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Aktuality
Letní tábory 2018
Pro letošní rok jsou nachystá-
ny tři turnusy táborů na naší 
táborové základně na Trubis-
kách ve Valašské Polance. Bližší 
informace budou zveřejněny  
v dalším vydání podnikových novin.
Personální oddělení chystá také tábor  
u moře v Chorvatsku, zde je však 
nutné zjistit předběžný zájem. Pro-
sím rodiče, aby přihlásili  děti ve 
věku dle pravidel kolektivní smlou-
vy již do 9. února 2018 na tel. 2704, 
u paní Skýpalové.

Vážení spolupracovníci, 
nový rok je vždy symbolem nových 
začátků, nadějí a předsevzetí, že by 
to mohl být rok o něco lepší. Aby-
chom ale mohli začít zlepšovat, 
musíme se nejprve ohlédnout také 
za rokem předešlým a zhodnotit 
práci, která se povedla, nebo si nao-
pak přiznat věci, které nevyšly podle 
našich představ. 
Rok 2017 pro nás začal až překva-
pivě dobře. Díky dobrému startu 
vytvořila výroba po sedmi měsí-
cích velmi dobrý zisk. V druhém 
pololetí jsme však začali pociťovat 
zvýšené problémy nákupu surovin 
související se situací na Ukrajině.  
V tomto období také došlo k výraz-
nému nárůstu ceny dehtu, a to téměř  
o 40 procent. Tyto vlivy však v kom-
binaci s celkem stabilní cenou ropy, 
která je určující pro ceny našich klí-
čových výrobků, oleje na saze a ben-
zenu, nezpůsobily žádný dramatický 
propad hospodářského výsledku. 
Celkově můžeme rok 2017 hodnotit 
velmi kladně. 
Důležitým mezníkem loňského 
roku byla bezpochyby koupě pol-
ské chemické společnosti Petroche-

mia – Blachownia, která, stejně jako 
Deza, zpracovává surový benzol. 
Díky této akvizici se nám podaři-
lo zvýšit výrobní kapacitu benze-
nu a toluenu, a dosáhnout úrovně 
německé společnosti Arsol, další 
chemické společnosti zpracovávající 
surový benzol. 
V roce 2017 jsme se kromě toho 
pustili do realizace nebo přípravy 
řady investičních akcí v nákladech 
více než 450 milionů korun. Jed-
nou z nejvýznamnějších investic je 
v současné době Biologická čistír-
na odpadních vod, kterou musíme 
podle platného integrovaného povo-
lení zrealizovat do konce roku 2020.  
V loňském roce došlo k přepracová-
ní projektu, ve kterém bylo navrženo 
efektivnější technické řešení odbou-
rávání kyanidů. Následně proběhlo 
posouzení vlivu stavby na životní 
prostředí, jehož výsledkem bylo zjiš-
tění, že navržené technické řešení 
na životní prostředí nemá význam-
ný vliv. Největší investicí loňského 
roku pak byla centralizace a moder-
nizace laboratoří, díky které došlo 
k výraznému zlepšení pracovních 
podmínek našich zaměstnanců. 

Co se stalo se starým nábytkem 
z VÚKCH?
Když jsme se v srpnu roku 2016 stě-
hovali z Výzkumáku pryč, aby mohla 
začít tolik očekávana moderniza-
ce laboratoří, bylo nutné uskladnit 
někde stávající nábytek. Veškeré 
vybavení tehdy zamířilo do sklepa  
v budově Zásobování, kde byl 
dostatek místa na jeho uskaldnění.  
V tuto dobu ještě nebylo jasné, zda se 
nábytek využije v nově zrekonstruo-
vaných prostorách, nebo se nahradí 
novým vybavením. Nakonec jsme 
se se stěhováním do nových prostor 
dočkali také nového nábytku a proto 
byl ten stávající nabídnut vedoucím 
ostatních provozů. Jedná se pře-
devším o starší stoly, skříně, židle  
atp. Vybavení z kanceláří proto nyní 
nabízíme k rozebrání pro vlastní 
potřebu. V případě zájmu, prosím, 
kontaktujte paní Janu Kořístkovou. 
Soutěže ve Valašském chemiku

Děkujeme všem, kteří se pravidel-
ně účastníte soutěží ve Valašském 
chemikovi. Také letos se nám poda-
řilo navázat spolupráci s KZ Valaš-
ské Meziříčí a Valašským muzeem 
v přírodě, takže soutěžit můžete  
s Chemikem i v roce 2018. V redakci 
máme radost, že zájem o vstupenky 
neklesá a někteří zkoušejí štěstí měsíc 
co měsíc ☺ Pokud byste sami stáli 
o konkrétní soutěže na kulturní akce 
v regionu, napište nám a my se poku-
síme soutěž o vstupenky zajistit. 

