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VALAŠSKÝ CHEMIK
Hlavní téma

Hasiči z Dezy získali na Mistrovství České republiky páté místo
Hasičský sport je poměrně mladá, stále se rozvíjející sportovní disciplína. Svou popularitou se ale zvláště na venkově
a v menších městech může už srovnávat s naším nejrozšířenějším sportem – fotbalem. Soutěže v hasičském sportu probíhají
od jara do podzimu, odděleně pro dobrovolné a profesionální hasiče. „Profíci“ soutěží ve čtyřech disciplínách – výstupu na věž,
100 metrů překážek, štafetovém běhu a požárním útoku. Celkový výsledek je pak součtem dosažených umístění.
Hasiči z Dezy patří v české republice
k profesionální špičce. Stalo se již tradicí, že se účastní Mistrovství České
republiky. Probojovat se na šampionát
není jednoduché – nominují se zde
vítězové krajských kol mezi státními
hasiči a jeden zástupce podnikových
hasičů. Již několik let se to daří po
vítězství ve Zlínském kraji na základě
dosažených výkonů právě těm našim.
Šampionát se koná v některém z větších
měst. V minulosti to byly např. České
Budějovice, Trutnov, Brno. Letos se
úlohy pořadatele ujala Praha.
Ve dnech 24. – 27. srpna zde změřilo
své síly 16 týmů. 14 státních „profíků“
z jednotlivých krajů, tým Dezy za podnikové hasiče a repre výběr Slovenska
(mimo soutěž). Výstup na věž probíhal na výstavišti v Holešovicích na
dohled od Křižíkovy fontány. Na další
tři disciplíny se pak nejlepší hasiči Česka přesunuli na stadion Olymp. Počasí
bylo krásné letní, tedy pokud den trávíte

u vody. Na tartanové dráze v kotli
obklopeném tribunami, v dlouhých
kalhotách (byť by to byly elasťáky)
a s přilbou na hlavě, mohlo připadat
aktérům spíš horké až úmorné. Naše
družstvo tvořilo deset závodníků a čtyři trenéři. Podle pravidel plní jednotlivé
disciplíny osm závodníků, do výsledků
se pak započítává výkon šesti nejlepších.
První disciplínou byl výstup na věž.
Začátek to nebyl příliš úspěšný, právě zde mají naši podnikoví hasiči asi
největší rezervy. Nejlepší výkon předvedl Martin Gášek (16,54 sekund)
a družstvo pak skončilo na průběžném
třináctém místě.
Na stadionu už to bylo lepší. Překážková stovka se velmi dobře povedla Petru
Korábečnému. Ten těží ze své atletické
průpravy, je výborným sprinterem a po
odchodu dlouholetého reprezentanta
ČR v mládežnických kategoriích i mezi
dospělými Františka Kunovského ke
státním hasičům, je Petr asi nejvýraz-

nější postavou hasičů Dezy. Svou disciplínu zvládl za 16,32 sekund a vybojoval 6. místo v republice. I ostatním se
poměrně dařilo. Družstvo se vytáhlo
na celkově sedmou pozici. Když se ještě podařilo obsadit páté místo ve štafetě (M. Krayzel, J. Kuběna, L. Fiurášek,
P. Korábečný) s časem 56,15 vteřin,
nálada se výrazně zvedla.
Nikde to není psáno, ale za „královskou“ disciplínu je stále považován
požární útok. Nejlépe je zde vystižen
vlastní účel snažení hasičů, navíc je
vedle individuálních dovedností a kondice důležitá i souhra týmu. Při závodech má každé družstvo dva pokusy,
do výsledků se počítá ten lepší. Vyvrcholení čtyřboje vyšlo našim zástupcům parádně. Sestřik za 22,31vteřin
znamenal v této disciplíně třetí místo.
Konečně bedna, pro závodníky medaile a pro velitele další diplom na zeď.
Snad se pro něj místo ještě najde. V celkovém hodnocení se družstvo hasičů

z Dezy posunulo na pátou příčku. Kromě toho však také vylepšilo historický
úspěchu z loňska, kdy skončili naši kluci šestí. Lepší byli pouze reprezentanti
z Moravskoslezského, Plzeňského,
Zlínského a Královehradeckého kraje.
Tento úspěch není náhodný. Požární sport má v naší společnosti tradici
a těší se podpoře vedení. Základy byly
položeny minulým velitelem Robertem
Skýpalou. Současnému veliteli Zdeňku
Ramíkovi patří velký dík za podporu
a vytváření podmínek pro přípravu
hasičských sportovců ve společnosti,
jejíž hlavním posláním není výchova
hasičských talentů, nýbrž průmyslová
výroba vedoucí k zisku. Velký dík patří
samozřejmě všem zúčastněným závodníkům - Lukáš Fiurášek, Radek Pivko,
Tomáš Foukal, Martin Gášek, Tomáš
Skalka, Petr Korábečný, Jan Kuběna,
Bezděk Karel, Miroslav Arvai, Matěj
Krayzel.
ALEŠ Navrátil

Zásobování

Aktuality
Parkování pro motocykly
V květnu tohoto roku bylo rozhodnuto o realizaci přístřešku pro motocykly
na centrálním parkovišti. Úschovna kol
a motocyklů ve stávajících prostorech
objektu 663 již nevyhovuje navyšujícímu počtu zejména motocyklů, které
pracovníci DEZA, a.s. využívají k přepravě do SPOLEČNOSTI. Po vyřízení
formalit v souladu se stavebním zákonem proběhla v průběhu letních prázdnin realizace a začátkem září kolaudace
díla. Uvedení do provozu je plánováno
do 15. září. Parkovací místa zde nalezne 12 motocyklů s tím, že uvedením do
provozu se předpokládá, že motocykly
již nebudou parkovat ve stávajícím
objektu 663.

