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Gumařům 
pomáhá nový 
lakatoš

Porucha, ke které 
se museli plížit 
chladnou nocí

Vítkovci se 
vydávají na cesty 
do minulosti

Zlínská teplárna 
přispěla dětem 
na dárky

V Sasku se mísí 
hornické a vánoční 
tradice
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„Celková hodnota 13. platů je 
nepatrně vyšší než v loňském 
roce a je koncipována tak, 
aby pro zaměstnance těžeb-
ních společností skupiny by-
la v součtu na stejné úrovni,“ 
vysvětlil personální ředitel 
skupiny Petr Mrvík. Na jistou 
formu roční mimořádné od-
měny se mohou těšit také za-

městnanci společností Info-
tea a Rekultivace. 
Výplata třináctého pla-
tu vychází z platné kolek-
tivní smlouvy. Skládá se ze 
dvou částí, první se vztahu-
je k mzdovému růstu, druhá 
část třináctého platu je vy-
plácena v návaznosti na hos-
podářské výsledky společ-

ností. Třináctý plat není ná-
rokovou složkou mzdy a jeho 
výši ovlivňuje celá řada fak-
torů. Může se proto nejen 
mezi společnostmi, ale i me-
zi jednotlivými zaměstnan-
ci lišit. 
 „Výplata 13. platu byla schvá-
lena, i když podmínky, které 
negativně ovlivňují ekonomi-
ku skupiny, se oproti loňsku 
nijak zásadním způsobem ne-
zlepšily, a to ani pro hnědou-
helnou energetiku obecně. Vě-
řím, že zaměstnanci budou 
spokojeni a budou moci sobě 
i svým rodinám zpříjemnit ko-
nec letošního roku,“ doplnil 
personální ředitel.           (red)

Zaměstnanci dostanou 13. plat
S  listopadovou mzdou dostanou zaměstnanci 
mostecké části skupiny Sev.en Energy, kteří 
spadají pod uzavřené kolektivní smlouvy, tři-
náctý plat. Na výplatu této bonusové mzdy 
bylo vyčleněno více než 65 milionů korun, 
tedy více než v loňském roce.

Listopad je obvykle poslední měsíc, kdy mají zaměstnanci Rekultivací šanci vysázet stromy a ke e. Díky relativně p íznivému po así sázeli v oko-
lí lomu eskoslovenská armáda. Ovšem ani s p íchodem zimy je ne eká oddych, udržování rekultivovaných ploch je práce na celý rok. Foto: (pim)

Kolem šachet
zraje ovoce
Kolem lomu Vršany rostou 
nové jabloně, hrušně a oře-
šáky. Mladé stromy letos 
začaly nést ovoce. 
V krajině mezi poli a lukami 
bývaly dříve ovocné stromy 
běžné a samozřejmé. Těžeb-
ní společnost je proto zapoji-
la do svých rekultivací. Vyho-
věla tak i starostům okolních 
obcí, kteří si ovocné stromy 
žádali.
Zemědělské rekultivace lomu 
Vršany vrací krajině původní 
tvář i funkci. O budoucí po-
době rekultivací se rozhoduje 
ještě před samotným zaháje-
ním těžby. Přesto rekultiváto-
ři těžební společnosti vychá-
zí vstříc starostům okolních 
obcí a do konečné podoby ze-
mědělské rekultivace zakom-
ponují některé jejich poža-
davky a navržené úpravy. Na 
jejich přání na polní cesty vy-
sazují ovocné stromy a ořešá-
ky, které dříve k zemědělské 
krajině neodmyslitelně pat-
řily. 
Pokračování na straně 2

Těžební společnosti skupi-
ny Sev.en Energy čeká od 
počátku roku změna na nej-
vyšším postu. Dosavadního 
generálního ředitele Vladi-
míra Roučka nahradí Petr 
Lenc, který až dosud půso-
bil mnoho let ve funkci ře-
ditele státního podniku Pa-
livový kombinát Ústí.
„Změnou na postu generální-
ho ředitele těžebních společ-
ností dochází k přirozené gene-
rační obměně. Vladimír Rouček 
v uplynulých letech prošel v po-
zici generálního ředitele těžeb-
ních společností složitým obdo-
bím konsolidace skupinových 

aktivit a má velký podíl na tom, 
že ji skupina zvládla úspěšně. 
Patří mu za to obrovský dík 
a uznání,“ říká Luboš Pavlas, 
CEO skupiny Sev.en Energy.
Úkolem Petra Lence bude po-
kračovat v nastaveném smě-
řování skupiny a provést tě-
žební společnosti obdobím 
transformace a změn na ener-
getickém trhu. 
„Chceme zachovat kontinuitu, 
avšak nový ředitel si také no-
vě nastaví některé vztahy, pro-
cesy a postupy tak, aby splnil 
cíle a zadání, která před námi 
jsou,“ vysvětluje Luboš Pavlas.
Pokračování na straně 2

Nový generální ředitel 
těžebních společností 
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NEPŘEHLÉDNĚTE

MLUVČÍ
Média v listopadu 
nejvíce zajímalo: 
Ministerstvo životního pro-
st edí zrušilo rozhodnutí 
Krajského ú adu Pardubic-
kého kraje o áste né a a-
sově omezené emisní výjim-
ce pro elektrárnu Chvaletice 
a vyzvalo ji k odstranění for-
málních a faktických nedo-
statků. Co to pro elektrárnu, 
potažmo skupinu Sev.en 
Energy znamená? 
Znamená to, že Sev.en EC 
musí doplnit další dokumen-
ty týkající se vstupních hod-
not oxidů dusíku a měření 
rtuti, poté se o výjimce bude 
rozhodovat znovu. Technici 
chvaletické elektrárny mezi-
tím ladí technologické a vý-
robní procesy, aby elektrár-
na co nejdříve splnila nové 
evropské emisní limity.  
Podstatné pro nás je, že pod-
le ministerstva krajský úřad 
nepochybil, když nám v čer-
venci výjimku udělil. Kon-
statovalo pouze, že naše žá-
dost měla některé nedostat-
ky. Rozhodně tedy neplatí 
aktivisty velmi často šíře-
ná dezinformace, že uděle-
ní výjimky by mělo negativ-
ní dopad na životní prostře-
dí. Výjimka nám má pouze 
poskytnout čas, abychom 
našli cestu, jak splnit emis-
ní limity, které dosud vůbec 
neplatily. Elektrárna Chva-
letice pokračuje v rozsáhlé 
modernizaci, jejím výsled-
kem bude největší snížení 
emisí od 90. let a také splně-
ní nové směrnice BREF plat-
né od poloviny srpna 2021. 
Po dokončení právě vrcholí-
cí opravy a ekologizace blo-
ků 3 a 4 se sníží emisní kon-
centrace všech významných 
znečišťujících látek zhru-
ba na polovinu. Po násled-
né optimalizaci a doplňová-
ní technologií by elektrár-
na měla plnit i nové emisní 
limity dle BAT. Již nyní elek-
trárna splňuje 23 z 25 poža-
davků, o výjimku jsme žáda-
li pouze pro emise oxidů du-
síku a zbytkové rtuti. 

Gabriela Sáričková 
Benešová,
mluvčí Sev.en Energy

V jednom z minulých ísel Důlních novin jsme psali o tom, jak se v těžebních provozech skupiny Sev.en Ener-
gy bojuje proti prašnosti. Jedním z míst, na které se ve Vršanské uhelné zamě ují, je nakládací zásobník, kde 
se uhlí nakládá do železni ních souprav a expeduje k zákazníkům. Během íjna zástupci Výzkumného ústa-
vu pro hnědé uhlí v Mostě prováděli mě ení sedimentující prašnosti. Na šestnácti vybraných místech pra-
videlně po ty iadvaceti hodinách odebírali vzorky. Výsledky mě ení budou sloužit i k porovnání ú innosti 
protiprašných opat ení, ale také ke stanovení etnosti úklidu usazených vrstev uhelného prachu. Foto: (pim)

