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Jaká je vaše 
nejoblíbenější kniha?

Ve volných chvílích ráda čtu, nejvíce
detektivky, naposled od Karen Rose-
ové. Mám ráda knihy o historii, ale nevy-
nechám ani zábavné tituly pro ženy.

Dagmar
Křetínská,
odbor 
logistiky

Martin
Rieger,
mistr provozní
údržby 
3. provozu

Rád si přečtu jakoukoliv knihu, která
mě zaujme, ale přednost dám knihám
s historickým zaměřením, především
na templářské období.

Františka
Smetová,
podnikový
archiv

Půjčuji si často knížky z naší odborové
knihovny. Ráda si přečtu romantickou
knížku nebo historickou. Někdy i dob-
rou detektivku. Teď se často a ráda
vracím k pohádkám, které čtu svým
vnoučatům.

Bc. Vít
Smetana,
odbor 
ekonomiky
práce a mezd

Těch oblíbených by bylo určitě více,
například všechny Foglarovky. Ale ta
nej... je určitě sbírka povídek od Oty
Pavla vydaná pod názvem Jak jsem
potkal ryby a ztvárněná ve filmu Zlatí
úhoři. 

Aktuality na úseku ochrany životního
prostředí a řízení kvality v období únor 2011.

Ve dnech 15. – 17. února provedli pracov-
níci ČIŽP Brno hloubkovou třídenní kontrolu
plnění podmínek integrovaného povolení pro
provoz energetika, a to postupně na úseku
ochrana ovzduší, ochrana vod a nakládání
s odpady. Kontrolním orgánem byla stanove-
na dvě drobná nápravná opatření na kompre-
sorovně, zároveň bylo ale konstatováno, že
tato zjištění nejsou považována za porušení
zákona o integrované prevenci. 

Upozornění pro zaměstnance
Telefonní číslo na výrobní dispečink je

2110 nebo 2111. V případě, že není dispečer
na svém pracovišti a voláte na číslo 2110,
hovor se mu automaticky přesměruje na slu-
žební mobil 724 010 621, který má dispečer
vždy u sebe, takže je neustále dostupný. Toto
přesměrování však trvá okolo 1 minuty.

Karel Šolek

Poděkování 
Rád bych využil možnosti a přes stránky

Valašského chemika vyjádřil jako vedoucí
provozu Organik poděkování spolupracov-
níkům výrobny  anthrachinonu a odpověd-
ným technikům provozu Organik za pocho-
pení, zodpovědnost, spolehlivost, pracovní
nasazení a spolupráci při činnostech a pra-
cích, kterými pomáhali zabezpečit v lednu
a v únoru realizaci investičních obnovovacích
prací na výstavbě II. linky anthrachinonu.
Celá výstavba byla totiž prováděna za plného
provozu zbylých třech výrobních linek a v nej-
méně vhodnou klimatickou dobu z pohledu
prováděných prací se zvýšeným rizikem
požáru či výbuchu. Během celého období
výstavby, jak je v tomto období roku obvyklé,
panovaly celodenní mrazy. Toto počasí kladlo
na obsluhu vysoké nároky na zodpovědnost
a pečlivost při plnění úkolů, aby nedošlo ke
vzniku požáru, výbuchu, úrazu či poškození
výrobního zařízení. A to nejen u pracovníků,
kteří vykonávali svoji běžnou pracovní náplň
obsluhy výrobního zařízení, ale i u těch pra-
covníků, kteří zajišťovali v těchto klimatických
podmínkách  neustálý požární dozor při prová-
dění svářečských prací, a byli tedy vystaveni
mrazivému počasí celé 12hodinové směny.

Bohumír Sotorník

Začátek astronomického jara
Slunce vstupuje do znamení Berana dne

21. března v 00 hodin 20 minut SEČ (středo-
evropského času). Nastává jarní rovnoden-
nost, na severní polokouli začíná astrono-
mické jaro. V okamžiku jarní rovnodennosti
Slunce prochází nebeským rovníkem (pře-
chází z jižní polokoule na polokouli severní),
den i noc jsou stejně dlouhé. S přibývající
dobou se délka dne – kdy je Slunce nad obzo-
rem – postupně prodlužuje a noc zkracuje,
a to až do letního slunovratu.

Letní čas v České republice
V roce 2011 se v České republice zavádí

letní čas, a to v neděli 27. března, kdy se ve
2 hodiny středoevropského času (SEČ) posu-
ne časový údaj na třetí hodinu středoevrop-
ského letního času (SELČ). Noc bude tedy
o jednu hodinu kratší.

