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V České Lípě
a Uherském
Hradišti dodáváme
teplo již 20 let

ZPRAVODAJ SKUPINY

Zákazníci
vyhráli
teplo
zdarma

Vyhlášení
nejlepších sportovců
a fotografů
ve skupině MVV

Sokoli na
komíně TERMO
Děčín v přímém
přenosu

Podporujeme
sport, kulturu
i sociální
projekty

LEGISLATIVA

SLOVO ÚVODEM
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
nové číslo našeho magazínu je přímo nabité událostmi, které se za poslední měsíce odehrály v našich
společnostech, které zajišťují tepelnou pohodu desítkám tisíc našich zákazníků v Čechách a na Moravě.
V České Lípě a v Uherském Hradišti oslavily místní teplárny dvacetiletá výročí. Naše společnost
vstoupila do ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ před patnácti lety. Postupně odkoupila téměř 95 %
akciových podílů a zahájila rozsáhlé investice, které od vstupu do skupiny představují více než půl
miliardy korun. Do společnosti CTZ v Uherském Hradišti jsme vstoupili v roce 2000 a hned následující rok jsme dokončili největší investiční akci v historii teplárny, kterou představovala celková
přestavba parovodní sítě na mnohem účinnější horkovodní. Přeji oběma teplárnám další desítky let
spolehlivého provozu, na který jsou velmi dobře připravené.
Kvalitní personální obsazení důležitých postů je pro budoucnost každé firmy klíčové. Jsem vždy rád, když
můžeme tyto pozice obsazovat lidmi, kteří pracovně vyrostli v naší skupině a mají za sebou hmatatelné
výsledky. Jedním z nich je nový manažer Divize energetických služeb, který u nás začínal jako technik
projektů EPC. V tomto čísle se můžete seznámit i s dalšími novými členy naší energetické skupiny.
Velkou mediální pozornost jsme získali díky naší pomoci při záchraně ohroženého sokola stěhovavého. Přímý přenos ze sokolí budky umístěné na komínu společnosti TERMO Děčín jsme veřejnosti
přinesli jako první teplárna v České republice. Tisíce návštěvníků přímého přenosu se mohly samy
přesvědčit, že centrální zásobování teplem je ekologickou cestou, jak zajistit zdravý vzduch pro
obyvatele velkých měst. Důkazem je právě tento sokolí pár, který na konci června letošního roku
na našem komíně úspěšně vyvedl tři mláďata.
Každoroční sportovní hry naší skupiny se letos konaly v Uherském Hradišti. Sportovní klání je vždy příležitostí, jak probrat pracovní záležitosti v neformálním prostředí. I letos se mi potvrdilo slavné heslo,
že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Ač bez medaile, já jsem ze Slovácka odjížděl velmi spokojený.
Přeji nám všem pořádnou zimu a Vám příjemné čtení

Ing. Jiří Koptík
předseda představenstva MVV Energie CZ a.s.
Pozn.: Další informace o skupině MVV Energie CZ najdete na webových stránkách www.mvv.cz.

JAKÉ LEGISLATIVNÍ POČINY PŘINESL
PRO SKUPINU MVV ENERGIE CZ ROK 2016?
ZÁKON O REGISTRU SMLUV

ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Od 1. července 2016 je účinný nový zákon č. 340/2015 Sb., o registru
smluv. O tom, co uvedený registr smluv nově zavedl, informuje právnička
MVV Energie CZ a.s. JUDr. Gabriela Kracík, Ph.D.

Od 1. října 2016 nabyl účinnosti nový zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění. Uvedený zákon mění dosavadní
koncepci veřejných zakázek, jíž se jednotliví dodavatelé dosud řídili.
Implementuje evropské zadávací směrnice z roku 2014. Hlavním cílem je
větší flexibilita zadávacího řízení a otevření vícero výběrových řízení, a to
zejména malým a středním podnikům.

