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Personální změny ve společnosti 
DEZA, a.s. 

Od 1. ledna došlo ke změně na postu 
výrobního ředitele. Nově jmenovali 
členové představenstva DEZA, a.s. do 
funkce Ing. Radomíra Masaříka. Ten 
doposud pracoval na obchodním úseku 
jako vedoucí odboru. Ing. Pavel Pustě-
jovský, který zastával funkci do konce 
loňského roku, byl jmenován členem 
představenstva DEZA, a.s. 

Více na straně 2

125 LET DEZY SOUTĚŽ AFROFERT RUN 2017

Nový seriál k výročí chemického 
závodu DEZA, a.s.

O vstupenky na Masopust do Valaš-
ského muzea v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm.
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Synthesia AGROFERT Run
AGROFERT Park – dostihové závodiště, Pražská 607, Pardubice
 
DEZA Desítka okolo komína
areál společnosti DEZA, Masarykova 753, Valašské Meziříčí
 
Fatra Desítka okolo komína
areál společnosti Fatra, třída Tomáše Bati 1541, Napajedla
 
Lovochemie AGROFERT Run
Lesopark Osmička, Lovosice
 
Precheza AGROFERT Run
areál společnosti Precheza, 
nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, Přerov

SPUSTILI JSME 
REGISTRACI
22/4/2017

20/5/2017

10/6/2017

2/9/2017

9/9/2017

VÍCE NA: WWW.AGROFERTRUN.CZ A NA WWW.FACEBOOK.COM/AGROFERTRUN

Registrace do dalšího ročníku 
oblíbeného běžeckého seriálu je 
spuštěna. Darovat můžete také 
voucher. 

Ú V O D N Í  S L O V O  P Ř E D S E D Y  P Ř E D S T A V E N S T V A
Vážení spolupracovníci, 
s počátkem nového roku vždy přicházejí nové plány a naděje, že by mohl být 

letošní rok o něco lepší. Je třeba se však ohlédnout také za rokem předešlým  
a zhodnotit práci, která se povedla, nebo si naopak přiznat věci, které nevyšly 
úplně podle našich představ. 

Rok 2016 pro nás nezačal nejlépe. Zazna-
menali jsme jeden z nejhorších startů, když 
jsme v I. čtvrtletí vykázali provozní ztrá-
tu, a to zejména z důvodu pokračujícího 
propadu ceny ropy, který započal koncem 
roku předcházejícího. Cena ropy je určují-
cí pro ceny dvou našich klíčových výrob-
ků, oleje na saze a benzenu. Zatímco ještě  
v prvním pololetí 2015 byla cena ropy nad 
60 USD/barel, v lednu 2016 spadla dokon-
ce pod 30 USD/ barel.  Naštěstí od druhého 
čtvrtletí 2016 se cena ropy postupně zvy-
šovala a ekonomika společnosti se tak vý-
razně zlepšila. Rok jsme mohli zakončit na 
velmi slušných hodnotách hospodářského 
výsledku. 

V roce 2016 jsme, jako každý rok, reali-
zovali nebo připravovali řadu investičních 
akcí. Jednou z nejvýznamnějších investic je v současné době projekčně připravova-
ná rekonstrukce biologické čistírny odpadních vod, kterou musíme podle platného 
integrovaného povolení zrealizovat do konce roku 2020.

V předešlých letech jsme se, především v letních měsících, potýkali s následky 
dlouhotrvajícího sucha. Naštěstí rok 2016 přinesl v tomto ohledu výrazné zlepšení 
díky klimatickým podmínkám. I přesto stále vnímáme nedostatek vody jako reálné 
riziko, se kterým je třeba pracovat.  Připravujeme projekty na zvýšení zádrže vody 
a snížení závislosti na odběrech vody z řeky Bečvy. 

 výplata za leden  13. února
 výplata za únor   13. března
 výplata za březen  13. dubna
 výplata za duben  12. května
 výplata za květen  13. června
 výplata za červen  14. července
 výplata za červenec 11. srpna
 výplata za srpen  13. září
 výplata za září   12. října
 výplata za říjen   13. listopadu
 výplata za listopad  13. prosince
 výplata za prosinec  12. ledna

VÝPLATNÍ TERMÍNY  v roce 2017

(pokračování na str. 2)

Rekonstrukce se vším všudy
Každý strávník podnikové jídelny si už 
cestou na oběd zřejmě stačil všimnout 
oploceného výkopu, který vznikl na-
proti rekonstruované budově VÚKCH. 
Na téměř dvaceti čtverečních metrech 
zde bude stát kiosková trafostanice 
PTR 19. Její výstavbu si vyžádala právě 
probíhající rekonstrukce VÚKCH, a to 
z důvodu navýšení stávajícího příkonu.
Stávající instalovaný příkon objektu 
činil v době provozu před rekonstrukcí 
asi150 kVA. Ke zhruba šestinásobné-
mu navýšení došlo v důsledku instalace 
vzduchotechniky – výměna vzduchu, 
zvlhčování vzduchu, ohřev vzduchu  
v zimním období a klimatizace v letním 
období. Energeticky velmi náročné je 
především zvlhčování vzduchu. Tuto 
podmínku musí splňovat dle hygie-
nických předpisů zejména laboratoře. 
Samozřejmě je u systému vzducho-
techniky použit systém rekuperace, ale 
i přesto se jedná o násobné navýšení 
spotřeby elektrické energie. 
Nepoměrně menším dílem ke zvýše-
ní instalovaného elektrického příkonu 
přispěla centralizace pracovišť v rámci 
akciové společnosti DEZA, intenziv-
nějším využitím prostoru v objektu. 
Celkové náklady na výstavbu trafosta-
nice činí kolem šesti milionů korun. 
Trafostanice bude uvedena do provozu 
do konce letošního února.

