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VALAŠSKÝ CHEMIK

A N K E T A A K T U A L I T Y
Co očekáváte 
od roku 2011?

Rok 2011 přinese oživení systému ISO
14 001 s jeho následnou certifikací. Vzhle-
dem k vysoké důležitosti optimalizace
nákladů na energie zahájíme zavádění sys-
tému Energetického managementu dle
ČSN EN 16 000. V prvním kroku bude
tento systém aplikován na straně výroby –
provoze energetika a následně i na straně
spotřeby – výrobních provozech.
V tomto roce se budeme snažit završit
dlouhodobý proces ekologizace našich
provozů a výroben, jako jsou likvidace
exhalací naftalen a likvidace exhalací
těžkých aromátů. Máme rozpracovanou
stěžejní investici nové granulace smoly,
která bude v tomto roce dokončena a při-
nese nám nové obchodní příležitosti.

Ing. Pavel
Pustějovský,
výrobní 
ředitel

Ing. Martin
Marek,
obchodní
ředitel

Vývoj v našem byznysu v roce 2010 mě
opět utvrdil v přesvědčení, že realita bývá
odlišná od očekávání. Přeji si, aby tržní
prostředí bylo v roce 2011 pro naše pod-
nikání příznivé a měli jsme dost peněz na
obnovovací a rozvojové investice, které
v konečném důsledku rozhodují o udrže-
ní naší silné pozice na globálním trhu.

Ing. Daniel
Hruška,
finanční 
ředitel

Z pohledu profesního se dívám na rok
2011 s lehkými obavami. Svět má
momentálně dva velké „strašáky“, které
můžou světové hospodářství přivést
zpět do recese - stav eurozóny a potíže
amerického dolaru. Míra nejistoty
ohledně dalšího vývoje je tak značná.
Na druhou stranu je třeba si přiznat, že
nazývat ekonomický pokles let 2008
a 2009 krizí, téměř hraničí se šířením
poplašné zprávy. To, co jsme zažili, se
ani nesluší srovnávat s krizí 30. let.
Média si přímo libují v tragickém
výkladu stavu světa a téměř vymýšlejí
katastrofické scénáře a věřím tomu, že
média mají výrazný podíl na celé
„krizi“ let 2008 - 2009. Již pár let
nestíhám sledovat televizní zprávy.
Přestože jsem měl zpočátku téměř absti-
nenční příznaky, časem jsem zjistil, že
je mi výrazně lépe. Již mi nikdo „nedik-
tuje“, jak se mám na svět dívat a jak si
ho mám vykládat. A i díky tomuto
mediálnímu odstupu jsem přesvědčen,
že si nemáme na co stěžovat.
Takže nenechme si od médií naočkovat
„blbou“ náladu a uvidíte, že i s těmi
„strašáky“ bude rok 2011 nakonec
rokem úspěšným. 
Všem přeji do roku 2011 hlavně hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti v rodině.“

Ing. Ladislav
Haiker,
personální
ředitel

Rok 2010 byl mimořádně úspěšný rok,
a to jak v rovině firemní, tak i v osobní.
V Deze se nám podařilo dosáhnout
mimořádného hospodářského výsledku
a postupně omlazovat vedoucí zaměst-
nance. Doma se oženil syn a dceři se naro-
dil můj první vnouček. Od rodiny
a kamarádů jsem dostal k padesátinám
úžasný dárek - týdenní plavbu na jachtě.
Rád bych proto Deze popřál, aby se
i v roce 2011 plavila v obchodních
vodách výborně  nastaveným kurzem.

Z hlášení Anim plus RS
Při pravidelné kontrole oplocení bylo

zjištěno několik závad a neuzamčených dveří
skladů externích firem.

V průběhu prosince bylo provedeno něko-
lik dechových zkoušek. Při kontrole dne
23. 12. byly však u dvou pracovníků firmy
TGH Renova zkoušky pozitivní (2,12 promi-
le a 1,15 promile alkoholu).  S těmito pracov-
níky byly sepsány „Protokoly o pozitivní
dechové zkoušce“, událost byla nahlášena
a sepsané protokoly byly předány bezpečnost-
nímu technikovi Deza, a. s. Josefu Kubáňovi.

Změny pro řidiče
Od 1. ledna byl rozšířen seznam zpo-

platněných dálničních úseků, na kterých je
tedy třeba mít dálniční známku, a to o zre-
konstruované nebo nově postavené úseky dál-
nic, případně tam, kde se napojuje dálniční
síť. Řidiči i nadále nemusí platit na těch úse-
cích, které na další dálnice nenavazují.

Ministerstvo dopravy přichystalo řidičům
i další změny. Největší novinkou jsou autolé-
kárničky, které obsahují i resuscitační masku
nebo fólii zabraňující prochladnutí zraněného.

Do povinné výbavy auta nově patří i re-
flexní vesta. Naopak rezervní pneumatiku si
již řidiči vozit nemusí. Místo ní by však měli
mít sadu nářadí, kterým by mohli poškozenou
pneumatiku opravit.

31. prosince 2010 také skončila platnost
1,4 milionů řidičských průkazů vydaných
v letech 1994 až 2000.

Přehled míst, kde potřebujete dálniční
známku, je uveden v tabulce na straně 2. 

Tip pro běžkaře aneb na běžkách po
golfovém hřišti

V Rožnově pod Radhoštěm vznikl běžec-
ký okruh přímo na tamním golfovém hřišti.

S ohledem na vzdálenost od středu města,
přístup, parkoviště a nenáročný profil je to
ideální místo pro běžkaře.

