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V New Yorku se konaly Světové hry
hasičů a policistů. Zúčastnil se jich
i zaměstnanec Dezy
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Aleš Navrátil.

Netradiční poděkování za odborné
výklady a provedení exkurzí
v rámci projektu
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DEZA očima studentů.

Hlavní téma/DEZA

ANKETA

Čím jste se bavil/a o prázdninách
Zdeněk
Ramík,
hasičský
záchranný
sbor

Chvíli jsem váhal než jsem začal odpovídat, protože ne vždy, když jsem se
chtěl bavit, tak to pro mě dopadlo
zábavně. Ale je fakt, že ostatní se vždy
bavili náramně. Posuďte sami: Vyrazil
jsem na kole zahrát si tenis – na cestě mě
bodla vosa do rtu. Když jsem se po tenise na sebe ve sprše podíval do zrcadla
vypadal jsem jako přefouknutý balón.
Další den jsem prožil v cibulovém zábalu. Každý kdo mě viděl, se náramně
bavil. Jel jsem, opět na kole, na obhlídku ostrova Korčula. Řízením osudu jsem
se dostal mimo značené cesty. Při sjezdu
po lesní pěšince jsem projel trnovým
keřem, takže za ním jsem vypadal krvavý jako čepelka. Když jsem přijel do
místa ubytování, všichni se náramně
bavili. Já jsem tři dny nemohl vlézt do
vody.Ve výčtu mé zábavy bych mohl
pokračovat dál, ale končím konstatováním, léto se vydařilo, těším se na další.
Kamila
Meruňková,
odbor
výzkumu

Volné dny jsem strávila ve francouzských Alpách v La Salettě 2 207 m n. m.
– místo ideální pro obnovu celého člověka, sil fyzických, duševních i duchovních. Toto místo se stalo mou srdeční
záležitostí a vracím se tam jako „domů“.
Ještě nás s manželem a s našimi dvěma
fenkami francouzských buldočků Debi
a Dori čeká pobyt na Ranči na Hradisku.
Moc se těším na vyjížďky na koni
a všechny krásné chvilky končícího léta.
Bc. Vít
Smetana,
mzdová
účtárna

Letos jsme snad poprvé nevyrazili
nikam na dovolenou, ale zůstali v místě
trvalého bydliště, což bylo i určitým
přínosem, protože jsem se mohl s dětmi
podívat po blízkém i vzdálenějším okolí
na místa, kde jsem léta nebyl. I když
prioritou bylo samozřejmě koupaliště.
A kromě toho si děti mohly užít krásných čtrnáct dní na druhém turnusu na
Trubiskách
Tomáš Vlček
velinář
provozu fenol

První část dovolené jsem strávil se
synem na soustředění ve V. Karlovicích
a druhou část dovolené jsme byli s rodinou na Zakarpatské Ukrajině, kde jsme
poznávali krásy Karpat pěšky i na kole.