Určitě jste si všichni všimli, že v druhém pololetí roku 2016 se začalo s úpravou ob-
jektu výzkumného ústavu. Po ukončení stavebních prací v prvním pololetí letošního 
roku, budou v tomto objektu soustředěny i všechny provozní laboratoře. Od rekon-
strukce této budovy si slibujeme především zásadní zlepšení pracovních podmínek 

v jednotlivých laboratořích a díky jejich 
centralizaci i zefektivnění činnosti.

V loňském roce jsme se potýkali s největ-
ší fluktuací zaměstnanců za poslední léta. 
Abychom tomuto obecnému trendu úbytku 
kvalifikovaných pracovníků čelili, již dlou-
hodobě spolupracujeme s řadou středních 
a vysokých škol.  Dohodli jsme se také  
s odbory na významném navýšení všech 
tarifních stupňů a způsobu výpočtu případ-
ných odměn plně vázaných na dosahovaný 
hospodářský výsledek.  

Ve společenské oblasti si plně uvědomu-
jeme své vazby a závazky vůči valašsko-
meziříčskému regionu, a proto každoročně 
finančně podporujeme především míst-
ní neziskové organizace, které se starají  
o zdravý rozvoj dětí a mládeže, kulturu  
v našem městě a které poskytují zdravotní 

pečovatelské služby starým a nemocným lidem. 
Nesmím opomenout ani další ročník sportovně společenské akce Agrofert Run 

– běh chemičkami Agrofertu, která už v Deze tradičně připadla na měsíc květen.  
V loňském roce jsme spolu prožili již čtvrtý ročník a všichni se těšíme na letošní 
pátý. Jsem přesvědčen, že se nám i v letošním jubilejním roce, 125 let od založení 
naší společnosti, povede zachovat si úsměv na tvářích a že rok 2017 bude alespoň 
tak úspěšný jako ten minulý.

Ing. Zbyněk Průša
předseda představenstva

K o l e k t i v n í  s m l o u v a  D E Z A ,  a .  s .  p ro  ro k  2 0 1 7  b y l a  u z a v ř e n a
Uzavření kolektivní smlouvy není 

jednoduchou záležitostí ani pro odbo-
ry ani pro zaměstnavatele. Každý rok 
je situace odlišná, ale jeden z nejdůle-
žitějších bodů jednání je vždy celkový 
mzdový nárůst (procento zvýšení prů-
měrné mzdy tarifních zaměstnanců) 
oproti předcházejícímu roku. Letos se 
stala otázka mzdového nárůstu téměř 
jediným bodem jednání. Zástupci od-
borů předali vedení svůj požadavek na 
plošné zvýšení mezd pro všechny ta-
rifní zaměstnance. Celkem se uskuteč-
nilo pět kol vyjednávání a na každém 
byly předloženy výsledky mzdové 
analýzy a varianty řešení. Do vyjedná-
vání byli mimořádně zapojeni i všich-
ni vedoucí zaměstnanci. Ti na základě 
pokynu personálního ředitele zpra-
covali písemně návrhy na aktualizaci 
systému odměňování pro rok 2017. 
Určili také klíčové profese (pracovní 
pozice), u kterých navrhují mimořád-
né zvýšení tak, aby mohli reagovat na 
aktuální vývoj na trhu práce. Smys-
lem je stabilizovat stávající odborníky  
a vytvořit motivaci pro tyto pozice, jak 
pro uchazeče zevnitř, tak i pro nábory 
a nástupy mimo. Výsledkem těchto 
kroků bylo zpracování tezí, které zá-
stupci vedení předložili odborům. Vý-
běr podstatných skutečností z tohoto je 
uveden dále:

Aktualizace systému odměňová-
ní DEZA 2017, výchozí teze

1. Nutnost reagovat na aktuální 
vývoj na trhu práce. Roste fluktu-
ace (dobrovolné odchody na vlastní 
žádost). Neustále se zhoršuje kvali-
ta uchazečů o zaměstnání. Uchazeči  
o zaměstnání si kladou nereálné mzdo-
vé požadavky.

2. Deza, a.s. ztratila regionální vý-
hodu nadprůměrné mzdy. Nejvyšší 
počet pracovních pozic je ve výrobě  
s určitým stupněm rizika (chemické 
látky, prach, vibrace, horko)

3. Roste nespokojenost zaměstnan-
ců s výší mzdy. Zaměstnanci vnímají 
mediální informace o nárůstech ve stát-
ní sféře (učitelé, zdravotnictví atd.) 

4. Stávající systém odměňování je 
příliš plošný. Neumožňuje výrazně di-
ferencovat zaměstnance ve stejné pro-
fesi dle jejich individuálních odlišností 
(ochota, loajálnost, zkušenost, vícepro-
fesnost atd.)

Hlavní cíle 
1. Mzdová navýšení pro rok 2017 

by neměla být plošná, ale kombino-
vaná.  

2. Na změně a úpravě systému od-
měňování by měla panovat shoda ve-
doucích zaměstnanců. Systém nebude 
direktivně určen ze mzdového odboru.

3. Vedoucí zaměstnanci dle meto-
dického pokynu PŘ určí okruh klíčo-
vých profesí a vybraných jednotlivců. 
U těchto skupin bude vhodnou formou 

umožněn vyšší mzdový nárůst (přesu-
ny do vyšších tarifních stupňů, přiznání 
osobních prémií atd.).

4. Systém umožní vznik nových 
složek mzdy (rozšíření počtu tarifních 
tříd, výplatu osobních diferenčních pří-
platků, zavedení rozpětí v tarifních tří-
dách a podobně).

5. Systém musí zachovat vyváženost 
odměňování ve stejné profesi na růz-
ných provozech. Není možné, aby na-
příklad zaměstnanci údržby, zámečníci, 
elektrikáři, technici MaR byli zařazo-
váni do různých tarifních tříd.

6. Samostatnou otázkou zůstává po-
rovnání odborných pozic v chemické 
výrobě (pozice velinář, destilatér atd.) 
Stávající praxi, že ,,všechny velíny 
jsou stejné“, a že odborná náročnost je 
na všech provozech včetně pomocných 
a obslužných stejná, je možné přehod-
notit.

