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Výhodněji na masáž
Na personálním odboru u paní Ský-

palové  je možné zakoupit permanentky 
na masáže. Pravidelně aktualizovaný 
seznam najdete na SEIDu. Permanent-
ky jsou určeny pouze pro zaměstnance 
DEZA, a.s. Zaměstnanec uhradí zpra-
vidla 50%  ceny. 

NA ISŠ - COP VYHLÁSILI 
NEJLEPŠÍ MLADÉ 
CHEMIKY ZLÍNSKÉHO 
KRAJE

SOUTĚŽ ZA SLONY S FOŤÁKEM 
V ZÁDECH

Vítězkou se stala žačka valašsko-
meziříčské základky.

Soutěžte o vstupenky na koncert 
slovenské kapely Horkýže Slíže, 
která přijede do valašskomeziříčského 
Kázetka. 
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Rozhovor s Kamilou Meruňkovou, 
která pracuje jako laborantka a svůj 
volný čas tráví jako chovatelka  
v zoologických zahradách po celé 
republice. 

Energetický informační systém (EIS) IS ENERGIS ve společnosti DEZA
Od konce loňského roku dochází ve společnosti DEZA, a.s. k postupnému 

zavádění energetického informačního systému. Smlouvu podepsala DEZA se 
společností innogy Energie za účelem zlepšení monitoringu a bilancí energie 
jako celku, od jejího nákupu, přes výrobu, distribuci až po její spotřebu. 

To vše se bude v budoucnu dít pomocí automatizovaně přenášených, nebo v mini-
mech případů ručně zadávaných měřených hodnot a počítaných odvozených para-
metrů, které vyplývají jak z požadavků legislativy, tak z vnitřně nastavených potřeb 
společnosti.

Výhodou systému je mimo jiné zajištění plnění legislativních povinností výrobce 
elektrické energie a tepla vůči státním orgánům a interních potřeb v oblasti energe-
tického hospodářství. Systém tak zvládne vytvářet výkazy pro ČSÚ, ERÚ, MPO, 
MŽP a automatizovaně přenášet data o výrobě elektřiny do portálu OTE, který 
je poskytovatelem komplexních služeb jednotlivým účastníkům trhu s elektřinou  
a plynem. A dále pak bude dávat podklady pro controllingové přehledy.

K oficiálnímu rozběhnutí projektu došlo na podzim loňského roku. V říjnu se 
uskutečnilo úvodní setkání všech stran a došlo také ke jmenování a představení 
jednotlivých členů realizačních týmů. Nejprve bylo nutné diskutovat technické zá-
ležitosti související s instalací softwaru a přenosem dat z řídicích systémů a dat  
z procesní databáze (PHD), která sbírá provozní data z řídicích systémů všech pro-
vozů, do IS ENERGIS.

Do konce loňského roku jsme pracovali na tvorbě základního implementačního 
projektu a bilančních struktur na základě bilančních souborů technologů a techno-
ložek, laboratoří, controlingu a dalších.

V lednu byl tento projekt schválen a začátkem února byla provedena instalace 
softwaru IS ENERGIS na našich serverech. Nyní za sebou máme první dva kroky 
(projekt a instalaci). Nutno však podotknout, že ty snazší. V současné době nás čeká 
zprovoznění komunikace mezi datovými zdroji a dotažení komunikace mezi Lab-
sysem, SAPem a IS ENERGIS. Ve spolupráci s našimi technology následně dojde 
k převodu bilančních souborů do prostředí IS ENERGIS.

(pokračování na str. 2)

Regionální kolo Mladého chemika 
je za námi
Od úterý 24. ledna známe vítězku re-
gionálního kola soutěže Mladý chemik. 
Regionální finále se uskutečnilo na va-
lašskomeziříčské ISŠ – COP a úkoly, 
které na ně čekaly, byly přímo z dílny 
tamějších učitelů. 

Více na straně 2

Pokud vše půjde podle plánu, začátkem září získáme z IS ENERGIS první data 
o výrobě páry a elektřiny na zdrojích, jejich distribuci i spotřebě, dále tlakového 
vzduchu, inertního plynu a bilanci vod. Rozběhnutí IS ENERGIS samozřejmě ne-
bude snadné a se systémem bude potřeba dále pracovat. Informační systém zřejmě 
poukáže na oblasti, kterým nebylo nějaký čas věnováno tolik pozornosti, kolik by si 
zasloužily. Předpokládá se, že v následujících letech bude potřeba vyměnit, případně 
doplnit, měření všech druhů energie. Možná bude potřeba také provést změny v or-
ganizaci a správě některých měřidel, zejména těch „patních“.

Měření a bilance energie není snadnou záležitosti. Určitě se však vyplatí této ob-
lasti věnovat čas a úsilí. Náklady na energii čítají ročně zhruba kolem jedné miliardy 
korun. To znamená, že i jedno uspořené procento na energiích generuje obrovskou 
úsporu finančních prostředků.

Celý proces implementace zastřešuje společnost innogy Energie (dříve RWE), 
která v rámci dynamicky rozvíjejícího se energetického sektoru rozšířila své 
portfolio nabízených služeb. Produkt IS ENERGIS je od společnosti INSTAR 
ITS Ostrava, a.s.

INSTAR ITS ve spolupráci s aplikačními partnery zajišťuje řešení v oblasti ener-
getického managementu nejen v České republice, ale i v zahraničí a má dlouholeté 
zkušenosti. Produkt využívají např. společnosti ŠKODA AUTO, ŠKO-ENERGO, 
Energetiky Třinec, Vítkovice Steel, Plzeňská energetika, Arcelor Mittal Ostrava, TA-
TRA TRUCK, Letiště Praha, Audi Brusel, Volkswagen Emden a další. IS ENERGIS 
rovněž využívají společnosti v oblasti chemické výroby, jako jsou např. UNIPET-
ROL RPA, Synthos Dwory, Synthos Kralupy. Stejné řešení si vybrala i společnost 
Lovochemie.

Tímto bych taky rád poděkoval všem, kteří se zatím na implementaci EIS podíleli 
a ještě podílet budou.