Díky zapůjčenému sněžnému skútru mohl
na ploše, kde se běžně pohybují pouze vyzna-
vači golfu, vzniknout dva a půl kilometru
dlouhý okruh s šířkou trati tři metry. Běžkaři
si zde mohou vyzkoušet jednak bruslařskou
techniku, nechybí však ani stopa pro klasické
lyžování.

V případě zájmu lyžařů bude ve večerních
hodinách část okruhu osvětlena. 

Zpracováno podle Valašského deníku
5. 1. 2011

V úterý 4. ledna jsme mohli na obloze sle-
dovat jedinečný přírodní úkaz – částečné
zatmění Slunce.

Úvodní slovo generálního ředitele

Kolektivní smlouva Deza, a. s. 2011 uzavřena

H l a v n í  t é m a / D e z a  

Již na konci roku 2009 docházelo k postupnému zvyšování
produkce koksu. Tento trend pokračoval i během celého roku
2010. České, ale především polské koksovny, které jsou naši-

mi hlavními dodavateli základních surovin, tedy surového
dehtu a benzolu, přešly z útlumového a úsporného režimu na
maximální výkon. V loňském roce jsme tudíž mohli nakoupit
větší množství obou surovin a lépe využit kapacitu výrobního
zařízení. 

Zvýšení poptávky po našich produktech bylo způsobeno
oživením v automobilovém a stavebním průmyslu. Ceny jed-
notlivých výrobků se po hlubokém propadu postupně vrátily
na obvyklou tržní úroveň. U některých vyráběných chemic-
kých specialit byly dokonce velmi příznivé, a to především na
asijském trhu. 

Celkové oživení hospodářství nám umožnilo přejít
z úsporného do standardního režimu. Stále však byla zacho-
vána některá přijatá úsporná opatření, která omezovala přede-
vším režijní výdaje. Velký důraz byl kladen na účinné vyu-
žívání energií a maximalizaci výtěžků našich produktů.
Veškerá výroba byla účelově plánována v návaznosti na
momentální situaci na trhu.

ZKOUŠKY ZPÙSOBILOSTI
SERVISNÍ ANALYTICKÉ
LABOTAROŘE
Laboratoř SEAL úspěšně obhájila 
akreditaci. strana 2

SPOLEČENSKÝ PLES
DEZA, a. s.

Pozvánka na ples naší firmy, 
který se bude konat 
v sobotu 12. února. strana 2

FÓLIEMI Z FATRY PROTI
POVODNÍM

Zmírnění následků povodní v podobě 
heterogenních hrází s návodním těsně-
ním ze syntetických fólií. strana 4

Změna situace a příznivý vývoj umožnil realizaci vybraných
rozvojových investic, které přinesou větší uplatnění našich pro-
duktů na zámořských trzích. V oblasti údržby byly vedle běžné
činnosti provedeny některé akce plánované již v roce 2009,
které byly z důvodu minimalizace nákladů odloženy. 

V realizaci ekologických investic jsme i nadále plnili své
závazky, které nám jsou vymezeny v integrovaném povolení.
Hlavní ekologickou akcí roku 2010 bylo dokonalé utěsnění
zásobníků na dehet a dehtové oleje. Tato rozsáhlá a investičně
náročná úprava zařízení výrazně sníží občasně se vyskytující
zápach v okolí výrobního areálu. Splnili jsme také hlavní
povinnosti dané novou chemickou legislativou REACH.
U Evropské chemické agentury jsme zaregistrovali 44 che-
mických látek. 

V posledních letech držíme zaměstnanost na stabilní úrov-
ni. Potřeby v personální oblasti zajišťujeme vnitřní reorgani-
zací nebo cíleným náborem nových zaměstnanců.

Hospodářský výsledek roku 2010 dává naději, že ekono-
mická krize je na ústupu.

Ing. Zbyněk Průša
předseda představenstva a generální ředitel

Uplynulý rok 2010 můžeme hodnotit jako mimořádně úspěšný. V oblasti dehtárenské chemie došlo k oživení, a to jak na
straně dostupnosti surovin, tak i na straně poptávky po našich produktech. 

Dohody, které byly uzavřeny, navá-
zaly na dosažení mimořádných hospo-
dářských výsledků v roce 2010. Z pro-

vedených rozborů vyplývá, že rozhodu-
jící podíl na tomto výsledku je dán vněj-
šími vlivy, které nemůže Deza přímo
ovlivnit. Proto i přístup k očekávané
situaci roku 2011 je ze strany vedení
opatrný a uvážlivý. Na
druhé straně je zřejmé, že
základní – garantované
tarifní mzdy a příplatky
nebyly již tři roky valorizo-
vány. Sblížení těchto proti-
chůdných pohledů vyústilo
v kompromisní dohodu. 

Hlavní závěry:
1. Průměrný výdělek ta-

rifně odměňovaných zaměst-
nanců se zvýší z 23 634 Kč na
hodnotu 23 990 Kč.

2. S účinností od 1. 1. 2011
budou navýšeny tarify ve
všech stupních o 1,5 %.

3. Objem poskytovaných
výkonnostních odměn pro diferencova-
nou měsíční motivaci jednotlivých
zaměstnanců bude navýšen o 1,5 %.

4. Příplatek za práci ve ztížených
a zdraví škodlivých podmínkách bude
zvýšen o 0,50 Kč/hod.

5. Příspěvek zaměstnavatele na penzij-
ní připojištění bude zvýšen o 50 Kč/měsíc.

6. Odměna za práci ve svátek dne 24. 12.
bude navýšena o 50 Kč.

V pondělí 10. 1. 2011 byla generálním ředitelem a předsedou představenstva Ing. Zbyňkem Průšou a předsedou odbo-
rů Radimem Přikrylem podepsána kolektivní smlouva Deza, a. s. na rok 2011. Slavnostnímu podpisu předcházela celá
řada jednání mezi zástupci vedení a odborů v průběhu listopadu a prosince 2010.