Podzimní sezona sportov-
ních turnajů, které pro za-
městnance skupiny Sev.en 
Energy připravuje Sdružení 
odborových organizací, po-
kračovala dalšími akcemi. 
V oblíbeném předvánočním 
turnaji v kuželkách, který se 
tentokrát konal už na konci říj-
na, vybojoval prvenství v muž-
ské kategorii tým Vršanské 
uhelné ve složení Houška, Ví-
tr a Vondrášek. Cenu za dru-
hé místo si odneslo družstvo 
Coal Services ve složení Šnajdr, 
Švarc a Pavelka. Bronzoví skon-
čili Hasiči, které reprezentovala 
smíšená trojice Vilhelm, Symon 
a Hnídková. V ženské katego-
rii si nejlépe vedla Vítrová před 
Pejcharovou a Šnajdrovou. Nej-
lepším hráčem turnaje se stal 
Zdeněk Vítr, cenu útěchy si od-
nesl tým Elektro uhlí VUAS. 
Šestice týmů se sešla v polovi-
ně listopadu v bečovské spor-
tovní hale na turnaji v nohejba-

lu. Trofej pro vítěze získal tým 
DTS, na druhém místě skončili 
hráči Coal Services, třetí příčku 
obsadili nohejbalisté z Úpravny 
uhlí. Nejlepším hráčem na sí-
ti byl vyhlášen František Kaš-
par, nejlepším zadákem Martin 
Plhák. 
Do konce roku zbývají dva 
turnaje. Předvánoční klá-
ní ve stolním tenise 30. lis-
topadu se uskutečnilo až po 
uzávěrce tohoto vydání Důl-
ních novin. Mezi vánočními 
svátky mají sportovní nad-
šenci šanci se protáhnout 
při Vánočním tenisovém tur-
naji ve čtyřhře pro neregistro-
vané hráče, který se uskuteční 
26. prosince na kurtech TK Jir-
kov. Zájemci o účast se mohou 
hlásit do 17. prosince na tele-
fonu  478 00 2391-2, případ-
ně e-mailem j.franta@7group.
cz. K rozlosování dojde na 
kurtech v den konání turnaje 
v 8:30 hodin.                         (red)

Trofeje rozdány, turnajová 
sezona ještě nekončí

Kolem šachet zraje ovoce

„Lakatoše jsme v minulosti na 
šachtě využívali ve větším po-
čtu, dnes je v provozu pouze je-
diný, který pomáhá našim lidem 
v lokalitě ČSA. Ostatní zastaralé 
stroje postupně nahradily trak-
tory s navijákem, nejčastěji se 
využívají modernější traktory 
typu Valtra N101,“ uvedl Mi-
chal Janata, technolog servisu 
dopravního pásma. 
Naviják s osmdesáti metry la-
na patří k důležitým částem 
výbavy „lakatoše“, která za-
městnancům údržby usnad-
ňuje práci při výměně gumo-
vého pásma na dopravnících. 

Balík se 150 až 200 metry gu-
mového pásma a o váze ně-
kolika tun stroj bez problémů 
dopraví na místo a gumařům 
pomůže  pásmo natáhnout 
na dopravník bez použití dal-
ší techniky. „Traktory s navijá-
kem máme tři, nové LKT je ale 
ze všech našich strojů nejsil-
nější. Má kloubové usazení, 
takže se s ním lépe manipuluje 
v terénu, díky přední radlici si 
řidič může upravit terén před 
zahájením prací. Součástí vy-
bavení je i dálkové ovládání, 
které obsluze velmi výrazně 
pomáhá například při prota-

hování pásma na velkostro-
jích, kdy se může obsluha po-

hybovat podél pásu a na dálku 
si regulovat napínání,“ vyjme-

noval technolog další výhody 
stroje.                                      (red)   

Gumařům pomáhá nový lakatoš

Nový stroj je vybaven i dálkovým ovládáním, což obsluze v provozu významně usnad uje práci. Foto: (pim)

Zbrusu nový lakatoš vyráží od podzimu do 
provozů těžebních společností skupiny Sev.en 
Energy. Tuto přezdívku má stroj s označením 
LKT, což je zkratka pro lesní kolový traktor. 
Původně byl určený pro lesní dělníky na svoz 
dřeva, na šachtu jej objednali od slovenského 
výrobce především pro zaměstnance Údržby – 
servisu dopravního pásma.

Vyčerpejte  včas své body 
z karty Benefity
Už několik let využívají za-
městnanci společností skupi-
ny Sev.en Energy jako jednu 
z iremních výhod kartu Be-
ne ity, ze které mohou čerpat 
přidělené body na vybrané 
služby. Body na kartě ale ma-
jí svou platnost. Body připsa-

né v roce 2018 mají platnost 
do 31. 12. 2019.  Pokud si za-
městnanci body z roku 2018 
nevyčerpají do 31. 12. 2019, 
tak o ně přijdou. Zkontroluj-
te si proto v aplikaci Bene ity 
stav vašeho bene itního účtu 
a dočerpejte včas body, které 
platí do konce roku 2019. 

(red)

Nezapomeňte hlásit změny 
pojišťovny
Podle předběžných údajů 
změní zdravotní pojišťovnu 
od 1. ledna příštího roku té-
měř 62 tisíc obyvatel Česka. 
Podzimního termínu k přestu-
pu k jiné pojišťovně využilo té-
měř o 3 000 pojištěnců víc než 
vloni. Pokud mezi desítkami ti-

síc pojištěnců, kteří se rozhod-
li pro změnu, jsou i zaměst-
nanci společností skupiny Sev.
en Energy, neměli by zapome-
nout tuto změnu nahlásit na 
příslušný personální úsek. Ve 
společnostech skupiny, kte-
ré sídlí na Mostecku, zaměst-
nanci hlásí změny příslušným 
pracovnicím Zaměstnanecké-

ho centra, v lokalitě Chvaleti-
ce v personálním odboru elek-
trárny. Změnu zdravotní pojiš-
ťovny platnou od 1. 1. 2020 je 
nutné nahlásit do konce roku 
2019.  Pokud zaměstnanec ne-
ohlásí změnu zdravotní pojiš-
ťovny včas, bude mu ze mzdy 
sraženo penále vyčíslené zdra-
votní pojišťovnou.               (red)

Ze složiště stabilizátu (popí-
lek, struska, vápno) hlásí po-
ruchu shazovacího vozu. Ven-
ku tma, teplota již na nule. 
V noci je zařízení mimo pro-
voz, avšak zásobníky popíl-
ku v silech signalizují vyso-
ké hladiny. Nestandardní zá-
vada se při umělém osvětlení 
od provozního auta, svítidel a 
čelovek našla v nepřístupném 
místě mezi pásovým doprav-
níkem a shazovacím vozem. 
Poškozený kabel se podaři-
lo „naspojkovat“ bez výmě-
ny, která by trvala osm hodin, 
zařízení zprovoznit a vyjet 
stabilizát z pásové dopravy. 
Druhý den složiště funguje 
a elektrárna vyrábí nepřetr-
žitě nedoceněnou komoditu. 
Poděkování patří zaměstnan-
cům provozu elektro. 

Jan Ryzner

Porucha, ke které se museli plížit chladnou nocí

Zaměstnanci elektroprovozu a míchacího centra hledají závadu na kabelu.
Po odstranění stíracího vále ku se poda ilo vplížit k místu poruchy. 
Foto: 2x Sev.en EC

Pokračování ze strany 1
„Respektujeme přání staros-
tů obcí vysázet ovocné stromy 
a zohledňujeme je v konkrét-
ních projektech jednotlivých 
rekultivačních akcí. Výsadby 
ovocných dřevin provádíme 
i pro zvýšení druhové pestros-
ti a využitelnosti krajiny. Ne-
zakládáme ale ovocné sady. 
Z estetického hlediska jsou do 
ploch u zatravněných cest za-
řazeny linie ovocných 
dřevin tvořené jednak 
krajovými odrůdami 
hrušně, jabloně a ta-
ké se zkouší odrůda 
ořešáku královského. 
V rozptýlené zeleni se 
mimo jiné vysazuje je-
řáb a třešeň ptačí,“ ří-
ká  technik rekultivací 
Lenka Holková.
V budoucnosti při 
procházkách po pol-
ních cestách na re-
kultivacích na vý-
sypce lomu Vršany 
napočítáte více než 

čtyři stovky ovocných stro-
mů a bezmála patnáct set lís-
kových keřů. Stromy už ne-
sou ovoce. 
V okolí lomu Vršany se bě-
hem loňského roku dokonči-
ly zemědělské rekultivace na 
110 ha. O tom, zda se plocha 
využije k zemědělské rekulti-
vaci, rozhoduje celá řada fak-
torů, včetně vlastností dané-
ho území.                           (red)

Soutěž vrcholí
Do soutěže o nový název 
Důlních novin se zapoji-
ly více než tři desítky za-
městnanců ze všech spo-
lečností skupiny Sev.en 
Energy. 
Návrhů na nový název ale 
byla téměř stovka. V příštím, 
posledním letošním vydání 
Důlních novin zveřejníme ví-
tězný název i jméno výherce, 
který získá poukaz pro dvě 
osoby na víkendový pobyt 
v hotelu Emeran na Klínech. 
Děkujeme všem, kteří se do 
soutěže zapojili  za jejich ná-
měty a nápady.                (red)

Pokračování ze strany 1
Jde především o to, zajis-
tit hnědé uhlí z našich lo-
mů, co nejvíce a nejdéle vy-
užít poptávku po spolehli-
vé energii, a naplnit tak roli 
stabilizačního prvku české 
energetické soustavy, kte-
rá postupně směřuje k vět-
šímu využití obnovitelných 
zdrojů. Velkou výzvou pro 
nového generálního ředitele 
bude také co nejlepší řešení 
v oblasti rekultivací a pod-
pory rozvoje regionu. 
Rozhovory s Vladimírem 
Roučkem i Petrem Lencem 
najdete uvnitř tohoto vydá-
ní Důlních novin.             (red)

Nový generální 
ředitel...