7. Systém musí umožnit vyšší mzdo-
vé ohodnocení (případně zrychlený po-
stup) u perspektivních zaměstnanců, 
u kterých je předpoklad funkčního 
růstu a uplatnění i na úrovni velináře, 
mistra, denního mistra či zástupce ve-
doucího provozu. 

8. Systém by se měl zjednodušit 
a měl by prohloubit závislost na aktu-
álním dosahovaném hospodářském vý-
sledku (podíl na zisku).
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T I R Á Ž

Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA

vyjde v úterý 21. února 2017

uzávěrka bude 9. února 2017 

S p o l e č n o s t  D e z a  m á  n o v é h o  v ý ro b n í h o  ř e d i t e l e

Zástupci odborů se ve své argumen-
taci opírali mimo jiné i o vývoj garan-
tovaného průměrného výdělku od 
roku 2008 a míry inflace za toto ob-
dobí. Vývoj této křivky vedl k dosažení 
finálních dohod. Tento graf je uveden 
samostatně.

Nebudu podrobně popisovat průběh 
jednotlivých kol a možných variant ře-
šení a raději přejdu rovnou k výsledkům.

1. Navýšení celkových mzdových 
prostředků pro tarifně odměňované za-
městnance o 5%.

Užití:
2. Zvýšení tarifních stupňů o 7 %.
3. Zvýšení příplatků za směnnost 

o 30 Kč. Nový měsíční paušál činí  
3 020 Kč.

4. Ostatní složky mzdy (příplatky 
prostředí) budou ponechány beze změn

5. Realizací bodu 2 dojde ke zrušení 
13. a 14. platu. Stávající mzdový objem 
bude ,,rozpuštěn“ do jednotlivých mě-
síců zvýšením tarifů (zvýšení o 2 %, to 
je z 5 % na 7%).

6. S účinností od 1. 1. 2017 je zruše-
na Cílová odměna dle bodu I. Ve mzdě 
za měsíc únor 2017 bude po auditu vy-

pořádán doplatek nároku roku 2016 ve 
výši 20 % .

7. Nově bude zapsána výplata odmě-
ny – Podíl na zisku. Výše této odměny 
bude přímo úměrná dosaženému hospo-
dářskému výsledku (zisk bez přijatých 
dividend). Byla dohodnuta tři pásma 
(tři procentní sazby pro různé úrovně 
dosaženého HV). Úplnou novinkou je, 
že výplata této odměny bude probíhat 
pravidelně čtvrtletně. Hodnocení bude 
prováděno vždy po skončení kvar-
tálu kumulativně (celkový výsledek 
od počátku roku). Doplatek (konečné 
vyúčtování kalendářního roku) bude 
proveden až po auditu hospodářských 
výsledků (únor následujícího roku). 
Významnou skutečností také zůstává 
fakt, že výše odměny – podílu na zisku 
bude pro všechny zaměstnance stejná 
(včetně zaměstnanců odměňovaných 
smluvní mzdou), tak jako tomu bylo 
při výplatě bonusů. Výše odměny tedy 
nebude závislá na výši mzdy (mzdové-
ho tarifu) jednotlivých zaměstnanců. 
Podrobné podmínky stanoví vnitřní 
mzdový předpis. 

8. Příděl do sociálního fondu bude na-
výšen o 2 %.

VÝVOJ GARANTOVANÉ MZDY A INFLACE OBDOBÍ 2008 - 2017

A co říct závěrem? Z výše uvede-
ných bodů je zřejmé, že v roce 2017 
dochází i k významné změně způsobu 
odměňování pro tarifní zaměstnance. 
Jednorázové zvýšení garantovaných 
mezd o 5 % znamená, že bylo prove-
deno ,,vyrovnání se s minulostí“. Výše 
garantované mzdy v úrovni 27 144 ko-
run (bez podílu na zisku) je vyšší, než 
mzda roku 2008 valorizovaná o inflaci 
za celé toto období. Ta činí hodnotu  
27 007 Kč. DEZA, a.s. od roku 2010 
vyplatila vždy mzdu vyšší než inflace,  
a to díky výplatě bonusů, které ale neby-
ly pro zaměstnance zapsané a garanto-
vané. Novým způsobem by mělo být od  
1. ledna 2017 zajištěno, že měsíční 
mzda je nad mírou inflace a kvartálně 
bude probíhat výplata odměny ze zis-
ku. Pokud dosahované hospodářské 
výsledky budou nízké nebo záporné,  

VÝŠE ODMĚNY - PODÍL NA ZISKU

Pozn. tabulka výpočtu podílu na zisku 

Výše odměny
(podílu na zisku)

Parametr
(HV - dividenty)

v mil. Kč
100 - 300
300 - 500
Nad 500

6 %
4 %
2 % 

První pásmo
Druhé pásmo
Třetí pásmo

S poslední číslicí letopočtu se mění 
také obsazení na pozici výrobního ře-
ditele ve společnosti Deza. Tím se stal 
dosavadní vedoucí odboru na obchod-
ním úseku Radomír Masařík. Jeho mís-
to zaujme Pavel Krumpholz.

Radomír Masařík se narodil v říj-
nu 1974 a v současné době žije ve 
Valašském Meziříčí, kde také získal 
středoškolské vzdělání na Gymnáziu 
Františka Palackého. Jeho další kroky 

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
Úvodem…
Když jsem přemýšlela, jak připome-

nout, že Deza oslaví v letošním roce 
už 125 let provozu, ani jsem nečeka-
la, že se mi do rukou dostane něco tak 
úžasného, jako je osmdesátistránková 
publikace Ze vzpomínek pamětníků, 
kterou v roce 2001 vydalo tehdy ještě 
Informační středisko. S tenkou brožur-
kou jsem strávila jeden víkend začtená 
do jednotlivých textů od různých auto-
rů a hned jsem věděla, že se o některé  
z nich se čtenáři musím podělit. Kdo 
taky o Deze za ty roky může vědět víc, 
než všichni její zaměstnanci…

 JADERNÁ DEHTOCHEMIE 
V ostravské továrně se měla na počát-

ku padesátých let stavět nová benzolka, 
ta dosavadní byla zastaralá, nestačila 
kapacitou ani čistotou výrobků. O stav-
bě nového závodu ve Valašském Mezi-
říčí nebylo v té době ještě ani ponětí. 
Nová benzolka byla vskutku postave-
na, od staré se však lišila pouze kapa-
citně, technologicky to bylo zhruba 
stejné. To ale nic. 