Energetická odstávka a zarážky

Pro většinu z nás jsou letní měsíce dobou dovolených. Avšak pro některé je naopak léto obdobím zvýšené pracovní aktivity. V této době totiž probíhají zarážky. V dnešním vydání vám přiblížíme zarážku očima některých vedoucích pracovníků.
proběhla bez větších obtíží většinou v přespolehlivějšího (stabilnějšího) napájení
CENTRÁLNÍ ÚDRŽBA
dem naplánovaných termínech. Proto je
Dezy elektrickou energií v příštích letech.
Jako každý rok, tak i letos v letním
nutno poděkovat všem zainteresovaným
Mimo výše uvedenou akci byly uskuobdobí proběhla v a. s. DEZA energeticpracovníkům, kteří se na zdárném průbětečněny běžné zarážkové práce, které lze
ká odstávka. Toto přibližně čtrnáctidenní
hu odstavky podíleli.
provádět pouze při odstavení elektrické
období je převážně určeno ke kontrole,
Milan Hajda, vedoucí údržby
energie pro Dezu.
revizi a opravě zařízení, které není možno
Ivan Zámečník,
v průběhu roku odstavit. Jedná se předeENERGETIKA
vedoucí provozu energetika
vším o zařízení na 5. provoze (energetiJako každý rok, i letos proběhla na proka) a 6. provoze (voda a odpady). Jedině
voze energetika zarážka, a to jako obvykle
při této odstávce je možno provést konve dvou etapách. I termín se nijak nelišil
troly a opravy armatur na hlavních
od minulých let – 1. srpnový týden.
potrubních řádech, přívodních vysokoV neděli 31. 7. 2011 bylo ve večerních
napěťových elektrorozvodech, na transhodinách postupně odstavováno výrobní
zařízení na teplárně tak, aby v pondělí
ráno začaly běžet zarážkové práce v naplánovaném rozsahu. Dodávka tepla byla
v průběhu týdne zabezpečována na parních kotlích dopalovny Tailgas. Současně
byla odstavena i centrální kompresorovna
a výrobu tlakového vzduchu zabezpečovaly kompresory na ftalu.
V pondělí 8. 8. 2011 byla v časných ranních hodinách odstavena do zarážky dopaKontrola naplněného reaktoru na
lovna Tailgas a od 7.00 hodin do 17.00
ftalu
Foto Milan Hajda
hodin probíhaly servisní a revizní práce na
zařízeních VVN a VN. (O této akci se
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
podrobněji zmiňujeme dále.) Po tuto dobu
Organizačně
je provoz členěn na tři
nebyla v celém areálu k dispozici elektricvýrobny:
ká energie. Po ukončení zarážkových
Výrobna zásobování vodou:
prací byla opětovně uvedena do provozu
Zarážkové práce na tomto úseku jsou
zařízení na transformaci a rozvod elekpouze
1x ročně, a to pouze na dobu jedtrické energie, výroba tlakového vzdunoho týdne. Během této doby je nutné
formátorech a dalším zařízení, které jinak
chu na kompresorovně a následně
provést všechny opravy, revize, montáže
v průběhu celého roku není možno odstazapálen kotel na teplárně a postupně také
a čištění zařízení. Po celou dobu zarážky
vit. U výrobních provozů kromě praviobnovena výroba teplaa dodávka do
se dodává demi-voda pro spalovnu TAILdelných zarážkových prací se jedná v této
parních rozvodů na provozy i pro exterGAS. Přerušení a obnovení dodávky
době o čistící práce na zařízení jako jsou
ní odběratele.
vody je třeba s jednotlivými provozy vždy
destilační kolony, chladiče, ohřívače, grav dostatečném předstihu dohodnout.
nulační linky a další.
Výrobna čištění odpadních vod:
V období energetické odstávky tj. na
Čištění odpadních vod (CHČOV +
přelomu července a srpna je většina lidí
BČOV) zarážku nemá. Provoz utichne
zvyklá čerpat řádnou dovolenou, ale pro
pouze na jeden den v roce (energetická
údržbu a provozní pracovníky v Deze to
zarážka). Provoz CHČOV funguje běpředstavuje zvýšenou aktivitu při údržbě,
hem zarážky v omezeném režimu.
čistění a opravách výrobního zařízení.
V provozu jsou pouze procesy oddehtoZajistit dostatečnou a kvalitní opravárenvání, odfenolování a odbenzolování.
skou kapacitu pro období energetické
Režim elektroflotace a BČOV běží
odstávky představuje jednak využití
nepřetržitě.
všech dostupných pracovníků vlastní
Výrobna spalovna průmyslových
údržby, ale taktéž navýšení počtu exterPřeizolace rozvodny
odpadů:
ních pracovníků. Na zajištění zdárného
Foto Ivan Zámečník
V letošním roce spočívaly hlavní zaprůběhu energetické odstávky se mimo
rážkové práce v těchto „akcích“ :
provozních pracovníků podílelo i cca
Dodávka tepla pro obyvatelstvo ve Valaš• GO hadic tkaninového filtru
130 pracovníků vlastní údržby a cca 300
ském Meziříčí byla zahájena až ve středu
• oprava (výměna) zkorodované části
pracovníků externích firem.
10. 8. 2011 dopoledne, a to po ukončení
Venturiho pračky
údržbářských prací na zařízeních CZT.
• výměna aktivního uhlí v uhlíkových
V průběhu zarážky se podařilo provést
adsorbérech
veškerou plánovanou údržbu i opravy
• výměna nádrže na vyčištěnou OV
a energetické zařízení bylo opětovně uvea spoustě dalších oprav, výměn, revizí
deno do standardního provozu. Za to
a čisticích prací.
patří poděkování všem pracovníkům
Velký dík patří všem zaměstnancům,
energetiky, údržby i externích firem, kteří
kteří se podíleli na zarážkových pracích.
se na zdárném průběhu a dokončení
Karel Onderka, vedoucí 6. provozu
zarážkových prací podíleli.
Přeizolace rozvodny – výměna lan
a izolátorů v R110kV-DEZA, a. s.
V letošním roce byla odstávka elektřiny
v pondělí 8. srpna od 7.00 – 17.00 hodin.
Odstraňování starého katalyzátoru
Důvodem delší odstávky byla kompletní
na ftalu
Foto Milan Hajda
výměna lan a izolátorů v R110kV DEZA,
Kromě běžných pravidelných zarážkoa. s. Přeizolaci prováděla firma Miroslav
vých prací proběhla mimo jiné taktéž
Slaměný-E.M.S, která vyhrála výběrové
první výměna katalyzátoru na malém
řízení v dubnu letošního roku. Práce začaly okamžitě po zajištění pracoviště, tj. rozreaktoru (D 14 A) ve výrobně ftalanhydvodny R110kV DEZA, a. s. a skončily
ridu. Energetická odstávka taktéž umov 16.45 hodin. Ihned po ukončení práce
žnila provést přeložku potrubních a kabebyla zahájena příprava pro zapnutí elektřilových rozvodů pro zařízení granulace
ny pro Dezu. Dodávka elektrické energie
lentil v souvislosti s výstavbou nové grapro Dezu byla obnovena v 17.00 hodin.
nulační linky na smolu.
Přeizolace rozvodny R 110kV DEZA, a. s.
Celozávodní odstávka elektřiny byla
úzce souvisí s připravovaným záměrem
naplánována na pondělí 8. srpna. Po tomto
vybudování druhého přívodu (potahu) na
datu byly postupně uváděny jednotlivé
napěťové hladině 110 kV, a tím zajištění
(pokračování na straně 2)
výrobny do provozu. Obnova výroby