Výroba na II. lince anthrachinonu obnovena

~~~~~~~~~~~~~~~~~~      Šedesátka žádný věk ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

H l a v n í  t é m a / D e z a  

Když byly v květnu a v červnu loňského roku postupně
uvedeny do provozu  zbylé tři linky po odstranění všech škod
způsobených požárem, nebyla situace, zda obnovit zařízení
druhé linky, dosud vyjasněna. Teprve v průběhu letních
měsíců, po vyřešení způsobu financování obnovy, byly po

výběrovém řízení na dodavatele  zařízení - firmy Prodez, a. s.,
zahájeny projektové a přípravné práce. Do konce roku mimo
projektovou dokumentaci  a objednání výroby potřebného
zařízení, byly provedeny stavební práce spojené se založením

SPUSTILI JSME 
NOVÝ WEB

Informace o nových firemních 
webových stránkách 
a co tomu předcházelo. strana 2

DEZA OČIMA
STUDENTÙ

První odpovědi na dotazy  studentů
1. kola kategorie 
Zvídavý tazatel. strana 2

HLEDÁME MLADÉ
ZEMÌDÌLCE, PEKAŘE,
CHEMIKY
O tom, jak skupina Agrofert 
motivuje žáky základních škol 
ke studiu potřebných oborů. strana 4

stavby kondenzačních komor linky. V průběhu ledna a února
tohoto roku pak byla obnova zařízení dokončena instalací
nových kondenzačních komor, šnekové dopravy a výměníků
tepla. Deza použila při obnově zařízení původní technologii
kondenzace anthrachinonu v kondenzačních komorách. Nové
zařízení bylo však navrženo moderně s využitím zabezpečo-
vacích prvků definovaných současnou legislativou. Insta-
lována byla také drobná technická vylepšení, která, jak dou-
fám, zjednoduší obsluhu a ulehčí pracovníkům čistění kon-
denzačního traktu výrobní linky.  

Uvedením linky do provozu je opět obnovena plná kapaci-
ta výroby anthrachinonu v Otrokovicích. Doufám, že zahájení
výroby přinese všem zainteresovaným pracovníkům zjedno-
dušení práce a zklidnění situace se zásobováním našich zákaz-
níků touto komoditou, neboť uplynulý rok, vlivem výpadku
výroby po více jak tři měsíce, nebyl jednoduchý. 

Na závěr bych velice rád poděkoval všem, kteří se celé akce
zúčastnili, či se na ní podíleli. Jedná se nejen o zaměstnance
provozu Organik, kteří zajišťovali zázemí, ale i o pracovníky
firmy Prodez, a. s., TEOZ s. r. o. či Prokop Incest, a. s.
Pardubice, kteří výstavbu realizovali. Rovněž tak děkuji pra-
covníkům DEZA, a. s. za spolupráci a pomoc při řešení vznik-
lých problémů nejen při přípravě, ale i v době realizace akce
- VÚKCH, investičnímu, ekonomickému a finančnímu odbo-
ru, hasičům  a  pracovníkům zásobování.   

Bohumír Sotorník

Dne 9. března to byl přesně rok, kdy výrobnou anthrachinonu v provoze Organik otřásl v brzkých ranních hodinách  výbuch
doprovázený následným  požárem, který úplně zničil značnou část  výrobního zařízení II. linky anthrachinonu. Přesně po
365 dnech od tohoto mrazivého rána bylo na II. lince v 12.15 hodin obnoveno dávkování anthracenu, a tím i zahájena výroba.

Když ještě Robert hodně malý byl,
na písku si s auty hrál, 

rodičům  vzorně naslouchal.
Ti mu jednou řekli: 

Uč se chlapče moudrým  být, 
jednou bys mohl velkým fárům zavelit.

Do školy on nerad chodil, 
na základce hodně zlobil. 
Za pár let on statný ogar 
ve Valmezu maturoval.

Od malička z pískoviště,  
měl  ta velká auta  rád, 
tak už nechtěl studovat.   

Od studia odstoupil,  
hned  k požárníkům do Urxů nastoupil. 

Byl opravdu chytrý ogar, 
když u ohňů zasahoval. 

Velitelé si toho povšimli, 
na prevenci mu židli nabídli.

Střelbu měl též velmi rád, 
tak začal ve Svazarmu sportovat.

Pistoli vyměnil za brokovnici,
rázem byl myslivcem na Oznici. 

Myslivost je jeho radost, 
o zvěř on má velkou starost. 

Myslivosti  čest a zdar, 
předsedou myslivců se stal.

Protože  výtečným preventistou  
bezpochyby byl, 

před 31 lety velitelské křeslo obsadil.
Hasiče vždy obhajoval,

o požární sport se zasazoval.

Tvrdý  sportovní řád on nastolil, 
aby se hasičský tým vždy prosadil. 

Není dneska soutěže, 
kde  by jeho hasiči nedrželi otěže. 

Už několikrát  bodovali 
a z bedny se na něj usmívali.

Dostalo se mu  velkého uznání, 
kdy se mu jeden hasič na Olympiádě 

v Koreji prohání.
Už u mnoha ohňů velil, 

vždy je jak David Goliáše skolil.  
Dostalo se mu uznání, 

když k hejtmanovi do Zlína dostává
pozvání. 

Hejtman jeho práci pochválil 
a metálem ho ozdobil.

Ani hasičský sbor nelenil, 
a rukama územní ředitelky ho uznáním

odměnil.
Své hasiče má velmi rád,  

každý ho však musí poslouchat.  
Kdo by to do ogara řek,  

v červenci bude hasičem krásných  
čtyřicet let. 

Hodně toho pamatuje 
a je jediným  hasičem, 

který dnes na Deze nejdéle 
u ohně zasahuje.

Celou dobu dodržuje hasičský
a myslivecký řád, 

A ani se nenadál, že má v březnu šedesát. 
Šedesátka, to je věk, 

ale není on starý kmet. 

Nic jiného nám, Roberte, nezbývá, 
jen na tvé zdraví pozvednout  

pohár vína. 
Přejeme ti přesnou mušku, 

když po šedesátce 
do ramena zasadíš pušku. 
Žádný oheň ani pohromu,  

abys ses u hasičů dožil vládou 
3x odloženého důchodu.                                                                   

Hasiči
Robert Skýpala oslavil 12. března 60 let.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Březen 2010

Březen 2011

Leden 2011



Co přináší nový web? V čem jsou ty
změny? Především na nových webových
stránkách najdete aktuální informace.
Svým rozsahem by měly stránky uspo-
kojit každého zájemce o informace
o Deze a z Dezy, ať už se jedná o zákaz-
níka, studenta, občana…Nové webové
stránky přibližují Dezu odborné i široké
veřejnosti jako firmu pevně zakotvenou
ve Valašském Meziříčí. Přinášejí mnoho
zajímavostí a informací o činnosti podni-
ku, o vyráběných produktech, o jejich
užití. Vliv Dezy na životní prostředí, eko-
logickou politiku a podrobné informace
o ekologických investicích najdete ve
složce Deza a ekologie. Složka Služby
a areál nabízí informace o službách pro-
dejního centra, servisní analytické labora-
toře (SEAL), o energetice a hasičském
záchranném sboru podniku. Složka Deza
a region vás seznámí se sponzorskými
aktivitami Dezy nebo vám přiblíží, jak
Deza podporuje mládež. Můžete si též
stáhnout Valašského chemika nebo se
přihlásit k odběru jeho elektronické
verze. Ve složce Lidské zdroje najdou
