa. Práce je tu v mnoha ohledech odlišná 
a používají se úplně jiné věci, ačkoli naučit se na-
konec dá všechno.                                               (red)

Provozní elektrikáři se celý život učí
Dalo by se říct, že provozní elektrikář patří na 
šachtě mezi tradiční profese. V současné době 
ti, kteří v tomto oboru pracují, spadají z větší 
části pod údržbu a  pohybují se v  obou těžeb-
ních lokalitách. 

Unimog hasi ů Severní energetické zabodoval v hlasování návštěvníků oslav ve Spáleném Po í í. Foto: Archiv HZS

Za ízení, se kterými provozní elektriká i pracují, se neustále mění. Foto: (pim)

Do tohoto igelitu si nic nezabalíte, jde totiž o můstkový vodi . Foto: (pim)
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„Držíme se toho, co jsme si před 
vznikem této akce předsevzali. 
Chceme veřejnosti představo-
vat výtvarníky, kteří mají ně-
jakou vazbu k tomuto regionu 
a umožnit lidem, aby se s nimi 
během jejich týdenní práce mě-
li šanci potkat a podívat se jim 
takříkajíc přímo pod ruce.  Me-
zi desítkou malířů, které jsme 
tu měli letos, jsou jak ti, kteří 
sem jezdí každoročně už od pr-
vopočátků, až po čerstvé absol-
venty uměleckých škol. Nejde tu 
ale ani o věk nebo akademické 
vzdělání, máme radost, když se 
nám jako letos podaří pozvat 
skupinu lidí, ve které jsou za-
stoupeni jak výtvarníci s dlou-

holetou zkušeností, stejně jako 
nadšenci, kteří malují jen pro 
své potěšení a radost,“ vysvět-
lil Jan Čepelák, jeden z organi-
zátorů akce. 
A právě možnost strávit tý-
den s kolegy, nechat se ovliv-
ňovat a vyměňovat si názory 
s výtvarníky i třeba o genera-
ci mladšími, si malíři na akci 
chválí. A samozřejmě také to, 
že se celý týden mohou věno-
vat výhradně umění a nic jiné-
ho je nerozptyluje, což se prý 
také příliš často nepoštěstí. 
A svou roli samozřejmě hra-
je i prostředí Benediktu a je-
ho zázemí. „Už nás tu znají, 
jsou na nás připravení, skvěle 

o nás pečují a dokonce to vy-
padá, že se na nás i těší, což 
v dnešní době také není úplně 
pravidlem,“ dodal s nadsáz-
kou sobě vlastní Josef Zedník, 
který se sympozia účastní už 
od jeho úplně prvního roční-

ku a ještě nikdy nevynechal. 
Už také tradičním partnerem 
akce je Vršanská uhelná, kte-
rá letos pro zpestření pobytu 
na Mostecku nabídla výtvar-
níkům exkurzi v rámci svého 
Uhelného safari. 

Celotýdenní snažení umělců 
pravidelně vrcholí vernisá-
ží a symbolickou aukcí, kdy si 
návštěvníci mohou přímo od 
autorů některá jejich díla za-
koupit.                                            

  (red)

Barevný Benedikt byl letos ve znamení desítek
Oblíbené malířské sympozium, které se od loň-
ského roku koná pod názvem Barevný Bene-
dikt, má za sebou další ročník. Desítka malířů 
strávila v Mostě týden prací na svých výtvar-
ných dílech, která se následně objevila na ver-
nisáži v  prostorách sportovně vzdělávacího 
centra Benedikt. 

Úspěšný první ročník vě-
decko-technického krouž-
ku pro děti z Přeloučska 
pod záštitou irem SUMO, 
Sev.en EC a Mykabo byl za-
vršen příměstským tábo-
rem. 
Pro děti byl připraven nabitý 
program nejen plný her a zá-
bavy, ale i zajímavých exkurzí. 
Děti tak mohly prozkoumat 
pevnost Josefov v Jaroměři, 
prohlédly si akrobatická leta-
dla Red Bull, svezly se histo-
rickým vláčkem a také se na 
České poště dozvěděly, co se 
děje s dopisem po jeho vho-
zení do schránky. Na pardu-
bickém zámku se malí vědci 
seznámili s životem včel ne-
bo se na chvíli stali archeo-
logy. V muzeu Jana Kašpa-

ra si na leteckém simulátoru 
vyzkoušeli, jaké je to přistát 
s velkým letadlem. V polovi-
ně tábora pak všichni pro-
šli kurzem přežití v přírodě 
a naučili se například rozdě-
lat oheň.  V čističce odpad-
ních vod v Přelouči zjistili, co 
se děje s obsahem WC po je-
ho spláchnutí. 
Celý tábor provázely růz-
né kvízy a hádanky, ve kte-
rých se skrývali slavní vy-
nálezci a jejich vynálezy. Od 
září poběží vědecko-technic-
ký kroužek opět, tentokrát 
v nových prostorách Gymná-
zia a SOU Přelouč v budově 
pod jídelnou. Zájemci se bu-
dou moci hlásit na stránkách 
www.energiejinak.cz.               