Ing. Lukáš Bezděk

Vydejte se v květnu do práce na kole
Do práce na kole se v květnu vydají 

nadšenci ze všech koutů České republi-
ky. Mezi nimi také zaměstnanci společ-
nosti DEZA, a.s. Stejnojmenný projekt 
startuje letos po sedmé a jeho hlavním 
záměrem je motivovat co nejvíce lidí, 
aby se naučili používat jízdní kolo jako 
pravidelný dopravní prostředek po 
městě.
Základem je dát dohromady tým, který 
tvoří minimálně dva a maximálně pět 
členů a absolvovat v měsíci květnu ale-
spoň 66% cest do práce na kole. Pro-
jekt není primárně určený cyklistům. 
Zúčastnit se mohou také zájemci, kteří 
chodí do práce pěšky, jezdí na koleč-
kových bruslích, nebo na longboardu. 
Za Dezu se letos chystají šlápnout 

do pedálu tři 
týmy. Větši-
na z nich se 
zúčastnila již 
minulého roč-
níku. Registra-
ce do projek-
tu odstartuje  
1. března. Více 

informací naleznou zájemci na webo-
vých stránkách www.dopracenakole.cz

Pády, opaření, poranění zraku – bezpečnost a prevence při práci nejsou prázdná slova
Rok 2016 v a. s. DEZA nebyl významný počtem nehod a úrazů, ale spíše tím, 

že se jejich počet a závažnost drží dlouhodobě na stejné hladině. Oblast pra-
covních úrazů slouží jako snadný způsob hodnocení výsledků úsilí o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Počet a závažnost úrazů na pracovištích však nemůžeme považovat za jediný uka-
zatel zdravého fungování řízení celého systému BOZP. Pracovní úrazy (viz tabulky) 
nemají totiž jednoduše vysledovatelné zákonitosti, jimiž by se daly exaktně zhod-
notit z hlediska příčiny jejich vzniku a charakteru následných poranění. Pokud se 
zaměříme na počet pracovních úrazů z hlediska časového vývoje v uplynulých třech 
letech, je zřejmé, že: 

- celkové počty pracovních úrazů (PÚ) v závodě Valašské Meziříčí víceméně stagnují. 
V loňském i předloňském roce shodně 9, v roce 2014 došlo k 8 úrazům,
- i když jde o relativně krátké období, je možno vidět nevýznamný nárůst úrazů  

v provozu Organik Otrokovice,
- na rozdíl od poměrně rovnoměrného rozložení úrazů v průběhu roků 2014 a 2015, 

se rok 2016 vyznačuje významnou kumulací úrazů v měsíci říjnu,
- zpracovaná statistika zahrnuje také případ jednoho pracovního úrazu, který se 

stal na konci roku 2015, ale vzhledem k nástupu na pracovní neschopnost (operace), 
která nastala až v r. 2016, byl tento úraz evidován a odškodněn v r. 2016.

Dalším z kritérií při posuzování úrazovosti je tzv. závažnost úrazů – vyjadřuje se 
tím, zda byli zaměstnanci s PÚ hospitalizováni po dobu delší 5 dnů a celkovým po-
čtem zameškaných kalendářních dnů z důvodu PÚ. Zatímco v roce 2014 bylo zameš-
káno jen 209 dnů, v roce 2015 je to již 599 dnů. Nárůst je více než dvojnásobný. 
Rok 2016 eviduje celkem 577 zameškaných dnů, přičemž doby pracovních neschop-
ností vzniklých vloni přesahují ve 4 případech do tohoto roku. Nejdelší pracovní ne-
schopnost z již odškodněných (uzavřených) PÚ v roce 2016 trvala celkem 151 dnů. 

V důsledku pracovní neschopnosti vznikají zaměstnancům ztráty na výdělku. Ty 

Rehabilitace v Teplicích nad Bečvou 
Personální odbor opět zajistil pro za-
městnance a.s. DEZA ambulantní re-
habilitační léčbu v Lázních Teplice 
nad Bečvou. Zahájena bude v úterý 
14. března a ukončena 18. dubna. 
Jedná se o 6 návštěv, 1x týdně, vždy  
v úterý. Na každou návštěvu je stano-
ven jeden balíček viz SEID.
Termíny:  
14. března -  4. dubna
21. března - 11. dubna
28. března - 18. dubna
Doprava je zajištěna  autobusem do 
Teplic a zpět, a to s odjezdem v 13.15 
hodin od budovy ČSAD pod hodinami, 
a v 13.30 hodin od hlavní vrátnice a. s. 
Deza. Návrat po ukončení procedur asi 
v 18 hodin.
Zájemci o tuto rehabilitaci se mohou při-
hlásit buď osobně na personálním odbo-
ru u Radky Skýpalová od 21. února do 
3. března, nebo na telefonním čísle 
2704. V případě velkého počtu zájem-
ců vybereme zájemce s přihlédnutím  
k počtu předchozích účastí na rehabi-
litacích. Seznam účastníků zveřejníme 
na SEIDu nejpozději 6. března. 
Tito účastníci pak na personálním od-
boru uhradí nejpozději do 10. března 
v hotovosti poplatek 500 korun.



nu vzniku úrazu a zabránit účinnými opatřeními jeho opakování. 
Přestože se pracovní úrazy jeví jako velmi různorodé, je u velké části  
z nich možno nalézt subjektivní vliv lidského činitele (nepozornost, 
únava, podcenění rizika jednotlivcem apod.), takže i při dodržení stano-
vených postupů a použití stanovených OOPP dojde k poškození zdraví.  
K šetření PÚ je potřeba úzké spolupráce techniků BOZP s vedoucími 
zaměstnanci, kteří mají za povinnost:

a) informovat své podřízené o události (včetně jejích důsledků),
b) navrhnout řešení pro zamezení opakovaného výskytu,
c) pokud to přijatá opatření vyžadují – provést záznamy v provozní do-

kumentaci BOZP (pracovní instrukce, úprava registru rizik, bezpečnost-
ního předpisu apod.)