potřebné informace studenti, zájemci
o zaměstnání, o exkurze, zaměstnanci,
ale též v podsložce věnované klubů
důchodců naši bývalí zaměstnanci.
A tento výčet není zdaleka úplný.

Jaké tedy jsou nové webové stránky
Dezy? Posuďte sami. A pokud budete
mít jakékoliv podněty a připomínky,
neváhejte se ozvat.    Miriam Kallerová
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INFORMACE Z  PODPÙRNÉHO FONDU

Příští číslo 
VALAŠSKÉHO CHEMIKA 

vyjde v úterý 12 dubna
uzávìrka bude

ve čtvrtek 31. března

DEZA očima studentů

Pan Miroslav Pšenica z dioktylftalátu
oslavil 4. března šedesáté narozeniny.
Blahopřejeme.
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Jaké druhy analýz se provádí na spa-
lovně odpadů? Které z těchto parametrů
jsou nejpřísněji hlídané? 

Zmijarová  Kristýna M1
Velmi zjednodušeně: odpady se likvi-

dují spalováním v rotační peci a spaliny
jsou po vyčištění odváděny komínem do
ovzduší. S celým tímto procesem souvisí
i typy a množství analýz prováděných
v laboratoři spalovny odpadů:

1. parametry spalovaných odpadů
důležité pro řízení procesu spalování -

V minulém čísle Valašského chemika jsme vás informovali o projektu Deza
očima studentů. První kategorií projektu je tzv. „Zvídavý tazatel“. Studenti
se ptají na cokoliv, co je v souvislosti s Dezou zajímá, odborníci z Dezy odpo-
vídají. Dotazů je opravdu dost a jistě zajímají odpovědi i vás. Dnes vám tedy
přinášíme první odpovědi na některé dotazy studentů z prvního kola soutěže. 

Spustili jsme nový WEB

spalné teplo, obsah vody, obsah síry,
rtuti, chloru, dusíku, obsah některých
kovů, jako K, Na apod.

2. parametry kontrolující proces čištění
spalin - pH, vodivost, obsah síry, Hg a vy-
braných kovů ve vodách čistírny odpad-
ních vod na spalovně.

3. parametry odpadů produkovaných
spalovnou - škvára a popílek (provádí se
analýza vlastních matric těchto odpadů
a jejich vodných výluhů).

Nejpřísněji jsou sledovány emise do
ovzduší. Ty jsou nepřetržitě monitorovány
v šesti základních parametrech: oxid siřiči-
tý (SO2), oxidy dusíku (NOx), oxid uhel-
natý (CO), prach, těkavé organické látky
(VOC) a chlor (Cl).

Kromě toho probíhá dvakrát ročně
měření emisí autorizovanou laboratoří
v podstatně širším rozsahu.

Jaké máte zabezpečení proti tomu,
aby Vám odpadem neunikla žádná che-
mická látka?

Weiss Aleš  ES1 
DEZA má instalovány nejmodernější

technologie, které zaručují vyčištění
odpadních vod na požadovanou úroveň
definovanou v integrovaném povolení.
Čištění odpadních vod je prováděno ve

O jarních prázdninách ve dnech
11. – 18. února v rámci plnění KS
uspořádal sociální odbor v Itálii –
v Aprice lyžařský výcvik pro děti
zaměstnanců a  lyžařský zájezd pro
rodiče. Ačkoliv počasí letos příliš
nepřálo, děti úspěšně zvládly lyžařský
kurz a všichni si dobře zalyžovali. 

Na základě uzávěrky zveřejňuje Správní komise Svépomocného pod-
půrného fondu zaměstnanců  DEZA, a. s. výsledky hospodaření  s  fina-
nčními  prostředky  fondu v roce 2010.

Tabulka ukazuje čerpání jednotlivých druhů podpor a porovnání
s předchozím rokem.

V letošním roce zůstane členský příspěvek stejný, tj. 40,- Kč.
Valašské Meziříčí dne 2. 3. 2011, Za správní komisi SPF: Markusíková G.

V úterý 1. března byly na adrese
www.deza.cz puštěny nové webové
stránky naší firmy.

Webové stránky jsou odrazem stavu
informačních technologií a doby, kdy
vznikly. Současně s tím, jak se měnila
celá společnost, zvyšovala se celková
informovanost občanů i jejich potřeba
být informováni. A v neposlední řadě se
zlepšila vybavenost domácností počítači,
a tedy i možnost přístupu k informacím.
Vždyť kdo dnes nemá doma počítač
s připojením k internetu? A koho neza-
jímá velká firma v sousedství? Stránky,
které původně sloužily především
odborné veřejnosti, přestaly vyhovovat
jak potřebám samotné firmy, tak veřej-
nosti, ale i obchodním partnerům. Začaly
být zastaralé. Velkou nevýhodou minu-
lých stránek byla velmi špatná možnost
stránky jednoduše a rychle aktualizovat.

A tak před necelým rokem padlo roz-
hodnutí postavit, vytvořit nový firemní
web. Výběrové řízení vyhrála pardubic-
ká firma eBRÁNA, zkušený matador ve
tvorbě internetových prezentací. Po
vyjasnění a sjednocení struktury stránek
jsme se vrhli na přípravu samotných
textů. Dolaďovali jsme jednotlivé pod-
stránky, vášnivě debatovali nad každým
detailem. Na závěr jsme absolvovali ško-
lení přímo v sídle firmy eBRÁNA, aby-
chom mohli hotové stránky sami spravo-
vat a především rychle aktualizovat.

2 stupních. Jedná se  chemické a biolo-
gické čištění. 

Pokud dotaz směřuje k opatřením při
mimořádných stavech či haváriích, pak
by chemická látka stekla do záchytné
jímky, která je nejnižším bodem ochranné
betonové vany, na které stojí každý výrob-
ní provoz. Odpadní vody z těchto jímek
jsou čištěny v provozu chemického čiště-
ní odpadních vod. Dále se chemické
látky nemohou dostat. Jako pojistka je
tady  ještě možnost likvidace na dalším
stupni čištění - na biologické čistírně
odpadních vod.

Jaké jsou podmínky přepravování
surovin na železnicích v cisternách?

Zimek Rostislav  M1 
Deza nevyrábí a ani nedováží takové

látky a suroviny, jejichž přeprava po
železnici by byla zcela zakázána.

Téměř všechny suroviny i zboží, které
Deza přepravuje po železnici v cister-
nách, jsou zařazeny jako tzv. "nebez-
pečné věci" podle mezinárodního předpi-
su RID (Řád pro mezinárodní železniční
přepravu nebezpečných věcí). To zname-
ná, že tyto látky mají  určité nebezpečné
vlastnosti (hořlavost, toxicita, vliv na
životní prostředí a vody atp.). 

Předpis RID tedy upravuje podmínky
pro přepravu tak, aby přeprava byla bez-
pečná. Definována je přesná technická
specifikace železničních cisteren (arma-
tury, těsnění). Určeny jsou podmínky
nakládky a vykládky, podmínky kontrol
a označování cisteren. Kromě toho musí
být samozřejmě splněny mezinárodně
platné přepravní podmínky (technická
specifikace vozů, průvodní doklady). Při
splnění všech uvedených podmínek je
přeprava po železnici povolena. 

Odpovědi na všechny otázky studentů
v kategorii Zvídavý tazatel najdete na
webových stránkách ISŠ-COP www.iss-
copvm.cz a Dezy www.deza.cz.         MK

Dubnové prověrky bezpečnosti práce