DN / číslo 11 / listopad 2019 DN / číslo 11 / listopad 2019   Ze skupiny | 5> 4 | Ze skupiny

V jakých profesích a kde na 
šachtě jste působil?
V hornických organizacích 
v Severočeské hnědouhel-
né pánvi pracuji zhruba 50 
let. Začínal jsem, jak bylo 
na šachtě v té době obvyklé, 
v provozu. Což každý, kdo tím 
prošel, s odstupem času vní-
má jako velmi přínosné. 
Úplný počátek byl v dělnické 
profesi strojník na korečko-
vém rypadle D0 800 němec-
ké výroby. Dále jako revírník 
v lomu ČSA ještě při kolejo-
vém dopravním provozu, po-
sléze to byla „série“ dalších 
technicko - provozních profe-
sí, v přípravě výroby, vedoucí 
technolog na úpravnách uhlí, 
vedoucí oddělení v báňském 
vývoji a další.
V tomto období jsem měl pří-
ležitost být i na řadě renomo-
vaných pracovišť za hranicí 
šachet. Pobýval jsem na od-
borných stážích v Báňských 
projektech v Teplicích, Ústa-
vu využití paliv v Praze, Hor-
nickém ústavu akademie věd 
ČR, Ústavu nerostných suro-
vin Kutná Hora a také na teh-
dejším Federálním minister-
stvu paliv a energetiky. Práce 
v provozu i odborné stáže pro 
mne byly mimořádnou šancí 
k získání poznatků s nejšir-
ším odborným rozsahem, ze 
kterých čerpám vlastně do-
dnes. 
Potom již následovala fáze 
výkonu řídicích funkcí. Ko-
lem roku 1980 to byl nástup 
do funkce technického ná-
městka ředitele důlního kon-
cernového podniku DVIL. Ná-
sledně v roce 1990 jsem si na 
čas odskočil na tehdejší gene-
rální ředitelství SHD, potom 
do Výzkumného ústavu pro 
hnědé uhlí a externě na Vy-
sokou školu báňskou. V ro-
ce 1993 nastal návrat do tě-
žebních irem, vznikající MUS 
a jejích nástupnických orga-
nizací. Zde jsem působil ve 
funkcích vedoucího odbor-
ných útvarů, strategického 
ředitele, výrobního ředitele 
až po současnou funkci gene-
rálního ředitele.

V hornictví působíte dlouho, 
jakým způsobem se pod-

le vás tento obor proměnil 
a v em nejzásadněji?
Těch pár desítek let mého pů-
sobení v hornictví bylo ojedi-
nělou příležitostí „zažít“ do-
sti odlišná údobí, kterými 
povrchová těžba v severozá-
padních Čechách procházela. 
Zhruba mezi roky 1973 - 87 to 
bylo období intenzivního roz-
voje hnědouhelného hornic-
tví. Od projekce velkolomů až 
po realizaci této zásadní tech-
nologicko-technické inovace. 
V podstatě to byla obdoba pře-
měn v uhelném hornictví, kte-
ré probíhaly ve vyspělých ze-
mích světa jako v Německu, 
Spojených státech nebo poz-
ději v Austrálii a dalších ze-

mích. Šlo o období poznávání 
a uvědomování si, co všechno 
povrchové dobývání bezpro-
středně probíhající v přírod-
ním prostředí přináší. S odstu-
pem času to vidím jako dobu 
až neskutečné součinnosti me-
zi výzkumnými a projekčními 
organizacemi, výrobci a doda-
vateli nových technologických 
zařízení s námi zaměstnanci 
těžebních irem, ale i elektrá-
ren a tepláren. Bohužel časové 
opožďování ekologizace pro-
cesů vlastního využívání uhlí 
a přílišná územní koncentra-
ce (navýšení) těžeb nepřispě-
ly k pozitivnímu vnímání. Nic-
méně to klíčové, spolehlivost 
a bezpečnost energetického 
zásobení byly dlouhodobě za-
jištěny a jsou garancí dodnes.
Následně mezi roky 1990 - 99 
to naopak bylo období radikál-
ního útlumu ve využívání uh-
lí a tím omezování těžby. Bez 
dotěžení zpřístupněných zá-
sob uhlí se předčasně zavírala 
řada těžebních lokalit. Nebylo 
to rozhodně ekonomické počí-
nání, a to jak z pohledu zachá-
zení s tím co „ústava“ označu-
je za nerostné bohatství státu, 
ani z pohledu vzniku enormní 
nezaměstnanosti. 
U nás na Mostecku byl tento 
útlum v celém hnědouhelném 
hornictví největší. Touto bo-
lestivou realitou si region mu-

sel projít a stát přitom mnohdy 
jen přihlížel.
Když ale chceme mluvit o zá-
sadních proměnách v hně-
douhelném hornictví, tak 
se domnívám, že k nim pat-
ří i takzvané „poprivatizač-
ní“ období. Tedy zhruba doba 
od roku 2005 do současnos-
ti. Objektivní tlak na udrže-
ní konkurenceschopnosti ve-
de k permanentnímu přijímá-
ní technických, organizačních 
a jiných opatření, která umož-
ňují zvyšování efektivnosti, ale 
i ekologizaci těžby a využívá-
ní hnědého uhlí. Musím kon-
statovat, že mnohé, co se re-
alizuje, jsem si dříve nedoká-
zal představit. Opět to bylo 

období učení s nalézáním no-
vých řešení. K takovým řeše-
ním patří především ta, kte-
rá mají strategické odůvodně-
ní. Konkrétně v našem případě 
je to organizační propojení tě-
žebních lokalit s elektráren-
skými a teplárenskými provo-
zy, umožňující využívat mnoha 
synergických efektů.

Stejně jako hornictví se měnil 
i region, ve kterém působíme. 
V em nejvíce? 
K největším proměnám si 
dovolím zařadit to, co lze ho-
vorově nazvat „schopnost po 
hornické činnosti co nejlépe 
uklidit“ respektive navrátit 
území a krajinu přírodě a ze-
jména lidem. Plně si uvědo-
mujeme, že území dobývacích 
prostorů máme jen propůjče-
né. Nedílnou součástí hornic-
kých procesů se stalo v rámci 
sanačních a rekultivačních 
činností vytvářet novou kra-
jinu, ale opět plnohodnotnou. 
K tomuto tvrzení nás opravňu-
jí realizované rekultivační pro-
jekty, které obdivují odborníci 
z nejrůznějších koutů světa 
a začíná je stále více vnímat 
i veřejnost. 
Osobně jsem přesvědčen, že 
za město Most a okolí, které je 
územím plným zeleně a vod-
ních ploch, se jeho obyvatelé 
rozhodně nemusí stydět. Ne-

jde ale jen o šede-
sátitisícový Most, 
sídlo našich irem, 
ale také o obce, 
které územně le-
ží v sousedství těž-
by. Když se zmiňují 
jen negativní dopa-
dy těžby na okolí, 
doporučuji se ne-
dříve podívat do 
těchto obcí. Reali-
tou je naopak vý-
znamně lepší úro-
veň životního pro-
středí a celkové 
kvality a hodnot 
života v těchto ob-
cích, než jaká je jin-
de. V těchto part-
nerských obcích 
jsme již řadu let přijali spolu-
odpovědnost za jejich rozvoj. 
Zlepšování životního prostře-
dí vždy spojujeme se zvyšo-
váním úrovně a kvality ži-
vota obyvatel. Konečně jde 
i o našich zhruba 2,5 tisíce 
zaměstnanců. Prioritami na-
ší podpory v regionu je pro-
to vzdělávání na všech stup-

ních, zdravotní a sociální pé-
če, sport a kultura v celé její 
šíři. A většina obyvatel mi 
snad potvrdí, že poskytova-
né nemalé inanční prostřed-
ky od šachet jsou na Mostec-
ku vidět.