Novinka ve vnitropodnikové
dopravě
Jak si již jistě většina zaměstnanců
všimla, na komunikacích v areálu Dezy
se objevil nový druh dopravního prostředku – nákladní elektrická tříkolka.
Jde o vozidlo, které je určeno k přepravě menších nákladů a v našem podniku je primárně určeno ke svozu vzorků surovin a výrobků z jednotlivých
provozů do nově zrekonstruovaných
centrálních laboratoří. Přínosem těchto tříkolek má být pochopitelně především zrychlení transportu vzorků,
které byly dříve převáženy na nosičích
jízdních kol (na menší vzdálenosti),
ale také bezpečnost a komfort obsluhy.
Jelikož tento dopravní prostředek dosahuje vyšší rychlosti než běžný cyklista
a zároveň je chod stroje vcelku tichý,
je potřeba, aby byla ze strany chodců
věnována dostatečná pozornost pohybu těchto elektrických tříkolek.

Zlepšení tepelněizolačních vlastností budovy zásobování
Sto třicet jedna sestav po devíti oknech
s dvojskly, to je celkem 2 358 skleněných
tabulí. Kompletní výměna oken v hlavní
budově zásobování a skladů byla určitě
jednou z největších sklenářských akcí
v historii Dezy. V jednom okamžiku se
v budově pohybovala i třicítka pracovníků, kteří bourali, usazovali, zasklívali,
zdili, malovali nebo montovali žaluzie.
A to vše za běžného provozu, téměř
přesně měsíc - od poloviny července do
půlky srpna.
Kanceláře a sklady chvílemi připomínaly bojiště, ale vše se zvládlo ve velmi
dobré kvalitě a v dohodnutém termínu.
Za perfektní práci zde musím pochválit vsetínskou společnost Svět oken

a její subdodavatele, hodně nám pomohl také odborný dohled Ing. Adámka
z naší technické skupiny. Velmi poděkovat ovšem musím svým kolegyním
a kolegům ze zásobování a také pracovníkům firem, sídlících v naší budově. Ti
všichni v těžkých podmínkách zvládali
svou běžnou práci, a k tomu ještě přesunovali a zakrývali nábytek, počítače
a skladové regály, a pak si dávali svá
pracoviště zase do provozuschopného
stavu.
Teď už se jen těšíme, jak nám na podzim
nebude foukat přes zavřená okna a jsme
zvědavi, kolik ušetříme za vytápění.
Bc. RADIM Přikryl

Jak se Vám líbí?
Když v roce 1599 v Londýně slavnostně
otevírali divadlo Globe, William Shakespeare napsal divadelní hru Jak se Vám
líbí. Jakmile jsem dodělala práci na nové
vizuální podobě Valašského chemika,
utkvěl mi Shakespeare v hlavě. Ohlasy na divadlo byly velmi různorodé.
A stejně tak je to se vším. Někdo změnu uvítá a jinému možná bude připadat
zbytečná. Práce na výsledné podobě
trvala několik měsíců a vznikl návrh,
který snad nikoho neurazí a pokud se
bude jen trochu líbit, tak to bude nejhezčí narozeninový dárek, který může
Valašský chemik k padesátým narozeninám dostat. Výsledný návrh odkazuje
k prvnímu vydání barevného Chemika
z roku 2007, který mi osobně přišel za
celé roky jako nejpovedenější. Mezi
hlavní požadavky patřila lepší orientace v textu a odkaz k vizuálnímu stylu
společnosti. A já, ať už budou reakce
jakékoli, přeji Chemikovi delší život, než
jaký ho mělo divadlo Globe ☺.
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Tiskové středisko

Jak se knihy vracejí do knihovny?
Akce kulový blesk čekala na pracovnice tiskového střediska v pondělí 17. července. V průběhu celého dne probíhalo stěhování více jak tří set krabic
plných odborné literatury, výzkumných a laboratorních zpráv a v neposlední řadě také odborných časopisů. Všechny tyto krabice se musely vejít do nově
rekonstruovaných prostor technické knihovny, kde postupně pracovnice knihovny Martina Vidláková třídí jednotlivé svazky a ročníky časopisů.
Už na podzim loňského roku bylo
rozhodnuto o tom, že se do knihovny
nevrátí všechny knihy umístěné v krabicích. Jedním z důvodů byl zastaralý
knižní fond technické knihovny. K této
skutečnosti však přispěla také rekonstrukce budovy VÚKCH, jejíž součástí
bylo také vyrovnávání podlah v jednotlivých patrech. Současně se zvýšením hmotnosti podlah bylo z důvodu
statiky nutné snížit celkovou hmotnost
umístěných knih. Statik povolil vrátit
do knihovny z původních 13 tisíc svazků pouze osm.
Momentálně už druhý měsíc vybalujeme knihy a časopisy z krabic. Kromě toho máme povinnost
v knihovně archivovat také výzkumné a laboratorní zprávy a reglementy.
Podle údajů ze čtenářských průkazů
jsme však zjistily, že spousta odborné
literatury je rozpůjčena mezi čtenáři.
V následujících měsících, po instalaci
nového knihovnického systému Verbis, dojde k evidenci odborné literatu-

ry do katalogu. Proto prosíme všechny,
kteří jsou si vědomi toho, že mají dlouhodobě vypůjčenou některou z knih
zdejší knihovny, aby jí přinesli k evidenci do technické knihovny (5. patro
budovy VÚKCH). V opačném případě
budeme muset čtenáře samy kontaktovat a vyžadovat, aby vypůjčené knihy
do knihovny vrátili.
Kromě knih se do regálů vrátí také
odborné časopisy. Vzhledem k předešlému uspořádání odborné literatury
v knihovně, je třídění poměrně časově
náročná práce. V uzavřených krabicích
jsme našly časopisy starší více než čtyřicet let. V současné době vzniká seznam
všech odebíraných časopisů doposud
umístěných v knihovně, podle kterého
po konzultaci s odborníky uvážíme, co
je nutné v knihovně, nebo popřípadě
v archivu, dále uchovávat. Podle zákona o archivnictví a spisové službě totiž
nejsme povinni tento druh literatury
archivovat.
MICHAELA Havran Horáková