B e z p e č n o s t  p r á c e / Z a m ì s t n a n c i

Účelem tohoto příkazu je naplnění
požadavku  § 108 odst. 5 ZP č. 262/
2006 v plném znění.  Zaměstnavatel
je povinen organizovat nejméně jed-
nou v roce prověrky bezpečnosti
a ochrany  zdraví při práci na všech
pracovištích a zařízeních zaměstnava-
tele v dohodě  s odborovou organizací
nebo zástupcem zaměstnanců pro
oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci, prověrkou zjištěné nedostat-
ky odstraňovat a potřebná opatření
investičního charakteru  plánovat a za-
hrnovat do kolektivních smluv.

V zájmu úspěšného provedení prově-
rek, a v souvislosti s tím, se ukládá
všem odborným ředitelům a všem
vedoucím  jednotlivých hospodářských
středisek:

- V průběhu měsíce dubna 2011
zajistit provedení prověrek bezpečnos-
ti  a ochrany zdraví při práci na všech
podřízených  pracovištích DEZA, a. s.. 

- Prověrky provedou dílčí komise,
které  jmenuje příslušný vedoucí hos-
podářského střediska. 
Prověrky budou zaměřeny zejména na: 
� Stavební objekty.
� Dopravní komunikace.
� Průmyslové rozvody, 

potrubní systémy. 
� Dopravní prostředky. 
� Elektrická zařízení, budovy.
� Vyhrazená technická zařízení. 
� Kontrolu správnosti značení 

a aktualizace bezpečnostních 
značek dle NV č. 11/2002 Sb. 

� Kontrolu emisí  fyzikálních 
a chemických škodlivin 
na  pracovištích a jejich  
provozních úniků. 

� Pracovní dobu a přestávky v práci.  
� Úroveň péče o bezpečnost 

a ochranu zdraví pracovníků. 
� Dodržování zákazu práce přesčas 

na rizikových  pracovištích 
a v kontrolovaných pásmech.

� Poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků.

Na úseku bezpečnosti  a ochrany   zdraví   při   práci  je  měsíc   duben  vyhlášen
"MĚSÍCEM BEZPEČNOSTI PRÁCE".

� Pravidelné převlékání pracovních
oděvů, jejich čištění a praní.

� Kontrolu dodržování zákazu 
požívání alkoholických  nápojů 
a jiných návykových látek.

� Poskytování ochranných nápojů 
dle NV č. 361/2007 Sb., 
zajištění pitné vody  apod.

� Kontrolu vybavenosti lékárniček 
předepsanými léčivy 
dle příslušných směrnic.

� Kontrolu aktualizace vnitřních 
předpisů: pracovní instrukce, 
technologický reglement,  
bezpečnostní a požární předpisy, 
vnitřní havarijní plány výroben 
a aktualizace  analýzy rizik 
v přímé souvislosti s pracovními 
úrazy a mimořádnými provozními 
stavy  za rok 2010.
Na závěr prověrek zpracuje každá

dílčí prověrková komise souhrnnou
zprávu, ve které vyhodnotí průběh
a výsledky prověrky. Zpracovanou
zprávu předložit na oddělení bez-
pečnosti a hygieny práce v termínu do
30. dubna 2011. 

Zprávu je nutné dodat v písemné
formě a elektronicky vyplnit tabulky.
Oddělení řízení systémů ISO - bez-
pečnostní technik zpracuje zprávy
jednotlivých dílčích prověrkových
komisí a zajistí vypracování návrhu
souhrnné podnikové zprávy, kterou
předloží k projednání podnikové ko-
misi do 31. května 2011.

Předseda podnikové komise předlo-
ží souhrnnou zprávu projednanou
v podnikové komisi DEZA, a. s.
a podnikové  radě v termínu do
20. června 2011.

Podrobné informace o způsobu pro-
vedení prověrek, o dokumentaci, o za-
jištění požadovaných podmínek, jme-
nování komisí a zpracování výsledků
veřejných prověrek najdete na Seidu,
ve složce Valašský chemik.

Josef Kubáň
bezpečnostní technik

Dnem 1. ledna 2011 nabyl účinnosti
zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s úspor-
nými opatřeními v působnosti Minister-
stva práce a sociálních věcí. Tímto záko-
nem se mění mimo jiné i zákon o nemo-
cenském pojištění, zákoník práce a zákon
o pojistném na sociální zabezpečení.

Nejdůležitější změnou v oblasti nemo-
cenského pojištění, která se přímo
dotýká zaměstnanců je, že se dosavadní
období prvních 14 kalendářních dnů
trvání dočasné pracovní neschopnosti
nebo karantény, za které poskytuje
zaměstnavatel náhradu mzdy, prodlužu-
je o jeden týden, tj.  na 21 kalendářních
dnů. Nemocenská, kterou vyplácí
Okresní správa sociálního zabezpečení
tak přísluší až od 22. kalendářního dne.

Platnost této změny je tříletá a  měla
by končit  31. 12. 2013.

Ostatní podmínky pro poskytování
náhrady mzdy se nemění. Nadále platí,
že za první 3 pracovní směny (nejvýše
však 24 neodpracovaných hodin z roz-
vržených směn) náhrada nepřísluší, pak
náhrada náleží za pracovní směny za-
městnance a zaměstnavatel má možnost
kontrolovat dodržování léčebného reži-
mu nemocného zaměstnance.

Přechodná ustanovení řeší situace,
kdy nemoci přecházely z r. 2010
a pokračovaly do r. 2011.

V těchto případech se postupuje podle
pravidel platných do 31. 12. 2010. To
znamená, že se náhrada mzdy poskytla
do 14 kalendářních dnů a od 15. kalen-
dářního dne se vyplácí nemocenská.

Detailní postup výpočtu výše náhrady
mzdy i nemocenské  je velmi složitý, je
možno si jej vyhledat např. na stránkách
www.mpsv.cz – kalkulačka pro výpočet
v roce 2011.

Znovu bych ještě připomněla, že při
delších pracovních neschopnostech, kdy
nemocenskou za celý měsíc vyplácí Okres-
ní správa sociálního zabezpečení, není
z čeho provést srážky ze mzdy. U nás se
jedná zejména o příspěvek na penzijní
připojištění, pojištění, půjčku nebo srážku
za nákup v kantýně „na kartu“.

Závěrem si lze přát, abychom byli
všichni zdraví a  vůbec se problematikou
nemocenské nemuseli zabývat.

M. Zátopová,  mzdová účtárna

V minulém čísle Valašského chemika
byl ve článku Fotosoutěž na ftalu  na
straně 4 jako autor fotografie, která
obsadila 5. místo, mylně uveden Ivan
Hrabovský. Skutečným autorem této
fotografie je Pavel Sobotka. 
Za vzniklou chybu se oběma fotogra-
fům omlouváme. Redakce
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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

N a b í d k y  D i a k o n i e

BŘEZEN 25 let
Schwager Miroslav - naftalen

V Í T Á M E  V Á S
V únoru nastoupili:

Janečková Martina - OŘ ISO 
(z MD)

Polášek Jakub - kvalifikační rozvoj
Červenková Martina - laboratoř

Organik (z MD)
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
Únor

Konvičný Josef - energetika

N A Š I  J U B I L A N T I
V březnu oslaví životní jubileum:
Pšenica Miroslav - dioktylftalát
Steiner Jaroslav - provozní laboratoře

1. – 3. provozu
Lajgot Ladislav - provozní údržba 

1. – 3. provozu