7. Nově bude poskytnut finanční
příspěvek ženám nastupujícím v souvis-
losti s porodem na mateřskou dovole-
nou ve výši 5 000 Kč z fondu FKSP.

8. Odměna poskytovaná při pracov-
ních výročích v organizaci se zvyšuje
o 400 Kč.

Věřím, že přijaté závěry jsou vyváže-
ným kompromisem, a že dávají předpo-
klad  pro stabilizaci osobních a sociál-
ních nákladů a korektních vztahů mezi
sociálními partnery.

Ing. Ladislav Haiker
Personální ředitel

A N K E T A
Co očekáváte 
od roku 2011?



řadu let na podnikové síti SEID, do
kterého jsou zařazovány anotace nej-
novějších článků a patentů týkající se
naší oblasti zájmu - dehtochemie. Jelikož
jsou veškeré informace tématicky roztří-
děny, umožňuje tento zpravodaj snadno
a rychle sledovat aktuální stav světové-
ho výzkumu a trend vývoje nových
technologií a výrobků. V případě nale-
zení zajímavého odkazu lze přes infor-
mační středisko získat plné znění člán-
ku. Všechny anotace jsou ukládány do
databáze DEHET. Pro usnadnění vyhle-
dávání dřívějších záznamů (retrospekti-
va 25 let), je možné využít softwarový
databázový nástroj, jehož postup použi-
tí je zveřejněn na nástěnce na podni-
kové síti SEID. 

Je jen na každém z nás, co všechno
budeme vědět a kam nás tato znalost
může profesně nasměrovat.

Roman Sívek, odbor výzkumu

VALAŠSKÝ CHEMIK
– vychází jednou mìsíčnì
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T I R Á Ž

Z A  V Y S V Ì D Č E N ÍSPOLEČENSKÝ PLES DEZA ,  a .  s .

Příští číslo 
VALAŠSKÉHO CHEMIKA 

vyjde v úterý 15. února
uzávìrka bude

ve čtvrtek 3. února

Zkoušky způsobilosti Servisní analytické laboratoře

Pan Martin Šindler z hospodářské
správy slaví dnes šedesáté narozeniny.
Blahopřejeme.
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Zkoušek se zúčastnilo 14 laboratoří
z celé ČR. Jednotlivým subjektům byly
rozeslány vzorky, ve kterých bylo třeba

Docenta Vymětala všichni známe
jako zapáleného výzkumníka, debaté-
ra a oponenta, autora  řády patentů
a publikací, vysokoškolského pedago-
ga. Ne všichni však ví, že věda není
jedinou jeho vášní. Tou druhou, pro
něho neméně důležitou, je hudba, a to
především hudba klasická.

A tady to začalo. Když byl v roce
1966 převeden Výzkumný ústav pro
koksochemii tehdejších Urxových
závodů (nyní DEZA, a. s.) z Ostravy
do nově budovaného závodu ve
Valašském Meziříčí, přestěhoval se na
Valašsko i mladý Jan Vymětal. Jenže
brzy mu zde začalo něco chybět.
Vážná hudba. A protože neměl nikdy
daleko od slov k činům, již o dva roky
později založil se svými přáteli kruh
přátel hudby (KPH). Patnáct let byl
předsedou tohoto sdružení. Dlouhá
léta se podílel na dramaturgii koncer-
tů. Pod jeho vedením získal v letech
1999 a 2004 meziříčský KPH právě za
mimořádně kvalitní dramaturgii kon-
certů cenu nadace Českého hudebního
fondu.

Současně v sedmdesátých letech Jan
Vymětal spoluorganizoval v M-klubu
Divadlo hudby. Pro ty později naro-
zené malé vysvětlení - jednalo se o ste-
reofonní gramofonové přehrávání vý-

stanovit obsah benzenu, ethylbenzenu,
toluenu, xylenů, limonenu, pinenu, sty-
renu a tetrachloretenu. V prosinci labo-

ratoř obdržela vyhodnocení svých
měření a s potěšením lze konstatovat, že
vyhověla u všech stanovovaných látek,
přičemž u látek důležitých pro měření
pracovního prostředí našeho podniku
(benzen, toluen, xyleny, ethylbenzen)
měla ze všech laboratoří nejmenší
odchylky od správné hodnoty. 

Testy způsobilosti jsou poměrně
přísné. Například pro benzen byl
správný výsledek 104,1 mikrogramů
ve vzorku. Naše laboratoř naměřila

znamných děl symfonické hudby s od-
borným výkladem jednotlivých skla-
deb. 

Více než 25 let Jan Vymětal muziku
též sám aktivně provozoval jako hous-
lista v komorním orchestru LŠU (li-
dové školy umění), nyní ZUŠ (zá-
kladní umělecké školy). 

Pravidelným pořádáním koncertů už
nemuseli občané Valašského Meziříčí,
milovníci hudby, děti, mládež cestovat
za klasickou hudbou do jiných měst,

Servisní analytická laboratoř se v říjnu účastnila tzv. zkoušek způsobilosti pořádaných Státním zdravotním ústavem Praha. Tyto testy jsou vyžadovány Českým
institutem pro akreditaci jako jedna z podmínek udržení akreditace laboratoře. Tuto akreditaci vyžaduje i Krajská hygienická stanice Zlínského kraje jako nutný
předpoklad pro uznávání výsledků měření pracovního ovzduší v a. s. DEZA.

Cena starosty docentu Vymětalovi

Víte, kam pro informace?

109,9 mikrogramů, což představuje
odchylku 5,6 % od správné hodnoty,
přičemž dolní hranice úspěšnosti byla
82,4 mikrogramů, tedy odchylka 21 %,
horní hranice 137,7 mikrogramů při-
pouštěla odchylku 32 %.