(kapr)

Z malých vědátorů se o prázdninách stali táborníci

V isti ce odpadních vod v P elou i se malí vědáto i dozvěděli, co se stane po spláchnutí s obsahem toale-
ty. Foto: (kapr)

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

pravním oboru (např. zámečník, elektrikář, strojní kovář, automecha-
nik apod.) 

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

  předložení výpisu z trestního rejstříku

Charakteristika kurzu:
  zařazením do kurzu se uchazeč stává zaměstnancem v profesi strojve-

doucí v zácviku
  kurz se skládá z 5ti 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 2,5 měsíce jsou 

cvičné jízdy
  součástí kurzu je závěrečná zkouška způsobilosti
  termín zahájení kurzu je 1. 10. 2018

Nabízíme:
  pracovní smlouvu na dobu neurčitou ihned

  mzdové zařazení do 5. tarifního stupně s garancí nárůstu ihned po 
úspěšném ukončení kurzu a s garancí každoročního nárůstu dle kolek-
tivní smlouvy,

  iremní bene ity – 13. plat (cca 18.000 – 22.000,- Kč), 2 týdny dovolené 
navíc (30 dnů), příspěvek na stravování a řada dalších výhod,

Po úspěšném ukončení kurzu:
  získání (podloženo smlouvou) náborového příspěvku ve výši 50 000 Kč 

(po zvládnutí teoretické části 20 000 Kč, po dokončení kurzu – praktic-
ká část a zkoušky 30 000 Kč).

  přiznání bonusu programu Zdraví - karta Bene ity v hodnotě 10 500 
Kč/rok (využití na platbu za dovolenou, sportovní zařízení, léky, kul-
turu)

  příspěvek na penzijní připojištění minimálně 550 Kč měsíčně

Přihlášky zasílejte elektronicky na:  v.stefanek@7group.cz          
nebo na adresu Vladimír Štefánek, Coal Services a.s., V. Řezáče 315, 434 
67 Most
Informace a dotazy - kontaktní telefon: 476 203 612; 724 349 528
Informační schůzka proběhne v Komořanech v lokalitě Úpravny uhlí. Sou-
částí je pohovor s uchazeči, prohlídka lokomotivy a další informace o pro-
fesi strojvedoucí.

Coal Services
V. Řezáče 315, 434 67 Most

Coal Services a.s., nabízí

KURZ STROJVEDOUCÍ S NÁBOROVÝM PŘÍSPĚVKEM 50 000 Kč
Uchazeči budou po kurzu u společnosti zaměstnáni v profesi strojvedoucí

STÁLE JE ČAS 
VYRAZIT K MOŘI!

Pokud stále zvažujete dovolenou u moře, je načase 
to rozseknout! Projděte si nabídku cestovních kance-
láří v cafeterii, většina z nich nabízí „last minute“ po-
byty za pěkné ceny. A pak už se jen můžete těšit na 
cestu za sluníčkem!

VYJEĎTE ZA SVÝM 
DOBRODRUŽSTVÍM!

Prázdniny ještě zdaleka nekončí. Pokud vám zbývá 
ještě pár dní, zarezervujte si ubytování a vyrazte do 
přírody vstříc dalším dobrodružstvím. Širokou nabíd-
ku ubytování hotelů, penziónů, chat a chalup najde-
te v cafeterii Benefi ty pod záložkou Rekreace nebo na 
slevových portálech. 

SOUTĚŽTE S BENEFITY
 O 5 POUKÁZEK ZA 500 Kč!

Až do 17. 9. můžete s Benefi ty soutěžit. Jak? Objed-
nejte si na pilulka.cz za své body jakékoli zboží v mi-
nimální hodnotě 500 Kč a budete automaticky zařa-
zeni do slosování o 5 dárkových poukázek ve stejné 
hodnotě. Nečekejte a vydejte se štěstí naproti. 

BENEFITY TIPY PRO VÁS 

Sledujte BENEFITY na FACEBOOKU, ať máte přehled o všech dalších soutěžích, tipech a akcích!