Chromek Jaroslav - dehet
Ing. Křenek Ladislav - benzol

Jubilantům blahopřejeme.

Studenti chemických oborů
navštívili společnost DEZA, a. s.

T o u l a v ý  n á p r s t e k
Odbor klubu čes-
kých turistů pořádá
v sobotu 9. dubna
XVIII. ročník
VÝSTUPU NA MALOU LHOTU
OKOLÍM VALAŠSKÉHO MEZIŘÍ
ČÍ A 1. LETOŠNÍ VYCHÁZKU
"ZA TOULAVÝM NÁPRSTKEM" .

Start je samostatný, trasa a způsob
dopravy individuální. Cíl je v restaura-
ci Pod dubem na Malé Lhotě v době od
11 do 14 hodin. Možnost občerstvení.
(Akce pro rodiče s dětmi).

Odbor KČT při TJ Valašské Meziří-
čí zve širokou veřejnost, především
děti a mládež na procházku jarní
přírodou.

BLAHOPŘEJEME
V březnu oslaví životní jubileum
tito důchodci:
Šebestová Anna - 85 let
Skýpalová Ludmila - 85 let
Hradilová Marie - 85 let
Adamec Stanislav - 80 let
Ing. Krupička Josef - 80 let
Sobek Josef - 80 let
PhDr. Šustek Lubomír - 75 let
Segeťová Blažena - 65 let
Matocha František - 65 let
Ing. Bezděk Jiří - 65 let
Podešva Pavel - 60 let

BOWLING
Únorového koulení se zúčastnilo 16 hrá-
čů. POZOR ZMĚNA - příští koulení
bude ve středu 23. března ve 14 hodin
U klokana na koupališti. Zajištěny jsou
4 dráhy. Přijďte všichni kdo máte rádi
pohyb.                      Zve Pavel Bernas.

KUŽELKY
Dne 18. 2. 2011 se sešli důchodci
opět v kuželně. Tentokrát jsme začí-
nali jen na dvou dráhách, a to byl asi
důvod, proč se nás sešlo málo, ale
došli jen samí kvalitní hráči jako
Franta Wünsch. Čím víc pil pivo, tím

O K É N K O  P R O  N A Š E  D Ù C H O D C E
víc ohrožoval soupeře. Škoda, že
jsme museli končit. A dopadlo to tak,
že za ženy zvítězila Zdena Sehnalová.
Jako jediná hráčka měla 359 bodů
a za muže vítězem se stal Pavel Heidler
se 478 body, Beda Martinek měl
467 bodů, a zázrakem mezi první se opět
vypracoval Lojza Filip se 427 body.
Další setkání v kuželně bude v pon-
dělí 28. března ve 14 hodin. Budou
všechny čtyři dráhy. Všichni, co při-
jdou, si zahrají i pivo vypijí, což
k takovému sportu patří.

Mirek Hlavatý.
TURISTIKA 

Letošní první výšlap bude ve čtvrtek
7. dubna do Velkých Karlovic, aby-
chom se podívali, jak se změnila
Kyčerka a její okolí. Odjezd z nádra-
ží ČD 7.09 hodin. Pokud máte zájem
dodržet tradici první jarní vycházky
na Javorník, máme pro "skalní" ještě
nabídku na čtvrtek 31. března.
Odjezd z nádraží ČD v 9.15 hodin.

KULTURA
Paní Pokorná přijímá na tel. 732 972 943
přihlášky na "VŠECHNOPARTIČ-
KU KARLA ŠÍPA" - zábavný program
Karla Šípa a jeho hosta Josefa Náhlov-
ského – středa 13. dubna v 19.00 hodin
v KZ. Cena pro člena KD je 150 Kč,
rodinný příslušník 250 Kč.

ZÁJEZD
Dne 25. - 26. 5. 2011 se uskuteční
dvoudenní zájezd na Slovensko - Tr-
nava, Modrá, Bratislava.  První zasta-
vení bude v Trnavě, kde si prohlédne-
me starobylé město a kostely,  druhé
zastavení bude na hradě Červený
Kameń. Noc strávíme v městě Modrá
a druhý den pojedeme do Bratislavy.
Celkový program se ještě upřesní.
Cena zájezdu bude pro členy klubu
důchodců 650 Kč a pro rodinného příslu-
šníka 950 Kč. V ceně je zahrnuta cesta,
nocleh, snídaně, pojištění a vstupy na
hrad, do muzea atd. Bližší informace
vyjdou v příštím chemiku. Přihlášky
a peníze přijímá Mirek Hlavatý, Sokol-
ská 1088, tel. 776 141 082.

Za výbor klubu důchodců 
Mirek Hlavatý.

VZPOMÍNKA
26. února zemřela paní Blažena Pa-
látová ve věku 56 let.
2. března zemřel Ing. Stanislav
Fojtík ve věku nedožitých 70 let.

Čest jejich památce.

VZO OS ECHO informuje
O d b o r y / I n f o

Jednalo se o další detailní seznámení
budoucích chemiků s konkrétními provo-
zy společnosti. ISŠ-COP dlouhodobě
spolupracuje s tímto chemickým podni-
kem, v současné době se jedná o projekt
s názvem „DEZA očima studentů“, díky
kterému se žákům ISŠ-COP otevírají
nové možnosti zhlédnout různé provozy
této společnosti. 

V laboratořích vodního hospodářství
seznámila paní Anna  Lenhardová stu-
denty s provozními analýzami jako např.
CHSK, BSK, měření vodivosti a pH, roz-
pustných a nerozpustných látek, železa,
dusičnanů a dusitanů. Některé z těchto
analýz již studenti prováděli ve výuce
odborného výcviku. Jiné z předvedených
analýz však doposud neznali, jednalo se
např. o stanovení pyridinů, kyanidů, siro-
vodíku, fenolů, čpavku a stanovení

KONCERT
Středa  6. dubna v 19.30 hodin - sál

– KONCERT. LUKÁŠ KLÁNSKÝ –
klavír, JAN SOUČEK – hoboj.

Cena: 60 Kč/os.
POHÁDKA

Sobota 9. dubna v 16.00 hodin -
KDYŽ JDE KŮZLE OTEVŔÍT.
Jan Vodňanský, Pavel Polák. Hravé diva-
dlo Brno. Divadelní inscenace vznikla na
motivy známé pohádky o chytrých kůzla-
tech  a vlkovi.                       Cena: 40 Kč/os.

DIVADLO
Čtvrtek 14. dubna v 19.00 hodin – sál

- RŮŽE PRO ALGERON.
Daniel Keyes.  Divadelní spolek Kašpar
Praha. Nejúspěšnější inscenace spolku
Kašpar umí rozesmát i dojmout. Příběh
dementního muže, který chce být chytrý.
Účinkují: Jan Potměšil, Eva Elsnerová,
Barbara Lukešová, Tomáš Karger, Petr
Lněnička, Lukáš Jůza, František Kreuz-
mann. Cena: 100 Kč/os.

Úterý 19. dubna v 19.00 hodin –
M-klub – MARYŠA.
Odbory zakoupily vstupenky do M-klubu
na novou hru divadla Schod – Maryša,
vdova Vávrova. Přihlášky na všechny
akce na odborech od 4. 4. 2011, tel. 2192.

POZNÁVACÍ ZÁJEZD 
PO JIŽNÍM SLOVENSKU 

A SEVERNÍM MAĎARSKU
Termín 18. – 22. května 2011
Program zájezdu:
1. den Kremnica - zámek, mincovní muze-
um, historické centrum, Banská Štiavnica –
hornické muzeum, zámek, prohlídka města

17. prosince se Jaroslavovi a Lence
Vykopalovým narodila dcera Nelli.
3. února se Petrovi a Alici Knápkovým
narodil syn Pavel.
22. února se Daliborovi Talašovi a Janě
Juříkové narodila dcera Viktorie.

Rodičům blahopřejeme a dětem 
přejeme úspěšný start do života.

Dne 18. 1. 2011 se 19 studentů druhého a třetího ročníku oboru chemik operátor
Integrované střední školy – Centra odborné přípravy ve Valašském Meziříčí
zúčastnilo exkurze v laboratořích vodního hospodářství a spalovny.

nahlédnout průzorem přímo do rotační
spalovací pece. Tento zážitek okomento-
vali slovy: „Konečně víme, jak vypadá
peklo“. V závěru exkurze si prohlédli
i velín provozu nové spalovny. 

Marcela Norková  

P O D Ì K O V Á N Í
Děkujeme a. s. DEZA a bývalým spo-
lupracovníkům za projevenou soustrast
a květinové dary při úmrtí našeho