Personalistika

Změna stanov Svépomocného podpůrného fondu zaměstnanců

Na konferenci ZO OS ECHO při DEZA, a.s., Valašské Meziříčí,
která se konala dne 26. června, byla schválena změna
stanov článku 6, bod 1 - podpora v nemoci. Tato podpora
se poskytuje v maximálním rozsahu 1 rok respektive 12
měsíců. S platností od 1. července se zvyšuje podpora v době
pracovní neschopnosti v závislosti na její délce viz níže.
a) při délce od 1 měsíce
• 500 Kč za každý celý měsíc (tzn. max. 5 x 500,-)
b) při délce nad 5 měsíců
• 1 000 Kč za každý celý měsíc (tzn. max. 7 x 1 000,-)
Z výše uvedeného vyplývá, že maximální výše podpory v případě trvání celoroční
nepřetržité pracovní neschopnosti je 9.500,- Kč. Celé znění stanov SPF je umístěno
na SEIDu v sekci: nástěnka/ info personálního odboru/ stanovy SPF
Na již zmíněné konferenci bylo rovněž schváleno hospodaření SPF za rok 2016.
Tvorba a čerpání dle jednotlivých typů podpor je uvedena v následující tabulce:

Přehled o čerpání Svépomocného podpůrného fondu zaměstnanců DEZA, a.s.
Valašské Meziříčí za leden až prosinec roku 2016
Zůstatek k 4. 1. 2016
472 078,55 Kč
Příjem z členských příspěvků
308 280 Kč
Výdej na podpory členům
292 360 Kč
Výdej na vedení účtu, poplatky
3 091 Kč
Zůstatek finančních prostředků na účtu k 24. 12. 2016
484 907, 55 Kč
Čerpání podpor
5 podpor při narození dítěte
26 podpor v nemoci
130 podpor při zubolékařských pracích
1 podpora při odchodu do invalidního důchodu
23 podpor při odchodu do starobního důchodu
0 podpora při úmrtí člena fondu
0 podpora při úmrtí člena rodiny
celkem vyplaceno 185 podpor ve výši

7 500 Kč
50 100 Kč
159 760 Kč
6 000 Kč
69 000 Kč
0 Kč
0 Kč
292 360 Kč
Mgr. MILENA Došková

Zveme vás

Soutěž
Podzim klepe na dveře
a s ním také podzimní
Valašská zahrada.
Pokud si s námi chcete
zasoutěžit o volné
vstupenky pro dvě osoby,
stačí poslat odpověď
na soutěžní otázku:
Ve kterém městě najdete
raně středověkou
rotundu svaté Kateřiny?
a) Znojmo
b) Stará Boleslav
Odpovědi na soutěžní
otázku můžete posílat
do 25. září na e-mail
m.horakova@deza.cz.
Do předmětu napište
SOUTĚŽ a příjmení.

Na Svatého Václava začíná Valašská zahrada
Ani se tomu nechce věřit. Léto je pryč
a podzim se hlásí o svá práva. Jak nejlépe se rozloučit s létem, připravit se na
podzim a oslavit to, co jsme vypěstovali?
Čtyři dny oslav všem milovníkům
zahrádek a nejen jim připravila Valašská zahrada v Rožnově pod Radhoštěm. Právě ve čtvrtek 28. září, na svátek Svatého Václava, se otevře brána
Rožnovského Campu Sport a přivítá
první návštěvníky. Ti mohou vybírat
z bohaté nabídky podzimních květin,
bylinek, skalniček, okrasných a ovocných stromů a keřů. Speciální nabídku
dřevin pro živé ploty připravilo okrasné
zahradnictví z Tiché u Frenštátu. Další
výrobci budou nabízet výrobky z medu,
rakytníku, arónie a dalších přírodních
léčiv a kosmetiky.
Z techniky nabídne Valašská zahrada
ukázku sortimentu vhodného na zimu
tj. štípačky, pily, sněžné frézy, motorové kolečka a mnoho dalšího. Jako
obvykle se můžete těšit na výrazné
výstavní slevy. Součástí technické části

bude ukázka práce s motorovou pilou
v podání řezbáře Martina Bořuty. Nově
uvidí návštěvníci expozici motorových vozidel značky Hyundai, a to jak
nejnovějších SUV, tak osobních vozů.
Součástí podzimní Valašské zahrady
je také Svatováclavský jarmark, který

je zaměřen na potravinářské produkty lokálních výrobců. A tak můžete
ochutnat několik druhů domácích klobás a uzenin buď přímo z grilu, nebo
nakoupit domů. Nebudou chybět sýry,
ty domácí ale i ze Slovenska. To vše lze
zapít vynikajícím jihomoravským burčákem nebo ochutnat některé netradiční pálenky.
Jako novinku pořadatelé připravili
soutěž o nejlepší zavařeninu, do které
může úplně každý přihlásit svůj ovocný
nebo zeleninový výrobek. Výherce si
odnese poukaz v hodnotě 1000 korun
do Zahradního centra ve Valašském
Meziříčí. Soutěž s názvem „Co jsme si
zavařili, to si taky sníme!“ se uskuteční
v sobotu 30. září. Můžeme prozradit,
že hlavní porotcem bude Láďa Hruška, kterého znáte z pořadu „Vychytávky Ládi Hrušky“. Informace o soutěži
najdete na www.valasskazahrada.cz.
Pokud máte výbornou marmeládu
nebo nakládané okurky, neváhejte a přihlaste se.
Celou dobu bude vaše nákupy provázet známá country skupina Letokruhy.