Které období v historii fi rmy 
pro vás bylo nejnáro nější?
Určitě nejnáročnější byla ta 
období, kdy „vnější vlivy“ vý-
razně zhoršovaly podmínky 
v uhelném hornictví. Která 
to byla konkrétně, je patrné 
z předchozích odpovědí. S ko-
legy se pak ocitáte v situacích, 
kdy jste demotivovaní, nevidí-
te smysl své práce, ani jak při-
spět k úspěchu své irmy. Už 
ale na samém počátku půso-
bení v hornické profesi jsem 
byl poučen, že tady se problé-
my řeší a nevzdávají.  A časem 
se vám tato zásada dostane 
takzvaně pod kůži.

Co považujete za svůj největ-
ší profesní úspěch?
Není to v žádném případě pů-
sobení v té, či oné odborné 
nebo řídicí funkci. Není to ani 
o osobním podílu na vyřešení 
konkrétní odborné problema-
tiky. Především jsem si vážil 
příležitosti, kterou jsem měl 
prakticky po celý čas svého 
působení v hornictví. Byla to 
možnost podílet se v různých 

pracovních týmech na řeše-
ní řady vznikajících problémů 
napříč báňskými a technic-
kými obory. Vždy mě zauja-
la práce na koncepčních stu-
diích - dělat na něčem, co má 
být dlouhodobě využíváno 
a přinést rozhodující hodno-
ty.  Za profesní úspěch lze ale 
pochopitelně považovat až to, 
když jsou tyto práce a řešení 
realizovány. Čas od času se na 
tyto výstupy naší týmové prá-
ce jdu rád do provozu podívat.
Při odpovědi na tuto otázku 
bych chtěl poděkovat všem 
spolupracovníkům, se kte-
rými jsem se za tu poměrně 
dlouhou dobu mohl pracovně 
setkávat. Byla to předlouhá 
řada lidsky moudrých, od-
borně velmi kvali ikovaných, 
mnohdy tvrdých, ale otevře-
ných lidí, od kterých jsem se 
jako mnozí učil.
Při těchto kontaktech vznikal 
a utvářel se můj vztah k hor-
nické profesi, která mě celoži-
votně zaujala.

Pat í hornictví minulosti, 
nebo má budoucnost?
Ve světě bude rozhodně růst 
poptávka po nerostech, kte-
ré budou nezbytné pro vý-
konnější generace elektroba-
terií, vznik velkokapacitních 
uložišť energie nebo k vý-
robě zcela nových materiálů 
pro nejrůznější odvětví. Těž-
ba těchto nerostů proto mů-
že zažít celosvětový rozvoj. 
Naopak sílící modla ochrany 
klimatu „úsilí o nulové uhlí-
kové emise“ zavrhuje použí-
vání fosilních paliv a uhlí ze-
jména. Lze proto očekávat ze-
sílení tlaku na útlum těžby 
uhlí. Vývoj ve světě ale není 
jen o ideologiích a proklama-
cích. Je stále o poznávání no-
vých faktů a reálných mož-
nostech, takže uvidíme za pár 
let.                                           (red)

V hornické profesi se problémy nevzdávají 
Jen málokdo z těžebních společností skupiny Sev.en Energy nezná Vla-
dimíra Roučka. A není to jen proto, že působí v pozici generálního ře-
ditele. Těžební provozy zná za zhruba pět desítek let, které na šachtě 
prožil, lépe než kdokoli jiný. Ke konci letošního roku Vladimír Rouček 
z  pozice generálního ředitele těžebních společností skupiny odchází. 
Co všechno na šachtě zažil, co se během let změnilo, i spoustu dalšího 
prozradil v rozhovoru. 

„Za město Most a okolí, které je územím plným zeleně a vodních 
ploch, se jeho obyvatelé rozhodně nemusí stydět.“

Co p edevším ovlivnilo vaše 
rozhodování p ijmout na-
bídku na post generálního 
editele těžebních spole -
ností Sev.en Energy? 
V Palivovém kombinátu Ús-
tí, kde jsem dosud působil, 

jsem prošel všemi fázemi od 
těžby hnědého uhlí přes je-
jí ukončení až k likvidaci, sa-
naci, rekultivaci a následné 
revitalizaci zasaženého úze-
mí. Když jsem dostal nabíd-
ku vrátit se opět k procesu 
těžby uhlí v aktivní těžeb-
ní společnosti a eventuál-
ně si vyzkoušet všechno to, 
co jsem se dosud naučil, vzal 
jsem to jako velkou výzvu. 
A výzvy já neodmítám.

Jaké zásadní úkoly vidíte 
k ešení bezprost edně po 
svém nástupu do funkce?
Těch bude strašně moc. Do-
ba pro těžební společnosti 
je dnes neuvěřitelně složitá. 
Prožíváme nejvážnější obdo-
bí, kterým hornictví a ener-
getika v novodobé historii 
republiky vůbec kdy pro-
cházely. První věc, kterou je 
potřeba udělat, je zareago-
vat na změny ve společnos-
ti, připravit se na dobu „pou-
helnou“, která bezesporu 
dříve či později nastane. Je 
nutné informovat veřejnost, 
že i naše skupina vnímá pro-
ces dekarbonizace jako ne-
vratný, i když termín kon-
ce těžby uhlí a výroby ener-
gie z uhlí ještě není možné 
seriózně stanovit. Mluvím 
o okamžitém přizpůsobe-
ní se trendu, který se už na-
startoval nejen v naší repub-
lice, ale v celé Evropě, ve 
světě.  Neodvratně předpo-
věděl budoucnost energeti-
ky.  Musíme být první těžeb-
ní společností v České re-
publice, která na tuto změnu 
zareaguje. 

Plánujete strukturální a per-
sonální změny ve vedení tě-
žebních spole ností? 
V úvodních fázích určitě ne. 
Je vždy potřeba dát lidem 
šanci ukázat, jaké mají kva-
lity. Teprve, když se ukáže, 

co v nich je či spíše není, na-
stane čas na personální roz-
hodnutí a na změny. Nejsem 
příznivcem unáhleného roz-
hodování, protože to jsou 
kroky často nevratné. Lidi je 
potřeba nejprve poznat.

Jak vnímáte negativní po-
stoje ásti spole nosti k těž-
bě hnědého uhlí a výrobě 
energie z něj? Jste p ipra-
ven se s nimi st etávat?
Proces dekarbonizace a ta-
žení proti uhlí jsou svým 
způsobem nevyhnutelné. 
K tomuto procesu dění ve 
společnosti postupně spě-
lo. Problém je ale v tom, že 
na každý podobný proces 
se postupně nabalí celá řa-
da balastu, který ve svém 
důsledku vyprodukuje spí-
še anarchii, než aby se celý 
proces posuzoval z hledis-
ka praktického a z hledis-
ka udržitelnosti. Slovo uh-
lí se v poslední době stalo 
sprostým a zakázaným. Uh-
lí tady ale je a ještě poměr-
ně dost dlouhou dobu bude 
minimálně v českém ener-
getickém mixu nezastupitel-
ným zdrojem energie. Je po-
třeba se v této chvíli tomu-
to názoru postavit a lidem 
začít vysvětlovat. Není to 
o tom, že nechceme přijímat 
tuto změnu. Je logická, je jas-
ná a jednou se dostane vyu-
žívání uhlí do konečné fáze. 
To jednou je ale ještě vzdále-
né a nikdo neumí jasně pre-
dikovat, kdy to bude. Stře-
távání s negativními ohlasy 
je věc, se kterou tedy samo-
zřejmě počítám. 

Sledoval jste rekultivace 
lomů SA a Vršany? Jaký je 
váš názor na jejich kvalitu? 
Sledoval. Je to v podstatě úze-
mí, které je v majetku státu. 
Znám je velmi dobře a vím, 
jakým způsobem jsou rekul-

tivace prováděny. Obecně je 
třeba říct, že česká rekulti-
vační škola je výborná. A obě 
rekultivace, které se dělají na 
lokalitách Vršany a ČSA mají 
tuto známku, dělají se ve vý-
borné kvalitě.

Je důležitá podpora regionu 
ze strany těžebních spole -

ností a komunikace s obcemi 
a městy?
Udržovat vztah s regionem 
musí být pro těžební společ-
nosti prioritou. Jakmile nena-
startujeme komunikaci s re-
gionem na všech úrovních 
a nebudeme aktivním hrá-
čem, nemáme šanci v regio-
nu uspět. Musíme jít lidem na-
proti a podat regionu pomoc-
nou ruku. 