TAJNÍ MISTŘI
Profesor Hans - Joachim Niclas a výzkum v závodech Stickstoffwerke
(SKW) Piesteritz.
strana 6

AKTUALIT Y
Aktuality na úseku ochrany životního prostředí a řízení kvality v období
srpen 2011.
V měsíci srpnu byla ukončena Národním kontrolním úřadem hloubková prověrka dokumentace a čerpání prostředků pro
dotační titul Hermetizace provozu naftalen, zahájená v květnu t. r. Při prověrce
nebylo shledáno žádných pochybení.
Dne 25. srpna byla provedena Krajským úřadem pro Zlínský kraj prověrka
plnění závazných podmínek integrovaného povolení pro Soubor chemických
výrob. V plnění závazných podmínek
nebylo shledáno nedostatků. Na základě
výstupů jednání bude integrované povolení ve vybraných oblastech aktualizováno.
Odbor ŘS ISO
Aktuality od hasičů
aneb hasiči soutěžili
V letošním roce se naši pracovníci Aleš
Navrátil a Josef Palát zúčastnili mnoha
závodů TFA (nejtvrdší hasič přežije) jak
v naší republice, tak v zahraničí. V domácích soutěžích dokázal Aleš Navrátil
3x zvítězit, rovněž Josef Palát stál 3x na
stupních vítězů.
V zahraniční soutěži v Rakousku se
oba naši borci dostali do první desítky.
Vrcholem snahy našich pracovníků
byla účast na mistrovství Evropy v Německu. Zde se umístil Aleš Navrátil ve
své silně obsazené kategorii na pěkném
šestém místě. Vrcholem bylo umístění
Josefa Paláta, jež ve své kategorii získal
druhé místo a stal se vicemistrem Evropy.
Celé naše soutěžní družstvo se zúčastnilo krajské soutěže v požárním sportu,
které se konalo na stadionu v Uherském
Brodě a zde jsme obsadili pěkné 3 místo.
Vzhledem k věku našich mladých závodníků je to příslib do budoucna.
Jiří Šebesta

O prázdninách probíhala částečná
rekonstrukce v budově VUKCH. Provoz se
však nezastavil.
Začátek astronomického podzimu
Slunce vstupuje do znamení Vah dne
23. září v 11 hodin 4 minuty SELČ (středoevropského letního času). Nastává podzimní rovnodennost, na severní polokouli
začíná astronomický podzim. V okamžiku
podzimní rovnodennosti Slunce prochází

nebeským rovníkem (přechází ze severní
polokoule na jižní), den i noc jsou stejně
dlouhé. Severní i jižní polokoule jsou
stejně přivráceny ke Slunci a jsou také
rovnoměrně Sluncem ozařovány.
Sálová kopaná
Všem zájemcům o sálovou kopanou
oznamujeme, že je od 1. 10. 2011 do 30. 4.
2012 opět zajištěna tělocvična na ISŠ
Palackého ul., a to každou středu
od 18.00 do 20.00 hod.
Nová grafika webu
Začátkem září byly aktualizovány webové stránky Dezy. Dostaly novou grafickou podobu. www.deza.cz
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Energetická odstávka a zarážky
(pokračování ze strany 1)