Výše uvedený postup však požadavek prevence tak, jak ji formuluje 
systém řízení BOZP dle zásad normy OHSAS, zahrnuje jen částečně. Jde 
totiž navíc ještě o předcházení vzniku úrazů a vyhledávání preventiv-
ních opatření zabraňující vůbec vzniku situací a podmínek, jež k nim 
vedou. Tomuto účelu slouží evidence tzv. skoronehod a skoroúrazů, jež 
jsou dokumentovány v jednotlivých Knihách incidentů rozmístěných na 
pracovištích. Shromažďování těchto informací se pochopitelně neobejde 
bez aktivní spolupráce všech zainteresovaných zaměstnanců: jsou k tomu 
ostatně vedeni také ustanovením Zákoníku práce, § 106, odst. 3: “Za-
městnanec má právo a povinnost podílet se na vytváření bezpečného 
a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí…“

                                                                      Ing. Václav Dřímal, BOZP
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RESPONSIBLE CARE

T I R Á Ž

Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA

vyjde v úterý 21. března 2017

uzávěrka bude 9. března 2017 

1 2 5  l e t  D e z y  /  H i s t o r k y  z  c h e m i c k é h o  z á v o d u  o č i m a  p a m ě t n í k ů
Progresivní analytická metoda
Na karbolce ostravského závodu se 

odpadní uhličitan vápenatý pral před 
odvozem na skládku odpadů s vodou, 
aby se odstranil zadržený louh a feno-
ly. Na tomto pracovišti pracovaly ženy. 
Stupeň vyprání se kontroloval analytic-
ky tak, že pracovnice si nabrala na prst 
vzorek vápenné kaše a olíznutím jazy-
kem zkusila, zda vápenná kaše má ještě 
louhovou příchuť a podle toho praní 
ukončila. 

Nastoupila jednou na karbolku a na 
toto pracoviště nová pracovnice. Po ně-
kolika dnech se ptal vedoucí karbolky 
mistra, jak je s novou pracovnicí spo-
kojený. Mistr svoje hodnocení zformu-
loval originálně a výstižně: „Inženyre, 
také roby mně neposilaj, bo něchce 
lizať luh!“

Jménem zákona
Vzhledem k tomu, že pracovníci byd-

lící na závodní ubytovně (známá Ka-
sárna) často navštěvovali, zejména po 
výplatách, blízké i vzdálenější hospody 
a vraceli se v pozdních nočních hodi-
nách, nebyla nouze o konflikty s veřej-
nou bezpečností a s pomocníky VB. 

V jednom hlášení nám byl oznámen 
přestupek dvou pracovníků – techniků, 
kteří v povznesené náladě nastoupili 
v noci na zastávce ve Vítkovicích do 
tramvaje zvané Komárek. Řidič i s prů-
vodčí odešli na občerstvení do blízkého 
automatu, aniž by tramvaj zajistili. 

Jeden z těchto výtečníků zkusil oto-
čit klikou reostatu v motorovém voze,  
a když zjistil, že se tramvaj rozjela, po-
kračoval v jízdě směrem do Zábřehu 
a druhý potom ještě vybral jízdné od 

ostatních cestujících. Tramvaj zastavili 
a opustili na zastávce u Beldy a peníze, 
které získali vybráním jízdného, jim 
stačily ještě každému na pivo. 

A zase v jiném z četných policejních 
hlášení se objevila skupinka čtyř pra-
covníků, kteří na jednom kole všichni 
čtyři jeli z hospody na Kasárna. Jedno-
ho spolujezdce během dramatické jíz-
dy ztratili dříve, než je zastavila hlídka 
VB. Mezitím co inkasovali policisté 
od tří zadržených pokutu, stačil je do-
stihnout čtvrtý jezdec a dožadoval se 
zaplacení stejné pokuty, jako jeho tři 
kolegové, i když byl pro policisty i pro 
nás nepochopitelné, jak se všichni čtyři 
na jeden bicykl vešli. 

Soutěž - Tour 25 let
Nitranská kapela Horkýže Slíže osla-

ví v roce 2017 čtvrt století své existen-
ce. Za svou kariéru si vybudovala na 
Slovensku i v České republice velice 
solidní pozici, kdy na svých samostat-
ných štacích vyprodává kluby, kulturní 
domy i sportovní haly. 

V roce 2017 vydává kapela další řa-
dové album a vyráží na turné, které  
v České republice bude čítat na jaře 
pětadvacet klubových koncertů a na 
podzim pětadvacet štací po kulturních 
domech a sportovních halách. Nebudou 
chybět dekorace, vizualizace ani Kuko-
vy originální, nepředvídatelné a neotře-
lé fórky. Na každém koncertě čeká fa-
noušky moment překvapení. Na pódiu 
se objeví kapitán letadla, bezdomovec, 
tým chirurgů na operačním sále, opravář 
Emil Bacigala a jiné postavy! Soutěží-
me o volňásky na koncert do M-Klubu 
ve Valašském Meziříčí, který se koná 
4. března od 20 hodin.

My jsme pro vás ukořistili čtyři líst-
ky a nabízíme vám je za správnou od-
pověď na soutěžní otázku. Ptáme se, 
kolikáté album letos kapela Horkýže 
Slíže vydává? 

a) 15
b) 16
Odpovídat můžete na mail m.hora-

kova@deza.cz do 1. března. Poté vy-
losujeme dva z vás, kteří dostanou dva 
volňásky na sobotní koncert. 

jsou kryty výplatou pojistek povinného podnikového pojištění. Další 
vzniklé ztráty jsou zaviněné absencí ve směnách postižených zaměst-
nanců.

Dlouhodobě se již nevyskytují úrazy vyžadující dlouhodobou 
hospitalizaci, úrazy spojené s devastujícím poraněním či trvalými ná-
sledky vedoucími k invaliditě apod.  V roce 2014 byla nejvíce frek-
ventovanou poraněnou částí těla končetina (horní i dolní), a to hlavně  
v důsledku ztráty rovnováhy, manipulace s břemeny, pádu na schodech 
a ve dvou případech v důsledku pádu z jízdního kola. Nejdelší pracovní 
neschopnost si vyžádalo léčení tržné rány na dolní končetině zaměst-
nance, způsobené zakopnutím a poraněním o oplocení. 

Pracovní úrazy v roce 2015 byly také spojeny s charakteristickým 
poraněním vzniklým při pádu. K nim přibyly úrazy způsobené horkou 
kapalinou. Dvakrát se jednalo o vznik úrazu ve výrobní části závodu  
a k jednomu případu došlo v závodní kuchyni.