Jde o zbrusu nový legislativní počin, který se již dříve objevil například
na Slovensku, a to o registr soukromoprávních smluv, smluv o poskytnutí
dotace či návratné finanční výpomoci uzavřených se subjektem uvedeným
v registru smluv a veřejnoprávními subjekty či právnickými osobami jimi
založenými jako školy či školky a další až na zákonem vyjmenované výjimky. Uvedené smlouvy budou muset být zveřejněny ve zmíněném registru
na portálu spravovaném Ministerstvem vnitra.
Co to znamená? Povinnost zveřejňovat uvedené smlouvy platí s účinností
od 1. 7. 2016 zatím bez sankce, ale s účinností od 1. 7. 2017 již pod
sankcí zrušení či neúčinnosti smlouvy. Pro dodavatele, kteří uzavřou
smlouvu se subjekty vyjmenovanými v zákoně o registru smluv, to znamená uvedené subjekty kontrolovat, aby zveřejnily příslušnou smlouvu.
Více informací o uveřejňovaných smlouvách naleznete na webových
stránkách smlouvy.gov.cz.
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Zákon zjednodušuje prokazování a posuzování kvalifikace. Nově může
zadavatel nejprve provést hodnocení nabídek a posléze jen u vybraného
dodavatele posoudit splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. Dále
mohou dodavatelé nově žádost o účast nahradit čestným prohlášením.
Větší flexibilita zadávacího řízení může vést dodavatele k získání vhodnějšího řešení a docílení lepších podmínek vítězné nabídky a tím předejít
zrušení veřejné zakázky. Změna se dotýká rovněž hodnocení nabídky,
podle níž je zadavatel nyní povinen hodnotit nabídky pouze podle jejich
ekonomické výhodnosti.
Praktickým dopadem uvedeného zákona má být hlavně nižší administrativní zátěž pro dodavatele a volnější uzpůsobení zadávacího řízení. Skutečný přínos však prověří až čas a záleží jen na konkrétních dodavatelích
a zadavatelích, jak se s novým zákonem popasují a budou jej aplikovat.
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PETR HEINCL JE NYNÍ V PŘEDSTAVENSTVU
TEPLÁRNY LIBEREC A TERMIZO
Teplárna Liberec dodává teplo do více než čtrnácti tisíc domácností. Technologicky je propojena se zařízením na energetické
využití odpadu pro výrobu tepla a elektřiny společnosti TERMIZO. Novým členem představenstva Teplárny Liberec a současně
také místopředsedou představenstva společnosti TERMIZO se k 1. říjnu 2016 stal Petr Heincl. V obou společnostech řídí
resort technika a provoz. Petr Heincl působí ve skupině MVV Energie CZ již od roku 2003. V současné době je jednatelem
společnosti CTZ s.r.o. v Uherském Hradišti a místopředsedou představenstva v Zásobování teplem Vsetín a.s. Vystudoval SPŠ
elektrotechnickou v Mohelnici, obor Silnoproudá elektroenergetika, a Energetický institut při SEI Ostrava. Ve svém volném
čase se nejraději věnuje sportu.

DIVIZI ENERGETICKÝCH SLUŽEB
MVV ENERGIE CZ VEDE MARTIN HVOZDA
Společnost poskytuje energetické služby přes dvacet let. Již od roku 1993 realizuje energeticky úsporné projekty tzv.
metodou EPC (Energy Performance Contracting), kde dodavatel energetické úspory garantuje. Novým manažerem Divize
energetických služeb byl k 1. říjnu 2016 jmenován Bc. Martin Hvozda. Jeho úkolem je navázat na předchozí úspěchy divize
na trhu s EPC projekty. Martin Hvozda v MVV pracuje již od roku 2009. Nejprve nastoupil na pozici technik asistent na projektech EPC a po vzniku samostatné Divize ES se stal jejím obchodním zástupcem zodpovědným za akvizice a veřejné zakázky. Absolvoval bakalářské studium na Ekonomicko-sociální fakultě UJEP v Ústí nad Labem, obor Finanční management.
Profesionální zkušenosti nasbíral ve společnostech Actherm Servis a I&C Energo. V obou případech jako technik realizace
zakázek elektro a MaR. Je ženatý a má dva syny. Ve volném čase se nejraději věnuje rodině a sportu, zejména fotbalu.

NOVÉ TVÁŘE
VE VEDENÍ ENERGIE HOLDING JE NOVĚ PETR BOUKAL
Od 1. srpna 2016 je novým členem představenstva ENERGIE Holding Ing. Petr Boukal. Společnost, jež zásobuje teplem třináct
tisíc domácností v Litoměřicích, Lounech a Mimoni, tak řídí s předsedou představenstva Ing. Pavlem Jonášem. Petr Boukal zodpovídá za technické řízení a provoz s cílem pokračovat v modernizaci a ekologizaci provozů pod heslem Zodpovědná energie,
která představuje pro celou skupinu výrobu vždy s ohledem na budoucí generace.
Před nástupem do MVV pracoval Petr Boukal na pozici náměstka ředitele pro techniku a výrobu v Teplárně Tábor. Dříve působil řadu let na manažerských pozicích ve společnostech TESLA Karlín, SKLÁRNY KAVALIER a COMPAG VOTICE, kde získal rozsáhlé zkušenosti s řízením technických provozů a výroby. Pan Boukal vystudoval strojírenství a strojírenskou výrobu na ČVUT
v Praze a Energetický institut. Hovoří anglicky a rusky, je ženatý a má tři děti. Mezi jeho záliby patří sport, turistika a kultura.

NOVÝM JEDNATELEM IROMEZ
JE PAVEL RYCHETSKÝ
IROMEZ, společnost s mnohaletou tradicí ve
výrobě tepla z biomasy, má od 1. října nového
jednatele. Do funkce byl zvolen Ing. Pavel
Rychetský, který společnost vede spolu se
stávající jednatelkou Mgr. Ing. Hanou Zíkovou.
Pan Rychetský zodpovídá za technické řízení
a provoz. Pavel Rychetský do MVV přišel ze společnosti Jihlavské kotelny, kde působil od roku
2001 a posledních šest let pracoval na pozici
vedoucího technického úseku. Vystudoval
elektrotechnickou fakultu na ČVUT v Praze,
obor Silnoproudá elektrotechnika se zaměřením
na Elektrické stroje, přístroje a pohony. K jeho
zálibám patří práce na počítači, cestování, film
a práce všeho druhu na zahradě a okolo domu.
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ING. LUCIE MEZLÍKOVÁ
Novou projektovou manažerkou
a analytičkou v úseku Strategie a rozvoj MVV Energie CZ a.s. je od února
letošního roku Ing. Lucie Mezlíková.
Vystudovala Fakultu národohospodářskou na VŠE v Praze, obor Ekonomie
životního prostředí. Pracovní zkušenosti nasbírala již při studiu – v oddělení péče o zaměstnance v Komerční
bance a. s. Před nástupem do MVV
pracovala v poradenské a investiční
společnosti EPIC, a. s. jako projektová
manažerka. Je vdaná, má dvě děti
a kromě rodiny se ve svém volném
čase věnuje nejraději horolezectví,
pole dance, četbě a jezdí jako vedoucí
na dětské tábory.
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V ČESKÉ LÍPĚ A UHERSKÉM HRADIŠTI DODÁVÁME TEPLO JIŽ 20 LET