Týdenní práce výtvarníků vrcholí vernisáží a aukcí jejich prací. Foto: (pim)

Velmi náročnou přípravu 
naordinovali trenéři před 
nadcházející sezonou há-
zenkářkám Černých andělů. 
Doslova zkouškou ohněm 
byl turnaj Českého porcelá-
nu Dubí, který se pravidel-
ně v srpnu koná v mostecké 
sportovní hale.  
 Mostecké hráčky se postup-
ně střetly s týmy ruské Zvez-
dy Zvenigorod, běloruského 
mistra BelAZ  Minsk a němec-

kého bundesligového šampio-
na z Thüringeru.  A Černí an-
dělé ani přes veškerou snahu 
nakonec nedosáhli ani na jedi-
nou výhru. „Šli jsme do turnaje 
s vědomím, že máme nový, vel-
mi obměněný a výrazně omla-
zený tým. Kvalita soupeřů, kte-
ří se tu předvedli, byla nad naše 
síly, ale právě díky tomu ales-
poň víme, na čem máme pra-
covat a že musíme udělat ma-
ximum, abychom se co nejvíc 

posunuli dál,“ komentoval vý-
sledek svého týmu trenér Pe-
ter Dávid s tím, že turnaj splnil 
to, co od něj tým očekával. „Je 
pro nás velmi důležité podob-
nými konfrontacemi procházet, 
protože víme, na co se v přípra-
vě dál zaměřit,“ doplnil trenér. 
V dalších prázdninových 
dnech pak mostecké házen-
kářky absolvovaly na domá-
cí palubovce přípravná utkání 
s běloruskými vicemistryně-

mi z HC Gomel a také polským 
extraligovým týmem KPR Ko-
bierzyce. Záloha ženského 
A týmu navíc odehrála utká-
ní s tradičním rivalem, Soko-
lem Poruba. Starší dorostenky 
Černých andělů navíc vyces-
tovaly do Vídně na velmi silně 
obsazený mezinárodní turnaj. 
Sezona začíná mosteckým 
hráčkám hned 1. září, kdy se 
v úvodním utkání MOL ligy 
představí doma proti Prešovu, 

během podzimu je budou mít 
fanoušci šanci podpořit ještě 
několikrát. Dvaadvacátého zá-
ří přivítají Černí andělé v mos-
tecké sportovní hale tým Zory 
Olomouc, třináctého října So-
kol Poruba a 3. listopadu DHC 
Plzeň. V Poháru EHF je mos-
tecký tým nasazen až do tře-
tího kola, které ještě nebylo 
rozlosováno. Generálním part-
nerem DHK Baník Most je spo-
lečnost Vršanská uhelná. (red)

Černí andělé prošli velmi těžkou letní přípravou
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Změny editele knihovny si 
možná tená i ani nevšimli. 
eho si ale všimnout museli, 

jsou nové barvy na fasádě 
a vstupu...
Když jsem šel do výběrové-
ho řízení, měl jsem už svojí 
představu a jednou z nich by-
lo zvýraznění propagace. Tato 
krásná budova nenesla dlou-
ho žádné označení a lidé, kte-
ří kolem ní projížděli, vlast-
ně nevěděli, že je tu knihov-

na. Takže jsme přidali nápis 
a upravili vstupní prostory, 
které byly počmárané a špi-
navé. Knihovna by neměla být 
smutná.

Vizuálních změn je ale víc, 
že?
Máme i nové logo ve tvaru 
srdce, jehož autorem je pan 
Sopko, kterého považuji za 
významného designéra v ob-
lasti reklamy. Začali jsme zří-
zením aktivního facebooko-
vého pro ilu, což je nástroj, 
který nám umožňuje vel-
mi rychle oslovovat čtenáře 
a návštěvníky a informovat 
je o novinkách. Druhou částí 
byla přeměna webu knihov-
namost.cz. Teď se vrhneme 
na realizaci dětského webíku. 
Bude barevný, hravý.

Neměla by spíš knihovna 
zkoušet odtáhnout děti od 
po íta e?
Cílem není, aby děti knihovnu 
viděly přes web, ale naopak 
- aby si jeho prostřednictvím 
našly cestu k nám. Knihovna 
nabízí podle mne skvělé pro-
středí pro děti.

Do větších investic v budově 
se ale, p edpokládám, pouš-
tět nebudete? Platí stále 
plán stěhování do Repre? 
Tento objekt je v dezolát-
ním stavu, týká se to veške-
rých rozvodů, izolací, takže je 
tu v zimě zima, v létě vedro. 
Ale mým úkolem je připravo-
vat knihovnu na přestěhování 

a tuto jen udržovat v chodu. 
Jsme v kontaktu s architek-
tem, diskutujeme dispoziční 
řešení nových prostor.

Jak si p edstavujete knihov-
nu 21. století?
Jako komunitní centrum. Ži-
vý organismus, který snoubí 
základní poslání, tj. čtenářům 
zabezpečit veškerou literatu-
ru, kterou potřebují a chtějí, 
s prací se všemi generacemi. 

Chci, aby tu našli své místo 
matky s dětmi, handicapova-
ní, senioři. Je to ideální místo 
pro různá setkávání. 