drahého JAROSLAVA MOJŽÍŠKA.

Zarmoucená rodina

Ing. Ladislav Křenek z benzolky oslaví
31. března padesáté narozeniny.
Blahopřejeme.

těžkých kovů. S podobným typem analýz
se setkali i v laboratořích spalovny. Na
provozu nové spalovny měli možnost

2. den rekreační oblast Počůvadlo, pěšky na
Sitno – nejvyšší horu Štiavnických vrchů,
Sv. Anton, zámek Antol a botanická zahrada,
v případě volného času výšlap na Golgotu
3. den Štúrovo, pěšky přes Dunaj do
Ostřihomi, Ostřihom – město, katedrála,
koupání v termálech, Visegrad – prohlíd-
ka hradu, Velký Meder - ubytování
4. den Gabčíkovo – exkurze a okružní
dvouhodinová plavba lodí, Gyor – pro-
hlídka města, Velký Meder – večerní kou-
pání v termálech, nocleh
5. den ráno odjezd směr VM, cestou zpět
návštěva Piešťan a Čachtic, možnost pro-
hlídky Bojnice – zámek, Rajecká Lesná –
betlém
V ceně zájezdu je ubytování v hotelu ve
dvoulůžkových pokojích s polopenzí,
exkurze v Gabčíkovu a plavba lodí,
cestovní pojištění. Cena nezahrnuje
vstupy do zámků a muzeí, vstup do termálů. 
Cena pro člena odborů a rodinného přís-
lušníka 4 500 Kč. Nečlen zaplatí  5 800 Kč.
Přihlášky od 15. 3. na odborech u paní
D. Gruberové, tel. 2192.

Sobota 12. února byla pro Dezu
a její odborovou organizaci význam-
ným dnem.

Ve všech prostorách zámku Žerotínů
– od M - klubu až po salonek za vel-
kým sálem - proběhl tradiční společen-
ský ples společnosti DEZA, a. s.  

Doprovodný program byl pestroba-
revný -  několika vystoupeními během
večera návštěvníky potěšila taneční
škola B-Dance, dvakrát vystoupila
atraktivní kouzelnice a letos poprvé
měli svůj program i návštěvníci disko-
téky - v M - klubu - svou improvizační
show předvedla meziříčská divadelní
skupina Valouny. 

Ples byl mírně poznamenán menší
účastí, která byla způsobena jednak
kolizí termínu s jarními prázdninami,
a také zřejmě klesajícím zájmem o tento
druh zábavy obecně – méně tancechti-
vých přišlo letos i na jiné tradiční plesy. 

Na druhou stranu měl tento fakt i svá
pozitiva – tanečníci měli dost prostoru,
u barů nebyly fronty a jako vždy boha-
tá tombola se rozdělila mezi méně lidí. 

Organizace plesu byla už tradičně
plně v režii odborů, největší kus práce
odvedl Michal Sváček. Deza na ples
přispěla finančně a darovala i řádku
cen do tomboly.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na
pořádání této významné společenské
události, všem, kteří přispěli do tombo-
ly a hlavně těm, kteří si našli na ples
cestu a přišli se pobavit. Radim Přikryl

Velký Meder-Čalovo

Deza pořádala ples

S o c i á l n í  o d b o r / I n f o

Sociální odbor opět zajistil osvědče-
ný víkendový rehabilitační pobyt na
Slovensku - ve Velkém Mederu  pro své
zaměstnance i rodinné příslušníky
(manžel, manželka, druh, družka). 

Tento rekreační komplex má teplotu
termální vody mezi  27°- 38°C  a je
vhodný pro léčení onemocnění kloubů,
páteře a svalstva.

Termín:  6. – 8. 5. 2010  (pá – ne) 
Pouze jeden autobus pro 48 lidí.
CENA: zaměstnanec:         1 600 Kč,
rodinný příslušník:             2 000 Kč,
Odboráři + rodinní příslušníci: 

mínus 150 Kč.
Platba v hl. pokladně do 15. 4. 2011.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 
2x ubytování ve dvoulůžkových
pokojích v hotelu Orchidea (nadstan-
dartně vybavený hotel přímo před
vstupem do Thermalparku), polopen-
zi,vstup do bazénu, lázeňský popla-
tek, pojištění léčebných výloh..
Zájemci hlaste se na soc. odboru od
15. 3. do 28. 3. 2011 u paní Skřičí-
kové na tel. 2704. Seznam bude vy-
věšen 31. 3. 2011.
Storno zájezdu je po platbě v hlavní
pokladně možné jen ze závažných
důvodů (nemoc).

I N Z E R C E
KOUPÍM starší střešní nosič (ne
hagusy) na Peugeot 106, 5dveřový,
r.v.1997. Tel. 605 905 138. 
PRODÁM nové senzorové světlo (světlo
s čidlem pohybu) za Kč 500 Kč (původní
cena 1 100 Kč). Tel. 605 905 138.
PRONAJMU třípokojový byt na
Křižné, 1. patro, zděný, samostatné
plyn. topení, lodžie. Volný ihned, cena
dohodou. Tel. 725 280 884. 
NAUČÍM, doučím němčinu, připra-
vím k maturitě, přijímacím zkouškám.
Tel. 737 665 084, 571 692 716. 

DIAKONIE ROZŠIŘUJE
NABÍDKU MASÁŽÍ 
PRO VEŘEJNOST

Diakone ČCE – středisko ve Va-
lašském Meziříčí rozšiřuje nabídku
klasických (finských) masáží pro širo-
kou veřejnost za přijatelné ceny. Ještě
v minulém roce byla tato činnost
nabízena jen klientům služeb, které
středisko provozuje.  V nedávné době
byl však tým masérů rozšířen a je tak
možné, aby na masáže přišel kdokoliv.
Činnost probíhá v určené dny přímo
v budově Diakonie. Maséři mohou
dorazit i do domácnosti, ale jen v přípa-
dě, že se jedná o masáž šíje pro seniora.

Provozní doba masáží je ve středu
od 7.00 do 12.00 a ve čtvrtek od 14.00
do 15.00. Vždy je nutné objednat se
předem na níže uvedených kontaktech.

Organizace dále nabízí následující
služby pro seniory a lidi se zdravotním
postižením: denní stacionář, osobní
asistenci, ošetřovatelskou službu,
pečovatelskou službu, sociálně aktivi-
zační služby. Většina služeb má vol-
nou kapacitu. 
Kontaktní údaje: Diakonie ČCE – stře-
disko ve Valašském Meziříčí, Vrbenská
803; tel. 571 612 466, mobil 737 966
347; www.diakonievm.cz

Zbyněk Prný

ACH, TA PAMĚŤ!
Zapomínáte? Zapomínáte čím dál tím
víc? Každý člověk občas na něco zapo-
mene. Přesto není dobré mávnout nad
problémy s pamětí rukou se slovy:
„V mém věku už je to normální.“
Poruchy paměti, které překračují urči-
tou hranici, nejsou normální v žádném
věku. Poruchy paměti jsou také prvot-
ním signálem různých nemocí, z nichž
nejznámější je asi Alzheimerova choro-
ba. Pokud pozorujete vy nebo vaše
okolí, že zapomínáte stále častěji, pak
můžete využít naší nabídky. Diakonie
ČCE nabízí nově TESTY PAMĚTI.
Tyto testy paměti vám napoví, zda je
vaše „zapomínání“ v normě nebo by
bylo dobré vyhledat odbornou pomoc. 
Test paměti je zdarma. Je určen lidem
zhruba od 50 let a výše. Testy provádí
vyškolená pracovnice. Je třeba se pře-
dem objednat na tel.: 777 809 164. 

Jitka Bajzová, DiS.



kých škol v prostředí společnosti Synthe-
sia a jejich následný přechod na pozice
specialistů nebo řídících pracovníků.
Asistentský program je určen vybraným
absolventům VŠ. Výběrové řízení je zpra-
vidla dvoukolové a jednou z jeho částí je