Také pro vaše děti je připravena zábava. Velkým tahákem pro děti je zvířecí
farma s umělou krávou, kterou si děti
mohou vlastníma rukama podojit. Pro
ty hyperaktivní je připravena ukázka
freestylových a elektrických koloběžek

a elektrických longboardů, které mohou
na místě vyzkoušet.
Valašská zahrada se koná za každého
počasí od čtvrtku 28. září do neděle
1. října vždy od 8 do 17 hodin.
TAŤÁNA Míčková Muchová
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Byl jednou jeden…ROK Trubiska 2017 I. turnus
Jak jsme hledali 13. měsíčka a bojovali proti Měsíčkožroutovi… Běžný rok, který známe
všichni, má 12 měsíců. Ovšem ROK, který je na Trubiskách, měl od nepaměti měsíců 13. Ale
stalo se to, že 13. měsíčka unesl Měsíčkožrout a chtěl ho sníst. To jsme nesměli dopustit. To
by byl ROK hodně krátký, neúplný a na Trubiskách bychom všechno nestihli. Museli jsme se
tedy všichni pustit do hledání a jak jinak než začít prožívat ROK a sbírat indicie od zbylých
12 měsíčků. Prožívat všechna čtyři roční období se všemi radostmi i úskalími. Překonat
těžké zkoušky i samotný boj.
Všechno to začalo už ve Valašském
Meziříčí čekáním na nový ROK. 10-98-7-6-5-4-3-2-1. Buch! Buch! Malým
ohňostrojem i novoročním přípitkem.
No jo… Byl tu LEDEN. První letošní
zimní bruslení na venkovním kluzišti.
Sníh i stavění sněhuláka. Za chvíli nám
už na dveře klepali Tři králové. Společně s nimi jsme se vydali na jejich putování za hvězdou. Po návratu nás ubytovali a nezapomněli ani na K+M+B.
Venku byla zima a vypadalo, že bude
celou noc sněžit. Zalezli jsme si do
svých spacáků a s novoročním předsevzetím na rtech a první získanou indicií
jsme spokojeně usínali.
Za oknem stále sníh a venku plno
zamilovaných přáníček. Před námi byl
ÚNOR. Nejkratší měsíc roku. Napadlo
tolik sněhu, že by byla škoda neudělat
velkou koulovačku (Tímto bych chtěla
moc poděkovat hasičům z Dezy). Stihli
jsme vše i mnoho legrace navíc. Druhou indicii máme taky.

Pomalu se sníh rozpouští a venku se
nám klube sluníčko. Za chvíli bude přeci první jarní den. V BŘEZNU máme
velký úkol. Prozkoumat vše, co by nás
dovedlo na stopu 13. měsíčka. Museli
jsme splnit nelehký úkol, a to zasadit
„život“ v podobě malého zeleného stromečku. Zvládli jsme to.
Déšť. Slunce. Přeháňky. Jo, jo. DUBEN
a jeho aprílové vtípky. Nechyběly ani
velikonoční vajíčka a beránek. Oběd
v přírodě s velikonočními zajíčky
i ochutnávka tradičních velikonočních pokrmů. Na sklonku dne přiletěly
i čarodějnice k ohni. Prozradily nám
tajné recepty i zaříkávadla proti Měsíčkožroutu.
KVĚTEN. Máj, máj, máj... Lásky čas.
A jaký by to byl květen bez stavění
májky a recitace Máje? Máme sice velký úkol najít 13. měsíčka a snažíme se
o to ve dne v noci, ale i tak jsme neza-

pomněli na naše milované maminky
a ke Dni Matek jim poslali přáníčka.
Aby věděly, že na ně myslíme a máme
je moc rádi.
Už se to blíží. Začátek prázdnin i začátek léta. Je tu ČERVEN. Den Dětí. Hry,
soutěže, odměny. Velká letní taneční
zábava pod širým nebem. A na našem
kalendáři už nyní visí šest indicií.
Léto, prázdniny, sluníčko i letní lásky.
ČERVENEC a krásná svatba dvou mladých lidí. A opět veselí, hostina i tanec.
Taky pomalu balení na dovolenou.
SRPEN a s ním spojená dovolená
k vodě. Cestování. Sbalení už jsme byli,
tak jsme mohli začít poznávat nové
kouty i koutečky. A jak se říká, dovolená prověří taky vztahy. Naše prověřila. Stmelili jsme se ještě více. Byli jsme
společně připraveni na boj s Měsíčkožroutem. V ZÁŘÍ jsme se pomalu
vraceli domů z dovolené a připravovali
se na začátek školního roku a podzim.
Podnikání v plném proudu. Těžba,
výkup, prodej. Ani sychravé počasí nás
nikoho neodradilo k tomu získat peníze. ŘÍJEN byl pro nás velká zkouška, ale
zvládli jsme to jako vždy na jedničku.

Máme desátou indícii, plán jak dopadnout Měsíčkožrouta a tak konečně získat
13. měsíčka.
LISTOPADOVÝ
bojový
výcvik
i samotný boj. Vše nám stěžoval podzimní vítr a chladná rána. Ovšem…
Měsíčkožrout! Nalezen a dopaden!
Prozradil nám, kde 13. měsíčka vězní.
Ve 13. komnatě, která se otvírá pouze
o vánočních svátcích. Měli jsme štěstí,
bylo to hned zítra. Na oslavu úspěšného boje jsme uspořádali večerní lampiónový průvod. Nádhera.
Před námi byl PROSINEC. Krásné
vánoční svátky i sv. Mikuláš s anděly
a čerty mezi nás přišel. Zpívali jsme
koledy, vyráběli jeden pro druhého
dárečky a zdobili na kraji lesa vánoční stromeček. Ale hlavně. Našli jsme
13. komnatu i 13. měsíčka - TRUBINCE. Byl to nejlepší měsíc. Veselý, hravý,
náš! A od té chvíle už mají Trubiska
opět 13 měsíců a vše je jak má být.
Velký dík našim skvělým tábornicím
a táborníkům. Byli nasazení do hledání
i do boje. SUPER ROK 2017.
Hlavní vedoucí I. turnusu Gabča
Mgr. GABRIELA Mencová

Okénko pro
důchodce
		
		
65 let
70 let
		
		
75 let
80 let
85 let
		
		
		
90 let

BLAHOPŘEJEME
Srpen
Rostislav Fabík
Josef Karmazin		
Blanka Vavřiníková
Organik
Anna Matochová
Miloslav Tkadlec
Antonín Bartošík
Karel Bělocký
Jana Hornofová
Organik
Bohumila Novotná

		
70 let
		
		
75 let
		
80 let
85 let
		
		
		

Září
Petr Markl
Josef Schovajsa
Ludmila Trefilová
Nataša Maňáková
Jana Spieglová
Antonín Kuba
František Lysáček
Anežka Procházková
Organik
Ing. Václav Vrtělka