Horníci jsou zvyklí na tvrdou 
d inu, ale zárove  od vedení 
spole nosti o ekávají podpo-
ru, které si mnohdy váží srov-
natelně i více než fi nan ního 
ohodnocení. Jak jste p ipra-
ven svou podporu horníkům 
vyjád it?
Největší problém v současné 
době je, že lidé mají poměr-
ně velkou nejistotu v závislos-
ti  na tom, co se děje v médi-
ích a na tažení proti uhlí. Jejich 
nejistota pramení hlavně z to-
ho, že nikdo neví, jaká je život-
nost těžby uhlí a jak to s uh-

lím bude dál, jak dlouho ješ-
tě budou mít práci. Zásadní 
je vrátit horníkům chuť pra-
covat, protože jejich práce má 
stále smysl. Ujistit je, že hori-
zont potřebnosti uhlí tady je. 
Musí mít od vedení těžebních 
společností dostatek informa-
cí, aby nepodléhali mediálním 
tlakům a masáži ekologických 
aktivistů. Pro člověka je vel-
mi důležité vědět, že bude mít 
práci, a že bude dál dělat to, co 
umí a práci, na kterou je zvyk-
lý. Tu jistotu jim chci dát.

Jaký je podle vás historický 
i aktuální význam těžebních 
spole ností Sev.en Energy 
v regionu?
Těžební společnosti i ce-
lá skupina představuje vel-
kého zaměstnavatele v regi-
onu a velkého partnera pro 

všechny úrovně komunální 
sféry od té nejnižší, až po tu 
krajskou. Ne všude je to ale 
takto vnímáno, a to je potře-
ba zásadním způsobem změ-
nit. Při procesu dekarboni-

zace nejsou těžební společ-
nosti v některých případech 
přizvány jako partneři dia-
logu o tom, jak dál v celém 
regionu. Význam těžebních 
společností je jednoznač-
ný, ale jsou v regionu nedo-
ceněné. Je potřeba je posta-
vit do role respektovaného 
partnera.

Horník byl v minulosti v na-
šem regionu vždy vnímán 
jako top profese. íkalo se, 
já jsem horník, kdo je víc. 
Vnímáte tuto exkluzivitu 
hornické profese?
Ono to dříve opravdu plati-
lo. Energetika a hornictví by-
ly pro ekonomiku prioritou, 
a tak se k nim také přistupo-
valo. Do energetiky se inves-
tovalo naprosto neuvěřitelné 
množství peněz i sil. Posta-
vení hornické profese tomu 
tehdy odpovídalo. Na zákla-
dě celospolečenských změn 
došlo v porevolučním období 
k určité rozhodně neopráv-
něné devalvaci tohoto po-
stavení. Dnes je význam hor-
nické profese pro energeti-
ku v podstatě úplně stejný 
jako před revolucí. To nikdo 
nezmění, dokud bude uhlí 
v našem energetickém mixu 
jedním ze základních zdro-
jů energie. Jen si to veřejnost 
tolik neuvědomuje jako dřív. 

Jak hodnotíte sám sebe? 
Jste spíše praktik ešící oka-
mžité problémy, nebo jste 
silnější v pozici manažera, 
který hledá způsoby, jak 
zlepšit fi rmu v dlouhodoběj-
ším horizontu? 
Za dobu působení ve funkci 
ředitele PKÚ jsem se musel 
stát univerzálem, který musí 
umět skloubit vše dohroma-
dy.                                       (ema)

Každý má dostat šanci ukázat, co v něm je 
Téměř devatenáct let působil Ing. Petr Lenc ve funkci ředitele státního podniku Palivový kom-
binát Ústí. K těžebnímu průmyslu má tak velmi blízko. Práce mu zabrala většinu času. Přesto 
mu zbyl i na výchovu dvou, dnes už dospělých synů. Věnuje se florbalu jako aktivní hráč i funk-
cionář klubu Florbal Ústí. Jak sám říká, svou práci v plném nasazení může dělat jen díky tole-
ranci a podpoře své ženy. Úkoly, které ho jako generálního ředitele těžebních společností Sev.
en Energy od 1. ledna 2020 čekají, považuje za velkou výzvu. Do kanceláře celé roky přichází 
v brzkých ranních hodinách a od ledna na svém zvyku nechce nic měnit. Je zvyklý svůj pra-
covní čas neomezovat jen na kanceláře a jednací sály. Stejně důležité je pro něj být osobně při 
řešení problémů v provozu a na vlastní oči vidět, co se v jím řízené společnosti děje. 

„Slovo uhlí se v poslední době stalo sprostým a zakázaným. Uhlí 
tady ale je a ještě poměrně dost dlouhou dobu bude minimálně 
v českém energetickém mixu nezastupitelným zdrojem energie.“

„Pro člověka je velmi důležité vědět, že 
bude mít práci, a že bude dál dělat to, co 
umí a práci, na kterou je zvyklý. Tu jistotu 
jim chci dát.“

Vladimír Rou ek

Petr Lenc
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Kromě trhů jsou nedílnou 
součástí předvánočního pro-
gramu v krušnohorských 
městech hornické průvody. 
Ten největší tradičně prochá-
zí saským hornickým měs-
tem Annaberg-Buchholz. Le-
tos vyrazí poslední adventní 
neděli 22. prosince. Vychá-
zet bude ve 13.30 hodin a čí-
tá obvykle více než 1 300 kro-
jovaných účastníků z celého 
Saska i dalších hornických 
regionů Německa. Vrcholí 
koncertem hornických kapel 
před gotickým kostelem sva-

té Anny. V kostele svaté Ma-
rie, postaveném na počátku 
16. století cechem horníků, 
si můžete prohlédnout velký 
vyřezávaný hornický betlém. 
Najdete ho ukrytý v uličce 
hned za náměstím a otevřený 
je každý den od 11 do 17 ho-
din. Přímo na náměstí v An-
nabergu probíhají vánoční tr-
hy, v jejichž centru stojí vel-
ká pyramida s vyřezávanými 
postavami z historie města. 
Otevřené jsou až do 23. pro-
since od pondělí do čtvrt-
ka od 10 do 19 hodin a o ví-

kendu do 20 hodin. V sobotu 
14. prosince se do Annaberg-
-Buchholz můžete vydat 
s Partnerským spolkem Lit-
vínov, který pořádá celoden-
ní zájezd z Litvínova na vá-
noční trhy. 
Tradiční dřevěné vánoční de-
korace, které zdobí saské do-
my, pocházejí z velké části 
z krušnohorského Seiffenu, 
vzdáleného jen pár kilome-
trů od hraničního přecho-
du Mníšek. Během adventu 
jsou zdejší rozzářené obcho-
dy otevřeny každý den, stej-
ně jako trh u horského koste-
líka a podél hlavní ulice. Trh 
můžete navštívit do 22. pro-
since od pondělí do pátku od 
11 do 17 hodin, v sobotu od 
10 do 20 hodin a v neděli od 
11 do 18 hodin. Vánoční at-
mosféra na vás dýchne i při 
návštěvě zdejšího muzea. Vr-
cholem programu v Seiffenu 
je opět hornický průvod se 

čtyřmi stovkami kostýmova-
ných účastníků, který vyjde 
v sobotu 14. prosince v 15.30 
hodin.
Hezký adventní trh má také 
Olbernhau, které je pro ná-
vštěvníky z Čech přitažlivé 
i díky přímému autobusové-
mu spojení z Litvínova. Trh 
na nádvoří muzea s ukázkami 
tradičních řemesel bude ote-
vřen do 15. prosince každé 
odpoledne od 13 do 18 hodin. 
Hornický průvod je vrcho-
lem programu také v Mari-
enbergu, kde se trh koná na 
renesančním čtvercovém ná-
městí do 22. prosince. Berg-
parade, jak průvodům říka-
jí v Německu, projde měs-
tem v neděli 15. prosince ve 
14 hodin a zapojí se do něj na 
pět stovek horníků včetně asi 
160 hudebníků.
Ty největší vánoční trhy se 
soustředí do Drážďan, kte-
ré se označují za hlavní měs-

to německých Vánoc. Zdejší 
slavný Štrýclmarkt s obří py-
ramidou a 230 stánky se le-
tos koná po 585. Navštívit ho 
můžete až do Štědrého dne, 
kdy se ve 14 hodin zavírá. 
Kromě toho letos Drážďany 
nabízí i dalších devět vánoč-
ních trhů, například u kostela 
Frauenkirche, u Rezidenční-
ho zámku, v zámeckých stá-
jích.
Už druhým rokem se zámek 
Pillnitz nedaleko Drážďan, 
respektive jeho zahrada, odí-
vá do velkolepé vánoční svě-
telné výzdoby. Vloni Christ-
mas Garden přilákala na sto 
tisíc návštěvníků, letos bude 
otevřena do 5. ledna 2020. 
Zahradou vede dvoukilomet-
rová okružní stezka plná svě-
tel a hudby a novinkou je klu-
ziště. Otevřeno je od 16.30 do 
22 hodin a vstupenky na kon-
krétní čas je možné koupit 
on-line.                                 (kat)

V Sasku se mísí hornické a vánoční tradice
Místem, kde se v kouzelnou adventní atmosfé-
ru propojují vánoční tradice s hornickými, je 
saské Krušnohoří. Okna měst i vesnic září ty-
pickými dřevěnými obloukovými svícny, na 
náměstích se roztáčí vánoční pyramidy, na 
trzích voní svařené víno a v pekárnách se pro-
dávají vánoční štoly. 