i testování anglického jazyka. Každému,
kdo ve výběrovém řízení uspěje, je přiřa-
zen odborný garant, který o asistenta po
dobu 10 měsíců „pečuje“ a vypracuje pro
něho individuální plán v závislosti na jeho
předpokládaném cílovém uplatnění ve
společnosti. 

V průběhu programu se účastníci
seznámí s činnostmi výrobních a obchod-
ních oddělení,  pracovně-právní legislati-
vou, projektovým řízením atd., což
umožňuje poznat jednotlivé a navzájem
propojené procesy a navázat osobní kon-
takty, které by asistentům měly v budouc-
nu usnadnit komunikaci uvnitř firmy.
V neposlední řadě se asistenti účastní
i vzdělávání. Připravena je pro ně pestrá
nabídka vzdělávacích kurzů. Na konci
asistentského programu následuje závěre-
čné vyhodnocení a setkání s vedením
společnosti, během kterého dojde ke spe-
cifikaci podmínek po skončení programu
a rozhodnutí o cílovém zařazení asistenta.
Zájem o tento program je každoročně
poměrně velký. Jen v loňském roce proje-
vilo zájem o přijetí do programu téměř
100 absolventů VŠ. 

Redakce AGF Magazínu
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Hledáme mladé zemědělce, pekaře a chemiky...

Tuto situaci navíc zhoršuje fakt, že
mladí lidé v současné době upřednostňují
humanitní vzdělání namísto technického.
Primárně se proto skupina Agrofert snaží
již na základních školách žáky motivovat a
podněcovat jejich zájem o kýžené obory
v zemědělství, pekařství či chemii. Jed-
notlivé chemické společnosti například
každoročně pořádají odborné soutěže na
vybraných základních školách, prezentují
na těchto školách žákům výhody budou-
cího zaměstnání v daném oboru s cílem
nalézt ty nejlepší žáky a zprostředkovat
jim studium na odborných středních ško-
lách a učilištích. Spolupráce Skupiny
Agrofert pokračuje i na středních školách,
odborných učilištích a vysokých školách,
kde jednotlivé společnosti nabízí brigády,
exkurze či stáže a vybírají si zde nejlepší
absolventy, kterým nabízí perspektivní
zaměstnání. 

Péče o budoucí zaměstnance jejich
nástupem do společností nekončí. Připra-
veny jsou například absolventské progra-
my, které mají za úkol mladé zaměstnance
seznámit s chodem celé firmy a interním
pracovním procesem.  Novým zaměstnan-
cům je také zpravidla nabízena možnost
rozšíření jejich odbornosti o další dílčí
kvalifikace. 

Mladí zemědělci
Jedním z příkladů této spolupráce je

AGROFERT HOLDING, a. s., který ve
spolupráci se Střední zemědělskou školou
Benešov hledá jako její partner mladé
talentované žáky pro studium na této
škole. Za tímto účelem byla vyhlášena
soutěž pro všechny deváťáky založená
převážně na znalostech biologie. Všichni
účastníci soutěže budou pozváni na den
otevřených dveří této partnerské školy a ti
nejlepší budou následně vybráni ke studiu.
AGROFERT HOLDING, a. s., považuje
tuto školu za jednu z páteřních škol v seg-
mentu zemědělství, a proto se bude na
odborném rozvoji studentů podílet formou
přednášek, prezentací, nabídkou brigád
a praxí v zemědělských podnicích Sku-
piny Agrofert a nejlepším absolventům
jednotlivých oborů poté nabídne možnost
zaměstnání. 

Chemik roku Pardubicka a Litoměřicka
Deváťáci, nechcete studovat chemii?

Chemie je cool ! A navíc – může za to být
zimní zájezd na hory! Nebo notebook!
Mobilní telefon! Digitální fotoaparát!
Stačí, aby se vaše škola přihlásila do sou-
těže Chemik roku Pardubicka či Lito-

V poslední době si stále více zaměstnavatelů dělá obavy o budoucí personální zajištění svých společností. Důvodem je
nedostatek kvalitních odborníků a malý zájem o obory, jako jsou například pekaři, chemici či zemědělci. V současné
době je průměrný věk na těchto odborných pozicích, ať už v chemičkách, zemědělských podnicích či pekařských závo-
dech, zhruba 48 let a více. 

měřicka. S takovou výzvou se obrací na
žáky posledních ročníků základních škol
například společnosti Lovochemie,
Synthesia, Střední odborná škola technic-
ká a zahradnická v Lovosicích nebo
Střední průmyslová škola chemická
v Pardubicích. Středním školám totiž
chybějí studenti v oboru aplikovaná che-
mie. Lovosickým a pardubickým továr-
nám, které se zabývají chemií, zase odbor-
níků ubývá. Proto přišli na nápad, jak při-
lákat pozornost k chemii. „Myšlenku jsme
převzali od kolegů v Pardubickém kraji,
kde se osvědčila. Také tam měla střední
škola potíže se studenty, ale po dvou třech
letech jich výrazně přibylo,“ upozornil
personální ředitel Lovochemie Lovosice
Vladislav Smrž. Nápad vznikl v Synthesii
již koncem roku 2007 a loni v listopadu byl
v Pardubicích vyhlášen již 4. ročník této
soutěže. V hodinách chemie v 9. třídách
probíhají soutěže, které zpravidla sestávají
ze dvou částí: testu, ve kterém žáci odpo-
vídají na otázky z oblasti chemie a z volné
části, ve které žáci napíší krátkou esej na
dané téma týkající se chemie. Záštitu nad
soutěží převzala v Pardubicích Ing. Jana
Pernicová, členka rady Pardubického
kraje a města Pardubice. „Soutěž má moti-
vovat žáky k zájmu o studium chemie

a ukázat jim chemii jako obor, který má
v Pardubicích svou tradici, je atraktivní
a má v našem kraji bohaté uplatnění“,
uvedla Ing. Miroslava Katzerová, ředitel-
ka střední průmyslové školy chemické,
která je hlavním iniciátorem této soutěže,
a dodala: „Chceme žákům ukázat, že che-
mie není jen biflování vzorečků, ale že to
může být i zábava. Chemie je všude kolem
nás“. To, že je dnes chemie lukrativním
a žádaným oborem, potvrzuje také perso-
nální ředitelka Synthesie, Bc. Jaroslava
Doležalová: „Mohu jen potvrdit, že che-
miků je čím dál tím méně a každého
odborníka vítáme s otevřenou náručí.“

Spolupráce se SŠ a VŠ probíhá v che-
mických společnostech rovněž formou
exkurzí. 

Velká a malá chemická olympiáda 
Již více než 20 let Precheza spolupo-

řádá a sponzoruje Velkou a malou che-
mickou olympiádu neboli klání mladých
chemiků ze základních škol a nižších
stupňů osmiletých gymnázií. Nápad
uspořádat olympiádu vznikl z aktivity
učitelů a jejím cílem je zvýšit zájem stu-
dentů o chemii. Výkony nejlepších che-
miků oceňuje porota hodnotnými cena-

AGROFERT HOLDING

mi, mezi nimiž nechybí digitální fotoa-
parát, moderní elektronika nebo odborné
knížky. 

Loni poprvé byla Prechezou oceněna
nejzajímavější diplomová práce Fakulty