Tiskové středisko
Technickou knihovnu dáváme pomalu dohromady 

Na podzim loňského roku se nám 
podařilo pro účely knihovny pro-
sadit nový knihovnický systém, ve 
kterém budeme všechnu literatu-
ru evidovat. Literaturou se mys-
lí nejen knihy, ale také odebírané 
časopisy, výzkumné a laboratorní 
zprávy, nebo reglementy atp. Jedná 
se o systém KPSYS Verbis, jehož 
mutace znají čtenáři z mnoha veřej-
ných, ale i technických či vědec-
kých knihoven. Součástí systému 

je také online katalog, který bude  
v budoucnu umístěn na firemním 
portálu a bude k dispozici všem 
zaměstnancům společnosti. 
Když se v srpnu 2016 knihovna stě-
hovala, sbalily se všechny čtenářské 
průkazy do krabice a objevily se až 
vloni na podzim. Podle nich jsme 
zjistili, že mnozí zaměstnanci mají 
knihy z technické knihovny vypůj-
čené a dost možná někde založené 
ve svých kancelářích. V současné 

Už od počátků společnosti ve Valašském Meziříčí je její součástí také technická knihovna. V minulosti sloužila především jako 
zdroj informací, ke kterým se nebylo snadné dostat a kterou využívali především výzkumní pracovníci, inženýři  
a technici. Kromě knih z oblasti chemie, zde čtenáři stále naleznou také publikace zaměřené na oblasti ekonomie, 
matematiky, bezpečnosti práce, stavebnictví, nebo ekologii. Situace je však taková, že většina těchto publikací je už značně 
zastaralá, najdou se zde však i takové, která mají stále vypovídající hodnotu. 

době pracovnice knihovny obvolává 
zaměstnance a snaží se dostat knihy 
zpět do knihovny kvůli jejich eviden-
ci. Je potřeba si totiž uvědomit, že 
knihy jsou majetkem společnosti  
a primárně by proto měly být 
uloženy v knihovně. Proto žádáme 
všechny zaměstnance, kteří jsou si 
vědomi toho, že disponují takovou 
knihou, aby ji donesli do knihovny 
v 5. patře budovy VÚKCH k jejímu 
zaevidování. 

Na závěr bych chtěla poděkovat 
všem, kteří se na rozjezdu nového 
systému nějakým způsobem podí-
leli, nebo podílejí. Tedy zaměstnan-
cům oddělení investic, IT, ale i pra-
covnicím odborové knihovny, které 
podobně jako my najíždějí na stejný 
systém. V neposlední řadě patří dík 
Martině Vidlákové, která má na veš-
keré práci největší podíl a bez níž by 
možná knížky a časopisy ještě stále 
ležely v krabicích v archivu. 

(mhh)

Mezi významné rozvojové investice 
můžeme určitě zařadit  změnu skla-
dování hydrogenačního plynu na 
provoze Benzol, ale za sebou máme  
řadu drobnějších investicí na jed-
notlivých provozech. 
Rok 2017 nám přinesl dny, během 
kterých jsme nemohli odebírat vodu 
z řeky Bečvy. Důsledky dlouhotrva-
jícího sucha nás trápí dlouhodobě, 
proto se snažíme neustále hledat 
nové akumulační prostory, které by 
nám pomohly překlenout krizová 
období.  V loňském roce jsme uved-
li do provozu novou obdélníkovou 
lagunu s kapacitou 19 000 m3, pře-
sto stále vnímáme nedostatek vody 
jako reálné riziko, se kterým je tře-
ba pracovat.  Neustále pracujeme 
na projektech zvýšení zádrže vody  
a snížení závislosti na odběrech 
vody z Bečvy.  
V personální oblasti intenzivně 
pracujeme na získávání pracovníků 
zejména v technických profesích.  
Pokračujeme v dlouhodobé spolu-
práci s řadou středních a vysokých 
škol a motivujeme mladou generaci 
ke studiu chemie a technických obo-
rů. Samozřejmě se snažíme vytvo-

řit našim zaměstnancům co možná 
nejlepší podmínky a jistotu zaměst-
nání do budoucna.
Uvědomujeme si své vazby a závaz-
ky vůči regionu. Proto jsme také 
letos podpořili řadu místních nezis-
kových organizací, které se starají  
o zdravý rozvoj dětí a mládeže, kul-
turu v našem městě a které poskytují 
zdravotní pečovatelské služby sta-
rým a nemocným lidem. 
Nesmím zapomínat, že společnost 
Deza patří do koncernu Agrofert. 
Právě Agrofert slaví v letošním roce 
již 25. výročí od založení společnosti, 
k čemuž se pojí také několik příjem-
ných akcí pro všechny zaměstnance 
koncernu. Tradičně nás v květnu 
čeká další ročník běžeckého seriálu 
Agrofert Run. Naši zaměstnanci se 
však mohou také těšit na Rodinné 
dny na farmě Čapí hnízdo, v rámci 
kterého vystoupí kapela Kryštof. 
Na závěr bych ještě rád poděkoval 
všem spolupracovníkům za veške-
rou práci odvedenou v loňském roce 
a popřál jim pevné zdraví a spokoje-
nost v pracovním i osobním životě. 

Ing. Zbyněk Průša
předseda představenstva

Výplatní termíny v roce 2018 

leden 13. února 
únor   13. března
březen 13. dubna
duben 14. května    
květen 13. června
červen 13. července
červenec 13. srpna
srpen 13. září
září  11. října

říjen  13. listopadu

listopad 13. prosince 

prosinec 14. ledna 2019

Termíny Valašského chemika

Termíny uzávěrek a vydání podni-
kových novin naleznou zájemci na 
SEIDu ve složce Tiskové středisko.



  Události Valašský chemik
leden 20182

Vánoce jsou sotva za námi a naproti už nám 
běží masopust, nebo chcete-li fašanky, fašank, 
končiny či obecně karneval. Z období hodování  
a veselí se postupně stala lidová tradice a také velmi 
oblíbený program Valašského muzea v přírodě. 
Každoročně zde zamíří stovky návštěvníky, aby 
zhlédlo atraktivní obchůzky maškar a připomnělo 
si zvyky, které jsou na Valašsku stále v některých 
vesnicích pevně zakořeněny. 
Tento měsíc si můžete zasoutěžit o vstupenky na 
Masopust do rožnovského skanzenu.
Stačí nám do redakce napsat, na jaký den začíná 
postní období před Velikonocemi?
 a) masopustní úterý
 b)  popeleční středu
Odpovědi posílejte na mail m.horakova@deza.cz 
do 30. ledna. S výhercem se spojíme a rodinnou 
vstupenku do Valašského muzea v přírodě mu 
předáme. 