Na těchto měřeních se podílely
Ing. Iva Macková a Pavla Sedláčková.
Za jejich dobrou práci jim patří podě-
kování.

Ing. Josef Král
Servisní analytická laboratoř

Pavla Sedláčková a Iva Macková ze servisní analytické laboratoře se podílely na
zkouškách způsobilosti pořádaných Státním zdravotním ústavem Praha.

Foto Vendula Králová

Vážené zaměstnankyně, zaměstnanci,
dovolujeme si Vás tímto pozvat na SPOLEČENSKÝ PLES pořádaný pod

záštitou vedení  DEZA, a. s.  a ZO OS ECHO.
Ples se bude konat v sobotu 12. 2. 2011 v prostorách Kulturního zařízení (KZ)

města Valašské Meziříčí. 
K tanci budou hrát v hlavním sále DUO CADILLAC, v divadelní kavárně cim-

bálová muzika POLAJKA a v M-klubu bude diskotéka DJ LUBÁNEK.
Program plesu:
19.30 – zahájení
20.00 – program I.A
20.45 – program I.B
22.45 – program II.
24.00 – tombola
03.00 – ukončení
Vstupenky s místenkou se budou prodávat od pondělí 24. 1. do  7. 2. 2011 vždy

od 7.00 do 14.00 hod. v 2. podlaží, č. dveří 225 (sekretariát odborů). Vstupenky
se budou předávat osobně oproti hotovosti. Na telefonické objednávky nebude
brán zřetel!

Cena vstupenky je 250 Kč, je slosovatelná a, mimo jiné, zahrnuje večeři. Večeře
nebude podávána jednotně. Každý si ji vyzvedne sám v průběhu večera. Z důvodů
omezené kapacity KZ budou z počátku prodávány pouze 2 vstupenky na jednoho
zaměstnance. V případě volných míst bude možnost další vstupenky dokoupit
později ve stejném čase.

Cena starosty města Valašské Meziříčí za rok 2010 byla udělena dvěma
občanům. Jedním z nich je Doc. Ing. Jan Vymětal, CSc., bývalý dlouholetý
zaměstnanec naší firmy DEZA, a. s.

Cena starosty města Valašské Meziříčí se uděluje jako morální ocenění,
zpravidla občanům města, za významné počiny zejména v oblasti kulturní,
sportovní,  sociální, vzdělávací,  volnočasových aktivit apod.

poslouchat tuto hudbu „živě“ mohli
i ve svém městě. Mnoha lidem to při-
neslo a přináší hodně radosti. A navíc,
cílenou dlouholetou prací vyrostlo ve
Valašském Meziříčí velmi znalé a kul-
tivované publikum. Koncerty vážné
hudby již více než 40 let k Valaš-
skému Meziříčí neodmyslitelně patří
a pro řadu umělců je naše město pres-
tižní a žádanou štací. Velkou zásluhu
na tom má i Jan Vymětal.    MK

Kiwi řezy
250 g hladké mouky
½ balíčku prášku do pečiva
4 vejce
250 g cukru
10 lžic vlažné vody
10 lžic oleje
asi 6 kiwi (zralejší)
Krém: 1 šlehačka, 2 zakysané smetany,
100 g cukru
Šlehačku ušleháme s cukrem a pak
zamícháme 2 zakysané smetany.
Poleva: 1 vanilkový puding, ½ l vody,
1 dl šťávy z kiwi (nebo celé kiwi rozma-
čkat a dát ho do polevy místo šťávy),
1 lžíce cukru, uvařit puding běžným způ-
sobem.
Žloutky s cukrem utřeme do pěny, přidáme
vlažnou vodu, olej a mouku, smíchanou
s práškem do pečiva, dobře rozmícháme
a nakonec vmícháme sníh z bílků. 
Těsto rozetřeme na vymazaný plech
a pečeme asi 25 – 30 minut v mírně vy-
hřáté troubě. Vychladlý moučník potřeme
krémem, poklademe oloupaným nakráje-
ným kiwi a polijeme ještě teplou (ne hor-
kou) polevou. Necháme uležet.

Podniková technická knihovna zaji-
šťuje kontinuální přísun odborné litera-
tury. V knihovně jsou k dispozici pro
naši firmu nejdůležitější monografie,
knihy a časopisy. Málokdo asi má

možnost a čas pravidelně v knihovně
dostupné informace procházet. Právě
pro usnadnění přístupu k informacím je
vydáván Zpravodaj Dehet, publikovaný
a přístupný v elektronické podobě již
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J A K  J S O U  T U  D L O U H O

N A Š I  N E J M E N Š Í

C O  D O K Á Ž E  S N Í H

PROSINEC 30 let
Burdík Miloslav - provozní laboratoře

1. a 3. provozu
PROSINEC 25 let

Gartus Zdeněk -  provozní údržba 
1. a 3. provozu

Holubcová Jitka - voda a odpady 
Korečko Aleš - voda a odpady
Masařík Karel - energetika
Rudolf Miroslav - provozní údržba 

6. provozu
Škrhla Pavel - provozní údržba 

1. a 3. provozu
Kubáň Josef - odbor řízení 

systému ISO

V Í T Á M E  V Á S
V prosinci nastoupili:
Fedor Pavel - provozní laboratoře
Jurčová Petra - provozní laboratoře

(z MD)
Pavlíčková Lenka - oddělení 

přepravy (z MD)
Rušar Martin - provozní laboratoře
Švrčina Martin - hasičský 

záchranný sbor
Jordán Jaroslav - údržba Organik

Vítáme vás v našem pracovním
kolektivu a přejeme vám hodně 

pracovních úspěchů.