Rok 2016 z hlediska příčin vzniku úrazů historicky nijak vý-
razně nevybočuje. Došlo v něm například ke dvěma úrazům 
typu opaření horkým kondenzátem. Šlo o prasklé hadice po-
užívané při oplachu a čištění a již výše zmíněný případ pádu  
z jízdního kola, který si vyžádal dlouhodobé léčení, a dva přípa-
dy poranění obličeje (včetně zraku) vzniklé působením chemické 
látky. Každý pracovní úraz musí zaměstnavatel svou odborně způ-
sobilou osobou důkladně vyšetřit. Cílem je zjistit skutečnou příči-

N A I S Š  -  C O P V Y H L Á S I L I  N E J L E P Š Í  M L A D É  C H E M I K Y Z L Í N S K É H O  K R A J E

V úterý 24. ledna se uskutečnilo na 
ISŠ – COP slavnostní vyhlášení vítě-
zů krajského kola soutěže Hledáme 
nejlepšího Mladého chemika ČR. Do 
desátého ročníku soutěže se v říjnu 
minulého roku přihlásilo dvaatřicet 
škol ze Zlínského kraje a okresu Nový 
Jičín. Jedná se o největší soutěž svého 
druhu, která má letos již potřetí celo-
státní záběr.

Prvního kola, které se uskutečnilo 
v listopadu, se zúčastnilo celkem 577 
žáků. Ti porovnali své znalosti z che-
mie ve vědomostním testu, který vy-
pracovali v hodině chemie na své škole. 

Zlínský kraj se této soutěže účastní 
počtvrté a organizace soutěže v tomto 

regionu se opět ujala ISŠ COP Valašské 
Meziříčí. 

Do druhého kola, které se uskutečnilo 
13. prosince 2016, postoupili z každé 
školy tři nejlepší žáci. Toto kolo pro-
běhlo v aule ISŠ - COP a formou testu 
si soutěžící prověřili teoretické znalos-
ti z chemie. Zúčastnilo se jej 83 žáků  
z 28 ZŠ – 11 z okresu Vsetín, 4 z okresu 

Kroměříž, 10 z okresu Zlín a 3 z okresu 
Nový Jičín.

Jednatřicet nejúspěšnějších mladých 
chemiků postoupilo do třetího kola, re-
gionálního finále, konaného 24. ledna. 
V tomto krajském finále si soutěžící 
prověřili praktické dovednosti v che-
mických laboratořích školy. 

A jak to všechno dopadlo? První mís-
to soutěže zůstalo ve Valašském Mezi-
říčí. Nejlepší chemičkou ve Zlínském 
kraji se totiž stala žákyně Základní 
školy Šafaříkova Valašské Meziříčí 
Kateřina Španělová pod vedením Mgr. 
Jany Veselé. Nadanou deváťačku nej-
více bavila laboratorní část soutěže. 
Přiznává ale, že ta byla také ze všech 
částí nejtěžší. „Chemie je obor, který 
má budoucnost, a díky paní učitelce 
Veselé, která se nám maximálně věnu-
je, mě chemie baví a chtěla bych se jí  
v budoucnu věnovat,“ dodala výherky-
ně regionálního kola Katka Španělová.

Stříbrnou příčku obsadil žák ze ZŠ 
Veřovice Jan Hamal vedený Mgr. Iva-
nou Černochovou, bronzovou medaili 
si odnesla Petra Oravová ze ZŠ Křiž-
ná Valašské Meziříčí. Čtvrté místo  
a pomyslnou „bramborovou“ medai-
li získala žákyně Anna Přibylová ze 
ZŠ Štefánikova Zlín pod vedením 

Mgr. Michaly Slováčkové a pátou 
pozici obsadila Vendula Horáková 
ze ZŠ Františka Palackého Hodslavi-
ce pod vedením Mgr. Hany Horáko-
vé. Všichni finalisté si za svůj výkon  
a účast v soutěži odnesli zajímavé ceny. 

Celkový výsledek se pak skládal  
z výsledků 2. a 3. kola. Zároveň v tento 
den proběhlo v aule školy i slavnost-
ní vyhlášení vítězů regionálního kola  
a předání hodnotných cen za přítom-

nosti zástupců sponzorů – společnosti 
DEZA, a.s., CS CABOT, s.r.o. a Gu-
márny Zubří, a.s.

A co říct závěrem? Snad jen fakt, že 
čtyři nejlepší chemici regionálního fi-
nále postupují do finále celostátního. 
To se uskuteční 13. června v prosto-
rách Fakulty chemicko-technologické 
Univerzity Pardubice. Našim krajanům 
přejeme co nejlepší umístění.

mho

D Ě T S K Ý  T Á B O R  –  T R U B I S K A  2 0 1 7
Personální odbor připravuje pro vaše děti tábor ve Valašské Polance, zvané Trubiska v těchto potvrzených termínech: 
První turnus:    1. července – 15. července - hlavní vedoucí Mgr. Gabriela Mencová  Téma:  Byl jednou jeden….
Druhý turnus: 15. července – 29. července - hlavní vedoucí Radka Skýpalová Téma:  Námořníci 
Třetí turnus (týdenní) je prozatím v jednání. Pokud by se uskutečnil, tak by proběhl v termínu 29. července až 5. srpna 2017.
Na tábor mohou jet děti od 6 let. V případě velkého zájmu si mohou vedoucí vybrat sestavu dětí, či nějaké dítě odmítnout.
Přihlášky na tábor si vyzvedněte na personálním odboru u Radky Skýpalové. Tamtéž je také nejpozději do 14. dubna 
odevzdejte. Rozhodující pro přijetí na tábor je podání vyplněné přihlášky. Další informace naleznete na přihlášce.
Cena pro děti našich zaměstnanců činí třetinu celkových nákladů, tj. 1.800,- 
Cena pro ostatní děti byla pro tento rok stanovena na        4.000,-
Cena za týdenní tábor by byla                                          900,- / 2.000,-
Platbu proveďte nejpozději do 31. května 2017 na číslo učtu:  605 851/0100 variabilní symbol 201701, do zprávy pro příjemce 
uveďte celé jméno dítěte.
Personální odbor plánuje také ozdravný pobyt (tábor) pro děti u moře v Chorvatsku. Bližší informace budou zveřejněny v dalším čísle. 