Když bylo vše ještě ve stádiu příprav, 
tak počátkem dvaapadesátého roku, 
jsme si noví tří dehtaři usmysleli, že 
by bylo užitečné vnést do strohé ben-

zolové atmosféry trochu povyražení. 
Napsali jsme jakoby překlad článku  
z údajně anglického odborného časo-
pisu (ten časopis skutečně v té době 
existoval) o nové možnosti zpracování 
surového benzolu a vymyšlenému au-
torovi jsme dali jméno A. P. Rill (bylo 
to těsně před 1. dubnem). V textu jsme 
pak popisovali, že přídavkem pouze se-
tin procenta deuterizovaného benzenu 
do surového benzolu se tento vyrafinu-
je jako mihnutím kouzelného proutku 
tak dokonale, že pak stačí i ta nejprost-
ší destilace (bez kolony) a získají se 
benzenové výrobky ve zcela nevídané  
a neslýchané čistotě a výtěžnosti. 
Uvedli jsme rovněž, že byly připra-
veny, zatím pouze laboratorně, i dal-
ší deuterizované homology benzenu, 
včetně nejvyššího, hexadeuteriumben-
zenu. Ten, že má obdivuhodné vlast-
nosti, je například nejtvrdší známou 
látkou vůbec a kromě jiného jej lze po-
užít k broušení diamantů. 

Nu a tuto, dnes by se řeklo science 
fiction, ochotně rozmnožil Karlíček  
z knihovny (byl do hry zasvěcen), 
kopie opatřil štemplem oné knihov-
ny, čímž tomu dal pečeť věrohodnosti  
a vrhl je mezi technickou obec. 

Leccos nás v té souvislosti napadlo, 

zdaleka však ne, že to bude přijato jako 
skutečnost. Nelze se tomu ovšem divit, 
jaderná chemie i fyzika činily v té době 
nepředstavitelné pokroky a pletly se do 
všech možných oborů lidského konání. 
Tož nemuselo být ani vyloučeno, že  
i ten náš milý dehet jí nezůstane ušet-
řen. Jeden z techniků s tím dokonce 
cupital k řediteli, že by se toho dalo vy-
užít, když jako chceme stavět tu novou 
benzolku. Když to však po pár dnech 
prasklo, tak tam cupital opět, tentokrát 
o něco pomaleji a se skromnou omlu-
vou, že se poněkud přehlédl. 

Čekali jsme, že až si čtenáři ujasní, 
kdo se vlastně skrývá za fiktivním jmé-
nem autora článku, čili až to praskne, 
tak že starší kolegové, co nalítli na ja-
dernou dehtochemii nás budou sekýro-
vat, či jinak nám dávat najevo opovr-
žení, co že si to jako bažanti v továrně 
dovolujeme za mystifikaci. Nic tako-
vého se však nestalo, ba naopak. Jeden 
mi dokonce řekl, že jsme to popsali tak 
dokonale a věrohodně, že by tomu snad 
i on uvěřil, akorát to broušení diamantů 
už bylo přece jen trochu moc. 

Fašanku, fašanku, už 
je ťa namále…

Vánoce jsou sotva za námi a naproti 
už nám běží masopust, nebo chcete-li 
fašanky, fašank, končiny či obecně kar-
neval. Období hodování a veselí, jehož 
podstata má náboženské kořeny, se po-
stupně proměnilo v lidovou tradici. Ta 
však již na mnoha místech republiky 
téměř vymizela. 

Věděli jste ale, že na Valašsku nalez-
nete ještě mnoho obcí, ve kterých je 
tradice stále pevně zakořeněná? Máme 
na mysli především oblast Hornolideč-
ska a Horního Vsacka. V Zubří pořádá 
tradiční masopustní průvod folklórní 
soubor Beskyd a masopust má každo-
ročně své místo také v programu Valaš-
ského muzea v přírodě. 

SOUTĚŽ
A o vstupenky na Masopust do 

skanzenu si můžete tento měsíc za-
soutěžit. 

Stačí nám do redakce napsat, jaký 
hudební nástroj se pochovává na 
konci masopustu.

a) basa                     b) housle
Odpovědi posílejte:
na mail m.horakova@deza.cz do  

7. února. S výhercem se spojíme a dvě 
volné vstupenky do Valašského muzea 
v přírodě mu předáme. 

DEZA pomáhá 
Společnost DEZA, a.s. finančně pod-

pořila vzdělávací přednášku o zraně-
ných živočiších, kteří se ocitnou v zá-
chranné stanici.  Zajímavé povídání pro 
děti ze Základní školy Lešná připravili 
členové Okresního výboru Českého 
svazu ochránců přírody společně s ve-
terinářkou Kamilou Křupalovou. Ta se 
podílí na zajištění rehabilitaci zraně-
ných živočichů v záchranné stanici. 

Do tělocvičny základky v Lešné se za 
dětmi vypravila především s ptáky. Byla 
mezi nimi například poštolka obecná, 
sova pálená, káně Harrisovo, orel step-
ní, kalous ušatý nebo sojka obecná. Své 
zástupce z říše zvířat zde měli ale také 
jezevec a ježek. Právě na ježka lze ve 
volné přírodě narazit vcelku snadno  
a žáci základní školy už nyní ví, jak se 
o hmyzožravce před zimou postarat.   