TEPLÁRNA V ČESKÉ LÍPĚ SLAVÍ 20 LET,
Z TOHO 15 LET POD KŘÍDLY NAŠÍ SKUPINY
KOMFORTNÍ A EKOLOGICKÁ DODÁVKA TEPLA
PRO DEVĚT TISÍC DOMÁCNOSTÍ
ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. (ČLT) patří do energetické skupiny
MVV Energie CZ od roku 2001. Město Česká Lípa založilo tuto společnost
ještě o pět let dříve a navázalo tak na předchozí vlastníky jednotlivých součástí
dnešní distribuční soustavy. Dnes zásobuje ČLT na devět tisíc zákazníků z řad
domácností a desítky odběratelů z terciární sféry. Účinná kogenerační výroba,
propojená distribuční soustava se dvěma nezávislými zdroji tepla a vysoké
procento domovních předávacích stanic zajišťují v České Lípě nejvyšší komfort
dodávek tepelné energie.

EMISE JSME SNÍŽILI NA PĚTINU
Pět kotelen na hnědé uhlí, tři na zemní plyn
a jedna elektrická se v devadesátých letech podílely
na výrobě tepelné energie ve městě z více než 60 %.
Společnost MVV Energie CZ vstoupila do ČLT před
patnácti lety. Postupně odkoupila téměř 95 %
akciových podílů a zahájila rozsáhlé investice, které
od vstupu do skupiny představují více než půl
miliardy korun. Za stejné období se podařilo snížit
emise na pouhou pětinu původního stavu. Převážná
většina domácností dnes získává teplo přes domovní
předávací stanice s individuálním nastavením
požadovaných parametrů.

FANDÍME KULTUŘE V ČESKÉ LÍPĚ
Teplárenská skupina MVV Energie CZ dlouhodobě podporuje organizace,
které obohacují nabídku kulturních, sportovních a společenských aktivit
v České Lípě. Výrazně se podílela na rozvoji hudebního festivalu Lípa Musica,
který významně přesahuje hranice regionu. Ekologickou a přísně kontrolovanou výrobou elektřiny zajišťuje ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ zdravé ovzduší
pro město a jeho okolí.

2011 KOGENERACE – ZAHÁJENÍ
VYSOKOÚČINNÉ VÝROBY ELEKTŘINY
Výroba energie v České Lípě je dnes zajišťována dvěma kotelnami
– LOOS v lokalitě Stará Lípa a kotelnou Holý vrch. V roce 2011
byl dokončen projekt COGEN II, který do obou kotelen přivedl
i výrobu elektřiny. Od tohoto roku může vyrábět elektřinu a teplo
v České Lípě pět kogeneračních plynových motorů o celkovém
výkonu 9 MW. Současně s dokončením tohoto projektu na výrobu
elektřiny byla celá soustava centrálního zásobování teplem propojena, každá z těchto kotelen tak může dodávat teplo pro celé
město. Výrazně se zvýšila bezpečnost dodávek tepla a díky tomu
dnes Česká Lípa patří k městům s nejmodernější a nejbezpečnější
soustavou zásobování teplem v ČR.
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TEPLÁRNA CTZ JE JIŽ 20 LET SPOLEHLIVÝM
DODAVATELEM TEPLA V UHERSKÉM HRADIŠTI
TEPLO DOMOVA PRO PĚT TISÍC ZÁKAZNÍKŮ
S HISTORIÍ OD ROKU 1958
Společnost CTZ s.r.o. byla založena v roce 1996. Od roku 2000 je
členem skupiny MVV Energie CZ. V současnosti zásobuje teplem
a teplou vodou pět tisíc domácností, průmyslové podniky a městské
objekty. Historie teplárny se však začala psát již v roce 1958, kdy byl
postaven první uhelný kotel jako zdroj tepla pro Slovácké konzervárny,
národní podnik. S ohledem na rychle rostoucí potřeby tepla byly
následně postaveny další kotle, parovod a Výtopna Mařatice se
od roku 1966 stala centrálním zdrojem tepla pro město Uherské
Hradiště, což je 50 let.