V Ý S T U P Y  P R A C O V N Í K Ù

P O D Ì K O V Á N Í

Prosinec
Dvořáček Jiří - železniční doprava

N A Š I  J U B I L A N T I
V lednu oslaví životní jubileum:

Šindler Martin - hospodářská
správa

Exkurze studentů technických oborů
z ISŠ - COP na provoze benzol DEZA, a. s.

I N Z E R C E

V O L N Ý  Č A S

PRODÁM téměř nové sjezdařské
lyžařské boty zn. Sanmarco, vel. 8, ce-
na 1 000 Kč. Tel. 734 331 199.
PRODÁM byt 3+1 ve Valašském Me-
ziříčí na ul. Obora v cihlovém domě.
Byt je v osobním vlastnictví, 60 m2,
původní stav, nová kuchyňská linka.
Více informací na tel. 777 954 926.

BLAHOPŘEJEME
V lednu oslaví životní jubileum tito
důchodci:
Škorňová Jaroslava - 80 let
Pohořelská Jolana - 75 let
Květák Vladimír - 70 let
Parkán Antonín Otrokovice  - 70 let
Bajarová Marie - 65 let
Stránská Zdenka Otrokovice - 65 let

BOWLING
V pohodové novoroční atmosféře pro-
běhlo první koulení letošního roku. Zú-
častnilo se 15 soutěžících, z toho
4 ženy. Další souboj proběhne ve stře-

O K É N K O  P R O  N A Š E  D Ù C H O D C E
du 26. ledna ve 14. hodin zase na
Sokolské ulici. Přijďte v co největším
počtu udělat něco pro své zdraví.           

Zve P. Bernas.

VZO OS ECHO informuje

Ochránci přírody vydali v prosinci
studánkovou mapu Valašského Meziříčí

O d b o r y / I n f o

V první části exkurze navštívili štěpící
stanice provozu benzol. Zde jim pan
Martin Hadaš detailně popsal vybavení
starého a zčásti nově zrekonstruovaného
velínu. Ve strojovně si žáci prohlédli pneu-
matické regulační ventily a elektrické ser-
voventily regulující množství benzínu do
komor. Na provoze výroby síry je zaujala
i nově vybavená řídící jednotka pro provoz.
Nově přestavěný moderní velín provozu
benzol dal budoucím chemikům v závěru
exkurze možnost porovnání nových a sta-
rých technologií. Moderní měřící a regula-
ční technika s návazností na informační
technologii předčila očekávání studentů,
kteří tak mohli porovnat své teoretické zna-
losti s konkrétním vybavením provozu.

DIVADLO
Čtvrtek 17. února v 19.00 hodin – sál

- Marc Camelotti - MILÁČEK ANNA. 
Komedie, ve které účinkují Martina

Hudečková, Linda Rybová, Vanda Hüb-
nerová, David Prachař, Saša Rašilov. 

Agentura AP-prosper Praha.
Cena 100 Kč/os.

KONCERT
Středa  16. února v 19.30 hodin –

sál - IVAN VOKÁČ - violoncello
VERONIKA BÖHMOVÁ – klavír.

Cena 60 Kč/os.
Přihlášky na odborech, tel. 2192.

HVĚZDÁRNA
ASTRONOMICKÁ
POZOROVÁNÍ

Pondělí – pátek v 18.00 hodin.
Pozorování Měsíce, Jupiteru, hvězd,
dvojhvězd  aj.

Středa 19. ledna v 18.00 hodin -
HUBBLŮV KOSMICKÝ TELE-
SKOP – 20 LET OBJEVŮ.

Přednáška Jiřího Srby, odborného
pracovníka Hvězdárny Valašské Me-
ziříčí, připomene historii tohoto pří-
stroje a jeho nejvýznamnější objevy.
Doplněno počítačovou prezentací s bo-
hatým obrazovým materiálem.

KZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
S - klub

Čtvrtek 20. ledna v 19.30 hodin –
sál - MARTA GERLÍKOVÁ. 

Křest CD …a kdo má čas.Vystoupí
i populární skupina FLERET.

Vstupenky  v Informačním centru -
v Sýpce Valašské Meziříčí.

Středa 9. února v 18.00 hodin –
kaple  - SLAVNOSTNÍ HUDBA
PRO ŽESŤOVÝ KVINTET. 

Od renesance až po současnost.
Účinkují: trubky – Vladimír Zeman,
Ing. Jaromír Kolman * pozoun – Vá-
clav Stodůlka * lesní roh – Michal
Masařík * tuba – Ing. Jiří Urbanec.

Vstupné 50 Kč.
M- klub

Sobota 22. ledna ve 20.00 hodin -
PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA.

Line up: I love 69 popgeju * Like
She * Schwarzprior * Marius Konvoj.

Vstupné 50 Kč.
Čtvrtek 27. ledna v 19.00 hodin  - DI-

VADLO SCHOD - NECH BROUČ-
KA ŽÍT! Vstupné 80 Kč.

Sobota 29. ledna ve 20.00 hodin -
DUKLA VOZOVNA. THE HYDES

Vstupné 90 Kč.
GALERIE KAPLE

Do čtvrtku 3. února  - PETR
STANICKÝ.

Výstava prací vedoucího ateliéru
Designu skla na Univerzitě Tomáše
Bati ve Zlíně. 
po – zavřeno, út - pá - 10 – 17 hod., 
so - ne - 14 – 17 hod.

GALERIE SÝPKA
Galerie I. a II.