Co konkrétně chystáte?
Pokračujeme v různých kur-
zech, a to nejen pro senio-
ry, budeme nabalovat další 
a další aktivity. Třeba setkání 
s autory. Chceme dát příleži-
tost studentům a dětem, kte-
ří píší. Disponujeme velkým 
fondem naučné literatury, 
takže chceme více spolupra-
covat se středními školami. 
Chceme se věnovat dětským 
domovům a umožnit setkává-
ní dětí se seniory z penzionů, 
kteří den tráví ve svých poko-
jích a bytech a přitom můžou 
být tady, kde je živo. Chci se 
také zaměřit na nákup cizo-
jazyčné literatury, nejen kla-
siky, ale vychází řada přepisů 
oblíbených televizních seri-
álů, které mohou přitáhnout 
ke studiu jazyků mladé lidí. 
Větší prostor chceme dát re-
gionální literatuře a cíleně se 
akvizicemi věnovat budování 
regionální knihovny.

Knihovna v ur itou dobu 
nahrazovala neexistující 
městskou galerii. Chcete na 
to navázat?
Koncerty ani výstavy nepova-
žuji za prioritní pro knihovnu. 
Pro výtvarné umění je tady 
Oblastní galerie a případně 
muzeum, pokud jde o koncer-
ty, je tu řada soukromých pro-
ducentů a klubů, které se to-

mu věnují. Já se chci zaměřit 
na knihovnický život. Pro mě 
je důležitější podporovat tře-
ba místní knihovny po okolí, 
kterých máme pod sebou 26, 
a v nich spolkový život. 

Byl jste se ur itě podívat po 
knihovnách v regionu. Kde 
se vám líbilo, kde jste se 
inspiroval?
V Lounech a Litvínově. Lit-
vínovská knihovna je pod-

le mne perfektně vedená 
a splňuje to, co bych chtěl. 
A v lounské knihovně je vel-
mi energická ředitelka. Ta-
dy v Mostě je úžasný tým li-
dí, jsem jimi úplně nadšen. 
Na jednu stranu mi to maxi-
málně zjednodušuje pozná-
vání knihovny a práci, na dru-
hou stranu mě to zavazuje, 
abych byl cílevědomější. Li-
dé v knihovně přicházejí se 
spoustou nápadů a já jim mu-
sím dát prostor.

Hodně se diskutovalo o chy-
bějícím půj ování elektro-
nických knih. Ale ono to není 
tak snadné, že?
Elektronické knihy nejsou 
ohrožením tištěných, ale ně-
které tituly už vycházejí pou-
ze elektronicky. Nebudeme 
knihy dublovat, ale doplní-
me portfolio. Je nutné sklou-
bit klasický svět psaného slo-
va a se světem virtuálním, 
který už naší generaci tro-
chu uniká. Nebojím se toho, 
že by o knihy nebyl zájem – 
naopak roste, ale na druhou 
stranu potřebujeme přitáh-
nout mladé pomocí techno-
logií a komunikačních kaná-
lů, na které jsou zvyklí. Doba 
je poněkud postižená rychlý-
mi, snadnými a neodborný-
mi výklady, které poskytuje 
internet, a my je chceme pře-
svědčit, že ke skutečně kvalit-
nímu studiu najdou prostor 
v knihovně.

Jste sám tená ?

Velký a vždycky. Někteří mí 
kamarádi si ještě pamatují, 
že jsem v mládí stále chodil 
s taškou plnou knih. Studoval 
jsem všechno, a proto jsem 
chtěl i pracovat v knihovně. 
Mám rád ruskou klasiku např. 
Michaila Bulgakova, z němec-
ké Heinricha Bölla, generaci 
amerických beatniků a čes-
kou obecně...

Takže budete dávat tená-
ům tipy na knihy? Moc se mi 
líbí vaše tipy na facebooku, 
protože knih vychází moc 
a je těžké se orientovat...
I pro nás. Kolegyně teď proto 
přišly s nápadem, že uděláme 
službu i obráceně – aby nám 
sami čtenáři doporučovali, na 
jakou novinku narazili a chtěli 
by si ji u nás přečíst.

Vaše láska ke knihám tedy asi 
dop edu odpovídá na otázku, 
co vás vedlo k rozhodnutí p i-
hlásit se do výběrového ízení 
na místo editele knihovny...
Uzavřela se jedna moje pod-
nikatelská životní etapa a ve 
chvíli, kdy jsem už nemu-
sel hledat další práci poté, co 
jsem prodal svůj podíl v rá-
diu, přišel konkurz na ředite-

le. Studoval jsem legislativu, 
jezdil po knihovnách, opravdu 
jsem se pečlivě připravoval. 
A splnilo se mi to. Vrátil jsem 
se tak zpátky na začátek své 
životní etapy, kdy jsem seděl 
přímo tady naproti v liduš-
ce, kde bývala knihovna. Mo-
je první pracovní místo v ži-
votě bylo v knihovně v Kopis-
tech.                                      (kat)
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Petr Petrik
  57 let

  pochází z Meziboří a žije v Mostě

  studoval Střední průmyslovou elektrotech-
nickou školu v Chomutově a mezinárod-
ní vztahy a politologii v CEVRO Institutu

  pracoval v knihovně v Kopistech, Mos-
tě a Litvínově, v mosteckém divadle

  poté se věnoval médiím - spoluzaklá-
dal Rádio Most, později Gama Rádio, Al-
fa TV, produkoval koncerty a další akce

  od května 2018 ředitel Městské knihovny v Mostě

Knihovna by rozhodně neměla být smutná
Pokud jste v posledních týdnech projížděli kolem mostecké knihovny, 
museli jste si té změny všimnout. Po více než třech desítkách let se fa-
sáda rozsvítila novými barvami a nápisem. Jde zatím o nejviditelnější 
aktivitu nového ředitele městské knihovny, kterým se na jaře stal Petr 
Petrik. Nejen o fasádě, ale hlavně o tom, co se odehrává uvnitř, jsme si 
povídali v srpnovém rozhovoru.