Soutěž
Krátce

Výzkum a vývoj
Proč studovat chemii? 
Když se řekne chemie, každému se 
vybaví něco jiného. Někdo si vzpo-
mene na atraktivní chemické školní 
pokusy, kterými se bavil na základní 
škole. Někomu se s ní naopak pojí 
obavy z její škodlivosti. Chemie má 
svá pro i proti. Jedno je však jisté. Ani 
v obyčejném životě se bez ní prostě 
neobejdeme. 
Chemie není něco, z čeho by měl 
mít člověk strach. Právě naopak.  
A moderní svět, který nás obklopuje, 
je toho důkazem. Obor jako takový 
se od dob, kdy například experimen-
toval Mendělejev a později rozvíjel 
fyzikální chemii Jaroslav Heyrov-
ský, neuvěřitelně posunul směrem 
dopředu a v současné době zasahuje 
do obrovského spektra dalších profe-
sí. Chemie tedy nejsou jen zkumavky, 
kádinky a prošedivělý…možná tak 
trochu šílený vědátor, jak nám tuto 
profesi vykládají komediální filmy. 

Je to především obor budoucnosti  
s prostorem pro kreativitu a také 
obor zaměřený na využití sofistiko-
vaných měřících přístrojů a prováza-
ný počítačovými systémy ve výrobní 
sféře. 
Lidem protečou pod rukama milio-
ny tun ropy, které pak dokážou pro-
měnit na palivo. Někdo je natolik 
šikovný, že s pomocí syntézy dokáže 
vytvořit lék z něčeho, co do té doby 
dokázala proměnit pouze příroda. 
Další může napomoct odhalit tajem-
ství genetického kódu a někdo jiný 
pomůže inženýrům vynalézt techno-
logii, po které budou růst mrakodra-
py jako houby po dešti. Anebo jen 
zítra možná se svými dětmi, vnouča-
ty či pravnoučaty proměníte kousek 
průhledné hmoty na barevné a voňa-
vé mýdlo. Za tím vším stojí chemie. 
Že je chemie důležitá víme i v naší 
společnosti. Vždyť bez ní bychom 

Týden před Vánocemi byl v Kaiserštejnském paláci vyhlášen 23. ročník 
tradiční soutěže EXPORTÉR ROKU.  Ocenění do Prahy přišli přebrat 
také zástupci společnosti DEZA, a.s. Společnost se v kategorii Exportér 
roku příslušného kraje umístila na prvním místě. V konečném pořa-
dí pak DEZA skončila desátá. Soutěže se s dobrým umístěním účastnil 
také koncern Agrofert, který obsadil celkové třetí místo. Export z České 
republiky v roce 2016 činil úctyhodných 3,495 bilionu korun. 

Od září minulého roku disponuje provoz autodoprava no-
vým jeřábem. Jeřáb byl pořízený jako náhrada za dva stá-
vající jeřáby, které již nevyhovovaly novým požadavkům  
a byly na hranici životnosti. Nový mobilní jeřáb typu 
Liebherr LTM 1060-3.1 se řadí do třídy 60 tun a jeho poři-
zovací cena byla 531 tisíc euro. 

Personální odbor 
Informace ke kolektivnímu vyjednávání DEZA, a. s. na rok 2018
V pondělí 30. října 2017 bylo zahájeno kolektivní vyjednávání na rok 2018. V průběhu měsíce listopadu a prosince se nepodařilo dosáhnout dohody. Nově do 
vyjednávání vstoupilo i seskupení členů OS KOVO.
Platnost kolektivní smlouvy skončila 31. prosince 2017. Aby nedošlo k oddalování mzdových 
nárůstů a dalších sociálních benefitů, rozhodlo se představenstvo DEZA, a. s. vydat vnitř-
ní předpisy. Tyto vnitřní předpisy dočasně nahrazují kolektivní smlouvu a umožňují vedení 
DEZA, a. s. realizovat mzdová navýšení a sociální benefity nad zákonnou povinnost do uza-
vření kolektivní smlouvy.
Garantované navýšení průměrné mzdy tarifně odměňovaných zaměstnanců na rok 2018 
činí 8 %. Rozhodující navýšení je realizováno zvýšením tarifních stupňů (v rozpětí od 

nechodili v práci po podlaze, nejez-
dili do práce autem, nebydleli by-
chom v našem domě a ani bychom 
nečetli tyto noviny. Bez chemie by 
nebyl život na zemi. Zatímco naši 
zaměstnanci vědí o plusech i mínu-
sech, které sebou chemie přináší, 
mnozí lidé si vůbec neuvědomují 
důležitost chemie v lidském životě. 
Dlouhodobě se v Deze snažíme 
podporovat studium chemie, ale  
i dalších technických oborů, jejichž 
studenti mají v současné době dob-
rou perspektivu pro uplatnění na 
trhu práce. Problémem současnosti 
totiž je upadající zájem o studium 
technických oborů, z čehož pak 
pramení nedostatek kvalifikova-
ných pracovníků a s tím související 
problémy pro personalisty firem 
nejen v našem regionu. Právě pro-
to dlouhodobě spolupracujeme  
s ISŠ – COP ve Valašském Mezi-

říčí a ve spolupráci se společností 
CS Cabot podporujeme formou 
stipendia tamější studenty chemic-
kých oborů. V současnosti se jedná  
o částku 400 korun měsíčně po celou 
dobu školního roku. Od září 2018 
pak dojde ke zvýšení této částky,  
a to minimálně na 600 korun měsíčně. 
V současné době pracuje v naší spo-
lečnosti přes tisíc zaměstnanců a se 

zvyšující se fluktuací stále poskytuje-
me pracovní příležitosti pro uchaze-
če o zaměstnání. Jedná se především 
o profese pracovníků v chemické 
výrobě, chemiků, nebo laborantek. 
Bližší informace o nabízených pozi-
cích naleznete také v aktualitách na 
webových stránkách www.deza.cz. 