NABÍDKA  PRO ZAMĚS TNANCE
Personá ln í  odbor /  In fo

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA 2017
V pondělí 19. prosince 2016 bylo za přítomnosti předsedy představenstva Ing. Zbyňka 

Průši a zástupců odborů po pěti kolech dokončeno kolektivní vyjednávání pro rok 2017.
Výsledkem kolektivního vyjednávání je:

• navýšení celko-
vých mzdových 
prostředků pro 
tarifně odměňo-
vané zaměst-
nance o 5% 

• jednotné tarifní 
stupně budou 
navýšeny  
o 7%

• zvýšení příplat-
ků směnnost  
o 1 %  + 30 Kč. 
Nový paušál  
3 020 Kč

• ponechání ostat-
ních složek mzdy (příplatky prostředí)

• zrušení 13. a 14. platu. Stávající mzdový objem bude „rozpuštěn“ do jednotlivých mě-
síců zvýšením tarifů. To umožní zvýšit tarifní stupně z 5 % na 7 %

• s účinností od 1. 1. 2017 bude zrušena tzv. cílová odměna. Ve mzdě za měsíc únor 
2017 bude po auditu vypořádán doplatek nároku 2016 ve výši 20 % 

• nově bude zapsána výplata odměny (podíl na zisku). Výplata bude zaměstnancům 
provedena kvartálně všem zaměstnancům ve stejné výši, a to jak tarifním, tak smluv-
ně odměňovaným 
Kolektivní smlouva byla podepsána 30. ledna 2017.

DEZA A MY VALAŠSKÝ CHEMIKstrana3 VALAŠSKÝ CHEMIK

NAŠI  JUBILANTI
V únoru slaví životní jubileum:

50 let
Krejčiřík Petr       - vedení 8. provozu
Rosenkranc Pavel          - zásobování

Jubilantům blahopřejeme.

Leden 35 let 
Jurenková Dana - provozní laboratoře

1. – 3. provoz
Kolečková Zdeňka - provozní laboratoře

1. – 3. provoz
Macek Václav                      - údržba 4 voda

Únor 35 let
Lukáš Daniel         - fenoly
Zábavík Rudolf   - tekutá smola sklad

25 let
Ing. Dřímal Václav        - řízení ISO a ŽP 

20 let
Fabián Rostislav            - užitková voda
Kupka Bohumír - zpracování benzolu

V lednu nastoupili
Dukátník Jaromír             - železniční 

doprava
Mgr. Dvořák Jan - ekonomický úsek
Gefing Dominik - zásobování a sklady
Hromádková Vlasta - závodní stravování
Ing. Havranová Aneta             - vodní 

hospodářství (z MD)
Kuráň Jiří            - železniční doprava
Maleňák Ivo          - údržba energetiky
Ing. Vahalová Lucie      - ekonomický

úsek (z MD)
Vala Roman            - energetika
Vítáme vás v našem kolektivu a přeje-
me vám hodně pracovních úspěchů.

JAK JSOU TU DLOUHO

VÍTÁME VÁS

Leden
Kateřiňák Vlastimil      - ftalanhydrid
Krs Michal           - železniční doprava
Staněk Radek - těžké aromáty

VÝSTUPY PRACOVNÍKŮ

VZO OS ECHO INFORMUJEOdbory  /  In fo  / 

KULTURA V PŘEDPLATNÉM
DIVADLO V PŘEDPLATNÉM

24. března 2017 v 19 hodin, velký sál KZ – komedie „ART“
Populární francouzská komedie o třech přátelích, které málem rozdělí odlišný názor 
na drahý obraz pořízený jedním z nich. Zdánlivě banální estetický spor se zvrhne ve 
vtipnou hádku o hodnotách života a podstatě skutečného přátelství.
Účinkuje Divadlo Bez zábran z Prahy.

SEDMIKRÁSKA – předplatné pro děti
11. března 2017 v 16 hodin, velký sál KZ – pohádkový muzikál „O Šípkové Růžence“

Pohádkový muzikál na motivy pohádek bratří Grimmů. V jedné zemi za devatero ho-
rami a devatero řekami se v království krále Ctirada narodí princezna Růženka. Přizvané 
sudičky dají Růžence do vínku moudrost, krásu a štěstí. Ale sudička, která nebyla pozva-
ná, vyřkne nad Růženkou zlou kletbu. Podaří se princi Janovi zrušit neblahou věštbu?

Účinkuje DS Julie Jurištové z Prahy.
KONCERT V PŘEDPLATNÉM

15. března 2017 v 19 hodin, velký sál KZ – „BENNEWITZOVO KVARTETO“
Bennewitzovo kvarteto je v mezinárodním měřítku špičkovým komorním souborem, 

což dokládají nejen vítězství ve dvou prestižních soutěžích, ale i pochvalné hlasy kritiky.
LÍSTKY NA KRISTÍNA & BAND

Od 28. února 2017 lze na sekretariátu odborů zakoupit vstupenku na koncert světo-
vě uznávané slovenské zpěvačky, která se proslavila zejména písní Horehronie. Plná cena 
vstupenky je 350 Kč, člen odborů plus jeden rodinný příslušník zaplatí 200 Kč/vstupenku. 
Koncert se uskuteční dne 21. března 2017 v 19 hodin ve velkém sále KZ.