HISTORICKÉ OSOBNOSTI
Výrobce slavných hraček z Litvínova zahynul v koncentráku

Ernst Schiller (1886 – 194?)

Ernst či česky Arnošt Schiller 
byl jednou polovinou slavné 
značky HUSCH nebo-li Heller 
& Schiller - Erste Oberleuten-
sdorfer Blech und Metallwa-
ren fabrik, první hornolitví-
novské továrny na plechové 
a kovové zboží. Přišel však do 
ní jako společník až po prv-
ní světové válce. V té době už 
měla výroba hraček v Litvíno-
vě svou tradici. 
Už v 19. století se hračky v Lit-
vínově vyráběly z papírové 
hmoty, s plechovými se začalo 
roku 1864 a byly spíš jen do-
plňkem výroby kuchyňských 
potřeb a nádobí. V roce 1887 
přichází na scénu rodina Hel-
lerových, která výrobu vý-
razně rozšířila a na počátku 
20. století vystavěla tovární 
budovu v Nádražní ulici. Kro-
mě plechových hraček, z nichž 
některé už měly vlastní pohon, 
zavedli výrobu smaltovaného 
kuchyňského nádobí. Úspěš-

nou podnikatelskou dráhu 
bratrů Hellerových přerušila 
světová válka, po  ní obnovují 
provoz roku 1919 už s novým 
společníkem Ernstem Schille-
rem.
Narodil se 5. července 1886 
na Podbořansku. Je možné, že 
ho s litvínovskými podnikate-
li poutaly i rodinné vazby, ne-
boť jeho matka se za svobod-
na jmenovala Hellerová. Mezi 
světovými válkami se z továr-
ny HUSCH stal přední výrob-
ce hraček, který svým zbo-
žím zásoboval nejen Evropu, 
ale též zámoří. Převahu mě-
ly modely železnic, nejprve 
s pohonem na klíček, pozdě-
ji i elektrické. Firma nabízela 
pestrý sortiment doplňků, ja-
ko jsou nádraží, tunely či růz-
né dekorace, vyráběla ale též 
auta, letadla a lodě. Populari-
tu si získaly především díky 
kombinaci kvality a dobré ce-
ny. Součástí podniku byla ta-

ké továrna na dřevěné zboží 
v Mníšku v Krušných horách.
Sláva značky HUSCH skon-
čila v roce 1938. Po zhorše-
ní situace v Sudetech se maji-
telé pokusili  přestěhovat vý-
robu do Prahy, ale nestihli to 
včas a o majetek v Litvínově 
přišli. Jak dokládají historické 
materiály, ještě na konci roku 
1938 byl Ernst Schiller donu-
cen zbytky hraček rozprodat. 
V Litvínově pak noví němečtí 
majitelé museli přejít na vá-
lečnou výrobu a výroba hra-
ček se do Litvínova už nikdy 
nevrátila.
Ernst Schiller společně se svou 
ženou Helenou žili v Praze, od-

kud byli jako Židé deportováni 
8. února 1942 do koncentrač-
ního tábora v Terezíně. Trans-
portem č. 252 pak byli v říjnu 
téhož roku převezeni do Osvě-
timi, kde oba – neznámo kdy 
– zemřeli. Oba synové manže-
lů Schillerových se zachráni-
li útěkem do Chile. Starší Karl 
Robert žil až do 70. let v Santi-
agu a následně v Anglii, kde ta-
ké v roce 1976 zemřel. Mladší 
Jiří Antonín se zapojil do bojů 
druhé světové války. Již v roce 
1942 se přihlásil jako dobro-
volník československé zahra-
niční armády a působil u po-
zemního personálu 311. bom-
bardovací perutě v Anglii. Není 

bez zajímavosti, že se Jiří An-
tonín v Anglii oženil s Gerdou 
Hellerovou, která dorazila do 
Anglie vlakem sira Nicolase 
Wintona. Zda byla příbuznou 
majitelů továrny HUSCH v Lit-
vínově nebo jde o shodu jmen, 
opět není jasné. Oba se po vál-
ce vrátili do Československa, 
ale kádrový pro il Schillera 
kvůli podnikatelské minulos-
ti i příslušnosti k západní ar-
mádě jim nepřichystal nic hez-
kého. Jiří zemřel roku 1950 
v Lounech a jeho žena žila do 
roku 1995 v Mostě.

(kat, s využitím publikace 
Občané Mostecka v řadách 

RAF za II. světové války.)

Jméno Ernsta Schillera se z historie vynořilo 
teprve před nedávnem, když se v litvínovském 
zámku otevřela výstava historických plecho-
vých hraček. Stejně jako byla dlouhá léta za-
pomenuta slavná továrna na hračky, stalo se 
totéž i jejím majitelům.

Továrna na výrobu plechových hra ek v Litvínově byla zbo ena v 60. letech minulého století.
Světlo svaté Barbory
Patronka všech havířů bude 
i letos předávat své kouzel-
né světlo. V Mostě se v pátek 
6. prosince úderem 17. hodi-
ny vydá s průvodem unifor-
movaných havířů za svitu lou-
čí a v doprovodu dechovky od 
nákupního střediska Rozkvět 
směrem k Centralu, kde jsou 
naplánována dvě zastavení 
za zpěvu hornických karmín. 
Poté průvod vyjde ven smě-
rem k magistrátu, kde všech-
ny účastníky čeká překvape-
ní. Spodní branou na První 
náměstí pak všichni zamíří 
k pódiu, kde dojde k samotné-
mu předání a převzetí kouzel-
ného světla. Kdo by nezastihl 
hornickou patronku v Mos-
tě, může to zkusit o zhruba 

týden později, 14. prosince 
v Měděnci, kam patronka ha-
vířů rovněž zavítá. Předání 
světla obyvatelům Krušných 
hor se uskuteční v tamním 
kostele Narození Panny Marie 
od 17 hodin.  

Mostecké trhy
Vánoční trhy na 1. náměs-
tí v Mostě potrvají až do 
22. prosince. Stánky jsou ote-
vřené  každý den od 10 do 
18 hodin a v některé dny pro-
dej doplní kulturní program. 
V neděli 8. prosince se mů-
žete zúčastnit běžeckého zá-
vodu Christmas Night Run. 
V pátek 13. prosince se dě-
ti mohou těšit na sníh, který 
jim v rámci akce Komořan-
ský sněhulák přiveze Severo-

česká teplárenská. Na nedě-
li 15. prosince je připravena 
čertovská show. Vedle ma-
gistrátu je otevřeno venkov-
ní kluziště – ve všední dny je 
v provozu od 14 do 19 hodin, 
o víkendech již od 10 hodin.

Krampus show
Původně rakouská tradice dě-
sivých čertů a bytostí, které 
svým vzhledem i chováním 
straší návštěvníky měst, našla 
řadu příznivců i u nás. V sobo-
tu 14. prosince se s nimi mů-
žete potkat na náměstí Re-
publiky a v Masarykově ulici 
v Duchcově, začátek show je 
v 17 hodin. Následující den, 
v neděli 15. prosince v 17 ho-
din dorazí čerti na vánoční tr-
hy na 1. náměstí v Mostě. 

Betlémská hvězda
Nové vánoční představení, 
které děti i jejich rodiče se-
známí s legendou o narození 
Ježíška, chystá Docela velké 
divadlo v Litvínově. V před-
stavení zazní mnoho písní, 
které byly na Ježíškovu po-
čest složeny po celém světě. 
Premiéra je naplánována na 
13. prosince v 18 hodin v di-
vadle, v předstihu ho může-
te vidět už na vánočním trhu 
6. prosince na náměstí Míru 
od 17 hodin. 

Vánoce na zámku
Vánočně vyzdobeným zám-
kem Červený Hrádek u Jirko-
va se můžete procházet kaž-
dou adventní neděli až do 22. 
prosince. Adventní prohlíd-

ky zámku vychází vždy ve 
13, 14.30, 16, 17.30 a 19 ho-
din, vstupné je 200 Kč pro do-
spělé, 100 Kč pro děti. O pro-
hlídky je velký zájem, takže si 
vstupenky rezervujte na tel. 
724 527 913.