„Doba je poněkud postižená rychlými, snadnými a neodbornými 
výklady, které poskytuje internet, a my je chceme přesvědčit, že 
ke skutečně kvalitnímu studiu najdou prostor v knihovně.“

„Větší prostor chceme dát regionální lite-
ratuře a  cíleně se akvizicemi věnovat bu-
dování regionální knihovny.“

Petr Petrik, nový editel Městské knihovny v Mostě. Foto: (kat) 

„Ačkoli se nejednalo o re-
kord, protože už se nám 
v minulosti v soutěži sešla 
více než třicítka štrúdlů, byl 
letošní sedmý ročník Lišnic-
kého štrúdlování výjimečný. 
Třeba tím, že se vítězem stal 
jediný přihlášený mužský 
soutěžící, Rudolf Švarc,“ sdě-
lil Petr Pillár, starosta Lišni-
ce. Přestože se do soutěže 
zapojili i přespolní, první tři 
místa obsadili Lišničtí pe-
kaři. Aby ale nikdo nemohl 
mít výhodu, nejlepší závin 
vybírala porota anonymně 
a hodnotila jak vzhled, tak 
chuť oblíbených pochutin. 
Podmínkou nebylo ani aby 
byl štrúdl klasického slo-
žení, tedy s jablky, v soutě-
ži se proto objevily i slané 
varianty, například se špe-
nátem. Roli členy poroty na 
sebe tentokrát vzal také Mi-
chal Šindelář, syn baskyta-
risty skupiny Katapult Ji-

řího Šindeláře a dlouhole-
té spolupracovnice Ivana 
Mládka Lenky Šindelářové. 
Vystoupení Michala Šinde-
láře nejen s hity Katapultu 
bylo navíc jednou z mnoha 
položek bohatého kulturní-
ho programu akce. 
„Jsme rádi, že se nám da-
ří udržovat tradici této ak-
ce, která vlastně tak trochu 
nahrazuje obecní slavnosti. 
Chceme, aby si v programu 
vybral každý, takže každo-
ročně je součástí například 
volejbalový turnaj, spous-
ta atrakcí pro děti, pro kte-
ré je to zároveň rozloučení 
s prázdninami,“ doplnil sta-
rosta s tím, že poděkování 
patří také Vršanské uhelné, 
protože peníze z partnerské 
smlouvy mezi těžební spo-
lečností a obcí jsou každo-
ročně využívány právě na 
přípravu této akce.                                    

(red)

Nejlepší lišnický štrúdl letos upekl muž 
Osmnáct štrúdlů se letos sešlo v  soutěži na 
tradiční akci, kterou o  posledním prázdnino-
vém víkendu pořádají v Lišnici na Mostecku. 

Anonymní hodnocení jednotlivých štrúdlů provádí odborná porota. Foto: (pim)

Budova z roku 1885 o ploše 
větší než 1600 m2 zajišťova-
la na česko-německé hrani-
ci agendu drážní, celní, poš-
tovní, telegrafní či policej-
ní.  Moldavská horská dráha 
přitom vznikla především 
pro přepravu uhlí ze seve-
ročeských dolů do soused-
ního Saska. Postupně si jí ale 
velmi oblíbili turisté. Poté, 
co bylo v roce 1945 meziná-
rodní vlakové spojení zruše-

no, dosluhovalo nádraží ješ-
tě do poloviny 80. let minu-
lého století jako zázemí pro 
učně Středního odborného 
učiliště železničního. Po lis-
topadu 1989 se zde střídali 
soukromí podnikatelé, budo-
va postupně začala chátrat 
a její osud začal být nejistý. 
Začátkem roku 2014 se zá-
chrany nádražní budovy za-
pojila obec a o dva roky poz-
ději jí na základě rozhodnutí 

zastupitelů koupila od Sprá-
vy železniční dopravní cesty 
za odhadní cenu 3,23 mil. Kč. 
„V roce 2017 se nám povedlo 
s českými i německými part-
nery založit zájmové uskupe-
ní obcí a spolků z obou stra-
na hranice,“ řekla moldavská 
místostarostka Eva Kardová. 
„První česko-německá konfe-
rence sdružení se uskutečni-
la letos na jaře v Dubí a jejím 
výsledkem je plán, jak kon-