OKÉNKO PRO 
NAŠE DŮCHODCE

BLAHOPŘEJEME
V únoru slaví životní jubileum tito 
důchodci:
Švejková Marie    - 95 let
Janotová Zdeňka - 75 let
Bartošová Jana - 70 let
Hadra Robert  - 70 let
Zgabajová Iva - 70 let
Kachtík Stanislav  - 65 let
Mariničová Milada  - 65 let
Podzemný Zdeněk - 65 let
Stratil Petr - 65 let
Bambuch Jiří  - 60 let
Čáň František - 60 let
Palacký Pavel, Ing.  - 60 let

A OPĚT KUŽELKY 
V pátek 17. března 2017 se důchod-

ci opět sejdou v kuželně. Důchodkyně  
i důchodci si mohou přijít zahrát od  
14 hodin.                      Do kuželny zve 

 Mirek  Hlavatý

TERMÁLNÍ LÁZNĚ VEĽKÝ MEDER 
SPA & Wellness hotel ORCHIDEA***

Termín: 28. - 30. 4. 2017
Nachází se v jižním cípu západního Slovenska. Město je známé díky termálním lázním 
a termálnímu koupališti, kde jsou termální prameny s vodou o teplotě až 72°C. Termální 
voda je vhodná k léčbě pohybového ústrojí, nemocí kloubů, bolesti zad, revmatických po-
tíží. Má dobré regenerační účinky na celý organismus. Celý areál je obklopen lesoparkem, 
který je vhodný k procházkám. 
Cena zahrnuje: 2x ubytování ve dvoulůžkových pokojích 
• polopenze • vstup do bazénu • pojištění léčebných výloh • doprava autobusem

TRENČIANSKE TEPLICE - Park hotel na Baračke****
Termín: 5. -7. 5. 2017
Hotel leží v krásné přírodě lázeňského města Trenčianské Teplice na Slovensku  
a sídlí na okraji lázeňského parku, u Labutího jezera. Jde o menší rodinný hotel, na-
bízející klid, ale přitom na dosah centra (přes park). V těsné blízkosti vedou značené 
turistické trasy do Strážovských vrchů. Ideální místo na příjemný víkendový relax  
a procházky do okolí.
Cena zahrnuje: • 2x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím • 2x po-
lopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu nebo bufet) • PROCEDURY: 
1x reflexní masáž (20 min) 1x oxygenoterapie (20 min), 1x kraniosakrální terapie/
masáž lávovými kameny • volný vstup do finské sauny a parní lázně • volný vstup do 
krytého bazénu • doprava autobusem • pojištění léčebných výloh
Cena pobytů:  • zaměstnanec:     2 000 Kč
  • rodinný příslušník:   2 200 Kč
  • Odboráři + rodinní příslušníci:  mínus 150 Kč
Přihlásit se můžete od 21. 2. 2017 do 19. 3. 2017 u paní Skýpalové, tel. 2704. Se-
znam účastníků bude vyvěšen na SEIDU 21. 3. 2017 dle zvolených kritérií.
Platba do 14. 4. 2017 na účet 605851/0100  variabilní symbol 201702 - Velký Me-

der; variabilní symbol 201703 - 
Trenčianské Teplice. Do zprávy 
pro příjemce uveďte vaše pří-
jmení. 
U všech nabídek personálního 
odboru platí, že storno zájezdů 
lze uskutečnit jen ze závažných 
důvodů (nemoc). V tomto přípa-
dě je nutné doložit doklad. Při-
hlášení je tedy závazné.

Týdenní rekondiční pobyt v Luhačovicích 
Wellness hotel Rezidence Ambra ****

Tento pobyt je určen pro nové zájemce nebo pro ty, kteří nebyli loni. Luhačovice nabízí 
ideální podmínky k odpočinku, relaxaci, kulturnímu vyžití a upevnění zdraví. Léčí 
se zde onemocnění dýchacích cest, trávicího ústrojí, diabetu a pohybového aparátu. 
Personální odbor nabízí pro své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky (manžel, 
manželka, druh, družka) ubytování ve Wellness hotelu Rezidence Ambra ****, což  je 
moderně zařízený hotel, s maximem pohody a komfortu, který se nachází v klidném 
prostředí u lesa, asi 450 metrů od centra lázeňského městečka. 
Ceny:  Pro zaměstnance:     4 200,- Kč
 Pro rodinné příslušníky:     6 700,- Kč
 Příplatek za jednolůžkový pokoj je ve výši  1 500,- Kč
Úhrada pobytu: Preferujeme úhradu bezhotovostně na účet číslo: 605 851/0100 
variabilní symbol 201704, do zprávy pro příjemce – své příjmení. Možnost úhrady  
v hlavní pokladně.
V ceně je zahrnuto: 7 x ubytování • 7 x polopenze • lázeňský poplatek • léčebný 
paušál v hodně 3.500,- Kč • využívání hotelového bazénu s protiproudy a whirpoo-
lem v době 7 do 22 hodin • zapůjčení hotelového županu • parkování a Wi-fi zdarma
uvítací přípitek • 1 x poukázka na kávu nebo čaj • 1 hodina bowlingu/pokoj • pozor-
nost na rozloučenou
Strava: Snídaně formou švédských stolů. Večeře formou teplého bufetu – 4 hlavní 
jídla, ovocné a zeleninové saláty, dezert. Pobyty začínají večeří v příjezdový den  
a končí snídaní v den odjezdu.
Doprava je individuální, na vlastní náklady. Parkování u hotelů  nebo v podzemní 
garáži (za poplatek). V den příjezdu budou připraveny pokoje od 15 hodin. V den od-
jezdu jsou pokoje hostům k dispozici do 10 hodin. Nástup vždy v pátek od 15 hodin. 
Na každý termín jsou zarezervovány 2 pokoje, termíny nelze měnit.
TERMÍNY 
 5. - 12. května 2017 14. - 21. července 2017
12. - 19. května 2017 21. - 28. července 2017
19. - 26. května 2017  4. - 11. srpna 2017
10. - 17. června 2017 (so – so) 18. - 25. srpna 2017 
16. - 23. června 2017 25. srpna - 1. září 2017  
23. - 30. června 2017  1. - 8. září 2017 
30. června - 7. července 2017      23. – 30. září 2017 (so – so)
 6. - 13. října 2017
Zájemci se mohou  hlásit od 21. února do 21. března 2017, na personálním odboru 
u paní Skýpalové, tel. 2704. Následně bude proveden výběr účastníků dle stanovených 
kritérii. 

D o  K á z e t k a  p ř i j e d o u  K r i s t í n a ,  H o r k ý ž e  S l í ž e  i  Š k w o r

Nejen první čtvrtletí nového roku 
bude v Kulturním zařízení města Va-
lašského Meziříčí ve znamení velkých 
akcí. V měsíci únoru zde zavítala ka-
pela Škwor a zábavný pořad Partička. 
Na začátku března pak dorazí slovenští 
rebelové Horkýže Slíže, Midi Lidi a ná-

Permanentky na všechna březnová představení lze zakoupit na sekretariátu 
odborů od 23. února 2017.