Charitativní advent
V Jirkově se budou i letos pro-
dávat pro charitativní účely 
vánoční dárky, které vyrobi-
li děti a senioři z Jirkova. Jir-
kovský charitativní advent se 
uskuteční v pondělí 9. a úterý 
10. prosince vždy od 10 do 17 
hodin a od 14.30 hodin trhy 
doplní kulturní program. Na 
charitativní prodej pak navá-
žou komorní vánoční trhy na 
náměstí od 11. do 13. prosin-
ce.                                  (kat, red)

ADVENTNÍ TIPY

V rámci společenské-
ho setkání, které se konalo 
27. listopadu, předali zástup-
ci vedení společnosti inanč-
ní dar ve výši 50 000 korun 
Charitě Zlín, která nakou-
pí vánoční dárky více než 
padesáti dětem ze sociál-
ně potřebných rodin ve Zlí-
ně. Konkrétně se bude jednat 
o zimní oblečení a obuv, kos-
metiku, hračky, školní potře-
by, peřiny a povlečení. Tyto 
dárky budou rodinám předá-
ny před Vánoci. 

V letošním roce to bylo již 
popatnácté, kdy zlínská tep-
lárna děti podpořila. „Je mi 
opravdu velkou ctí, že mo-
hu vyjádřit poděkování za 
tak šlechetný dar, který pra-
videlně teplárna poskytuje. 
Pro děti, které jsou obdaro-
vány, to leckdy bývají jedi-
né dárky, které pod stromeč-
kem najdou,“ ocenila Jana 
Pobořilová, vedoucí sociál-
ního odboru zlínského ma-
gistrátu. 

(mč)

Zlínská teplárna přispěla dětem na dárky

Veletrh středního vzdělává-
ní Sokrates se letos v Mostě 
konal již poosmnácté, pode-
váté pod hlavičkou okresní 
hospodářské komory. Záze-
mí našel už před několika le-
ty ve sportovní hale, kam se 
přijelo představit osmadva-
cet škol nejen z Mostecka. 
„Snažíme se nabídnout ucha-

zečům o studium na střed-
ních školách v jeden čas a na 
jednom místě maximum in-
formací,“ uvedl Rudolf Jung, 
předseda OHK Most. Kromě 
rodičů s dětmi se na vele-
trh vydávají i základní školy 
z Mostecka, ale i okolních ob-
cí a měst, například Peruce, 
Strupčic, Třebívlic, Chomuto-

va, Bíliny, Loun, Žatce a Tep-
lic. Celkový počet návštěv-
níků tak letos překonal dva 
a půl tisíce. 
Odborné znalosti a doved-
nosti absolventů vysokých 
a vyšších odborných škol 
okresní hospodářská komora 
ocenila udělením takzvaného 
Dobrého listu komory. Pres-
tižní ocenění převzalo v ob-
řadní síni mosteckého magis-
trátu 16 nejlepších absolven-
tů regionálních vzdělávacích 
institucí. Dobrý list komory 
speciál získal Michal Kubík, 
žák 7. základní školy v Mos-
tě, za vítězství v matematic-
ké soutěži LOGIK, kterou po-
řádalo mostecké Podkrušno-
horské gymnázium.        (red)

Tisíce žáků si na veletrhu 
vybíraly střední školu
Dvakrát se na podzim sešli zástupci vzděláva-
cích institucí nejen z regionu na akcích pořá-
daných okresní hospodářskou komorou. Na 
tradičním veletrhu vzdělávání se představily 
střední školy a vybraní absolventi přebírali 
Dobrý list komory. Partnerem obou akcí byla 
Vršanská uhelná. 

Ani v letošním roce nezapomněla teplárna na 
děti, jimž rodiče nemohou kvůli finanční nouzi 
pořídit dárky, které si přejí a potřebují. 

Symbolický šek od generálního editele Teplárny Kladno Milana Prajzlera p evzala Jana Pobo ilová ze zlín-
ského magistrátu. 

Výběr byl jako každý rok vel-
mi bohatý a největší úspěch 
tradičně zaznamenaly vánoč-
ky, které si zaměstnanci kla-
denské teplárny zvykli objed-
návat už dopředu. Nechyběly 
tedy sladké zákusky, vánoční 
cukroví, štoly, adventní věn-
ce, stromečky, svícny, sněhulá-
ci, vonné sáčky, ozdoby a růz-
né maličkosti s vánoční téma-
tikou. 
Akce se konala počtvrté v řa-
dě a stala se oblíbenou před-

vánoční tradicí, která má navíc 
i charitativní rozměr. Náku-
pem pečiva a výrobků totiž za-
městnanci přispěli na činnost 
chráněné pekárny a kavárny 
v Unhošti, ve které klienti na-
dačního fondu pracují formou 
asistovaného zaměstnání.
Fond Slunce pro všechny je 
jedním z řady charitativních 
projektů, které Teplárna Klad-
no dlouhodobě podporuje 
v rámci svého sponzorského 
programu.                             (red)

Vánočky z jarmarku 
zmizely během chvilky 
Adventní jarmark v prostorách recepce tep-
lárny v  Kladně nabídl zaměstnancům pro-
dukty klientů Nadačního fondu Slunce pro 
všechny. 
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Sev.en Energy hledá nové zaměstnance Sev.en Energy hledá nové zaměstnance
společnost Sev.en Energy hledá:

Provozní ELEKTRIKÁŘ 
s náborovým příspěvkem 50 000 Kč

  Hlavní oblasti činnosti zaměstnance 
v uvedené pozici:

  údržba a opravy silnoproudých zařízení tě-
žební technologie

  údržba a opravy elektroinstalace objektů

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání: vyučen v oboru nebo ÚSO nebo SŠ 

– obor elektro 
  min. § 5 do 1000V  vyhl. č. 50/1978
  znalost silnoproudu 
  řidičský průkaz skupiny B výhodou
  alespoň 1 rok praxe v oboru
  schopnost samostatné činnosti
  dobrý zdravotní stav – smyslová zdravotní 

způsobilost, možnost práce ve směnovém 
provozu

  spolehlivost, odpovědnost, důslednost 

Nabízíme:
  náborový příspěvek ve výši 50 000,- Kč – jen 

v případě splnění kvalif. předpokladů vzdělá-
ní a Vyhl. 50/1978

  mzdové zařazení do 5. tarifního stupně s ga-
rancí meziročního nárůstu dle kolektivní 
smlouvy

  iremní bene ity – mimo jiné 13. plat (cca 20 
000 – 23 000 Kč/rok), příspěvek na stravová-
ní, 6 týdnů dovolené

  od nového roku po zapracování další irem-
ní bene ity

  smlouvu na dobu neurčitou 
  pracovní dobu v ranních 8hod. směnách, po 

zapracování možnost nepřetržitého provozu  
- zde pak příplatky

  možnost profesního a osobního rozvoje - ŘP, 
svářecí průkaz atd.

Nástup možný dle dohody. Pracoviště: okres Most, 
Vršanská uhelná nebo Severní energetická.
Bližší informace: František Peterka tel. 606 
603 919, V. Štefánek tel. 478 003 612. Písemné při-
hlášky – motivační dopis a životopis zasílejte na e-
mail: v.stefanek@7group.cz.  
Na obsazované místo se vztahuje Referenční 
bonus ve výši 10 000 Kč za získání nového za-
městnance.

společnost Vršanská uhelná hledá:

MECHANIK 
ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvede-
né pozici:

  údržba a opravy různých typů slaboprou-
dých zařízení 

  údržba, opravy a instalace bezpečnostních 
kamer a kamerových systémů

  údržba, opravy a instalace elektronických za-
bezpečovacích systémů

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

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

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

vých systémů, elektronických zabezpečova-
cích systémů

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

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

Nabízíme:
  mzdové zařazení do 6. tarifního stupně s ga-

rancí meziročního nárůstu dle kolektivní 
smlouvy

  iremní bene ity 
  smlouvu na dobu určitou s reálným předpo-

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

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

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

STROJNÍK LOPATOVÉHO RÝPADLA  
s náborovým příspěvkem 30 000 Kč

Uchazeči budou po zapracování zařazeni do kur-
zu obsluh pracovních strojů, po absolvování kur-
zu možnost zařazení do profese ŘIDIČ lopatového 
rýpadla

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvede-
né pozici:

   obsluha lopatového rýpadla
   údržba a opravy zařízení rýpadla
   výklop vlaků

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání: min. vyučen ve strojním ne-

bo příbuzném oboru (zámečník, sou-
stružník, strojní mechanik apod.)