EKOLOGIE V HLAVNÍ ROLI
V roce 2015 jsme realizovali projekt „Regenerace zelené stěny“, jehož cílem je snížení
vlivu prašnosti skládky uhlí v areálu Mařatice na okolní bytovou výstavbu. Na jaro/léto
2017 plánujeme výstavbu tak zvané „mlžící stěny“. Mlžící jednotky budou za nepříznivých klimatických podmínek mlžit a skrápět otevřený prostor a povrch skládky uhlí.
Stěna bude v provozu celoročně, a to i v zimním období v případě splnění „spouštěcích podmínek“, jako jsou směr a rychlost větru, vlhkost vzduchu a žádný déšť.

ÚČINNÁ HORKOVODNÍ SOUSTAVA
A VÝROBA ELEKTŘINY
V roce 2001 jsme dokončili největší investiční akci v historii
teplárny – celkovou přestavbu parovodní sítě na mnohem
účinnější horkovodní. Ve spolupráci s městem jsme poté
rozšířili systémy vytápění do nově vybudovaných bytových
domů v Residenčním bydlení Kasárna a v roce 2007 stávající
horkovod. Následovala výstavba hnědouhelného parního
kotle K4 včetně instalace turbogenerátoru pro výrobu elektrické energie. V letech 2014 a 2015 se teplárně podařilo rozšířit zákaznické portfolio připojením nových bytových domů.
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DLOUHODOBĚ PODPORUJEME SPORT I KULTURU
Jsme dlouhodobými partnery pro sociální, sportovní a kulturní organizace a projekty
v Uherském Hradišti: oblastní charitu, fotbalový klub 1. FC Slovácko, Aquapark p.o.,
školy a školky, závody agility, plesy středních škol a reprezentační ples města. Pro své
zákazníky i širokou veřejnost pořádáme dny otevřených dveří a odborné semináře.
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SOKOLÍ RODINKA NA KOMÍNĚ
TERMO DĚČÍN V PŘÍMÉM PŘENOSU
Komíny tepláren skupiny MVV Energie CZ pomáhají při záchraně ohroženého sokola stěhovavého.
Do projektu se zapojily celkem tři společnosti skupiny. V roce 2014
instalovala na komín dvě ptačí budky společnost TERMO Děčín, následně
i Teplárna Liberec. V roce 2015 umístila další budku pro dravce CTZ
v Uherském Hradišti. V jedné z instalovaných budek v Děčíně se uhnízdil
sokolí pár, který na konci června 2016 úspěšně vyvedl tři mláďata.

TERMO DĚČÍN JAKO PRVNÍ TEPLÁRNA V ČESKÉ
REPUBLICE ZAJISTILA PŘÍMÝ PŘENOS ZE SOKOLÍ BUDKY
NA TEPLÁRENSKÉM KOMÍNĚ VE VÝŠCE 120 METRŮ.
Veřejnost mohla sledovat rodinku v unikátním přímém přenosu díky
kameře. Ta byla instalována ve spolupráci s pracovníky Národního parku

České Švýcarsko a společnosti JAW.cz na druhý ochoz komínu naproti
sokolí budce. Sokolí pár snesl tři vejce, ze kterých se koncem dubna vylíhla
tři mláďata – dvě samičky a jeden sameček. Mláďata byla zpočátku bíle
zbarvená a rodiče je museli často krmit. V červnu už měli mladí sokoli hnědé
peří a začali vycházet z hnízda. Koncem června jej opustili.
Teplárny připravují budky na příští sezonu. Pravděpodobnost
zahnízdění téhož páru sokolů v Děčíně je v příštím roce zhruba 50%.
Sokol stěhovavý je symbolem ochrany přírody Českého Švýcarska, které je
stěžejním sídlem populace těchto dravců u nás. Díky přísné ochraně se v České
republice podařilo populaci sokolů rozšířit na sedmdesát hnízdících párů.

NÁŠ TIP: Zajímavá videa se záznamy přímo z přímého přenosu naleznete na internetu na YouTube pod názvem „Sokolí hnízdo Děčín“.

KVĚTEN
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TEPLÁRNY VE VSETÍNĚ, OPAVĚ A STUDÉNCE
OTEVŘELY SVÉ DVEŘE VEŘEJNOSTI
Společnosti skupiny MVV Energie CZ organizují pro zájemce z řad zákazníků i široké veřejnosti odborné semináře
a konference, o nichž informují na webových stránkách společností a také na vývěskách v jednotlivých domech
zákazníků. Dny otevřených dveří se letos konaly již sedmým rokem. Stovky návštěvníků si prohlédly, jak se vyrábí
teplo ve Vsetíně, Opavě a ve Studénce.

Teplárnu ve Vsetíně navštívil rekordní počet návštěvníků. Kromě tradiční prohlídky teplárny Jiráskova byl největším lákadlem program vsetínského
horolezeckého oddílu. Pod dohledem zkušených instruktorů si tak mohli i amatérští lezci vyzkoušet výlez a slanění komínu teplárny, vysokého 110 metrů.

Prostor před teplárnou Studénka společnosti POWGEN vymalovaly děti obrázky na téma TEPLO a vysloužily si tak sladké odměny.