Do neděle 6. února  - EDICE 5.
Výstava Ateliéru malby II. při

Fakultě umění Ostravské univerzity.
František Kowolowski, Jiří Kuděla,
Pavla Malinová, Pavel Dvořák, Josef
Mladějovský.
Galerie III.
Stálá expozice

Do července - GRAFICKÁ BA-
LADA. Výstava valašskomeziříčské-
ho rodáka, ak. malíře JOŽKY BARU-
CHA. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Do pondělí 31. ledna - MILAN

ZAJÍC. Průřez tvorbou, obrazy, gra-
fika. Výstava ve vestibulu knihovny.
MUZEUM 
Stálé expozice:
m Sklo a gobelíny - umělecké 

řemeslo a průmysl ve VM.
m Nástropní obrazy ze zámku 

Lešná u Valašského Meziříčí.
m Vůně kávy 

ve Valašském Meziříčí.
m Konšelský nábytek.
m Zámecké pokoje.
m Hračky ze zámku a podzámčí.
m Staré knihy vyprávějí.

Do neděle 23. ledna  - SKLO –
ONDŘEJ STRNADEL.

Výstava uměleckého skla.
Do neděle 30. ledna  - TOČ SE

KOLOVRÁTKU.
Výstava o domácí výrobě textilu na

Valašsku. 
KLUB CESTOVATELŮ

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
Čtvrtek 10. února  - T klub -

EKVÁDOR A GALAPÁGY.
Jiří a Alena Márovi vypráví o napl-

nění dalšího cestovatelského snu
svého syna Jirky upoutaného na inva-
lidní vozík.  

Jiří Mára je autorem čtyř cestopis-
ných knih a dokumentárních filmů,
které si můžete na besedě zakoupit za
zvýhodněné ceny. 

Vstupné dobrovolné.
www.jirkamara.cz

V prosinci odešel do důchodu:
Kadlec Miroslav - údržba Organik
Ing. Ryšánek Pavel - ekonomický

úsek
Vedení akciové společnosti 

Vám děkuje za celoživotní práci 
a do dalších let přeje hodně zdraví 

a osobní spokojenosti.

15. září se Karlovi a Janě Vaculíno-
vým narodil syn Tomáš.
22. prosince se Danielovi a Kamile
Hruškovým narodil syn Jiří.

Rodičům blahopřejeme a dětem 
přejeme úspěšný start do života.

V pátek 10. 12. 2010 odjelo 26 žen z našeho podniku  na třídenní superodpočinkový  pobyt
do balneocentra Flóra v Olomouci. Zde se nás ujali manželé Sovovi. Program, který byl
pro nás vymyšlen, neměl chybu. Od plné relaxace v balneocentru po návštěvu muzea
s průvodcem. Volné chvíle mohly ženy využít k návštěvě předvánočních trhů na Flóře
nebo na náměstích v centru Olomouce. Poděkování patří sociálnímu odboru a. s. Deza.                                  

Za všechny spokojené účastnice Pavla Skalková

V pondělí 29. listopadu 2010 se devět studentů ze třídy M1 Integrované střední
školy – Centra odborné přípravy ve Valašském Meziříčí zúčastnilo exkurze v che-
mickém závodě DEZA, a. s. Prohlídka byla tematicky zaměřena na měřící a regu-
lační techniku. Studenty provázel Ing. Jiří Norek a pan Antonín  Hadaš. 

V budoucnu by studenti ISŠ-COP rádi
navštívili i některé z dalších provozů ve
společnosti DEZA, a. s. Valašské Meziříčí.                      

studenti M1 sk. A

• Z jednoho centimetru napa-
daného sněhu vznikne přibližně
jeden milimetr vody. Litr vody váží
zhruba jeden kilogram, a proto
největší nebezpečí pro střechy
budov nastává, když napadne více
než půl metru sněhové pokrývky.

• Zatímco kubík čerstvého sněhu
váží asi 100 kg, starý mokrý sníh je
až 3krát těžší. Nejtěžší a nejnebez-
pečnější je také sníh, který padá, když se teplota vzduchu pohybuje kolem nuly. Za
jeden jediný den dokáže na horách napadnout až metr sněhu, ve městech zhruba 30 cm.      

Zpracováno podle Dům a bydlení č. 1/2011

P O D Ì K O V Á N Í
Manžel Jindřich Havlát podlehl zákeřné chorobě, i když chtěl žít a vrátit se zpět

do práce - autodopravy podniku Deza, a. s., kde pracoval od svých 20 let a plně se
věnoval autům, které byly jeho koníčkem, a za lidmi, které měl rád.

Děkuji všem za květinové dary. 
Paní doktorce Palátové a sestřičce za péči a pomoc vždy, kdy jsem se na ně obráti-

la, a dík kamarádovi mého manžela Jožinovi (Vlastimil Křenek), který po celou dobu
nemoci manžela navštěvoval, klukům z autodopravy, kteří na něho mysleli a vedení
podniku a odborům Dezy za finanční pomoc.

Děkuji a vzpomínejte na manžela v dobrém. manželka s dětmi

Český svaz ochrán-
ců přírody Valašské
Meziříčí připravil
pro občany města
malý novoroční dá-

rek – v prosinci totiž
vydal mapu studánek

a pramenů na katastru Valašského
Meziříčí a jeho místních částí. Málokdo
by tušil, že jen na území města a jeho
lesů je 24 studánek. Mapový výřez je
ale samozřejmě širší, proto jsme do
mapky doplnili pro úplnost i vodní
zdroje mimo katastr, které se ještě
nacházejí na území zobrazeném ma-
pou. Jde o 16 dalších studánek, celko-
vý počet na mapce je tedy rovných
čtyřicet

Malý formát skládačky (A4) umo-
žnil vytisknout pouze mapku s orienta-
čním zakreslením a seznam studánek
bez dalších bližších údajů. Pro zájem-
ce jsme ale připravili na našem webu
www.ochranci.cz sekci „Studánky na
Valašsku“, kde najdou informace
o celém projektu a seznam všech stu-
dánek z mapky podle čísel s fotografi-
emi, přesnou GPS polohou a dalšími
doplňujícími údaji, které se nám poda-
řilo zjistit. 

