
Deza pozvala počtvrté 
zájemce Do svého areálu 

společnost Deza, a. s., působí ve  valaš-
ském meziříčí přes padesát let. Patří mezi 

největší zaměstnavatele ve  valašskomeziříč-
ském regionu. Již od  počátku své existence 
ovlivňuje život ve městě i  jeho okolí. Deza si je 
plně vědoma své společenské odpovědnosti, 
která je obecně definována jako celkový dopad 
chování firmy na společnost a zahrnuje zodpo-
vědné chování zaměstnanců, zákazníků, doda-
vatelů a  dalších partnerů. Důraz klade přede-
vším na vstřícnost a otevřenost ke svému okolí 
a  na  komplexní ochranu životního prostředí. 
DEZA, a. s., je jedním z iniciátorů programu Re-
sponsible care (Odpovědné podnikání v chemii) 
v  České republice, které poprvé získala v  roce 
1996 a  které bude letos již poosmé obhajovat. 
Jedná se o  rozsáhlou a  váženou mezinárodní 
iniciativu. V  České republice uděluje ocenění 
Svaz chemického průmyslu. Deza též zavedla 
systém řízení životního prostředí a od roku 2012 
je držitelem certifikátu ISO 14 001. 

Deza, a. s., je velmi úzce spjata s regionem, 
je jeho nedílnou součástí. Stejně jako podob-

ně velké společnosti, věnuje velkou pozornost 
dárcovství. Pravidelně podporuje především ty 
neziskové organizace a  zájmová sdružení, jež 
pracují s  mládeží.  Svoji pozornost zaměřuje 
především na  sportovní oddíly sdružené pod 
TJ Valašské Meziříčí, ale i další sportovní organi-
zace ve Valašském Meziříčí i v okolních obcích. 
Finančně pomáhá neziskovým organizacím po-
skytujícím  pečovatelské a zdravotní služby, jako 
je např. DIAKONIE ČCE, hospic Citadela, svaz po-
stižených civilizačními chorobami a svaz tělesně 
postižených. 

Ale nejen to. Letos Deza uspořádala společně 
s  mateřskou společností AGROFERT již čtvrtý 
ročník společensko-sportovní akce Deza De-
sítka okolo komína. Proč? Deza chtěla udělat 
něco pro obyvatele. Chtěla ukázat, že není žád-
ný „tajemný hrad v Karpatech“. Současně chtěla 
nabídnout obyvatelům zajímavý program jak 
strávit poutavě volný čas. Pozvala je do  firmy. 
A vsadila na přirozený pohyb, na běhání.

„Myslím si, že spojení sportu se zábavou se 
osvědčilo. Mnoho návštěvníků, a  nejen dětí, si 

poprvé vyzkoušelo postavit se na start. Mnoho 
návštěvníků strávilo hezký den, pobavilo se, se-
tkalo se zde s přáteli a často i  třeba s bývalými 
spolupracovníky. Akci nechceme a  neděláme 
jen pro sportovní nadšence, ale pro všechny, 
kdo mají chuť se připojit. Každý si mohl přijít 
na své,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti DEZA, 
a. s., Jaroslav Obermajer. Letos si přišlo do Dezy 
zaběhat 2 000 malých i velkých sportovců.

zrodila se však ještě jedna nová tradice. 
Startovné z  10km běhu znásobené Nadací Ag-
rofert putovalo již potřetí k dětem – v předcho-
zích dvou ročnících do  mateřských škol ve Va-
lašském Meziříčí a okolí na sportovní vybavení, 
letos do škol základních. Každá z 5 meziříčských 
škol si odnesla finanční dar 20 000 korun. Jeho 
výše byla přímo úměrná počtu přihlášených zá-
vodníků na 10km běh Deza Desítka okolo komí-
na. Každá stokoruna ze startovného se prostřed-
nictvím Nadace Agrofert dostala k dětem. 

Nadace agrofert získala a  věnovala v  letech 
2012–2015 na  charitativní a  neziskové projekty 

i potřebným jednotlivcům v České republice část-
ku 86 307 000 Kč. V roce 2016 plánuje rozdat další 
desítky milionů Kč. Podrobnosti se můžete dozvě-
dět na www.nadace-agrofert.cz.

Společnost DEZA, a. s., zpracovává černouhelný 
dehet a surový benzol, vedlejší produkty z kokso-
vání černého uhlí, ze kterých vyrábí celou řadu 
produktů se širokým uplatněním. 

www.deza.cz