Návštěvníky teplárny Hillova v Opavě zaujaly dvě unikátní, vysoce účinné kogenerační jednotky, které vyrábí elektřinu i teplo kombinovaně
a díky tomu šetří 20 % paliva.
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ZPRÁVY ZE SKUPINY

ZÁKAZNÍCI VE VSETÍNĚ A ČESKÉ LÍPĚ
VYHRÁLI TEPLO ZDARMA
V průběhu května 2016 uspořádaly společnosti Zásobování teplem Vsetín a ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ pro své
zákazníky z řad domácností soutěž o teplo za celý rok 2015 zdarma.
Dalšími cenami byly 50% a 25% sleva na teplo. Pro zařazení do soutěže stačila zákazníkům jen registrace na webových stránkách společností a zodpovězení
soutěžní otázky. Ta byla zaměřena na ekologický přínos tepláren pro region: snížení emisí oxidu dusíku v České Lípě a snížení emisí CO2 díky kogenerační výrobě (kombinované výrobě elektřiny a tepla) ve Vsetíně. Po zaslání odpovědi kontaktovalo soutěžící obchodní oddělení a prodiskutovalo s nimi jejich hodnocení
a názory na poskytované služby, což přispělo k neustálému zlepšování péče o zákazníky.

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE UŠETŘILI ZA TEPLO CELKEM 70 000 KČ

ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ vypustila v roce 2015 o 421 405 kg
oxidu dusíku méně než v roce 1999, což představuje snížení o 98 %.
Desítky účastníků soutěže odhadovalo úbytek emisí oxidů dusíku z tabulek
předchozích let a řada z nich se správné odpovědi velmi přiblížila. Všichni výherci podle svých slov věnovali výpočtu poměrně dost času, ale odměna stála
za to. Nejblíže se trefil Pavel Bláha, který získal teplo zdarma v hodnotě téměř
19 tisíc korun. Na druhém místě skončila Helena Klovrzová, jejíž 50% platba
za teplo v roce 2015 představovala více než 14 tisíc korun. A 25% slevu
na teplo za loňský rok získal Tomáš Mikeš, který ušetřil téměř 2 tisíce korun.

Zásobování teplem Vsetín a.s. uspořila od června 2015 do května
2016 díky kogeneraci 4 479 866 kg uhlí oproti klasické výrobě
elektřiny v uhelné elektrárně.
Ve Vsetíně se do soutěže zapojilo 135 soutěžících zákazníků. Nejvíce se
správné odpovědi přiblížil pan Radim Kukula a získal tak teplo v hodnotě téměř 20 tisíc korun zdarma. 50% slevu na teple v hodnotě 13 tisíc
získal Pavel Kořének (převzala manželka) a z 25% slevy v hodnotě téměř
5 tisíc korun se radoval Radovan Žárský. 4. cenu (termosku) si odnesl
Jaromír Žák a 5. cenu (meteostanici) paní Karla Filgasová.

Vítězům blahopřejeme a všem soutěžícím děkujeme za účast.

EVROPSKÝ POHÁR RUČNÍCH
KOL V LOUNECH
ENERGIE Holding
podpořila už 14. ročník
evropského poháru
handicapovaných cyklistů
v Lounech. Pravidelně se
do Loun sjíždí závodníci
z celé Evropy, kteří si
dlouhodobě pochvalují
úroveň pořádaných závodů. V šesti z jedenácti
kategorií se na stupních
vítězů umístili i čeští
závodníci.

8

PŘESHRANIČNÍ VODÁCKÝ
ZÁVOD NISA MARATHON
MÁ NOVÉ VÍTĚZE
Čtyřicet kilometrů kamenitým korytem řeky,
ze kterého smíte vystoupit až v cíli. Jediné
pravidlo pro účastníky závodu, který se jede
při jakémkoli stavu vody. Premiérový závod
v roce 2001 dokončila menší polovina startujících lodí. TERMIZO dlouhodobě podporuje
ekologické projekty, jako je čištění meandrů
řeky Smědé a také závod, který na problematiku znečištění vodních toků upozorňuje.
Letošní ročník vyhrála posádka ve složení Pavel
Štryncl a Jan Císař, která v Nise strávila více
než 6,5 hodiny. Oba vodáci o minutu porazili
osminásobné vítěze a před třetí posádkou měli
náskok téměř hodinu.
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PODPORUJEME

t DIVADELNÍ
FESTIVAL WTF?!
OŽIVIL LIBEREC
UŽ POPÁTÉ
Třídenní netradiční akce
propojuje umělce z celé
řady oborů a ani letošní festival nebyl výjimkou. Představení, stánky, výstavy,
performance a workshopy
přilákaly stovky diváků,
kteří dávají přednost souborům mimo současný mainstreamový proud. Jedním
z taháků bylo představení
Divadla pod Palmovkou,
které zahrálo kontroverzní
totalitní horor o nástrahách
skautingu nazvaný Mlčení
bobříků.