Většina zvířat, která přicestovala  
s doktorkou Křupalovou do Lešné, se 
dostala k ochráncům přírody kvůli utr-
pěnému zranění. Byly mezi nimi však 
také „nevhodné dárky“, o které se je-
jich předchozí majitelé nebyli schopni 
postarat. V průběhu přednášky vete-
rinářka přiblížila dětem způsob živo-
ta i lovu zvířat, ale také způsob léčby  
a perspektivu dalšího volného pohybu 
jednotlivých živočichů. 

Nejenže si žáci základní školy po-
slechli zajímavé vyprávění, ale mohli 
si opeřence podržet na rukavici nebo 
si je pohladit. „Všichni zúčastnění se 
shodli, že podobné akce nejen přinášejí 
ponaučení, ale svou mimořádností jsou 
pro děti nesmazatelnou vzpomínkou 
na celý život,“ podotkl Milan Orálek 
z Okresního výboru Českého svazu 
ochránců přírody.                       

(mho)

směřovaly do nedaleké Ostravy. Právě 
zde začal studovat Vysokou školu báň-
skou, konkrétně fakultu Materiálového 
inženýrství a obor Procesní inženýrství 
se zaměřením na chemii.

Po ukončení vysoké školy v roce 
1998 nastoupil do společnosti DEZA, 
a.s. na pozici technologa. Postupně se 
dostal do provozů Dehet, Ftalanhydrid 
a Dioktylftalát, Fenoly a MTVCH.

P ř í s p ě v k y  n a š i c h  č t e n á ř ů  /  K d y ž  z v í t ě z í  z d r a v ý  r o z u m  n a d  p o h o d l í m  a n e b  e l e k t ř i n a  a  p l y n  v ý h o d n ě j i
Také letos je možné se zúčastnit auk-

ce s dodavateli plynu a elektřiny, kterou 
pořádá časopis dTest. Ten zjistil, že až 
80% spotřebitelů nemění dodavate-
le energií z důvodů, jako jsou strach, 
neznalost a lenost. Při akci, kterou ča-
sopis pořádá, můžete ušetřit značnou 
část peněz, které vám měsíčně odchází  
z kapsy. Postup není složitý a zúčastnit 

se ho může každý, a pokud se rozhod-
nete, tak změnit dodavatele nakonec 
nemusíte. Je dobré si předem ověřit, 
zda máte u stávajícího dodavatele ně-
jaký časem ohraničený závazek a jaké 
jsou sankce za předčasný odchod.

Více informací naleznete na strán-
kách www.dtest.cz v sekci „Chci vý-
hodnější energie“. 

V roce 2003 zakotvil na obchodním 
úseku a posledních třináct let se věno-
val prodeji černouhelné smoly. V prů-
běhu působení na obchodním úseku 
jeho pracovní náplň zahrnovala ještě 
prodej olejů a benzenu, a mimo jiné 
také nákup surového dehtu. 

Novému výrobnímu řediteli přejeme 
mnoho pracovních úspěchů a věříme, 
že svou roli zvládne co nejlépe.  

výplata bude úměrně krácena nebo 
nevyplacena. Musíme proto počítat se 
skutečností, že třináctý a čtrnáctý plat 
již zanikl a také výplata bonusů byla 
nahrazena pravidelnou výplatou odmě-
ny (podílu na zisku). Výraznější nárůst 
mzdy v budoucím období bude odvo-
zen od zlepšení dosaženého HV. 

Mzdové navýšení bylo realizováno 
razantním nárůstem tarifních stupňů,  
a proto nebylo možné provést aktualizaci 
kvalifikačního katalogu. Jednotlivé pra-
covní pozice tedy zůstávají bez význam-
nějších změn. Také zavedení určitého 
rozpětí v rámci tarifních stupňů nebylo 
schváleno a nebude tedy realizováno.

Věřím, že dohodnuté podmínky odpoví-
dají reálným možnostem a přispějí k na-
stavení sociálního smíru pro další období.

Ing. Ladislav Haiker,
personální ředitel

S vítězem aukce energií časopisu 
dTest se uzavírá smlouva na jeden rok, 
pak se tato smlouva automaticky pře-
klápí ve smlouvu na dobu neurčitou. 
Poté je možné bez sankcí a pokut po 
vypršení výpovědní lhůty odejít k jiné-
mu dodavateli. Tedy žádné uvazování 
se na určité časové období s iluzí vý-
hodné „fixace cen“. 

Nezávazně se registrovat je možné do 
15. února, poté bude 16. února vybraný 
nejlepší dodavatel, do 31. března bude 
zaslána zájemcům osobní nabídka a do 
30. dubna dojde k zahájení změny do-
davatele. 

Já jsem se jí na jaře 2016 zúčastnil 
a díky tomu platíme za plyn výrazně 

méně. Kolik bude skutečná úspora, 
zjistíme samozřejmě až po ročním vy-
účtování. Zajímavá byla reakce stáva-
jících dodavatelů. Nabízeli nám cenu 
za energie téměř stejnou, jaká byla vy-
soutěžena. To mě pak přesvědčilo a do 
aukce jsem nakonec šel.       

Ing. Lumír Flekač



sál KZ - Koncert „Duo Teres Pražský 
kaleidoskop“.  V komorním souboru 
hrají Lucia Fulka-Kopsová na housle  
a Tomáš Honěk na kytaru. Projekt 
„Pražský kaleidoskop“ kombinuje hud-
bu klasických a jazzových skladatelů.

Permanentky lze zakoupit na sekreta-
riátu odborů následující den po zveřej-
nění.

LÍSTKY NA PARTIČKU
Od 31. ledna včetně lze na sekretari-

átu odborů zakoupit vstupenku na před-

DEZA A MY VALAŠSKÝ CHEMIKstrana3 VALAŠSKÝ CHEMIK

NAŠI  JUBILANTI
V lednu slaví životní jubileum

60 let
Dostál Ivan        - malotonážní výroby

50 let
Grygar Zdeněk     - železniční doprava
Masařík Karel                      - teplárna

Jubilantům blahopřejeme.