SEZÓNA PO LETNÍ PAUZE
POKRAČUJE
Chtěl bych vás tímto pozvat na bowling 29. září v obvyklou dobu od 14
do 16 hodin v Černé Hoře.
Jaroslav Goláň

DEZA, a.s. Valašské Meziříčí
nabízí volná pracovní místa na následující pracovní
pozici:

PROVOZNÍ
CHEMIK
Požadavky:
ÚSO nebo vyučen v technickém
oboru (chemický výhodou)
směnový provoz
dobrý zdravotní stav
Mzdové zařazení:
25 000 Kč (po zaučení) + čtvrtletní bonusy
v závislosti na dosaženém
hospodářském výsledku
cca 4.000,- Kč/ čtvrtletí
Nástup: ihned nebo dle dohody
Kontakt: Ing. Rykala
tel. 571 693161, firemní klapka
3161, nebo písemně na e-mail
m.rykala@deza.cz

Odbory

VZO OS ECHO Informuje

KULTURA V PŘEDPLATNÉM
NA ZÁŘÍ A ŘÍJEN
Nová divadla v M-Klubu ( od 19 hod.)
5. října – DAR Z NEBES – činoherní
představení. Příběh radosti, který začal
slzami. Pozoruhodné vyprávění o životě po životě.
Hraje, tančí a zpívá Gabriela Filipi
a Patrik Kee.
26. října – ČTENÍ KE KAFI – Scénické čtení fejetonů „ke kafi“ z rukopisů
Daniely Zbytovské.
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská

Divadlo (velký sál od 19 hod.)
25. září – JENOM ŽIVOT (Veronique
Olmi). - Manželé Igor Bareš a Antonie Talacková se potkávají na jednom
jevišti, kde rozehrávají napínavý příběh
o jednom setkání „po letech“.
Hrají: Antonie Talacková, Igor Bareš,
Michal Hnátek / Antonín Týmal. Praha
12. října – CENTRAL PARK WEST
(Woody Allen) – Bezesporu nejlepší
divadelní kousek jednoho z nejúspěšnějších komediálních autorů 20. století. Čeká na vás partnerský pětiúhelník,
ve kterém se nemohou dlouhou dobu
vyznat ani jeho samotní aktéři.

Hrají: Roman Vencl, Michaela Doležalová. Moravské divadlo Olomouc
Sedmikráska – představení pro děti
(velký sál, 16 hod.)
7. října – POHÁDKA Z PAŘEZOVÉ
CHALOUPKY KŘEMÍLKA
A VOCHOMŮRKY
Divadlo Scéna Zlín
Koncerty (odjezd v 18 hod.)
13. října – JANÁČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA – zájezd na koncert Janáčkovy Filharmonie Ostrava
do Beskydského divadla v Novém Jičíně. Autobusy budou přistaveny na II.
nádvoří zámku.

Jubileum

Personalistika

Odešli
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Mgr. Kateřina Čadrová
tiskové středisko
Pavel Hradil		
dehet
Richard Chvatík		
vodní hospodářství
Zdeněk Syrovátka
provozní údržba
Jiří Polách		
ftalanhydrid
Jaromír Smejkal
těžké aromáty
Kamil Šrámek		
ftalanhydrid

		
60 let
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Srpen
Ing. Alena Číhalová
odbor daňový
Ing. Václav Dřímal
odbor řízení ISO a ŽP
Ing. Vlastimil Horák
energetika
Zdeněk Hurta
hospodářská správa
Miloslav Chadim
hasičský záchranný sbor
Josef Žlebek
odbor zásobování

		
60 let
		
		
		
		
		
		
		
		
		
50 let
		
		
		

Září
Miloslav Kundrát
vodní hospodářství
Milan Palát
vodní hospodářství
Ing. Helena Slimáčková
odbor prodeje
Jaroslav Sypták
fenoly a MTVCH
Josef Závada
dehet
Pavla Čunková
údržba dehet
Pavel Škrhla
vodní hospodářství

V zaměstnání
		
25 let
		
		
		
30 let
		
		
		

Srpen
Svatopluk Kovář
expedice
Marek Wagner
spalovna odpadů
Jarmila Holcová
odbor účetnictví
Zdenka Podzemná
benzol

,35 let
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Martina Hajdová		
technická skupina
Petr Kliment
odbor controllingu
Libuše Perutková
analytická laboratoř
Lubomír Vavřík
odbor dopravy
Ing. Josef Král
servisní a analytické
laboratoře

		
25 let
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
30 let
		
		
		
		
		
		

Září
Miroslav Drda
teplárna
Stanislav Mlýnek
dehet
Milan Píša		
teplo dopalovna TG
Ing. Jiří Pražák
dehet
Martin Stolář		
biologické čištění
odpadních vod
Martin Štec		
chemické čištění
odpadních vod
Bohdan Lička		
ftalanhydrid
a dioktylftalát
Jaroslav Minář		
benzol
Jan Šedo		
dehet

Nastoupili
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Červen, červenec
Ondřej Brhel		
provozní laboratoře
Ing. Jan Martinek
energetika
Pavel Řemeslníček
benzol
Jiří Krist		
dehet
Petr Janíček		
ftalanhydrid
Ing. Dagmar Krupová
finanční úsek
Michal Lička		
ftalanhydrid
Pavel Pernický		
ftalanhydrid
Ladislav Převor		
dehet
Lucie Rýdlová		
provozní laboratoře
(z MD)
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Cestovatelský seriál/ S Chemikem na cestách
Zažijte krásy třinácti amerických států společně s naší laborantkou Janou Cabákovou, která se s námi podělila o její měsíční dobrodružství napříč
Spojenými státy americkými.