MILENA Došková, ROMAN Sívek

Hasičský záchranný sbor
Hasiči z Dezy skončili bronzoví v hokejovém turnaji a podpořili dobrou věc
V pátek 5. ledna se uskutečnil v Brumově-Bylnici druhý ročník hokejového turnaje složek integrovaného záchranného systému - memoriálu Tomáše 
Bubláka. Jmenovaný pracoval jako profesionální hasič, byl ale aktivní i jako “dobrák“. Hrál hokej a intenzivně se věnoval mládeži. Když před dvěma lety 
zahynul, vznikl z podnětu jeho kolegů benefiční turnaj. Výtěžek je věnován pozůstalým, manželce a dvěma dětem. Ti s velkým zaujetím po celou dobu 
sledovali jednotlivé zápasy.

Turnaje se zúčastnilo celkem šest 
družstev. Hrací systém je rozdě-
lil do dvou skupin po třech. První 
dva z každé skupiny hrané „každý 
s každým“ se pak střetli v play off 
klasicky do kříže první s druhým. 
Vítězové následně bojovali o zlato, 
poražení o bronz.
Družstvo hasičů z Dezy se turnaje 
zúčastnilo letos poprvé. Tým sesta-
vil a částečně jako hrající kapitán 
koučoval Aleš Navrátil, který na této 
akci vystupuje od jejího založení.  
K dispozici měl osmnáct hráčů,  
z toho dva brankáře. Poskládal tedy 
3 pětky, které se víceméně pravidelně 

střídaly.  Chlapci ve skupině obsadili 
druhé místo. Ve vyřazovacím utkání 
narazili na vojáky z Přáslavic, kteří 
však byli již nad jejich síly.
Souboj o bronz s místními hasiči byl 
dlouho velmi vyrovnaný. V poslední 
třetině získali borci z Dezy dvoubran-
kový náskok, který se sice domácím 
podařilo v závěru stáhnout na roz-
díl nejtěsnější, konečný výsledek ale 
zůstal 5:4 ve prospěch Dezy.
Vedle bronzu si naši chlapci odnesli 
ještě cenu fair-play, kterou byl vyzna-
menán brankář Karel Trčálek za při-
znání gólu, který rozhodčím unikl.
Cenu pro nejlepšího střelce týmu 

obdržel útočník František Pavlík. 
Výsledek je dílem celého družstva. 
Přesto je ale potřeba vyzvednout 
výkony Josefa Vaštáka, jehož výraz-
ný individuální projev i týmová hra 
byly v rozhodujících chvílích klíčové.
Celý turnaj byl po organizační strán-
ce velmi dobře připraven a zajištěn. 
Mezi zápasy probíhaly ukázky kraso-
bruslařských vystoupení, volné chví-
le vyplňovala hudba.
Veliký dík patří všem zúčastněným, 
kteří reprezentovali družstvo HC 
HZS DEZA, nebo se na přípravě 
jinak podíleli. 

ALEŠ Navrátil

6,8 %  až  9 %) Další navýšení se uskuteční formou zvýšeného příplatku za směnnost a za 
ztížené pracovní prostředí.
Významným způsobem může být dále dosaženo navýšení celkové mzdy o valorizaci odmě-
ny – Podílu na zisku. V případě stejného hospodářského výsledku jako bylo dosaženo v roce 
2017 by navýšení průměrné mzdy činilo dalších 2,7 %.
Věřím, že přijatá opatření ve prospěch zaměstnanců vytvoří podmínky pro jejich motivaci a stabilizaci.

ING. LADISLAV Haiker 
personální ředitel 
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V zaměstnání
  Leden
 20 let Lukáš Baroch  
  - hasičský záchranný sbor
  Dalibor Cibulec  
  - údržba benzol
  Jan Foltán  
  - výroba fenolů
  Ivo Gášek  
  - údržba voda
  Zdeněk Kundrát  
  - elektřina distribuce
  Martin Kuráň  
  - železniční doprava
  Tomáš Macháň  
  - údržba voda 
  Zdeněk Martinek 
  - zušlechťování 
  a expedice smol
  Daniel Podzemný 
  - zpracování dehtu
  Jiří Urban  
  - zušlechťování 
  a expedice smol
  Libor Žák  
  - údržba benzol
  Libor Žemla  
  - údržba benzol
 25 let Ladislav Balhar  
  - údržba benzol
  Bohumír Janík  
  - údržba dehet
  Marek Kuráň  
  - zpracování dehtu
  Marek Macháň  
  - zpracování dehtu
  Marek Modlák  
  - hasičský záchranný sbor
  Radek Olejník  
  - zpracování sestavného  
  benzolu
  Stanislav Ostatek 
  - redestilace 
  a malotonážní výroby
  Jan Skalka  
  - teplárna
  Jiří Valoušek  
  - redestilace 
  a malotonážní výroby
  Daniel Vavřina  
  - údržba energetika
 30 let Vladimír Čajka  
  - údržba benzol 
  Josef Houdek  
  - teplárna
  Josef Krčmář  
  - spalovna odpadů
  Richard Slovák  
  - výrobní dispečink
  Zdeněk Tvrdý  
  - údržba energetika
 35 let Jiří Dragon  
  - teplo dopalovna 