Leden 35 let
Peluha Jaromír           - výrobní dispečink
Valášek Radovan  - teplárna

30 let
Pražáková Šárka     - provozní laboratoře

 1. – 3. provoz 
25 let

Burda Michal        - zpracování benzolu
Gadas Milan           - vedení 2. provozu 
Goláň Radim - represivní požární ochrana
Hrabovský Jiří      - zpracování benzolu 
Kubeša Aleš           - malotonážní výroby
Martínek Miroslav         - údržba Dehet
Segeťa Bohumil                    - teplárna
Střílka Petr             - zpracování benzolu
Svitáková Kateřina     - vodní

 hospodářství
Vala Luboš        - dopalovna TG
Vymětal Petr                  - ftalanhydrid
Zetek Martin            - technický naftalen

20 let
Koláčková Taťána             - zásobování
Květák Vladimír                  - teplárna
Ing. Paťavová Radka         - expedice
Pernický Ladislav - represivní požární 

ochrana
Smejkal Jaromír       - těžké aromáty
Zapletal Simon       - elektřina výroba

V prosinci nastoupil
Kabeláč Vladimír              - energetika
Vítáme vás v našem kolektivu a přeje-
me vám hodně pracovních úspěchů.

PODĚKOVÁNÍ

JAK JSOU TU DLOUHO

O K É N K O  P R O  N A Š E  D Ů C H O D C E

V prosinci odešli do důchodu   
Ing. Fabián Vladimír - technická skupina
Ing. Kallerová Miriam - tiskové středisko
Smeta Petr                           - těžké aromáty

Vedení akciové společnosti vám děkuje 
za celoživotní práci a do dalších let přeje 

hodně zdraví a osobní spokojenosti.

VÍTÁME VÁS

BLAHOPŘEJEME
V lednu slaví životní jubileum tito 
důchodci:
Doležalová Amálie - 85 let
Jajtner Josef - 80 let
Vaculín Jaroslav - 75 let
Bednaříková Helena - 70 let
Gut Zdeněk - 70 let
Gadasová Ludmila - 70 let
Pulec František - 70 let
Románek Miroslav - 70 let
Zavadil Miroslav  - 70 let
Bena Jan - 65 let
Slováková Ludmila - 65 let
Černoch Josef - 60 let
Horák Libor - 60 let

Prosinec
Kulišťák Petr        - represivní požární

 ochrana
Ing. Růčková Tereza           - provozní 

laboratoře 1. – 3. provoz (MD)

VÝSTUPY PRACOVNÍKŮ

INZERCE
KOUPÍM prázdnou láhev METAXA 
3 litry s kohoutkem a stojánkem. 
Tel.: 737 552 756

VZO OS ECHO INFORMUJEOdbory  /  In fo  / 

KULTURA V PŘEDPLATNÉM
DIVADLO V PŘEDPLATNÉM

Středa 22. února v 19.00 hodin - vel-
ký sál KZ - Divadelní hra „Dvanáct 
rozhněvaných mužů“. Strhující hra 
ze soudního prostředí, ve které dvanáct 
rozdílných mužů rozhoduje o vině či ne-
vině šestnáctiletého kluka, který je obvi-
něn z vraždy. Účinkuje Divadlo Radka 
Brzobohatého z Prahy. 

KONCERT V PŘEDPLATNÉM
Středa 8. února v 19.00 hodin - velký 

VZPOMÍNKA
Ve středu 14. prosince 2016 zemřela paní 
Božena Ondruchová ve věku 77 let.
V pondělí 19. prosince 2016 zemřel 
pan Miroslav Vojtovič ve věku 100 let. 
V sobotu 31. prosince 2016 zemřel pan 
František Novák ve věku 88 let. 
V pondělí 9. ledna 2017 zemřel pan 
Štefan Bajcar ve věku 78 let. 

Čest jejich památce.

BOWLING V PROSINCI 
A LEDNU

Ve čtvrtek 8. prosince 2016 jsme se 
zúčastnili posledního bowlingu v roce 

KUŽELKY V LEDNU 
A ÚNORU

V pondělí 9. ledna 2017 se sešli dů-
chodci opět v novém roce v kuželně za 
účelem pohybu po svátcích. Účast ne-
byla velká, ale o to radostnější. Hrály  
i dvě ženy, což můžeme v poslední 
době považovat za zázrak. Muži ti 
chodí pravidelně skoro ve stejné sesta-
vě. Těm starším se nějak nechce dojít 
ani na to pivo. Snad se zúčastní příště,  
a to bude 20. února jako obvykle ve 14 
hodin. Ještě se nestalo, že by byl nedo-
statek nápojů.                                                                

Zve Mirek Hlavatý

2016. Sešlo se nás celkem 18, z toho  
5 děvčat. Zajisté jste zvědavi na výsled-
ky. Zvítězila A. Jugová s 422 k. před  
Z. Sehnalovou 400 k a jako třetí skon-
čila H. Svobodová 359 k. Z mužů si 
nejlépe vedl F. Bůček 545 k, jako dru-
hý se umístil P. Juříček 528 k. a třetí 
byl R. Stolař 521 k. Změna je život,  
a proto si vás dovoluji pozvat na příš-
tí bowling do restaurace Černá Hora  
v obvyklou dobu 14 hod. Občerstvení  
a nekuřácké prostředí zajištěno. Bow-
ling se bude konat v úterý 31. ledna 
2017. 

Zve Jaroslav Goláň

9 .  V A L A Š S K Ý  P Ř E J E Z D  O R L I C K Ý C H  H O R
Všem zájemcům, lyžařům i běž-

kařům: připravujeme na únor 2017 
jako každoročně již 9. Valašský pře-
jezd Orlických hor na běžkách (or-
ganizace pod záštitou I. provozu)
Termín: sobota 18. - neděle 19. února 2017         
Trasa:  Šerlich - Hanička - Zemská 
brána (celkem cca 30 km)

Program 
1. den - Odjezd z Rožnova 18. února 
ve 4.30 hodin
Odjezd z Valašského Meziříčí v 5.00 hodin
Dále po trase Olomouc - Zábřeh - Ústí 
nad Orlicí - Šerlich (cca 220 km -  
4 hod.). Doprava luxusním autobusem 
SETRA od dopravní firmy ČSAD Vsetín.