DEHTOVÁ

Pan Milan Staněk z ftalanhydridu oslavil 21. srpna šedesáté narozeniny.
Blahopřejeme

UČENÍ ZÁŽITKEM

aneb konec biflování,
a to v každém vìku
Dnešní doba klade na
člověka stále vyšší požadavky, mimo jiné i na
zvládnutí velkého množství informací, a to jak
ve škole, v zaměstnání,
tak v každodenním životě. Mnozí lidé si
tento tlak uvědomují, nicméně neví, jak
tento problém řešit. Bojí se procesu stárnutí,
který s sebou kromě jiných problémů přináší i sklerózu a Alzheimerovu nemoc.
Přitom existuje poměrně jednoduché
řešení, jak zlepšit kapacitu a výkonnost
svého mozku v každém věku, a to používáním tzv. paměťových metod. Pokud
nevíte, o co se jedná, věřte, že nejste jediní. Tyto metody, mimochodem staré přes
3 tisíce let a v podstatě velmi jednoduché,
nám zaktivizují mozek tak, že paměť se
stane pružnější a výkonnější, přitom vůbec
nezáleží na věku. Naopak, věk je velkou
výhodou. S věkem nám totiž přibývají
vědomosti a zkušenosti, které potřebujeme
při vytváření asociací. Ty jsou základem
všech paměťových metod. Ve vlastním
příběhu či obrazu, který si tvoříme jako
pomůcku pro zapamatování, se meze
opravdu nekladou. Na kurzech, které probíhají v malých skupinkách, aby mohlo
dojít k individuální spolupráci trenéra
a účastníka kurzu, se lidé cítí příjemně
a uvolněně. Výsledkem je zvýšení koncentrace, zlepšení krátkodobé a dlouhodobé
paměti, výrazné zrychlení procesů učení
a trvalejší zapamatování učiva. U žáků a studentů následně dochází ke zlepšení prospěchu v tzv. „biflovacích předmětech“, u lidí
v produktivním věku ke zvýšení pracovní
výkonnosti, u seniorů někdy dochází dokonce i k obnovení paměti. U nás nejsou tyto
metody příliš známé.Více se o nich můžete
dozvědět například na webových stránkách
České společnosti pro trenéry paměti a mozkový jogging (www.trenovanipameti.cz).
Jako jediná u nás vydává i tzv. akreditace
trenérům paměti a dohlíží na jejich odbornou způsobilost.
Přednáška na toto téma je v pátek
7. října v 18.00 hodin a v sobotu 8. října
v 9.00 hodin v Poličné č. 216.
Více informací na www.memory21.cz,
tel.: 606 084 360.
Ing. Eva Halfarová,
Občanské Sdružení Memory21
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Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA
vyjde v úterý 18. října
uzávìrka bude ve čtvrtek 6. října