krétními aktivitami podpořit 
rozvoj dráhy vedoucí na Mol-
davu, ale také jak realizovat 
rekonstrukci moldavského 
nádraží jako významné tech-
nické památky,“ doplnila.
„Poté, co jsme nádražní budo-
vu převzali do majetku obce, 
provedli jsme zde svépomo-
cí úklid a už tu se odehrálo 
několik akcí. To je ale samo-
zřejmě málo, neustále dů-
kladně zvažujeme nejrůzněj-
ší náměty, jak získat potřeb-
né investice na rekonstrukci 
a dlouhodobé využití. Po zku-
šenostech z minulosti se však 
kloníme k tomu, že obnovu 
a využití budovy by měla ří-
dit obec jako vlastník,“ připo-
mněla místostarostka. A do-

plnila, že pokud všechna 
jednání, která aktuálně pro-
bíhají, půjdou podle plánu, 
bude už na jaře 2019 mož-
né začít s prvními projekto-
vými a následně stavebními 
pracemi. 
Už letos v listopadu se při-
tom na Moldavě uskuteč-
ní tradiční půlmaratón, ten-
tokrát ve spojení s oslavou 
obnovení vlakového provo-
zu i s připomínkou tradič-
ního lesního skla, které se 
na Moldavě vyrábělo už ve 
středověku. A na září 2019 
už se chystá hudební festi-
val v nedalekém Rechenber-
gu, na který bude možné do-
jet s vlakovou jízdenkou.  

(red)

V Moldavě chtějí opravit historickou nádražní budovu
Co pro jiné obce a města znamená historické jádro, zámek či hrad, to 
pro Moldavu v Krušných horách představuje rozsáhlé pohraniční ná-
draží. Tak to alespoň tvrdí členové sdružení Moldavská dráha, kteří 
jednají se státem o  získání peněz na rekonstrukci této historické pa-
mátky.

S nápadem přišel nestor re-
kultivací Stanislav Štýs. Dů-
vodem tohoto počinu je zpří-
stupnit budoucím generacím 
materiály, fotogra ie a výsled-
ky Štýsova celoživotního vý-
zkumu. Do dlouhodobého 
projektu je kromě oblastní-

ho muzea zapojena také na-
příklad Univerzita J. E. Purky-
ně v Ústí nad Labem a Ústec-
ký kraj. 
Plánované centrum bude mít 
k dispozici veškerou fotodo-
kumentaci, rozsáhlou specia-
lizovanou knihovnu a archiv 

Stanislava Štýse. Ten se rekul-
tivacím a výzkumu proměny 
krajiny po těžbě hnědého uh-
lí věnuje už od padesátých let, 
jen jeho fotodokumentace tak 
obsahuje odhadem 100 tisíc 
fotogra ií, negativů a diapozi-
tivů. Práce na zpracování fo-
todokumentace v oblastním 
muzeu už začaly, v součas-
nosti probíhá digitalizace ne-
gativů, následovat bude jejich 
popsání a zařazení.           (red)

V muzeu vzniká Centrum výzkumu krajiny
Centrum výzkumu krajiny, které se bude za-
bývat jejím studiem na území celého Ústecké-
ho kraje. Vzniká v Oblastním muzeu v Mostě. 

Učí děti sportovat
Tradiční rozloučení s prázd-
ninami ve Strupčicích spojila 
obec se dnem otevřených dve-
ří v SK Strupčice. Kromě tra-
dičních dětských atrakcí se ve 
sportovním areálu prezento-
valy oddíly, které do zdejšího 
klubu patří, tedy fotbal, lorbal, 
stolní tenis, Spartan Race Trai-
ning Group a házená.  SK Strup-
čice v současnosti patří k nej-
větším sportovním klubům 

v regionu, které působí mimo 
velká města.                             (red)

Jamboree na Matyldě
Historicky první skautské kraj-
ské jamboree (setkání), se 
chystá od 20. do 23. září v Mos-
tě na Matyldě.  Jeho součástí bu-
de v sobotu 22. září také Odpo-
ledne pro veřejnost. Návštěvní-
ci si od 13:30 do 16:30 hodin 
budou moci vyzkoušet ruko-
dělné a sportovní aktivity. (red)
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KULTURNÍ TIPY

MOSTECKO 
a  CHOMUTOVSKO

  5. 9. - XI. Divadelní vi-
nobraní. Tradiční zahájení 
druhé poloviny sezony 2018 
Městského divadla v Mos-
tě spojené s křtem XI. Diva-
delního vína.  Podesta před 
hlavním vchodem, v případě 
nepříznívého počasí ve foye-
ru divadla. Od 15:00 hodin, 
vstup zdarma.