BOWLING V PRVNÍ 
POLOVINĚ ROKU

Dne 31. ledna 2017 jsme poprvé 
navštívili restauraci Černá Hora za úče-
lem setkání při bowlingu. Sešlo se nás  
13 + 3 marodi jako diváci. U děvčat zvítězi-
la A. Jugová 523 k., druhá H. Svobodová  
399 k. a třetí skončila Z. Sehnalová a M. 
Ondrušková shodně 378 k. U mužů se 
nejvíce dařilo L. Urbanovskému 467 k. 
před P. Juříčkem 459 k. a třetí skončil R. 
Stolař 425 k. Dovoluji si také všechny 
upozornit na změnu. Jsou objednány ter-
míny až do června. 

28. února 
28. března 
28. dubna 

23. května 
20. června 

Jaroslav Goláň st.

sledně jejich krajanka 
zpěvačka Kristína  
i s kapelou. Program 
ale odkrývá také Fol-
k-blues-beat festival 
Valašský špalíček 
2017. Vstupenky 
na tyto akce jsou již 
nyní k dostání v před-
prodeji.

Březen bude v nasto-
leném tempu měsíce 
února, kdy se fanoušci 
mohli těšit z koncertu 
kapely Škwor nebo se 

bavit na pořadech Partička, pokračovat. 
Hned první sobotu 4. března totiž hlá-
sí návrat nitranská kapela Horkýže 
Slíže, kteří v roce 2017 oslaví čtvrt stole-
tí své existence, za které si na Slovensku  
i v Česku vybudovali velice solidní po-

zici a vyprodávají koncerty ve všech 
koutech obou republik. Kromě toho plá-
nují na podzim vydání nového alba a na 
jaře nový singl s videoklipem. 

Naopak novou desku s názvem Give 
Masterpiece a chance! Již má vydanou 
kapela Midi Lidi v čele s Petrem Mar-
kem. Představí ji samozřejmě také ve Va-
lašském Meziříčí, a to v rámci festivalu 
amatérských divadel Malé jevištní formy  
v sobotu 18. března. Na nichž Petr Marek 
společně s partou Lahor/Soundsystem 
pravidelně vystupuje. K závěru měsí-
ce pak na stejném místě zazpívá jejich 
krajanka, zpěvačka Kristína. V úterý  
21. března ji ve velkém sále doprovodí 
její kapela a zazní jak známé a populární 
hity jako Horehronie, Při oltári či Vsieti 
ťa mám, tak hlavně novější písně.

Počínaje únorem jsou v předprodeji 
navedeny vstupenky na úvodní kon-

cert, na němž vystoupí irský hudebník  
a zpěvák Duke Special. Jednat se bude 
o zcela jiné představení, než jsou místní 
návštěvníci zvyklí, ovšem se stejným 
uměleckým nasazením. Premiérově  
v České republice zazní hudební pro-
jekt Under The Dark Cloth, tohoto 
skvělého umělce, spojený s obrazovou 
projekcí děl velikánů americké černo-
bílé fotografie a symfonickým kvarte-
tem. Koncert se uskuteční v prostorách 
kina Svět ve středu 21. června. K do-
stání jsou pouze samostatné vstupenky.  
A to hlavně kvůli omezenému počtu míst.

Vstupenky jsou v předprodeji k do-
stání v Turistickém informačním cen-
tru ve Valašském Meziříčí a online 
na stránkách Kulturního zařízení  
www.kzvalmez.cz.

Ondřej Smolka, PR Manager
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Z A  S L O N Y  S  F O Ť Á K E M  V  Z Á D E C H
Letos v lednu měla ve Valašském 

Meziříčí již druhou výstavu fotogra-
fií zvířat. Kamila Meruňková pracu-
je jako laborantka ve VÚKCH a ve 
volných chvílích se stará o zvířata ze 
zoologických zahrad po celé České 
republice. 

Kamilo, jak jste se vlastně ke zvířa-
tům dostala? 

Zvířata jsem milovala odmalička  
a mým velkým snem bylo stát se ve-
terinářkou nebo pracovat v zoologické 
zahradě jako ošetřovatelka zvířat. Ně-
jak jsem toto povolání minula, ale naše 
sny, i když jsou během života stále pod 
větší vrstvou událostí a starostí, nedají 
na sebe zapomenout.

Duo Svěrák a Uhlíř zpívají ve své 
písničce „Možná mají paměť jako slo-
nové…“ Ona pověstná sloní paměť  
a láska hoří mezi vámi a slonicí Gulab 
už přes půl století. Byla to ona, kdo roz-
poutal vaší vášeň pro zvířata? A mají 
slonové opravdu takovou paměť?

Právě toto setkání se slonicí Gulab 
bylo tím impulsem jít za svým snem. 
Bylo to po 44 letech a ona mi připo-
mněla všechny mé potlačené touhy, 
neuskutečněné sny být blízko zvířatům  
a pracovat s nimi. Využila jsem mož-
nosti doplnit si vzdělání a stala se 
„Chovatelem – ošetřovatelem zvířat 
v zoo“. Prakticky to znamená, že ve 

svém volném čase působím jako dob-
rovolník v Zoo Ostrava, právě na úseku 
chovu slonů.

K druhé části otázky o sloní paměti... 
sloni jsou velmi inteligentní a mají vý-
bornou paměť. Gulab byla devítileté 
slůně, u kterého se vystřídala spousta 
dětí za ta léta. Přesto cítím, že mne re-
gistruje, a když ji nyní občas navštěvu-
ji, vím, že mne poznává. 

Slon se ale jako jedno z mála zvířat 
dokáže poznat v zrcadle, což podle zo-
ologů znamená, že si uvědomuje svojí 
existenci, dokáže imitovat zvuky, které 
slýchá, umí si hrát a pomáhat ostatním, 
a je to velmi sociální tvor. Vůbec nejsil-
nějšími smysly jsou pro slona však čich 
a sluch, nejslabší pak zrak.