Nástupy
  Antonín Bechný  
  - provozní údržba dehet
  Jiří Janošek  
  - provozní údržba dehet
  Jiří Januš  
  - naftalen
  Miroslav Jiříček  
  - provozní údržba dehet
  Miroslav Kurinec 
  - provozní údržba dehet
  Dušan Novák  
  - provozní údržba dehet
  Jiří Svecz  
  - provozní údržba dehet

Nejmenší
 22. prosince 2017 se  
 narodila Zdeňku Bačovi  
 a Renatě Šimčíkové dcera  
 Adélka. Rodičům 
 gratulujeme a Adélce  
 přejeme úspěšný start do  
 života. 
 27. listopadu 2017 se  
 manželům Kolaříkovým  
 narodil syn Tobiáš.  
 Rodičům gratulujeme  
 a Tobiášovi přejeme  
 úspěšný start do života. 

Výstupy
  Lenka Cabáková  
  - obchodní úsek
  Martincová Petra 
  - vodní hospodářství (MD)
  Pavel Řemeslníček 
  - benzol

Okénko pro 
důchodce

BLAHOPŘEJEME
Leden

Jaroslav Nesvadba
Pavel Heidler
Zdeňka Malá

Jaroslav Vrchovský
Dana Semerádová

Karel Burdík
Jiří Palička

Radomír Koleček
Zdeněk Surovec

BOWLING V LEDNU
Chtěl bych upozornit zájemce  
o bowling, že další setkání je 26. led-
na ve 14 hodin v Černé Hoře.         

JAROSLAV Goláň st.
NA KUŽELKY S DŮCHODCI

Na kuželkách se sejdeme v pondělí 
12. února ve 14 hodin. 

ALENA Jugová
PROHLÍDKA NOVÝCH LABORATOŘÍ
Vážení přátelé, na minulém setkání 
v Kelči jsem slíbila zorganizovat pro 
zájemce z řad seniorů exkurzi do 
nově zrekonstruovaných laborato-
ří VÚKCH. Pokud jste se tam ještě 
nebyli podívat sami, zvu vás na spo-
lečnou prohlídku ve středu 31. led-
na. Sejdeme se v 10 hodin u recepce. 
Pokud budete chtít využít MHD, 
odjezd autobusu je v 9.44 od pošty. 

Těší se na vás GITA Škrhlová.

Týdenní relaxační Luhačovice 2018
Wellness hotel Rezidence Ambra **** je moderně zařízení, 
s maximem pohody a komfortu, které se nachází v klidném 
prostředí u lesa, asi 450 m od centra lázeňského městečka.
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 rodin-
né příslušníky (manžel, manželka, druh, družka). 
Cena pro zaměstnance:   4.500 Kč
Cena pro rodinné příslušníky:   7.000 Kč
Člen odborů ECHO a jeho rodinný příslušník: mínus 500 Kč
Termíny: nástupní den - pátek 
4. - 11. května
18. - 25. května
1. – 8. června
22. – 29. června
29. června – 6. července
13. – 20. července
Příplatek za jednolůžkový pokoj 300 Kč/pokoj/noc.
V den příjezdu budou připraveny pokoje od 15 hodin. V den 
odjezdu jsou pokoje hostům k dispozici do 10 hodin. 

Personální odbor

Odbory
VZO OS ECHO 
Informuje
KULTURA V PŘEDPLATNÉM 
NA ÚNOR
Divadlo (velký sál od 19.00 hod.): 
10. února – CHVILKOVÁ SLABOST 
(Donald Churchill) – Bývalí manželé 
přijíždějí na venkovskou chalupu, kte-
rou spolu kdysi sdíleli a která se má 
nyní prodávat, aby se podělili o náby-
tek a jiné cennosti. Přijíždějí se vším 
zdánlivě vyrovnaní a smíření, s naděj-
nou vyhlídkou na své životy. Situace se 
však komplikuje. Hrají: Petra Špalková, 
David Matásek, Sandra Černodrinská. 
Divadlo v Rytířské Praha.
Koncerty (velký sál, 19.00 hod.):
7. února 2018 – SEDLÁČKOVO 
KVARTETO: Michal Sedláček – 
1. housle, Jan Maceček – 2. housle, Vít 
Kubík – viola, Karel Chudý – violoncello
Sedláčkovo kvartet vzniklo při Akade-
mii múzických umění v Praze v roce 
2007 a navazuje na tradici Sedláčkova 
kvarteta působícího v Plzni v letech 
1974 – 1994. Tradice je spojena rodin-
nou vazbou obou primáriů.
Nová divadla v M - Klubu (od 19.00 hod):
26. února 2018 – Změna !  -  EVŽEN 
A KOPÍRÁK (Divadlo Komediograf) 
změněno na NEKOREKTNÍ SKEČE 
TROYS BOYS (divadlo Kinemato-
graf) – Groteskní skeče jsou dobrá věc, 
ale nekorektní groteska je ještě lepší. 
Bez servítek, bez obalu. Chirurgický 
humor, který míří na komoru a operuje 
bez ohledu. Není čas na citečky. Sou-
časnost se řítí příliš rychle a kulhajících 
spoluobčanů je čím dál víc. Nekorekt-
no je jedinečný způsob, jak reagovat na 
nekorektní dobu. Ale nebojte se, smích 
vás ochrání. Přijďte si tedy konečně 
oddychnout a nabrat sil. Hrají: Josef 
Polášek a Lukáš Pavlásek, Jakub Žáček 
a skvěle vyšinutý pianista Zdeněk Král.
Poukázka na BAZÉN, MASÁŽE, 
POSILOVNU a jiné.
V kanceláři odborů bude od 5. do  
28. února pro členy odborové organi-
zace OS ECHO připravena šeková pou-
kázka v hodnotě 500 Kč. Poukázku lze 
využít k nabití čipu na bazén ve Valaš-
ském Meziříčí, nákup léků v lékárnách, 
do posiloven, na masáže a jiné.
Poukázku je možno si vyzvednout 
osobně proti podpisu. Při převzetí 
šekové poukázky není nutno předklá-
dat žádná potvrzení.