ROCKOVÁ HUDBA NA POUTNÍKFESTU
ROZEZNĚLA PELHŘIMOV
Společnost IROMEZ podpořila pivovar POUTNÍK, odběratele
technologické páry, při pořádání vyhlášené kulturně společenské
akce – festivalu rockové hudby a dobrého piva POUTNÍKfest 2016.
Na festival zavítalo zhruba tři tisíce návštěvníků. O skvělý zážitek
se postaraly kapely Odyssea Classic, Vilém Čok a Bypass, Alkehol,
Harlej a Hand Grenade. Program vyvrcholil kolem půlnoci produkcí kapely Tři sestry, jež na festivalu vystoupila poprvé.

p OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
OSLAVILA JUBILEUM
Společnost CTZ s.r.o. je dlouhodobým partnerem Oblastní Charity UH,
která poskytuje sociální služby na Zlínsku již 25 let. Zajišťuje poradenství
a přímou pomoc lidem v krizi a nouzi v šestnácti obcích Uherskohradišťska. V domácnostech pečuje o sto dvacet osob. V září oslavila své jubileum
řadou kulturních a společenských akcí, mimo jiné také charitativním koncertem skupiny Spirituál kvintet v barokním sále uherskohradišťské Reduty.
Sobotní večer vyvrcholil taneční zábavou „Candrbálem pro fajn lidi“.

PODPORUJEME MIMOŠKOLNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE
VE VSETÍNĚ
Společnost Zásobování teplem Vsetín se dárcovství a sponzoringu věnuje dlouhodobě. Letos věnovala finanční příspěvek
Charitě Vsetín na podporu mimoškolní přípravě SIDERA. Ta se
zaměřuje na systematické vzdělávání dětí a mládeže ze sociálně
znevýhodněného prostředí, aby zvládaly své školní povinnosti
a úspěšně dokončily povinnou školní docházku.

p IROMEZ PŘEDVEDLA ŠTĚPKOVÁNÍ
NA DNI PŘÍRODY V POČÁTKÁCH

EKOLOGICKÝ FESTIVAL
TÝKÁ SE TO TAKÉ TEBE

Od roku 2003 pořádá město Počátky každý rok v květnu Den přírody,
který obnáší celodenní procházku po trase naučné stezky „Cestou starých
soukenických mistrů Počáteckých“. Zhruba 4 km dlouhý okruh je lemován
padesáti stanovišti zájmových organizací a firem z okolí, jejichž činnost
souvisí s přírodou. Společnost IROMEZ, dodavatel tepla v Pelhřimově,
na akci předváděla tzv. štěpkování. Děti si se zájmem prohlížely
štěpkovací soupravu tvořenou traktorem a štěpkovačem. Dospělí se
zajímali o její funkčnost a výkonnost v reálném provozu při zpracování
dřevní biomasy. Dále je zaujaly dřevěné brikety, jež se dají využít i v letní
sezoně například pro grilování, a kupóny na mycí linku, které jsou
vhodným dárkem v každé roční době.

Oblíbený Mezinárodní ekologický festival Týká se to také tebe je
místem, kde se každý rok pravidelně setkávají tvůrci, fotografové,
ekologové, farmáři, odborníci na zemědělství a životní prostředí,
občanská sdružení a iniciativy, laická a odborná veřejnost. Spojuje
všechny ty, kterým není lhostejno, v jakém světě žijeme, a budou
žít další generace. Festival podpořila společnost CTZ, která k výrobě a distribuci tepla využívá moderní ekologické technologie. Tím
přispívá ke zlepšování životního prostředí ve městě a naplňuje tak
své firemní motto Zodpovědná energie.
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FOTOSOUTĚŽ

VÍTĚZEM FOTOSOUTĚŽE
„ENERGIE V PŘÍRODĚ“ JE ALEŠ HADINEC
MVV Energie CZ a.s. vyhlásila v březnu 2016 pro zaměstnance skupiny druhý ročník fotosoutěže na téma
„Energie v přírodě“. Dvanáct nejlepších fotografií představí nástěnný kalendář skupiny na rok 2017.
Hlavním vítězem se stal Aleš Hadinec z Teplárny Liberec s fotografií „Energie nad Oblaky“.

Aleš Hadinec – Energie nad Oblaky
Porota, složená ze zástupců jednotlivých společností,
vybrala z bezmála stovky odevzdaných fotografií dvanáct
nejlepších. Celkového vítěze pak vybírali zaměstnanci.
Všech dvanáct vítězných snímků bylo vystaveno
na sportovních hrách MVV v Uherském Hradišti, kde
byly vítězům předány poukazy na nákup outdoorového
a sportovního vybavení.

Kalendář skupiny MVV Energie CZ pro rok 2017 představuje 12 vítězných
fotografií. Grafický návrh a výrobu zajistila agentura ENTRE s.r.o., která připravila
tiskové materiály pro všechny společnosti ve skupině pro rok 2017.

Některým účastníkům se podařilo umístit
se v TOP 12 dokonce s více fotografiemi:
Aleš Hadinec (Teplárna Liberec, a.s.) – Energie nad
Oblaky, Starý mlýn, Blesky nad městem; Miroslav Hráský
(MVV Energie CZ a.s.) – Nezkrotná energie, Energie
z hlubin, Energie podzimu; Lucie Procházková
(MVV Energie CZ a.s.) – Dřevěný mlýn v Dennewitzu,
Vosecký potok. Dalšími finalisty byli: Marta Ulčíková
(CTZ s.r.o.) – Píle; Zora Vlčková (e.services s.r.o.)
– Pod Roháčským vodopádem; Simona Marčišinová
(Teplárna Liberec, a.s.) – Výpust Máchova jezera ve Starých
Splavech; Pavel Veverka (Teplárna Liberec, a.s.) – Živá voda.
Děkujeme všem soutěžícím za účast v soutěži
a blahopřejeme vítězům.
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LIDÉ VE SKUPINĚ MVV ENERGIE CZ

PODĚKOVÁNÍ

BLAHOPŘEJEME

Ze společnosti IROMEZ odešel do zasloužené
penze pan Jiří Burget, který zde pracoval
od roku 1992 na pozici dispečera výroby tepla.
Děkujeme mu za odvedenou práci a do dalších
let přejeme pevné zdraví a životní pohodu.