Vydání mapky „Studánky a prame-
ny Valašskomeziříčska“ umožnil grant
města Valašské Meziříčí a Minister-
stva životního prostředí ČR. Díky
tomuto grantu jsme zmapovali okolí
města a zdokumentovali všechny nale-
zené vodní zdroje v krajině. Dokumen-
tace pak sloužila jako podklad pro
vytvoření mapky. Kromě toho byly
z prostředků města a MŽP vyčištěny
a zastřešeny tři studánky poblíž turis-
tických a cyklistických stezek. 

Musíme ale důrazně upozornit, že

seznam studánek a pramenů je pouze
statistický a v žádném případě nejsou
všechny vodní zdroje pitné. Spíše
platí, že většina má vodu dosti špatnou
a lidé si ji chodí nabírat jen k několika
málo studánkám. V rámci grantu jsme

nechali provést mikrobiologické roz-
bory vody čtyř známějších studánek
(Černá, Šimůnkova, Brdo I a Brdo II)
a pouze studánka Brdo I vyhověla ve
všech ukazatelích. Protože ale není
k dispozici kompletní rozbor, doporuču-
jeme i vodu z této studánky raději pře-
vařit. Jiří Jurečka, Miroslav Dvorský

ČSOP Val. Meziříčí



ty. Fatra, a. s. se stejně tak snaží rozši-
řovat povědomí o dostupných řešeních
mezi veřejností.

Setkání mikroregionu
Z tohoto důvodu měly společnosti

Fatra, a. s. a Aquatest, a. s. na konci září
2010 možnost prezentovat společná řeše-
ní protipovodňových zábran na valné
hromadě mikroregionu Valašskome-
ziříčsko - Kelečsko. Na setkání se 12 sta-
rosty dotčených obcí a s dalšími předsta-
viteli městského úřadu ve Valašském
Meziříčí byla diskutována problematika
protipovodňových zábran a byla nabíd-
nuta možnost konkrétní spolupráce
včetně rozboru problémů a potřeb jednot-
livých obcí. Přáním firmy Fatra, a. s, která
sama má bolestné zkušenosti s povodně-
mi z let minulých  i z loňského roku, je
přinášet a podporovat taková protipovo-
dňová řešení, která se již v minulosti osvě-
dčila a pomohla v boji s ničivým přírod-
ním živlem, který způsobuje ve střední
Evropě v rámci různých přírodních
katastrof největší škody.

Richard Rothbauer, Fatra, a. s.
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Fóliemi z Fatry proti povodním

Chléb v hlavní roli

Většina z nás má stále na paměti
katastrofální povodně z roku 1997 na
Moravě, či z roku 2002 v Čechách.

Menší povodně, svým rozsahem lokální,
se objevují ve zpravodajství tak často, že
nám již začínají tak trochu splývat.
Můžeme mít pocit, že povodně jsou stále
častější a intenzivnější a dáváme je také
velmi často do souvislosti s nevyváženou
činností člověka. Ta sama o sobě jistě
částečně negativně ovlivňuje klima
a následně vede i k opticky četnějšímu
výskytu povodní či přírodních katastrof
obecně, včetně stále dramatičtějších
následků. Samotný pocit, že se povodně
vyskytují v současné době více než
v minulosti, ale podle mého názoru do
jisté míry souvisí i s daleko rychlejší
dobou, ve které žijeme, s bleskovou
plošnou informovaností o všem, co se
děje okolo nás, a do jisté míry, vzhledem
k množství různorodých zpráv, se kterými
se denně potýkáme, i s naší schopností
zapomínat. Jak už jsme se zmínili, povod-
ním nelze zabránit, ale známe řadu pre-
ventivních opatření. 

Sypané hráze
Jednou ze zajímavých a v praxi více-

krát vyzkoušených možností, jak řešit
provádění preventivních protipovodňo-
vých opatření, je výstavba sypaných
hrází podél vodních toků, které musí být
těsněny vhodným těsnícím prvkem.
V zásadě lze rozdělit sypané hráze na
homogenní, kde je jako těsnění využita
zemina vhodných vlastností. Pokud však
není v dosahu stavby zemník, který
poskytne dostatek vhodné zeminy,
nabízí se velmi elegantní řešení v podobě
heterogenních hrází s návodním těsně-
ním ze syntetických folií. 

Izolace z Fatry 
Společnost Fatra, a. s. Napajedla, před-

ní český zpracovatel plastů v regionu
střední a východní Evropy má pro tyto
aplikace v nabídce hned tři různé druhy
folií na bázi PVC-P a HDPE. První

Povodně v různých podobách a z různých příčin byly v loňském roce tématem, které v rámci České republiky vícekrát napl-
nilo hlavní televizní zpravodajství a úvodní stránky denního tisku. Povodně se však vyskytovaly v minulosti stejně tak jako dnes
a ani do budoucna jim nejsme schopni zabránit. Co však můžeme příznivě ovlivnit, jsou jejich následky. Jsme schopni omezit
na únosnou míru jak ztráty na životech, tak škody na hmotném majetku. 

možností je použití folie Aquaplast 805
(805V, 805/V-F). Primárně je tato folie
určena k provádění hydroizolací zahrad-

ních jezírek, nádrží, rybníků a biotopů.
Folie se vyrábí ve třech základních bar-
vách – antracit, černá a olivově zelená. 