  strojnický průkaz výhodou
  dobrý zdravotní stav, smyslová zdravot-

ní způsobilost (styk s kolejovou dopravou)
  spolehlivost, odpovědnost, samo-

statnost, dobrá pracovní morálka

Nabízíme:
  mzdové zařazení do 3. tarifní-

ho stupně s garancí meziročního ná-
růstu dle kolektivní smlouvy 

  absolvování praxe 400 hodin na kon-
krétním stroji, pak zařazení do šestiden-
ního kurzu obsluh pracovních strojů

  po absolvování kurzu:
  samostatná obsluha lopatového rýpadla 
  změna smlouvy z doby určité na do-

bu neurčitou a navýšení mzdy
  v případě zařazení do profe-

se řidič rýpadla mzdové zařa-
zení do 5. tarifního stupně

  iremní bene ity 
  příplatky za směnnost až 1 600 Kč měsíčně
  od nového roku po zkušební do-

bě další zaměstnanecké výhody 
  práce ve směnném provozu - 12hodinové 

směny v cyklu ranní, noční a dva dny volna
  náborový příspěvek bude vyplacen ve 

dvou částech, 10 000 Kč po zkušební době, 
20 000 Kč po úspěšném absolvování kurzu

Nástup možný dle dohody. Pracoviště Vršanská 
uhelná. Bližší informace: zástupce vedoucího úse-
ku Miloš Záděra, tel. 478 002 778. Písemné při-
hlášky zasílejte na e-mail: v.stefanek@7group.cz 
nebo poštou na adresu: Vladimír Štefánek, Coal 
Services a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most

PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK DÁLKOVÉ 
PÁSOVÉ DOPRAVY

s náborovým příspěvkem 30 000 Kč

Hlavní oblasti činnosti zaměst-
nance v uvedené pozici:

  provoz, kontroly a údržba zařízení DPD

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání: min. vyučen ve strojním ne-

bo příbuzném oboru (zámečník, sou-
stružník, strojní mechanik, auto-
mechanik, instalatér apod.)

  řidičský průkaz skupiny „C“ výhodou
  dobrý zdravotní stav
  spolehlivost, odpovědnost, samo-

statnost, dobrá pracovní morálka

Nabízíme:
  náborový příspěvek ve výši 30 000 

Kč – jen v případě splnění kva-
lif. předpokladů vzdělání

  mzdové zařazení do 5. tarifní-
ho stupně s garancí meziročního ná-
růstu dle kolektivní smlouvy

  po absolvování praxe na stroji zvýše-
ní kvali ikace (klapkař, řidič velkostroje)

  iremní bene ity – mimo jiné 13. plat 
(cca 18 000 – 22 000 Kč/rok), příspě-
vek na stravování, 6 týdnů dovolené

  příplatky za směnnost až 1 600 Kč měsíčně
  od nového roku po zkušební do-

bě  další iremní bene ity 
  práce ve směnném provozu - 12hodinové 

směny v cyklu ranní, noční a dva dny volna

Nástup možný dle dohody. Pracoviště Vršanská 
uhelná. Bližší informace: Jaroslav Graman, tel. 478 
002 421, e-mail:  j.graman@7group.cz. 

PROVOZNÍ ZÁMEČNÍK 
VELKOSTROJE

s náborovým příspěvkem 30 000 Kč

Hlavní oblasti činnosti zaměst-
nance v uvedené pozici:

  obsluha, provoz, kontroly a údrž-
ba dobývacího stroje

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání: min. vyučen ve strojním nebo pří-

buzném oboru (zámečník, soustružník, stroj-
ní mechanik, automechanik, instalatér apod.)

  dobrý zdravotní stav
  spolehlivost, odpovědnost, samostatnost, 

dobrá pracovní morálka
Nabízíme:

  náborový příspěvek ve výši 30 000 Kč – jen 
v případě splnění kvalif. předpokladů vzdě-
lání

  mzdové zařazení do 5. tarifního stupně s ga-
rancí meziročního nárůstu dle kolektivní 
smlouvy

  po absolvování praxe na stroji zvýšení kvali i-
kace (klapkař, řidič velkostroje)

  iremní bene ity – mimo jiné 13. plat (cca 18 
000 – 22 000 Kč/rok), příspěvek na stravová-
ní, 6 týdnů dovolené

  příplatky za směnnost až 1 600 Kč měsíčně
  od nového roku po zkušební době další i-

remní bene ity 
  práce ve směnném provozu - 12hodinové 

směny v cyklu ranní, noční a dva dny volna

Nástup možný dle dohody. Pracoviště Vršanská 
uhelná. Bližší informace: Jaroslav Graman, tel. 478 
002 421, e-mail:  j.graman@7group.cz. Přihláš-
ky zasílejte na e-mail: v.stefanek@7group.cz nebo 
poštou na adresu: Vladimír Štefánek, Coal Services 
a.s., V. Řezáče 315, 434 67 Most

společnost Severní energetická hledá:

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ 

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvede-
né pozici:

  údržba a opravy silnoproudých zařízení 
úpravárenské technologie

  údržba a opravy elektroinstalace objektů

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání: v oboru elektro s maturitou, nebo 

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

výhodou
  orientace ve výkresové dokumentaci
  velmi dobrý zdravotní stav 

Nabízíme:
  mzdové zařazení do 5. tarifního stupně s ga-

rancí meziročního nárůstu dle kolektivní 
smlouvy

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

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

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

Nástup možný dle dohody. Pracoviště: Severní 
energetická - Úpravna uhlí Komořany. Bližší infor-
mace: Libor Poncar, tel. 478 004 751. Písemné při-
hlášky formou životopisu zasílejte na e-mail: v.ste-
fanek@7group.cz  nebo poštou na adresu: Vladi-
mír Štefánek, Coal Services a.s., V. Řezáče 315, 434 
67 Most

Společnost Infotea hledá 
IT SPECIALISTA 

pracoviště Helpdesk

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvede-
né pozici:

  odpovědnost za evidenci a včasné řešení po-
žadavků uživatelů

  péče o HW a SW koncových uživatelů (vzdá-
leně/on-site ~ 70/30%)

  administrace vybraných systémů
  spolupráce se specialisty pro oblast IT infra-

struktury a IT aplikací.

Kvali ikační předpoklady:
  vzdělání min. ÚSO nebo SŠ – výhodou elek-

tro – do 1000V, elektronik, výhodou § 5 do 
1000V vyhl. č. 50/1978.

  základní znalosti IT hardware, operačních 
systémů Microsoft, Microsoft Of ice

  schopnost orientace v řešení problémů s 
drobnými aplikacemi, základní diagnosti-
kou PC, tiskáren, LAN

  řidičský průkaz minimálně skupiny B
  schopnost samostatné práce a rozhodování
  komunikační a analytické dovednosti
  dobrý zdravotní stav – smyslová zdravotní 

způsobilost, stav umožňující práce ve výš-
kách a práce v noci

  spolehlivost, odpovědnost, důslednost.

Nabízíme:
  možnost dalšího vzdělávání a profesního 

růstu
  iremní bene ity (6 týdnů dovolené, mobil-

ní telefon i pro soukromé účely, roční mimo-
řádné odměny - tzv. 13. plat, příspěvek na 
stravování, odměny k životnímu výročí)

  od nového roku po zapracování další irem-
ní bene ity (příspěvek na penzijní připojiš-
tění, program Zdraví)

  nástupní hrubou mzdu po zkušební době 31 
000 Kč (základní tarif včetně prémií)

   pracovní dobu Po – Pá v ranních 8hodino-
vých směnách (6:00 – 14:00)

Nástup možný dle dohody. Pracoviště Infotea s.r.o., 
Most. Písemné přihlášky – motivační dopis a živo-
topis zasílejte na e-mail:podatelna.infotea@group.
cz. Součástí náboru bude vstupní pohovor.

Více o volných místech na www.7energy.com

Firemní benefity pro poptávané profese 
13. plat

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

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

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

S p íchodem adventního asu se po celé republice rozzá ily váno ní stromy. Prakticky každé město nebo obec si nějaký po ídilo a rozsvěcení váno ního stromu se stalo nejen na Mos-
tecku oblíbenou p íležitostí trochu se zastavit a nasát p edváno ní atmosféru. Strom na této straně pochází z Lišnice na Mostecku, jedné z partnerských obcí Vršanské uhelné. Pokud 
i ve vaší obci nebo městě máte váno ní strom, který stojí za vidění, zkuste se o něj s námi podělit. T eba prost ednictvím facebookového profi lu Sev.en Energy. A kdoví, t eba se pod 
tím nejhez ím objeví nějaký malý dárek od redakce Důlních novin.
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