Kultura 
Tradiční MASOPUST ve skanzenu

Masopust je část roku mezi svátkem Tří králů a Popeleč-
ní středou, kterou začíná postní doba před Velikonocemi. 
Na Valašsku to byl čas muzik, bálů, škubaček peří, přástek  
i sousedských besed. A byl to i čas, kdy si mohli lidé na hos-
podářství trochu odpočinout. Jarní práce dosud nenastaly  
a z minulého roku dokončovali jen drobné práce.
Nejveselejší a nejrozjařenější byly poslední dny masopustu, 
kterým se na Valašsku říkalo fašank, ostatky nebo končiny. 
Od neděle odpoledne do úterní půlnoci si každý dopřával 
zpěvu, tance a pokud možno i dobrého jídla a pití. Vždyť 
právě v těchto dnech bylo nejvíce zabíjaček.
Součástí závěru masopustu byly a dodnes mnohde jsou 
obřadní obchůzky s rejem maškar. Masky tančily u každé-
ho domu s hospodyní i hospodářem, aby úroda byla bohatá  
a hospodářství se dařilo. Vykoledovaly si tak koblihy, sla-
ninu i peníze. Obyčejů a zvyků v tyto poslední dny bylo 
mnoho, a tak se v každé vesnici slavil fašank trochu jinak.  
V muzeu uvidíte, jak se na Valašsku masopustní obchůz-
ky slavily dříve, v podání místního folklorního souboru 
„Radhošť“ i to, jak se slaví dnes. Členové Sboru dobrovol-
ných hasičů z Francovy Lhoty předvedou, jak obcházejí 
každoročně na fašanky domy ve své obci. 
Masopustní obchůzky jsou ve své podstatě všude na Moravě 
stejné, ale přesto se od sebe liší. Abychom návštěvníkům uká-
zali i zástupce z jiné etnografické oblastí - masopustní zvyky 
z Podluží, části Moravského Slovácka, předvede v ukázce 
dnešního pojetí obchůzky Slovácký krůžek z Poštorné – 
Koňaré.
Nezbytnou součástí masopustního jídelníčku byly smažené 
koblihy, které najdete v nabídce stánkařů, ale také „boží 

V ceně pobytu je zahrnuto: 
7 x ubytování • 7 x polopenze • lázeňský poplatek • léčeb-
ný paušál v hodně 3.730 Kč • využívání hotelového bazénu  
s protiproudy a whirlpoolem v době 7 až 22 hodin • zapůjče-
ní hotelového županu • parkování a Wi-fi zdarma • 1x Luha-
čovický aperitiv • pozornost na rozloučenou 
BONUS: Zdarma 1 hodina bowlingu/pokoj 
Novinka – po hře na posilnění 1x pivo a regionální chuťovka 
(na osobu) 
Strava snídaně formou švédských stolů • večeře formou tep-
lého bufetu – 4 hlavní jídla, ovocné a zeleninové saláty, dezert 
Pobyty začínají večeří v příjezdový den a končí snídaní v den 
odjezdu. 
Doprava je individuální
Zájemci se mohou hlásit do 28. 2. 2018, na personálním 
odboru u paní Skýpalové, tel. 2704. Následně bude prove-
den výběr účastníků dle stanovených kritérii. 
Úhrada pobytu: na účet číslo č. ú. 605851/0100 v. s. 
201804, do zprávy pro příjemce – své příjmení.
Procedury jsou zveřejněny na SEIDu.
Kromě toho plánuje personální oddělení tento rok ještě 
jeden týdenní pobyt v jiné lokalitě. Více informací vyjde  
v dalším čísle podnikových novin.

27. července – 3. srpna
10. – 17. srpna
24. – 31. srpna
31. srpna – 7. září
14. – 21. září