chemicko-technologické Univerzity v Par-
dubicích. Při výběru diplomových prací
byla hodnocena aktuálnost a technické
řešení problematiky, dopady do praxe
a společenská prospěšnost řešení, ekolo-

gický přístup, úprava a zpracování práce,
obhajoba a prezentace výsledků včetně
studijních výsledků studenta a jeho
výsledky při státní závěrečné zkoušce.
Ocenění poskytnuté společností Precheza
bude jistě vhodnou motivací pro další
nadějné chemické inženýry.

Stipendijní program pro pekaře
S aktivitami spojenými se zajištěním

budoucích zaměstnanců nezůstává pozadu
ani společnost Penam. Impulzem ke spo-
lupráci se středními školami bylo v roce
2008 doporučení Ing. Kurčíka, generál-
ního ředitele Penamu, na možnost těsnější
vazby na Vyšší odbornou školu ekono-
mických studií a Střední průmyslovou
školu potravinářských technologií v Praze.
Od tohoto roku je společnost Penam pre-
zentována na dnech otevřených dveří, kte-
rých se účastní nejen studenti, ale i jejich
rodiče, a rovněž byl zahájen stipendijní

program pro studenty SŠ a VOŠ, k jehož
výhodám patří nejen finanční stipendijní
podpora, ale rovněž placené brigády
a praxe a možnost získat praktické zkuše-
nosti a odstartovat svou kariéru ve spo-
lečnosti Penam již během studia. Po
ukončení studia a úspěšném absolvování
programu nabízí Penam pracovní smlouvy
na dobu neurčitou bez zkušební doby
a možnost rychlejšího kariérního růstu.
Jelikož však odezva na tento program
v uplynulých letech neodpovídala v plné
míře vynaloženému úsilí, byly aktivity
Penamu rozšířeny i směrem k potenciál-

ním studentům, tzn. žákům 9. ročníků ZŠ.
Vzhledem k jejich nízkému věku se cílo-
vou skupinou stali zejména jejich rodiče,
kteří mají při rozhodování svých dětí
klíčovou roli „ovlivňovačů“ a současně
„sponzorů“. V okolí výrobních jednotek
Penamu dochází k navazování bližší spo-
lupráce se zástupci spádových ZŠ a jed-
ním z prvních úspěchů těchto aktivit jsou
exkurze potenciálních zájemců o studium
přímo na výrobních jednotkách. Při exkur-
zi jsou konkrétní zájemci informováni
o stipendijním programu i o možnostech
budoucího zaměstnání ve společnosti
Penam.

Asistentský program v Synthesii
Společnost Synthesia nezapomíná ani

na čerstvé absolventy VŠ. V průběhu září
2010 byl zahájen již 8. ročník Asistent-
ského programu, který trvá 10 měsíců
a jehož cílem je adaptace absolventů vyso-

První „na papír hozené myšlenky“
týkající se aplikace bionafty v Agrofertu,
jako náhrady motorové nafty, se dají
vystopovat již na jaře 2007 v rámci pří-
pravy výstavby výrobny MEŘO v Lo-
vosicích, dnešního PREOL. Tým pod
vedením Ing. Kubů se vedle přípravy
samotné výstavby výrobny rovněž
zabýval alternativním uplatněním budou-
cích produktů, včetně využití výhod
směsné motorové nafty ve skupině
Agrofert. Po prvotních jednáních s poten-
ciálními zákazníky byly pro spuštění pro-
vozního odzkoušení nového paliva
vybrány podniky PENAM a Kostelecké
uzeniny, mimo jiné pro jejich rozsáhlý
vozový park a servisní zázemí. Rovněž
také, v případě pozitivních výsledků, pro
potenciál významné úspory nákladů na
pohonné hmoty.  

Provozní testy s aplikací paliva
Ekodiesel (obchodní název pro směsnou
motorovou naftu 30) probíhaly od léta
2008 více jak dva roky ve třech etapách,
s různými typy vozidel a ve všech ročních
obdobích. Celý projekt probíhal ve spo-
lupráci s Ústavem paliv a maziv, a. s.,
dnes SGS Czech Republic, s. r. o., jakožto
odborným garantem celých zkoušek, ser-
visní organizací společnosti AGROTEC
a společnostmi Kostelecké uzeniny
a PENAM coby provozovateli vozidel. 

Cíle testování
Cílem celého provozního odzkoušení

bylo ověřit vliv některých odlišných vlast-
ností paliva Ekodiesel a zjistit, mají-li
případné odlišnosti pozitivní či negativní

vliv. Hlavním sledovaným parametrem
byl vliv používání paliva Ekodiesel na
motorový olej. Sledování parametrů
a změn vlastností motorového oleje bylo
základním diagnostickým nástrojem hod-
nocení vlivu paliva Ekodiesel na motor.
Sledován byl především obsah esteru
v motorovém oleji, dále obsahy kovů jako
jsou železo, měď a olovo značící zvýšené
opotřebení motoru, vliv pronikání paliva
na viskozitu a další znaky. Dále byly sle-
dovány vlivy používání paliva Ekodiesel
na stav vstřikovacích trysek, emise a kou-
řivost, vliv na těsnění motoru a hadice
palivového systému a hodnocen byl i vliv
používání paliva Ekodiesel na provoz
a údržbu vozidel celkově.  

Výsledky provozních zkoušek
U všech 18 vozidel provozovaných na

palivo Ekodiesel byl konstatován bezpro-
blémový provoz a operabilita, jak v zim-
ním, tak i v letním období. Použití paliva
nezpůsobilo zvýšené opotřebení motorů,
ani zvýšenou spotřebu paliva. Na sledova-
ných vozidlech nebylo podle hodnot vstři-
kovacích tlaků zaznamenáno zanášení
vstřikovacích trysek ani zhoršení průběhu
spalovaní. Zanášení olejových filtrů při
plném intervalu výměny bylo v normě.
U vozidel s velkým stupněm opotřebení
bylo na hranici další použitelnosti, způso-
bené zanášením sazemi vypovídající jed-
noznačně o náročnosti provozu a stavu
opotřebení motoru nesouvisející s použi-
tým palivem. 

Závěr 
Projekt, který začal v roce 2008 pro-

vozními zkouškami, se díky úspěšným
výsledkům a výrazné úspoře na palivech

v těchto firmách rozšířil
a aplikuje i v dalších dceři-
ných společnostech Agro-
fertu. Mezi hlavní spotřebitele
Ekodieselu patří již zmiňované
Kostelecké uzeniny  a  PE-
NAM, dále Vodňanská drů-
bež, Lovochemie, NAVOS,
CEREA, PROMT Modřice
a další.

V souhrnných číslech je
patrný vzrůstající trend.
Jestliže tento projekt ušetřil
ve skupině v roce 2008 přes
300 tis. Kč, tak za prvních
9 měsíců roku 2010 je to již
téměř 7,5 mil. Kč úspor
nákladů na pohonné hmoty.

Karel Hendrych, 
PREOL, a. s.

Projekt náhrady motorové nafty 
vlastním produktem skupiny je úspěšný

Po dvou a půl letech testování a propagace nového paliva Ekodiesel ve skupině
Agrofert může PREOL bilancovat. O ekonomické a ekologické výhodnosti paliva
Ekodiesel jsem již psal v minulých číslech Agrofert magazínu. Teď si dovolím shrnout
podstatné body projektu, jehož pozitivní přínosy pro Agrofert jsou evidentní a jehož
výsledky se podařilo aplikovat i mimo skupinu.  