60 LET

50 LET
ROMAN SUROVÝCH

ING. ROSTISLAV ŠOPA
Kulaté výročí narozenin oslavil vedoucí
technického úseku Rostislav Šopa, který
ve společnosti Zásobování teplem Vsetín
pracuje třiadvacet let. Mezi jeho zájmy patří
turistika, hory, cyklistika a fotografování.
Navštívil skoro všechny velké evropské hory,
ale také Kavkaz, Himaláje, Yukon či Atlas.
Na kole si zajezdil i po ostrovech Francouzské Polynésie.

40 LET V TEPLÁRNĚ
VIKTOR WALTER A PETR DOŠEK
Viktor Walter (na
fotografii) je v Teplárně Liberec vrchním topičem a současně také členem
dozorčí rady. Petr
Došek zde pracuje
na pozici správce
měření a odečtů.
Oba patří k těm,
kteří byli u zrodu
centrálního zásobování teplem v Liberci.
V letošním roce oba dovršili 40 let práce
v Teplárně Liberec, kde se dlouhodobě
podílí na zajištění tepelné pohody pro obyvatele města. Oba pracovníci se ve volném
čase věnují vaření, jejich specialitou jsou
domácí zabíjačky. Viktor Walter se považuje
za experta na guláše všeho druhu a přijaté
kalorie rád spaluje na kole a na koloběžce.
Hodně času tráví také se svou vnučkou.

DAGMAR TŮMOVÁ

V letošním roce slaví kulaté narozeniny a zároveň také 40 let pracovní kariéry v Teplárně
Liberec, kde začala pracovat hned po dokončení střední průmyslové školy chemické v Lovosicích v roce 1976. Jako úpravářka vody
patří k hlavním garantům kvality technologické vody. Ve volném čase se věnuje ručním
pracím – háčkování a pletení. Její specialitou
jsou složité papírové vystřihovánky.

Jubileum 50 let slaví pracovník servisu
Roman Surových, který ve společnosti Zásobování teplem Vsetín pracuje dvanáct let.
K jeho zálibám patří práce kolem rodinného
domu, houbaření, fotbal a gastronomie.

30 LET
ING. MARTIN PETRÁK
Třicáté narozeniny oslavil Martin Petrák,
projektový manažer úseku Strategie a rozvoj.
Do MVV Energie CZ a.s. nastoupil v roce
2011 a do podzimu 2015 pracoval na pozici
manažera správy majetkových účastí. Ve volném čase hraje tenis a v zimě lyžuje, rád
cestuje a je aktivním členem hned několika
hudebních skupin jako trumpetista.

KOLEGŮM PŘEJEME PEVNÉ ZDRAVÍ
A MNOHO ÚSPĚCHŮ V PRACOVNÍM
I SOUKROMÉM ŽIVOTĚ.

VÍTE, ŽE ZÁKAZNÍCI ČESKOLIPSKÉ TEPLÁRENSKÉ A ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM VSETÍN SOUTĚŽILI
O (DOKONČENÍ V TAJENCE)? Více se dozvíte na straně 8 tohoto vydání MVV news.
POMŮCKA:
KURSK,
ORAN,
SEVA

INICIÁLY
KIPLINGA

DĚTSKÉ
CITOSLOVCE

SONDA

CIZÍ
ŽENSKÉ
JMÉNO

SLANÁ
MINERÁLKA

SEHNOUT
(HLAVU)

ZADNÍ
STRANA
MINCE

KŮŇ
PŘEVALSKÉHO

BÝVALÁ
MĚNA PORTUGALSKA

CÍRKEVNÍ
ZKRATKA

ALŽÍRSKÝ
PŘÍSTAV

CENA
AMERICKÉ
FILMOVÉ
AKADEMIE

ČÁST
DOLNÍ
KONČETINY

JUBILEJNÍ

PŘÍRODNÍ
REZERVACE
U FRANT.
LÁZNÍ

SKUTÁLET

ČÁST RUKY

VYDÁVATI
ZVUK HODIN

SLOVENSKÁ
ČÍSLOVKA

NABÍJET

JMÉNO
HERCE
DOUGLASE
STARŠÍHO

UKOVAT

HRA
S MÍČKEM
A HOLEMI

1. ČÁST
TAJENKY
MOCNOST
ASIJSKÝ
STÁT
RUSKÁ
ŘEKA

ZN.
ČESKÝCH
STAVEBNIC

HRANIČNÍ
POPLATEK

ZNAČKA
NA AUTĚ

NEOBLEČENÁ

RUSKÉ
MĚSTO

FILIP
DOMÁCKY

ZKRATKA
NUKLEOVÉ
KYSELINY

PLACHETNÍ
PLAVIDLO

DOKTOR
PŘÍROD. VĚD

DÁMA

CENNÉ TVRDÉ DŘEVO

PLANÁ
NÚBIJSKÁ
BAVLNA

FRANC.
KABARETNÍ
TANEC

ANGLICKY
„SYN“
ŠPANĚLSKÁ
CHŮVA

POLSKÉ
MUŽSKÉ JM.