  8. 9. - Mistrovství ve va-
ření svíčkové. Na Červeném 
Hrádku u Jirkova se chys-
tá další ročník oblíbené ak-
ce. Moderátorem bude Mar-
tin Zounar, těšit se můžete na 
soutěž o nejlepší svíčkovou, 
která začíná ve 14:00 hodin. 
Přihlásit se můžete také do 
soutěže v pojídání knedlíků. 
Pro milovníky country zde 
vystoupí kapela Paci ik, pro 
děti je připraven bohatý pro-
gram, včetně pohádky na ná-
dvoří zámku. Vstupné 50 Kč 
dospělí, děti zdarma. 

  14. 9. - Bez keců a bez 
autorit!  Premiéra autorské 
inscenace Divadla rozmani-
tostí v Mostě na motivy le-
gendárního románu J. D. Sa-
lingera Kdo chytá v žitě, vol-
ně inspirovaná také sérií 
několika dalších literárních 
i ilmových teenage manifes-
tů. Inscenace Bez keců a bez 
autorit! propojuje prvky či-
noherního, hudebního i vý-
tvarného divadla a je uvádě-
na v rámci nové dramaturgic-

ké linie Divadla rozmanitostí 
s názvem CLUB4TEENS. Do-
poručená věková hrani-
ce inscenace je 14+. Začátek 
v 17:00 hodin. 

  14. 9. – Mostík. Zábavné 
odpoledne, které na letní scé-
ně Benediktu pořádá Dětská 
organizace Zálesák Most. Za-
čátek v 17:00 hodin. 

  15. 9. - Hornická pouť. 
Padesátý ročník oblíbené 
pouti proběhne tradičně na 
několika scénách na otevře-
ných prostranstvích Jirko-
va. Těšit se můžete na řadu 
známých osobností a uměl-
ců, mimo jiné Hanu Zagoro-
vou, Dymytry, Olympic nebo 
AG Flek. 

  15. 9. -  Exkurze na zá-
mek Lány.  Oblastní muze-
um v Mostě pořádá pro veřej-
nost u příležitosti 100. výro-
čí vzniku republiky exkurzi 
na zámek v Lánech.  Účastní-
ci mohou navštívit Muzeum 
T. G. M., hrob rodiny Masa-
rykovy na hřbitově, projít se 
zámeckým parkem, prohléd-
nout si palmový skleník s vý-
stavou „T. G. M. v Lánech“. Dá-
le je možné navštívit Muze-
um sportovních vozů. Odjíždí 
se v 8:30 hodin od Oblastní-
ho muzea v Mostě. Cena do-
pravy je 200 Kč, vstupné si 
účastníci hradí sami.

  16. 9. - Pravidelné 
country čaje s kapelou Sta-
rá sešlost. Taneční odpoled-
ne nejen pro seniory s coun-
try kapelou Stará sešlost na 
mosteckém Benediktu. Začá-

tek v 15:30 ho-
din. 

  18. 9. - Vý-
voj zemské 
symboliky. Ob-
lastní muze-
um Most pořá-
dá další ze sé-
rie přednášek, 
tentokrát na-
zvanou Vývoj 
zemské sym-
boliky a stát-
ního znaku od 
nejstarších dob 
po současnost. 
Přednáší Mar-
tin Myšička ze 
Státního okres-
ního archivu 
Most. Začátek 
v 17:00 hodin. 

  21. 9. -  Lu-
netic Tour 20 
let. Legendár-
ní litvínovský 
boyband se 
v rámci výroč-
ního turné za-
staví i v rod-
ném městě. Ci-
tadela Litvínov, 
od 19:00 hodin.  

  22. 9. - Pe-
tra Janů & Am-
sterdam.  Kon-
cert fenome-
nální české 
zpěvačky. Po 
jeho skončení 
autogramiáda, 
focení s Petrou 
Janů a „rockotéka“ DJ Hon-
zy. Nový Obzor Music Arena  
Most, od 20:00 hodin. Vstup-
né v předprodeji 250 Kč (Ti-
cketlive.cz, Manhattan music 
club Most). 

  23. a 30. 9. - Koncert 
k výročí 100 let založení 
republiky. V kostele Nane-
bevzetí Panny Marie v Mostě 
při této příležitosti vystoupí 
Hudba Hradní stráže. 

  26. 9. - Hovory W s Ji-
řím Werichem Petráškem.  
Zábavný pořad ve stylu talk 
show spojený s autogramiá-
dou jeho knihy. S hostem si 

bude povídat nakladatel Pa-
vel Meszaros a písničky nejen 
Osvobozeného divadla zahra-
je dvorní pianista Marty Ku-
bišové, Marie Rottrové a dal-
ších hvězd Karel Štolba. Malá 
scéna ZUŠ Litvínov (Citade-
la) od 18:30 hodin, vstupné 
150 Kč. 

  29. 9. - Den seniorů 
a farmářské trhy. Na prv-
ním náměstí v Mostě bude 
od 9:00 hodin až do odpo-
ledních hodin připraven kul-
turní program. Během něj 
se představí mimo jiné Mos-
tečanka, Pentlička a Sedmi-

kvítek (ZUŠ Žatec), seniorky 
MSSS Most, Retro přehlídka 
seniorky Litvínov nebo mód-
ní přehlídka Svazu Vietnam-
ců v Mostě.