Na běžkách: 30 km po červené tu-
ristické značce (Jiráskova horská ces-
ta) Šerlich - Velká Deštná - Pěticestí 
- Hanička ve vyfrézovaných stopách 
s možností prodloužení trasy na Zem-
skou bránu. Na Haničce (parkovišti) 

bude čekat pro příliš znavené autobus. 
Ubytování: Chata Čihák (dvou - až čtyř-

lůžkové pokoje) nad Zemskou bránou.
Stravování: Po dojezdu a ubytová-

ní bude účastníkům podána polévka  
a posléze večeře.  Tekutiny bude možno 
samozřejmě zakoupit, dovoz vlastních 
speciálních iontových valašských ná-
pojů povolen. Autobus přiveze do mís-
ta noclehu osobní věci účastníků, které  
v něm zanechají na Šerlichu.

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Vás zve na tradiční MASOPUST

Prastarý svátek „Masopust“, začí-
ná už svátkem Tří králů a pokračuje 

až do Popeleční středy, kterou začíná 
čtyřicetidenní půst před Velikonocemi. 
Byl vždy ve znamení zábav a bujarého 
veselí a vyvrcholil posledními dny, kte-
rým se na Valašsku říkalo fašank nebo 
také končiny.

Typickou součástí závěru masopustu 
byly obřadní obchůzky s rejem maškar. 
Obyčejů a zvyků v tyto poslední dny 
bylo mnoho, a tak se v každé vesnici 
slavil fašank trochu jinak. Masopustní 
obchůzky z Valašska předvede skupina 
masek z Francovy Lhoty.

Protože se všude veselé a rozverné maso-
pustní období uzavíralo večerní zábavou, 
na kterou často zvala muzika vyhrávající 
na návsi, v Dřevěném městečku bude po 
celý den hrát dechová hudba Galička.

VOLNÝ ČAS
MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
zámek Kinských Valašské Meziříčí

Do neděle 12. března 
– RC MODELY ZBLÍZKA!
Velká výstava organizovaná ve spoluprá-
ci s Valašským leteckým klubem předsta-
ví to nejlepší z prostředí rádiem řízených 
modelů – k vidění budou letadla, ponor-
ky, auta a mnoho dalšího. Vernisáž pro-
běhne 19. 1. 2017 v 17.00 hodin.
V pátek 27. ledna od 17.00 hodin 
– ALTAJ – VELEHORY SIBIŘE
Nejvyšší pohoří Sibiře nabízí nevšední 
přírodní podívanou: ledové štíty, neko-
nečnou tajgu, rozkvetlé stepi i horské 
veletoky. Také kultura je jedinečná 

– prehistorické mohyly dávných kul-
tur zde rezonují s šamanskými rituály  
i širou duší ruského člověka. Přednáší: 
Mgr. Jan Husák.
Vstupné na krátkodobé výstavy na zám-
ku Kinských 70 Kč dospělí / 40 Kč dů-
chodci, studenti / 30 Kč děti.

KZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
M-KLUB

Neděle 29. ledna v 19.00 hod. 
– INVALIDNÍ SOUROZENCI 
Inscenaci prózy a esejů Egona Bondy-
ho reflektující 70. léta naší tehdejší sou-
časnosti a její zžíravou beznadějnost 
hraje Divadlo Staří (Hadivadlo).
Vstupné 130 Kč. 

MUZEJNÍ A GALERIJNÍ CENTRUM
Do neděle 5. března 
– BEDŘICH HROZNÝ
Výstava věnovaná uznávanému české-
mu orientalistovi a archeologovi Bedři-
chu Hroznému, který rozluštil chetitské 
písmo. Výstava ve spolupráci s Český-
mi centry, v 2. patře.
Do neděle 5. března 
– ČEŠTÍ VĚDCI A JEJICH VYNÁLEZY
Výstava karikatur českých vědců a je-
jich nejslavnějších objevů.  
Lektorský program VĚDÁTORSKÉ 
PEXESO pro děti, školy, školky. Do-
poručená rezervace.

stavení Partička, které se koná v pondělí 
20. února 2017. K dispozici je pouze 
omezený počet lístků, proto si vstupen-
ky mohou zakoupit pouze členové od-
borů. Plná cena vstupenky je 430,- Kč, 
člen odborů + jeden rodinný příslušník 
zaplatí 230,- Kč/os.

PERNAMENTKY DO BAZÉNU 
A POSILOVNY

Od 1. února do 28. února 2017 je 
možno na odborech získat příspěvek na 

BAZÉN nebo do POSILOVNY. Nelze 
získat obojí. Řádně vyplněný doklad  
o dobití čipu nebo zakoupení perma-
nentky doručte osobně do kancelá-
ře odborů. Příspěvek bude vyplácen  
v hotovosti. Příspěvek činí: 400,- Kč 
pro člena odborů, 100,- Kč pro ostatní 
zaměstnance. Řádně vyplněný doklad 
musí obsahovat: číslo dokladu, jméno 
plátce, účel platby, razítko a podpis 
poskytovatele. Doklady budeme u po-
skytovatelů zpětně ověřovat.

Večer: Společenský večer a hudba jako 
obvykle, opět tombola (přivezte ceny)!

V ceně ubytování s polopenzí bude 
švédská snídaně následující den, dosta-
tek čaje na cestu.

2. den    
Podle dohody účastníků, průběhu pře-

dešlé noci a sněhových podmínek jsou 
následující možnosti:          

a) pokračování autobusem přes Jab-
lonné nad Orlicí na Suchý vrch 

b) příp. okruhy kolem Čenkovic, Ří-
ček, Červené Vody              

Zpět:
Odjezd autobusu z Čiháku (příp. ze 

Suchého vrchu) v neděli v odpoledních 
hodinách. 