KOUPACÍ
NÁDOBA

INICIÁLY
HEREČKY
KINSKÉ

OZN.
LETADEL N.
ZÉLANDU

MOJE

NĚMECKY
„ON“

DOMNĚNKA

2. ČÁST
TAJENKY

OPOTŘEBENÁ
JÍZDOU

OHONY

ESTER
MLÉČNÉ
KYSELINY

MOJŽÍŠŮV
BRATR
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SLEVA

NEJMENŠÍ
BUVOL

LOVECKÝ
PES

TICHNOUT

CHEM. ZN.
TITANU

DÁMSKÝ
KLOBOUČEK

CHAPLINOVA
ŽENA

KRAJNÍ MEZ

INICIÁLY
HERCE
TROJANA
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XII. SPORTOVNÍ HRY MVV ENERGIE CZ
V UHERSKÉM HRADIŠTI
Zhruba 130 sportovců skupiny MVV Energie CZ se setkalo 11. srpna v Uherském Hradišti na tradičních sportovních
hrách. Týmy i jednotlivci soutěžili v deseti disciplínách. Po celou dobu klání provázel sportovní hry duch Slovácka
a slováckých tradic.
Přítomné společně uvítal jednatel pořádající společnosti
Petr Heincl se starostou města Ing. Stanislavem Blahou
a předsedou představenstva MVV Energie CZ a.s.
Ing. Jiřím Koptíkem. Sportovní týmy se utkaly v pěti
disciplínách: tenis, nohejbal, beachvolejbal, orientační
běh a finské kuželky mölkky. Jednotlivci pak soutěžili
v hodu na koš, veslování, koštu a ve skládání puzzle
na čas. V závěru her si týmy poměřily své síly v teambuildingové disciplíně při společném sbírání kelímků.
Výherci se na stupních vítězů mohli radovat z ručně
malovaných talířů tradiční Tupeské keramiky a místních
specialit. Společenský večer se konal v barokní památce Reduta. Cimbálová muzika Ohnica účastníky skvěle
naladila a současně doprovodila folklorní soubor
FICRA při představení regionálních tanců. A nezůstalo jen u ukázek. Sami účastníci si mohli s tanečníky
souboru zatancovat a odnést si tak nezapomenutelné
vzpomínky na malebné Slovácko.

VÝSLEDKY XII. SPORTOVNÍCH HER MVV ENERGIE CZ
1. místo

2. místo

3. místo

Tenis

MVV Energie CZ

Zásobování teplem Vsetín

IROMEZ

Nohejbal

ENERGIE Holding

TERMO Děčín

TERMIZO

Beachvolejbal

TERMIZO

MVV Energie CZ

Zásobování teplem Vsetín

Orientační běh

MVV Energie CZ

ENERGIE Holding

Zásobování teplem Vsetín

Finské kuželky
mölkky

Teplárna Liberec

MVV Energie CZ

Zásobování teplem Vsetín

Teambuildingová
soutěž

TERMO Děčín

Město Uherské Hradiště

Teplárna Liberec

Hod na koš

Tomáš Kotek (IROMEZ)

Libor Žížala (MVV Energie CZ)

Jiří Rúfus (ENERGIE Holding)

Daniel Krtek (IROMEZ)
Jana Hrabětová
(MVV Energie CZ)
		

Dušan Pavlíček
(Město Uherské Hradiště)
Lucie Procházková
(MVV Energie CZ)

Martin Hvozda
(MVV Energie CZ)
Michaela Zrnovská
(Teplárna Liberec)

Košt

Rostislav Brandejs
(TERMO Děčín)

Marta Ulčíková
(CTZ)

Jitka Fišerová
(MVV Energie CZ)

Puzzle

Jitka Fišerová
(MVV Energie CZ)

Marta Ulčíková
(CTZ)

Martin Hvozda
(MVV Energie CZ)

Veslování

MVV news říjen 2016 Vydává MVV Energie CZ a.s. Adresa: Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5 Telefon: 272 113 113, fax: 272 733 935 E-mail: jitka.tumova@mvv.cz Jazykové
korektury: Jiří Kaufner Foto na titulce: Radek Petrášek (ČESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. – kotelna LOOS ve Staré Lípě), fotografie na s. 5 (CTZ s.r.o. – pohled na výtopnu v Uherském
Hradišti): archiv Slováckého muzea Uherské Hradiště, fotografii sokola stěhovavého na s. 6 poskytl Národní park České Švýcarsko, ostatní fotografie: archiv skupiny MVV Energie CZ
Grafické zpracování: Studio GAT Tisk a distribuce: K-PRINT Náklad 500 ks Registrace MK ČR: E 14992 Toto číslo mělo uzávěrku v říjnu 2016 a vyšlo 18. listopadu 2016
Nepodepsané články jsou dílem redakčního týmu MVV news © MVV Energie CZ 2016 www.mvv.cz