Třináct amerických států plných přírodních krás a zážitků
Když mi před Vánoci zavolal bratr, jestli bych v létě nechtěla navštívit Yellowstonský park
a jiné krásy Spojených států amerických, moje rozhodnutí bylo okamžité – jedu!
Návštěva Yellowstonského národního parku byla vždy mým snem. Je až neuvěřitelné, že přírodní
krásy parku se nachází ve třech státech - Wyoming, Montana a Idaho a jeho rozloha činí bezmála
9000 km2. Dominantou je Yellowstonské jezero, které je uprostřed supervulkánu, v místě nazvaném Yellowstonská kaldera. Jedno z nejzajímavějších míst je gejzír Old Faithful.
Na začátku mě čekalo papírování, které nemine žádného českého turistu mířícího do Spojených států. Vyřídit povolení ke
vstupu do USA, koupit letenku, vyřídit si mezinárodní řidičský průkaz
a potom konečně můžu odletět.
Konečně se přiblížil konec června,
hurá, já odlétám!
Počátečním bodem naší nezapomenutelné cesty byla Atlanta, hlavní
město státu Georgie. Do auta jsme
zabalili stany, spacáky, jídlo, oblečení
a 1. července vyjeli směr Alabama.
Cestu do Yellowstonu jsme naplánovali na deset až jedenáct dní. Nocovali jsme v kempech pod stany. Každý
večer nás čekalo stavění stanu, abychom jej ráno opět zabalili se všemi
ostatními věci do auta a vyjeli naproti dalším dobrodružstvím. Po cestě
jsme měli možnost vidět spoustu

zajímavých míst. V Alabamě jsme si
nenechali ujít návštěvu jeskyně Cathedral Caverns a raketového centra
Space & Rocket Center. Poté jsme
pokračovali dál přes státy Mississippi a Tennessee. V Memphisu jsme
přejeli přes řeku Mississippi, která
tvoří hranici mezi státy Tennessee
a Arkansas. Navštívili jsme nádherné
jeskyně Blanchard Springs Caverns
a dál pokračovali přes Misouri.
Další zastávkou byla Nebrasca. Uháníme tudy přes Velké Pláně až narazíme na skály Chimney Rock, u kterých
jsme si udělali zastávku. Kousek dále
máme možnost pozorovat také skály Scootts Bluff. Nocleh jsme našli v
kempu u Toad Stool. Večer se přehnala velká bouřka. Ráno ale vyšlo slunce
a my se tak mohli vydat na prohlídku
kouzelných skal Toad Stool.
Na naší dobrodružné cestě jsme

pokračovali dál do Jižní Dakoty. Zajímavou zastávkou pro nás bylo muzeum mamutů The Mammoth Site v Hot
Springs. Jedná se o zastřešené místo, kde
doposud probíhají vykopávky mamutů.
První volně žijící bizony jsme zahlédly v Custer State Parku. Procházeli
po vyšlapaných stezkách okolo cesty
a byli od nás vzdáleni zhruba pět
metrů. Abychom si tento úžasný zážitek mohli vyfotit a natočit, zpomalili
jsme a pomalým tempem jeli s nimi.
Radost, že můžeme vidět bizony z tak
malé vzdálenosti, byla obrovská. To
jsme ještě netušili, že uvidíme v Yellowstonu velká stohlavá, možná i tisícihlavá stáda bizonů.
Nabitý program pokračoval návštěvou
památníku Crazy Horse Memorial.
V Badlands jsme měli štěstí, když jsme
potkali u parkoviště rangera, který měl
s sebou na ukázku fosilie vykopané
v těchto skalách. Poštěstilo se mi díky
němu držet v rukou originál zkamenělého amonitu, který je starý šedesát
milionů let. Venkovní teplota tehdy
dosahovala neuvěřitelných 41°C.
Poté jsme Jižní Dakotu nechali za
sebou a pokračovali do státu Wyoming. Jednou ze zastávek byl monument Devils Tower, známý z filmu
Blízká setkání třetího druhu. Dále jsme
se vydali na posvátnou horu indiánů
Medicine Wheel. Nádherná zastávka
je v pohoří Big Horn. V kaňonu Big
Horn jsme měli možnost pozorovat
divoce žijící mustangy. Obdivuhodná
byla také vyhlídka do údolí řeky, která
je hluboká tři sta metrů.

Yellowstone už byl nadosah

Konečně jsme přijeli do Montany.
Místo, kam míříme, je malebné horské
městečko Cooke City, které je vzdáleno zhruba půl hodiny od vstupní brány Yellowstonského národního parku.
Jedenáct dní po mém příletu jsme byli
konečně nadosah Cooke City, ve kterém žijí přátelé mého bratra.
Celý týden jsme kempovali v Yellowstonském parku. Odtud jsme potom
vyráželi na výlety po okolí. Naším
cílem byla traventinová jezírka, modré průzračné gejzíry chrlící vodu nebo
páru, bahenní gejzírky, sirné prameny
a vodopády. Cestou k nim jsme měli
možnost pozorovat volně žijící zvířata
- bizony, jeleny wapiti, medvědy, losy,
srnky, kojoty, veverky, čipmanky, sviště, nebo psouny...
U gejzíru Old Faithful jsme čekali
neuvěřitelnou hodinu a půl, než začala
tryskat voda. Odplatou nám byla nádherná, úžasná a jedinečná podívaná.
Obdivuhodný byl také velký vodopád
v Grand Canyon of the Yellowstone.
Poté co jsme si zarybařili, vydali jsme
se do městečka Cody na rodeo.
Ve středu 19. července jsme opustili Yellowstone a vydali se na zpáteční cestu. Projeli jsme přes národní
park Grand Teton ve státě Wyoming.
V Coloradu jsme se zastavili v pohoří

Rocky Mountain. Dostáli jsme se zde
do nadmořské výšky 12 208 stop, což je
přibližně výška 4000 m. n. m. Tři dny
jsme si odpočinuli v krásném horském
městečku Vail.
V Coloradu stojí za návštěvu podivuhodný hrad Bishop Castle a písečné
duny Great Sand Dunes. Abychom
toho stihli co nejvíce, projeli jsme
přes Nové Mexiko a šli se podívat
na vyhaslou sopku Capulino Volcano. Dlouhá cesta přes Oklahomu nás
dovedla až k parku Salt Plain.
Zpátky jsme se vraceli přes Arkansas a Tennesse a 28. července ve tři
hodiny ráno jsme dorazili do Atlanty.
Cesta letadlem domů mě čekala ještě
tentýž večer.
Nádherná a nezapomenutelná dovolená utekla jako voda. Najeli jsme
cca 10 500 kilometrů, projeli třináct
států. Viděli spoustu rozličných, nádherných zajímavostí a volně žijících
zvířat.
Když se mě někdo zeptá, co se mi líbilo nejvíce na celé dlouhé cestě, nedokážu jednoznačně odpovědět. Každé místo, které jsme navštívili, bylo
něčím zvláštní, jedinečné, unikátní
a krásné. Zůstávají mi fotky a vzpomínky na úžasnou dovolenou.
JANA Cabáková
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Výzkum a technická kontrola