PARDUBICKO
  5. 9. - DOHODA. Koncert 

královéhradecké country ka-
pely se uskuteční na Masary-
kově náměstí v Přelouči od 
19:00 hodin, vstup zdarma. 

  8. 9. -  Manželský čtyř-
úhelník. Divadelní komedie 
v DK Chvaletice. Od 19:00 ho-
din, vstupné 130 Kč

  29. 9.  - 44. Zlatá stuha 
/ 5. JAWA CUP (volný závod 
250ccm)- Oblíbená sportovní 
akce na Plochodrážním stadi-
onu v Pardubicích – Svítkově.  
Začátek ve 14:00 hodin.  
 

  30. 9. - 70. Zlatá přilba 
města Pardubic. Legendár-
ní závod se uskuteční na Plo-
chodrážním stadionu v Par-
dubicích – Svítkově od 12:00 
hodin.   

  3. 10. – Tchýně na zabi-
tí. Divadelní komedie Jaku-
ba Zindulky. Kino Přelouč, od 
19:00 hodin, vstupné 240 Kč.
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Dnes se v tajence skrytý citát Jana Wericha: Člověk nemůže nikdy dělat víc, než je mu (1. část tajenky) člověčstvím. Míň může dělat vždycky. A jak jste si všimli, to 
s úspěchem probíhá. Ale (2. část tajenky) to dá práci, umí jen část lidstva. Ona část, ona tenoučká vrstva, (3. část tajenky) s lidskou hloupostí. Správné znění tajenky 
z minulého čísla Důlních novin znělo: Na lásce není půvabná zamilovanost, ale rozporuplnost mezi srdcem a rozumem. Výhru získávají: Jana Hynešová, Vršanská 
uhelná; Miroslav Mlej, Malé Březno; Klára Vítrová, Most. Vyluštěnou tajenku můžete zasílat na adresu redakce: Důlní noviny, V. Řezáče 315, 434 67 Most nebo e-
mailem: dulni.noviny@7group.cz. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce. Uveďte přesnou adresu pro případné doručení výhry.

BLAHOPŘÁNÍ
Čas, ten plyne jako voda, 
nezůstane chvíli stát, 
ani se nám věřit nechce, 
že budeš mít padesát 

Dne 15. 9. 2018 oslaví 50. narozeniny
pan Zdeněk Dvořák – zaměstnanec Se-
verní energetické a.s.

Do dalších let přejí mnoho štěstí, zdra-
ví a pracovních úspěchů rodina a kole-
gové. 

Kam za kulturou v měsíci září

VZPOMÍNKA
Čtrnáctého srpna uplynul rok, 
co nás navždy opustila dlou-
holetá novinářka, důležitá sou-
část týmu komunikace Mostec-
ké uhelné a jejích nástupnických 
společností, dobrá duše projek-
tu Uhelné safari, ale také skvě-
lá kolegyně, maminka a babička, 
paní Růžena Martínková. 
Kdo jste jí znali a měli rádi, vě-
nujte jí společně s námi tichou 
vzpomínku. 
Rodina a kolegové

Páté výročí uplyne 5. září od do-
by, co nás ve věku nedožitých 
55 let navždy opustila naše mi-
lá maminka, manželka a kolegy-
ně paní Hanka Beranová. Stále 
zůstáváš v našich srdcích!
Vzpomínají manžel a syn Vla-
dimírové. Kdo jste Hanku znali, 
věnujte jí
společně s námi tichou vzpo-
mínku.
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Už pošesté se v severočeském Měděnci krušilo, 
tentokrát ale byla akce o poznání slavnostněj-
ší. Letos si tu totiž připomínali 430 let králov-
ského města Měděnec, které ve své době pat-
řilo k nejvýznamnějším horním městům nejen 
v tomto regionu. A při té příležitosti tu Spolek 
severočeských havířů pro veřejnost otevřel 
štolu Marie Pomocná, kterou se mu vloni poda-
řilo získat. K vidění toho tu ale bylo mnohem 
víc, včetně několika překvapení. 

Na Měděnci se tentokrát krušilo slavnostněji

Od prázdnin se může ve ejnost podívat do štoly Marie Pomocná, jedné z prvních svého druhu, které byly ješ-
tě za Rakousko-Uherska otev eny pro turisty. 

Do štoly byly uloženy i artefakty pro budoucí generace, kterým požehnal i místní fará .  Ú astníky krušení p išel v roce výro í založení eskoslovenska pozdra-
vit i prezident Masaryk.

Měděneckého krušení se zú astnili i saští haví i, kte í byli už od st edověku důležitou sou ástí zdejšího života. Obcí na úvod prošel slavnostní průvod se všemi zástupci hornických 
spolků, samoz ejmě ve slavnostních uniformách. 5x foto: (pim) 
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