Druhou možností je použití folie
Fatrafol 803, jejíž primární oblast použi-
tí jsou izolace spodních částí staveb proti
zemní vlhkosti, vodě gravitační a tlakové
vodě. Fatrafol 803 se vyrábí standardně
v hnědé, mléčně průsvitné či žlutočerné
(signální) barvě. Obě folie jsou na bázi
PVC-P a mohou tedy být standardně sva-
řovány pomocí horkovzdušného agre-
gátu ve spojích. Folie se kladou na při-
pravený zhutněný a rovný podklad, který
je opatřen separační textilií o gramáži
min. 300 g/m2. Třetím vhodným druhem
folie do těchto aplikací z produkce Fatry,
a. s. je folie EKOTEN 915, která je vyro-
bena z vysokohustotního polyetylenu.
V tomto případě se folie svařuje v přesa-
zích buď pomocí horkého klínu nebo
extruzí. Folie se vyrábějí standardně
v černé barvě. Po provedení kontroly těs-
nosti svarů (v případě provádění dvou-
stopých svarů přetlakem, jinak pomocí
zkušební jehly nebo podtlakového
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zvonu) se izolace zakrývají opět pomocí
separační textilie o gramáži min. 300 g/m2.
Celé izolační souvrství se dále zakrývá
a stabilizuje násypem vhodné zeminy
mocnosti cca 500 mm nebo např. krytem
z tzv. gabionů, kamenů v kleci z oce-
lového pletiva apod.

Protipovodňová opatření
Zmiňovaný postup jsme už vyzkouše-

li na více aplikacích díky partnerství
s projekčními firmami. V roce 2007
navázala společnost Fatra, a. s. spolu-
práci s odbornou inženýrskou, konzul-
tační, poradenskou a projekční firmou
Aquatest, a. s., která se zabývá širokou
problematikou vodního hospodářství,
melioracemi, hydrogeologickými posud-
ky, vodními stavbami atd. Konkrétním
projektem, který tento tým řešil, byla
protipovodňová opatření areálu výrob-
ního závodu firmy SCHOELLER
Křešice, s. r. o. Firma Aquatest, a. s. zde
navrhla celý soubor navzájem se doplňu-
jících opatření od zemních hrází
s návodním těsněním ze syntetických
folií až po další opatření mobilního cha-
rakteru, úpravy na inženýrských sítích
apod. Fólie je v daných aplikacích ob-
vykle na spodní straně utěsněna vhod-
ným zásypem jílu, na horní ploše

(koruně hráze) je fólie stabilizována proti
sesuvu kotvením pomocí trnů a ukonče-
ním v zámku. Na těsnící vrstvu z fólie
Aquaplast 805 byl v tomto konkrétním
případě proveden zemní kryt. 

Fólie slouží desetiletí
Není bez zajímavosti, že v podstatě

shodný princip těsnění byl použit již v
roce 1958 na části sypané hráze vodního
díla Dobšiná na východním Slovensku.
Podle dostupných informací se v tomto

případě jedná dokonce o jednu z prvních
aplikací tohoto druhu v celosvětovém měřít-
ku. Folie zde slouží svému účelu dodnes.

Klíčová partnerství
Samotné rozhodnutí, jaká konkrét-

ní protipovodňová opatření a v jakém
rozsahu mají být použita, musí být
výsledkem vzájemného dialogu
investora a odborné projekční firmy,
specializované na uvedenou proble-
matiku.

Úkolem takové firmy je především
provést investora (stavebníka) celým
složitým procesem od prvních studií,
které variantně nastíní možná řešení
včetně odhadu finanční náročnosti, po
vypracování projektové dokumentace,
konzultace a zpracování požadavků
dotčených orgánů a orgánů státní
správy, až po vypracování projektové
dokumentace pro provedení  stavby
včetně dozorování stavby. V tomto
směru chápe Fatra, a. s. partnerství
s odbornými projekčními firmami
typu Aquatest, a. s. jako klíčová a sna-
ží se je dále rozšiřovat o další subjek-

Dne 19. 10. 2010 proběhl slavnostní křest knížky Chléb v hlavní roli, kterou vydalo nakladatelství Smart Press ve spolupráci se
značkou Penam. Kmotrou knihy byla herečka Lucie Benešová

Penam se rozhodl pro spolupráci na
knížce, protože podporuje vnímání, že
chléb ani pečivo nejsou obyčejná věc.
Naopak, chléb může být i výjimečnou
ingrediencí, jejíž pomocí se dají vykouzlit
úžasné dobroty.  

Na knize se autorsky podílelo několik
dam – Milena Volfová, autorka knihy
a přední česká foodstylistka, Alena Hrb-
ková, fotografka, a Lenka Al-Šaríf
Nettlová, grafička.

Na co se můžete v nové knize těšit?
Poradí vám, jak upéct chleba, houstičky
a ostatní druhy pečiva, ale také vám
nabídne spoustu zajímavých receptů.
Autorka knihy paní Milena Volfová vám
dokáže, že i z chleba lze vytvořit opravdu
originální a chutné pokrmy.

„Je mi velkou ctí, že se mohu stát
kmotrou tak vynikající kuchařky. Již
jsem měla možnost do nové knihy
nahlédnout a těším na to, až recepty
vyzkouším doma s rodinou,“ řekla na
adresu kuchařky její kmotra, známá
herečka Lucie Benešová. 

Věříme, že v nové knize naleznete
spoustu zajímavé inspirace a dobrých rad
pro pohoštění vašich nejmilejších. Kniha

Lucie Benešová, herečka, kmotra knihy, uprostřed Hana Kamińska, ředitelka marketin-
gu Penam, vpravo Milena Volfová, autorka knihy.

Chléb v hlavní roli je dostání ve všech
dobrých knihkupectvích.

Hana Kamińska, PENAM,a. s.