milosti“, které můžete ochutnat v Billově domě, kde je 
hospodyně každoročně smaží na kamnech.
Protože se všude veselé a rozverné masopustní období 
uzavíralo večerní zábavou, na kterou zvávala muzika hrají-
cí na návsi, v Dřevěném městečku bude po celý den hrát 
dechová hudba „Horňané“ z Horní Bečvy.
Touto večerní zábavou masopust končil. Na ni byla v paro-
dii pohřbu za „velkého“ pláče ze sálu vynesena basa nebo 
figurína a „slavnostně“ pohřbena. To vše na znamení toho, 
že čas nevázaného veselí definitivně skončil a nastal čas 
půstu. Ukázky „Pochovávání basy“ se na konci pořadu 
ujme skupina z Francovy Lhoty.
 V sobotu 3. února od 9 do 16 hodin můžete v Dřevěném 
městečku ke kulturnímu programu přidat i ochutnávky 
výtečných zabijačkových produktů, kterou pro vás připra-
vili mistři řeznického řemesla.
Také letos proběhne v rámci pořadu už 21. ročník sou-
těže řeznických firem „O nejlepší valašskou klobásku“ 
a 11. ročník soutěže řeznických firem „O nejlepší valaš-
skou tlačenku“. Návštěvníci mohou nabídku řeznických 
firem ocenit v laické anketě: „O nejlepší řeznický stánek“. 
Ke vstupence do muzea proto až do 12 hodin dostanou 
návštěvníci slosovatelný kupon. Pokud se budou chtít 
ankety zúčastnit, musí polovinu kuponu vhodit do  
13 hodin do krabičky na tom řeznickém stánku, který 
budou chtít pozitivně ohodnotit. Druhou polovinu je 
třeba si uschovat. 
Z lístků vhozených do krabičky ve stáncích budou v 14 hodin, 
po vyhlášení výsledků soutěží, vylosováni dva výherci. 

PAVLÍNA Polášková, tisková mluvčí VMP
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Kvalita ovzduší zajímá každého z nás. Jak je to tedy s ovzduším ve Valašském Meziříčí? Jaké jsou hlavní problémy a co ho vlastně ovlivňuje? Lze považovat 
současnou situaci se stavem ovzduší ve městě za vážnou? Otázky související s tímto tématem jsme položili Mgr. Robertu Skeřilovi, Ph.D. z Českého hydro-
meteorologického ústavu Brno.

Jak a kde se měří kvalita ovzduší ve 
Valašském Meziříčí?
Ve Valašském Meziříčí měříme od 
podzimu roku 2015 kvalitu ovzduší  
v areálu ZŠ Křížná. Jedná se o auto-
matickou měřicí stanicí, která oka-
mžitě předává hodnoty prašnosti 
PM10 a PM2,5 na web ČHMÚ. 
Kromě automatické stanice zde 
také probíhá odběr benzenu a kar-
cinogenního benzo[a]pyrenu, avšak 
tyto analýzy musí projít laboratoří  
a zveřejňují se pouze jednou ročně  
v ročenkách ČHMÚ.
Jaké jsou výsledky měření? 
Výsledky do značné míry závisí na 
chladné části roku - topné sezóně. 
V roce 2016, kdy byly zimy mírné, 
nedošlo k překročení imisního limi-
tu pro PM10 ani pro PM2,5. V roce 
2017 byly leden a únor velmi chlad-
né, panovaly zhoršené rozptylové 
podmínky, denní imisní limit pro 
PM10 bude překročen, roční imis-
ní limit pro PM10 a PM2,5 prav-
děpodobně ne. Z hlediska benzenu 
nedochází k překročení imisního 
limitu, měřené hodnoty jsou mír-
ně nad polovinou limitu. Benzo[a]
pyren imisní limit dlouhodobě pře-
kračuje již od roku 2013, kdy měře-
ní započalo.
Kde mohou lidé nalézt výsledky 
měření?
Aktuální situace je na stránkách 

ČHMÚ, www.chmi.cz. Po kliknu-
tí na záložku „OVZDUŠÍ“ těsně 
nad zobrazenou mapkou se zobrazí 
mapa se stanicemi kvality ovzdu-
ší vybarvená podle indexu kvality 
ovzduší. Po rozkliknutí je možné se 
podívat přímo i na hodnoty. Dlou-
hodobější data o kvalitě ovzduší 
jsou pak v ročenkách, které jsou 
rovněž online dostupné na strán-
kách ČHMÚ.
Co je hlavní důvod znečištění 
ovzduší ve městě? 
Vlivů je více. Asi nejvýznamnější je 
vliv lokálních topenišť v topné sezó-
ně, které ovlivňují jak koncentrace 
prašnosti, tak benzo[a]pyrenu. Svůj 
vliv má i doprava ve městě, zvláš-
tě pokud není plynulá - brzdění  
a rozjíždění. Doprava však působí 
především lokálně v těsné blízkosti 
komunikací. Svůj vliv má pochopi-
telně i průmysl ve městě a rozhodně 
nezanedbatelný je dálkový transport 
znečištění při severním až severový-
chodním proudění.
Jak je na tom Valašské Meziříčí ve srov-
nání s jinými městy ve Zlínském kraji? 
Valašské Meziříčí má srovna-
telnou kvalitu ovzduší s dalšími 
většími městy Zlínského kraje. 
Odlišuje se právě při proudění zne-
čištěného ovzduší ze severu - ze 
Zlínského kraje je asi nejblíže Polsku  
a Moravskoslezskému kraji a je tak 