Příjezd do Valašského Meziříčí nej-
později kolem 18.00 hodin.

Předběžná celková cena: 850,- Kč    
Odboráři a rodinní příslušníci:  

700,- Kč (max. 1 rodinný příslušník)
(zahrnuta doprava, ubytování, polo-

penze), sleva podmíněna schválenou 
dotací odborů DEZA, a. s.

V případě zájmu kontaktujte pana 
Ing. Milana Janeba, tel. 739 074 731

e-mail: m.janeba@centrum.cz
Po naplnění počtu (cca 40 účastní-

ků) bude do 11. února 2017 vybírána 
nevratná záloha 500,-  Kč, případný 
doplatek pak cestou tam v autobuse! 

Ing. Petr Švec

Večerní zábavou masopust končil. Na 
ni byla v parodii pohřbu za „velkého“ 
pláče ze sálu vynesena basa nebo figu-
rína a „slavnostně“ pohřbena. To vše na 
znamení toho, že čas nevázaného vese-
lí definitivně skončil a nastal čas půstu. 
Pochovávání basy se ujmou v tomto 
pořadu členové Sboru dobrovolných 
hasičů z Francovy Lhoty.

V sobotu 18. 2. 2017 od 9 do 16 hodin 
můžete v Dřevěném městečku ke kul-
turnímu programu přidat i ochutnávky 
výtečných zabijačkových produktů, 
kterou pro vás připravili mistři řeznic-
kého řemesla.

Valašské muzeum dlouhodobě spo-
lupracuje s řeznickými firmami, které 
právě na Masopust do muzea přijíždějí 

s prezentací vlastních výrobků a účastní 
se i dvou soutěží.

Letos to bude už 20. ročník soutěže řez-
nických firem „O nejlepší valašskou klo-
básku“ a zároveň10. ročník soutěže řeznic-
kých firem „O nejlepší valašskou tlačenku“.

Nabídku řeznických firem můžete 
ocenit v laické anketě: „O nejlepší řez-
nický stánek“. 

Návštěvníci, kteří si zakoupí vstupen-
ky do 12:30, dostanou ke vstupence do 
muzea slosovatelný kupon. Polovinu 
tohoto kuponu musí vhodit do 13 ho-
din do papírové krabičky na řeznickém 
stánku, který budou chtít ocenit. Dru-
hou polovinu si uschovají.

Pavlína Polášková, 
tisková mluvčí VMP
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D V A  R O K Y  V  S E D L E  K O L A  P R O  Ž I V O T
Rok se s rokem sešel a letošní cyk-

listická sezóna skončila. Nutno podo-
tknout, že druhý ročník naší vzájemné 
spolupráce se seriálem závodů Kolo 
pro život nelze hodnotit o nic skrom-
něji než v loňském roce. Opět se nám 
podařilo posunout laťku o kousek výše. 
A to nejenom díky perfektnímu zázemí 
v podobě sky boxu, skvělé organizaci  
a péči o účastníky v místě závodu. Stej-
ně jako loni se i letos uskutečnila soutěž 
firemních týmů dceřiných společností, 
bylo jich celkem dvacet. Novinkou ale 
bylo, že každý tým mohl reprezentovat 
svou společnost v týmových barvách,  
a tak jsme mohli potkat na tratích zá-
vodníky nejenom v  dresech Agrofer-
tu, ale také v dresech Prechezy, Osevy, 
Mafry, Mlékárny Hlinsko či Kostelec-
kých uzenin.  Boj to byl napínavý až do 
poslední chvíle a vítězem se stali „řez-
níci” z Kosteleckých uzenin a jejich 
tým KU Butchers on Bikes!  

Další novinkou letošní sezóny bylo 
založení „profi“ AGROFERT cyklo 
týmu a jeho účast v týmové soutěži 
TEAM PRESTIGE TROPHY. Tvořilo 
ho pět nejlepších závodníků z koncernu 
(Michal Plesník, Ondřej Sečka, Miloš 
Trux, Aleš Nábělek, Zdeněk Izdný), 
kteří dosáhli v konkurenci 25 druž-

Synthesia AGROFERT Run
AGROFERT Park – dostihové závodiště, Pražská 607, Pardubice
 
DEZA Desítka okolo komína
areál společnosti DEZA, Masarykova 753, Valašské Meziříčí
 
Fatra Desítka okolo komína
areál společnosti Fatra, třída Tomáše Bati 1541, Napajedla
 
Lovochemie AGROFERT Run
Lesopark Osmička, Lovosice
 
Precheza AGROFERT Run
areál společnosti Precheza, 
nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, Přerov
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stev na třetí, bronzové umístění. Podle 
Aleše Nábělka byla výkonnost jednot-
livých členů týmu velmi vyrovnaná  
a každým dalším závodem se zvyšova-
la. Bez pravidelného tréninku a kvalitní 
výživy už podle něj sportovci nema-
jí téměř žádnou šanci na umístění na 
předních pozicích. A právě o výživu na-
šich sportovců se v letošním roce stara-
la společnost Aminostar, která poskytla 
proteinové tyčinky, energetické gely, 
magnesia a další potravinové doplňky.

Sport a zdravý životní styl se stáva-
jí fenoménem 21. století. Proto jsme 
velice rádi, že se letošního ročníku 
Kola pro život zúčastnilo více než 400 
závodníků koncernu Agrofert, kteří 
startovali v průměru ve více než dvou 
závodech. Stejně tak nás těší stále se 
zvětšující zájem malých dětí, které zá-
vodí s úžasným elánem a nasazením,  
i nadšení rodiče, kteří se stejným nasa-
zením své ratolesti povzbuzují. Kolo 
pro život se tak stalo opravdu podni-
kem pro celou rodinu a možností, jak 
aktivně strávit 16 víkendů v roce na 
různých místech České republiky.

Sezóna 2016 je za námi, je nutné podě-
kovat všem organizátorům i závodníkům 
a společně se těšit na sezónu novou.

Daniel Rubeš, AGROFERT, a. s.