Dokončili jsme centralizaci laboratoří

Rekonstrukce budovy VÚKCH, který je součástí areálu společnosti DEZA, a.s., je kompletní. Od začátku října loňského roku,
kdy byla budova oficiálně předána stavební firmě k úpravám, se změnila k nepoznání. Vnější rekonstrukci pláště budovy
současně provázela modernizace vnitřních prostorů. Málokdo by věřil, že zde pracovalo denně kolem stovky lidí.

Z důvodu potřeby modernizace laboratoří a zvýšení kvality pracovního
prostředí, byla navržena rekonstrukce
laboratoří spočívající v centralizaci provozních laboratoří dehtu a benzolu právě v budově výzkumného ústavu. Tím
došlo k výraznému zlepšení pracovního
prostředí, zároveň k vytížení kapacity
budovy a zefektivnění činnosti.
Po rekonstrukci zde nalezli své mís-

to pracovníci chemických provozních
a vývojových laboratoří, administrativní pracovníci oddělení REACH
(chemická legislativa) a Tiskového
oddělení. Celkem zde nyní pracuje až
osmdesát pět zaměstnanců.

Stěhování se obešlo bez komplikací

V relativně krátkém období šesti týdnů, oproti původnímu dvouměsíčnímu

plánu, vystěhovali zaměstnanci Odboru vývoje a technické kontroly 120
místností včetně laboratoří. Celé stěhování se dopředu plánovalo. Především
bylo potřeba zajistit náhradní prostory.
Dopředu jsme promysleli, co budeme
v provizorních laboratořích a kancelářích potřebovat a také, zda se tam
vůbec vše vejde. Logistika laboratoří
musela proběhnout co nejefektivněji, v
nejkratším možném termínu, protože
jsme museli ihned pokračovat v práci.
Oříškem bylo také najít místo pro dvanáct
tisíc svazků ze zdejší technické knihovny.
Pracovnice Tiskového oddělení za pomoci
brigádníků naskládaly odborné publikace
do krabic a nyní je před nimi další nelehký
úkol. Knihy řadí zpět do nově instalovaných regálů v rekonstruované knihovně.
Dohromady se na uskladnění a převoz
všech věcí využilo 900 kusů krabic.
Během několika málo týdnů se
z výzkumáku odvezlo celkem 25 tun
objemného odpadu, z toho pět tun

skla. Byli jsme si vědomi, že likvidujeme řadu zajímavého materiálu. Sklo
jsme nabídli do ostatních laboratoří
a mimochodem také do pěti místních vzdělávacích zařízení. Pro nás
byl materiál z dlouhodobého hlediska bezcenný a nijak využitelný.
Nevyužitý nábytek, další vybavení
a přístroje byly nabídnuty do ostatních
kanceláří v provozech společnosti.
Dlouhodobě nevyužívané chemikálie
a sklo ze sklepů putovaly do objektu
uvnitř areálu.

Moderní vybavení i pracovní
prostředí

V průběhu letošních prázdnin se
zaměstnanci Odboru vývoje a technické kontroly vrátili zpět do laboratoří
s nejmodernějším vybavením. Vzhledem k tomu, že došlo k centralizaci
všech provozních laboratoří, včetně
provozní laboratoře Dehet a Benzol,
byla významně posílena vzducho-

Personalistika

Osadníci z Trubisek aneb turnus číslo 2

Letos mladí námořníci z Trubisek zakotvili u břehů neznámé země a postupně ji začali osidlovat. Práce to byla náročná, plná
nástrah. Námořníci se však ničeho nezalekli a každý den odhodlaně a s plným nasazením závodili v soutěžích a plnili úkoly,
které před nimi vyvstávaly. Za jejich splnění či umístění v jednotlivých hrách získávali suroviny, díky kterým mohli na obrovském plánu země budovat cesty, osady či vesnice, čímž soutěžili o prvenství v celotáborové hře.
V průběhu kolonizace se námořníci postupně zlepšovali v potřebných
dovednostech, po námořnickém
výcviku už je nepřekvapily šifry, uzly,
souhvězdí, mapy, rozpoznali kdejakou
rostlinu. Zbyl čas i na sportovní zápolení - jednotlivé družinky spolu soupeřily v turnajích baseballu, hutututu
či petanque. Když ale bylo třeba, táhli

všichni za jeden provaz, například
svorně a statečně bránili tábor před
přepadníky.
Nezapomenutelných
zážitků si odvážíme moc. Budeme
vzpomínat na rafty na Bystřičce, bar
U Splašeného rejnoka, vodní hry,
orientační závod, pokladovku, šifry,
vaření v kotlících, táboráky, Harpunu,
hasiče a spoustu a spoustu her.