více ovlivněno dálkovým transpor-
tem. Oproti dalším lokalitám jsou 
zde však měřeny vyšší koncentrace 
benzo[a]pyrenu.
Považujete současnou situaci se sta-
vem ovzduší ve Valašském Meziříčí 
za vážnou?
Znepokojující jsou právě ty vyso-
ké koncentrace benzo[a]pyrenu.  
V Moravskoslezském kraji a Polsku 
jsou ještě vyšší, část těchto kon-
centrací lze tedy rozhodně připsat  
i dálkovému transportu. Avšak emi-
se této látky v ČR jsou z více než  
95 % způsobeny lokálními topeniš-
ti a těch je ve Valašském Meziříčí  
a okolí dostatek na to, aby byly 
koncentrace vysoké i bez dálkové-
ho transportu. Z hlediska prašnosti 
hodně závisí na topné sezóně. Jak 
jsem již uvedl, v roce 2016 k překro-
čení žádného imisního limitu pro 
prašnost nedošlo, v roce 2017 bude 
určitě překročen imisní limit pro 
denní koncentraci PM10. Nicméně 
tento limit bude určitě v roce 2017 
překročen minimálně na dalších 35 
stanicích v ČR, což je důsledek velmi 
špatných rozptylových podmínek  
a nízkých teplot ze začátku roku, 
kdy k většině dní s překročenou 
hodnotou imisního limitu došlo. 
Ve Valašském Meziříčí došlo  
k 28. 11. 2017 k 53 dnům s překro-
čenou hodnotou imisního limitu, 
přičemž 38 jich bylo do 18. 2. 2017. 
Zákon 201/2012 Sb. povoluje pouze 
35 překročení za kalendářní rok - 
čili splněno bylo již v únoru.
Jaké konkrétní kroky by se pod-
le Vás měly učinit pro ozdravění 
ovzduší ve městě?  
Určitě maximální podpora výměny 
kotlů - jako opravdu „čistá“ vari-
anta jak z hlediska prašnosti, tak  
z hlediska benzo[a]pyrenu jsou kot-
le na zemní plyn nebo tepelná čer-
padla. Lokální topeniště jsou hlav-
ním zdrojem prašnosti ve Zlínském 
kraji a ke zlepšení kvality ovzduší 
tak mohou přispět především ony. 
Dalším opatřením je zajistit co nej-
plynulejší dopravu – měření ukazu-
jí, že pokud doprava jede plynule, 
tak se koncentrace prašnosti v její 
blízkosti téměř neliší od pozaďo-
vých hodnot (i u dálnice). Naopak 
časté brzdění (emise z otěrů brzdo-
vého obložení, pneumatik, vozov-
ky) a rozjíždění (vysoká spotřeba) 
způsobují nárůst koncentrací v těs-
né blízkosti křižovatek a ucpaných 
komunikací.
Co je hlavní příčinou smogových 
situací?
Na území ČR se smogové situace 
vyskytují především při zhoršených 
rozptylových podmínkách - typicky 
při teplotní inverzi. Ty se nejčastěji 
vyskytují v zimním období, kdy jsou 
navíc v provozu lokální topeniště. 
Ale velmi důležité je také proudě-
ní větru (při inverzi i ve vyšších 
vrstvách atmosféry). Pro Moravu 
je kritické, pokud převládá severní  

a severovýchodní proudění, kdy se 
postupně od severu k jihu dostává 
znečištěný vzduch z Polska a Morav-
skoslezského kraje. Takto znečištěný 
vzduch pak doputuje až do Vídně, 
kde se zastaví až o Alpy. Tento dálko-
vý transport je např. zodpovědný za 
únorové smogové epizody.
Proč k nim dochází?
Již jsem zmínil v minulém odstavci - 
při teplotní inverzi prakticky nefou-
ká, škodliviny se nemohou rozptýlit 
a zůstávají v území „jako pára pod 
pokličkou“. Pokud navíc proudí 
mírný severní až severovýchodní 
vítr, koncentrace prašnosti většinou 
okamžitě začnou růst.
Často se na sociálních sítích setká-
váme s názorem, že největším zne-
čišťovatelem ovzduší ve městě jsou 
průmyslové podniky, například Deza. 
Můžete nám to potvrdit, nebo vyvrá-
tit? Kdo je tedy největším znečišťova-
telem ovzduší ve Valašském Meziříčí? 
Na tuto otázku nelze jednoduše 
odpovědět. DEZA, ale i další prů-
myslové podniky mají samozřejmě 
vliv na kvalitu ovzduší a nemusí 
jít pouze o prašnost, kvůli které se 
vyhlašují smogové situace. Ale stej-
ně tak ke koncentracím přispívají 
lokální topeniště, doprava, země-
dělství a dálkový transport. Vznikne 
mix, který nelze bez dlouhodoběj-
šího měření a náročných chemic-
kých analýz jednoduše klasifikovat. 
ČHMÚ již s identifikací zdrojů 

znečištění ovzduší začíná, ale jde 
o drahou a časově velmi náročnou 
činnost, která je v první fázi zamě-
řena na Ostravsko a Třinecko, kde 
ČR prozatím z hlediska ovzduší nej-
více tlačí bota. 
Všichni chceme dýchat čistý 
vzduch. Co pro to máme udělat? 
Určitě se zamyslet nad výměnou 
kotle, pokud máme již nějaký star-
ší a nevyhovující – k roku 2023 
dle zákona musí být všechny 
nevyhovující kotle vyměněny. Ale  
i pokud máme dobrý kotel, nebo 
se k výměně teprve chystáme, tak 
je důležité, čím se topí a jak se topí. 
Určitě nespalovat odpad, plasty, 
atp. Dřevo až po 2 letech schnutí.  
A zajistit dostatek vzduchu pro 
topení - bez dostatku kyslíku neho-
ří palivo správně a vzniká vyšší 
množství karcinogenních poly-
aromátů. A samozřejmě pokud 
nemusíte po městě popojíždět au-
tem a můžete se svézt MHD, tak 
emise prašnosti a oxidů dusíku 
také poklesnou. V neposlední řadě 
existuje ještě jeden zdroj prašných 
částic - kouření. To samozřej-
mě není nikde evidováno, přesto  
z měření ultrajemných částic vyply-
nulo, že dobře udržovaný autobus  
s dieslovým motorem normy EURO 
6 ujede až 6 km, než vyprodukuje 
tolik částic, co jedna cigareta.
Děkujeme za rozhovor. 

Ing. RENATA Votrubová
tisková mluvčí
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