Jaké to bylo spát v zoo?  
Nádherné. Jednak jsem měla možnost 

pozorovat ztichlou zoo po odchodu ná-
vštěvníků, kdy můžete pozorovat (ná-
vštěvníci ať mi prominou), že i zvířata 
si oddychnou a chovají se uvolněněji. 
Když jsem pak uléhala ve spacáku 
na svou karimatku, připadala jsem si 
tak nějak součástí toho všeho. Ticho, 
ale přesto tolik zvuků, pro mne rajská 
hudba.

Mohla jste jako ošetřovatelka nějak 
využít vaše chemické vzdělání?

Překvapilo mě, kolik jsem poznala 
ošetřovatelů s chemickým vzděláním. 

Jinak vyloženě chemické vzdělání 
nevyužiji, ale je určitě přínosem, že 
tuším, co je pH moči, že umím navá-
žit a odměřit medikamenty a gramové 
složky krmiva při míchání krmné dáv-
ky. Krmná dávka pro každé zvíře se po-
čítá opravdu přesně, vyváženě, a proto 
je tak nebezpečné a nevhodné krmení 
zvířat návštěvníky. Vždyť z jedné mrk-
vičky při pěti tisících návštěvnících je 
pěkný vozík a co teprve piškoty plné 
cukru aj. Prosím, nekrmte zvířata!

Vaše láska ke zvířatům vedla k vaší 
další vášni, k focení. Vaše fotky jsou 
nádherné, prodýchané barvami a živo-
tem. Máte můj obdiv, jak jste ochotná 
a schopná zkoušet a učit se nové věci. 
Co bylo na tom všem nejtěžší?

Děkuji za vaše ocenění. Máte pravdu, 
zvířata fotím velice ráda. Tím, že se je 
snažím blíže poznat, pochopit, odhadnu 
již jejich další chování a mohu tak za-
chytit i jejich emoce.

Přecházela jsem z kompaktního foto-
aparátu na digitální zrcadlovku a naučit 
se s ní pracovat vyžadovalo trpělivost 
a čas. Nechci, aby má odpověď byla 
pesimistická, ale ani příprava na zkouš-
ky ani práce s fotoaparátem nebyly pro 
mne nakonec to nejtěžší. Tím byla až 
skutečnost, kdy jsem se ocitla na druhé 
straně zájmu. Z návštěvníka ošetřova-
telem na straně zvířat. Je pro mne těžká 

určitá bezmoc proti neukázněnému ná-
vštěvníkovi, který si přece zaplatil a má 
nárok na vše. Já věřím, že se to netýká 
nikoho z vás, kdo můj příspěvek čtete.

Někteří se snad ohradí proti chovu  
v samotné zoo, zvířata by měla být vol-
ná. Ano, nic bych si více nepřála. Ale 
člověk svým chováním, chamtivostí, 
honbou za ziskem likviduje přirozené 
prostředí pro život zvířat, ničí zdroje 
potravy, migrační stezky, zachráněná 
zvířata se nemají ani kam vracet. Buď-
me vděčni za zoo, kde se daří zachránit 
genofond a nakonec i za projekty, jako 
jsou Návrat koní Převalského do Mon-
golska, záchrana a vypouštění orlosupa 
bradatého ve francouzských Alpách 
a některé projekty přímo v domovině 
zvířat in-situ.

Nebála jste se o své zdraví, když jste 
s fotoaparátem v jedné a koštětem  
v druhé ruce pobíhala tak blízko 
zvířat? 

Opatrnost a respektování pravidel je 
základ pro práci se zvířaty. Jsou to zví-
řata, šelmy, vždy hrozí nebezpečí, na 
to se nesmí zapomínat. Nikdy bych si 
nedovolila vstoupit do výběhu, pokud 
by tam se mnou nebyl ošetřovatel toho 
zvířete a nepovolil mi to. Koště byla 
určitá pojistka, aby kocour věděl. Ne-
smíte nikdy zvířeti zastoupit únikovou 
cestu - zahnat jej do kouta nebo se oto-

čit zády! Při dodržení určitých pravi-
del, která je ovšem třeba znát, je to pak 
opravdu příjemný i když adrenalinový 
zážitek.

Zažila jste při vaší cestě za zvířaty 
nějakou vtipnou situaci?

Tato otázka mě trochu potrápila. 
Úsměvné jsou pro mne situace, když 
pozoruji batolící se mláďata jakéhoko-
liv druhu zvířete. Ale dodatečně jsem 
se zasmála při fotografování medvědů. 
Chtěla jsem nafotit detaily drápů, a jak 
jsem tak poskakovala kolem elektric-
kého ohradníku s okem na hledáčku  
a v zápalu boje o snímek asi hodně 
blízko, slyším medvědáře volat: „Ne-
musíte se bát, já jsem ten ohradník 
vypnul“. Byla jsem necelý metr od 
medvědí tlapy s drápy jako nůž, ale vy-
hodnotil to, že mi větší nebezpečí hrozí 
od toho ohradníku.

Jaké máte plány do budoucna? Na 
co se těšíte?

Přála bych si, aby mne nezradilo 
zdraví a mohla se nadále věnovat rodi-
ně, svým dvěma fenkám a práci v zoo. 
Piluji francouzštinu, domluvím se tak 
v Kamerunu. A těším se na léto, kdy by 
měla mít slůně naše březí slonice Vis-
hes. Pevně věřím, že tentokrát mládě 
úspěšně odchová.

Kateřina Čadrová

PĚKNÁ DŘINA. V zoologické zahradě v Ústí nad Labem si vy-
zkoušela na vlastní kůži, že chovatel se pořádně zapotí. 

SLONI. Tato zvířata přirostla naší laborantce k srdci. Někdo 
pase ovce, ona slony. 

KRMENÍ hrbáče kapského v pražské zoo, kterého lze potkat jen 
v osmnácti zoo na světě.

ŽIRAFA. V pražské zoo, kde se stala na jeden den chovatelkou,
nakrmila žirafy. 

NEUVĚŘITELNÉ SETKÁNÍ. Po více než čtyřiceti letech se Ka-
mila znovu setkala se slonicí Gulab.

V ÚSTÍ NAD LABEM si zkusila i jak dá zabrat péče o slony.
Snímky: archív Kamily Meruňkové

MLÁDĚ. Kamila narazila při svých cestách po českých zoo na 
nejrůznější zvířata. Někdy to může být pěkná divočina. 