Ta celotáborová skončila v sobotu
29. července a dnes už zná svého vítěze. Ale ani ve tvářích členů poražených
družinek se nezračil smutek či zlost.
Všichni totiž pochopili, že na tenhle tábor jsme nejeli proto, abychom
zkolonizovali ostrov a vyhráli. Byli
jsme tu, abychom navázali přátelství
a kamarádství, užili si moře legrace,

strávili čtrnáct dnů v nádherné přírodě, překonávali sami sebe, prožili
každodenní dobrodružství a aby nám
bylo spolu náááramně.
Chtěli bychom poděkovat, naši milí
námořníci, protože přesně toto
se nám všem povedlo. Příští rok
AHÓÓÓJ!
Vaši vedoucí 2. turnusu

technika, která zde umožňuje častější
výměnu vzduchu.
Laboratoře jsou nově vybaveny digestořemi s regulací odtahu, laboratorními a pracovními stoly, odsávanými skříněmi, skříněmi na hořlaviny
a osvětlením. Každé patro disponuje svou vlastní denní místnosti, která
slouží především laborantům k odpočinku mimo provozní laboratoře.
V objektu přibyl také další výtah. Kromě osobního zde nyní uživatelé naleznou nově také výtah nákladní.
Budova, která byla postavena mezi lety
1965 – 1968 v nákladech 6,8 milionu
Kčs, sloužila po celou dobu především
pro laboratoře Výzkumného ústavu
koksárenské chemie a laboratoře tehdejšího Odboru řízení kontroly. V 70.
a 80. letech, kdy docházelo k postupnému zprovozňování chemických výrob
společnosti vyžadující zvýšený technický rozvoj, ve Výzkumném ústavu
pracovalo až pětasedmdesát lidí. Po
roce 1989 tento počet postupně klesal až ke konečnému stavu třiceti pracovníků. Rekonstrukce tak vdechla
padesát let starému objektu nový život
a zaměstnancům společnosti poskytla
moderní a pohodlné pracovní prostředí na další léta.
Podrobnější informace o investici
nabídneme čtenářům v říjnovém vydání Valašského chemika
MICHAELA Havran Horáková

Trubiska 2017
I. turnus
A už je to tady
Letním vánkem jsme proběhli
a pár kousků toaleťáku jsme roztrhli.
Toaleťák rozbalíme a
znovu zabalíme.
Jaká pak je to disciplína?
Přece závin, to je príma.
Sázky jedou v plném proudu,
výherce trubáků má hroudu.
Běhání jak o život,
to sil není nikdy dost.
Kolečka a křížky,
skládáme do mřížky.
Ruce studí, ledy tají
a jachty nás obeplouvají.
Vezmeme si gumáky,
vyrazíme vpřed.
Řeknem něco sprostýho
a uděláme dřep.
Do plavek se dáme,
vymýšlíme sestavy.
Body jsou rozdané,
není to dle naší představy.
U vody ještě zůstaneme.
Skočíme si pro trička,
dlouho tam však nepobudem.
Co to bylo? Přeci ždímačka.
Diplomy jsme dostali,
všechny hry zdolali.
(básnička starších holek- Olympiáda
aneb náš Den Dětí)
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Po práci

Kelečský triatlon 2017

Také letos se uskutečnil terénní triatlon (plavání, kolo, běh) v okolí rybníka Chmelník u Kelče. Jako
každým rokem vyšlo hezké počasí. Zazávodili si nejen dospělí, ale
i děti. Závody byly rozděleny do několika skupin, kde se štafety zúčastnili
naši borci z energetiky, Jakub Kliment
a Robert Kračmar a za dopravu Vladimír Štěpánek, kteří skončili na krásném
druhém místě. Pouhých 9 vteřin chybělo k prvnímu místu, ale i tak vládla
spokojenost z výsledku. Za jednotlivce
ve skupině B se zúčastnil Karel Staněk
z energetiky. V kategorii 40+ dosáhl
stupínku nejvyššího. Trasa triatlonu
byla vedena v malebné přírodě okolo
Kelče.
JRV

Podporujeme

Součástí letošních Dnů města byla Valašská olympiáda
Městské slavnosti se letos nesly také ve sportovním duchu. V úterý 12. září odstartovala Valašská olympiáda, ve které se utkaly děti z místních základních
škol a nejbližšího okolí. Dvoudenní akce zahrnovala nejen atletický pětiboj, ale i plavecké soutěže. Slavnostní zahájení olympiády se uskutečnilo za účasti
představitelů města ve středu 13. září na letním stadionu.

O den později se oslavy přesunuly
na místní sportoviště a krytý bazén.
Druhý ročník Valašské olympiády nabídlo šest sportovních disciplín - atletiku, plavání (Memoriál Dagmar Lacinové), basketbal,
kopanou, střelbu ze vzduchovky
a biatlon. Pohár starosty města Valašské Meziříčí získala Základní škola
Vyhlídka, která nasbírala nejvíce bodů
ze soutěží. Následovaly pak základky
Šafaříkova a Křižná.
„Jsem ráda, že Dny města obohatila
právě tato výjimečná sportovní akce.
Valašskou olympiádu pro žáky základních škol pořádáme s cílem přispět
ke sportovnímu vyžití mladých lidí

ve městě a zdravé soutěživosti mezi
dětmi,“ řekla místostarostka města
Yvona Wojaczková a doplnila: „Tímto
bych chtěla velmi poděkovat za přízeň
Zlínskému kraji, sponzorům - společnosti Janča VM, CS Cabot, DEZA, a.s.,
Nadaci Agrofert a zvláště valašskomeziříčskému Sportovnímu klubu mládeže za organizaci olympiády. Poděkování patří také dalším sportovním
klubům ve městě.“
Valašskou olympiádu pořádá město Valašské Meziříčí ve spolupráci se
sponzory a sportovními oddíly.
RENATA Votrubová,
tisková mluvčí Valašského Meziříčí

DEZA, a.s. Valašské Meziříčí
nabízí volná pracovní místa na
následující pracovní pozice:

LABORATORNÍ
DĚLNÍK
(VZORKAŘ)
Požadavky:
• vyučení v technickém oboru
(chemický výhodou)
• dobrý zdravotní stav (fyzická
zdatnost)
• práce ve výškách
• směnný provoz
Nabízíme:
• zázemí ve stabilní společnosti
• směnný provoz: měsíční mzda
22 700 Kč + čtvrtletní prémie
dle hospodářského výsledku
ve výši 6000 Kč
• 30 dní dovolené
• sociální výhody
• nástup ihned
Písemné nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte
na e-mail: p.markova@deza.cz.
V předmětu zprávy vyznačte:
laboratorní dělník,
tel. 571 692 713 p. Marková.
DEZA, a.s., Masarykova 753,
Krásno nad Bečvou, 757 01
Valašské Meziříčí.
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