Letní zarážka dehtové destilace byla
proti plánu částečně posunuta - z důvodu
vyššího přísunu surového dehtu nedošlo
k odstavení již plánovaného 23. 7., ale až
25. v nočních hodinách, což vedlo ke
zkrácení doby zarážky a tím k větší koncentraci činností proti původnímu předpokladu.
Každá zarážka dehtové destilace má
vždy hlavní motiv - zařízení je po cca
2-3měsíčním provozu značně zanesené
úsadami, a proto je nutno klíčové uzly
pootevírat a provést čištění. Znamená to
postupně otevřít kolony, po dokonalém
odvětrání a vychládnutí začít s demontážemi. Například u tzv. smolné kolony
(C-2) to znamená demontáže pater,
jejich čištění od úsad a na závěr zpětná
montáž. Vzhledem k často koksovému
charakteru úsad se jedná o ne zrovna
příjemnou práci.
Obdobná činnost pak vždy probíhá
i na odparce, kde je nutno koksových
úsad zbavit hlavně nádrž na smolu T-25
a po demontáži hlavy odparky i vlastní
část nátoku smoly a její distributor.
Kromě těchto prací, které jsou vlastní každé odstávce, v době této zarážky
bylo v rámci čištění nutno demontovat
vlásenky olejových i smolných výměníků a odstranit úsady, které způsobovaly horší přestup tepla. Dále byla provedena demontáž a následné očištění
u dochlazovačů odplynů z destilace.
No a samozřejmě kromě čistících
prací je zarážka i obdobím, do kterého
se nakumuluje velká koncentrace různých oprav a úprav zařízení. Takto
v zarážku například proběhly úpravy
smolných potrubí na odparce. V čerpací stanici I. systému byla provedena
instalace nového odstředivého čerpadla
ISH pro nástřik dehtu do destilace. Toto
čerpadlo by mělo odlehčit doposud
používaným parním pístovým čerpadlům. Dále proběhla kompletní rekonstrukce chladiče naftalenového oleje
W-260.3 tak, aby bylo dosahováno
nižších teplot oleje před čerpáním na II.
provoz. Z větších akcí dále můžeme
zmínit i úpravu potrubí sloužícího pro
čerpání pyrolýzního oleje na teplárnu,
do kterého byly z důvodu tepelné roztažnosti vsazovány kompenzátory.

Z hlediska druhé části dehtové - tzv.
mísírny (středisko 3030) proběhla
v energetickou zarážku velmi rozsáhlá
akce. V rámci přípravy na novou granulaci smoly musela být provedena
přeložka části potrubního mostu, který
by nové aplikaci překážel. Znamenalo
to demontáže všech potrubních tras
vedoucích na granulaci lentil a k Enetexu II, přeložku elektrických rozvodů
a všech tras pro měření a regulaci.
Vzhledem k tomu, že odstávka granulace lentil musela být zkrácena na nejkratší možný termín, znamenalo to, že
celá akce, včetně příprav, demontáží,
zpětných montáží na novém potrubním
mostě, následných tlakových zkoušek
a hlavně oživování celého systému
(jedná se o duplikované trasy topené
teplonosným médiem) musela být
zvládnuta za tři týdny. V tomto čase tak
došlo k obrovské koncentraci činností
na relativně malém prostoru. I přes
různé problémy byla celá akce nakonec
zdárně dokončena, za což patří dík
všem, kteří se na ní podíleli.
Jiří Pražák, vedoucí 1. provozu

BENZOLKA

Energetická zarážka na provoze benzol letos proběhla v termínu 31. 7. až
18. 8. 2011. Kromě běžných oprav na
rozvodech páry a kondenzátu a na technologických rozvodech byly prováděny rovněž práce většího rozsahu. Na

štěpicí stanici benzinu byl vyměněn
katalyzátor na obou řadách, v rafinaci
byly vyčištěny výměníky E-101, kondenzát z vypírky oxidu uhličitého byl
zaveden do nové kondenzátní nádrže
F-213 a byla zahájena sanace přístřešku
nástřikových čerpadel. V destilaci byla
zahájena oprava střechy čerpací stanice.
Bylo realizováno vsazení dálkově řízených armatur na odpouštění vody
z nádrže F-120 a na potrubní trase OVČ.
Ladislav Křenek, vedoucí 4. provozu

FENOLKA

V poslední letech je průběh a organizace zarážky na provoze značně
ovlivněna stavem základních surovin
a požadavky odbytu na fenolické produkty. Začátek a délka zarážky je
v podstatě přizpůsobována obchodním
požadavkům s cílem minimalizovat
čas potřebný k nutné kontrole a čištění
technologického zařízení. S ohledem
na nižší vytížení kapacity fenolátového
cyklu, ovšem při zachování stejné,
příp. vyšší produkce fenolických produktů, nastává situace, kdy je část technologie v provozu a část zařízení
v odstávce. Tato situace z hlediska bezpečnosti a požárního rizika klade velký
důraz na organizaci všech zarážkových
prací, včetně optimálního naplánování
provozních činností v návaznosti na
strojní, MaR a elektro údržbu.
Zarážka v jednotlivých technologických celcích je soustředěna hlavně na
čistící práce, což je dáno především
charakterem a vlastnostmi zpracovávané suroviny.
Rozsah zarážky v technologickém
celku „výroba SKK“ představuje vyvaření, otevření a mechanické vyčištění
všech technologických nádrží od mechanických úsad a balastních látek.
Jedná se o aparáty, výměníky a chladiče, dále saturační kolony a výplně
a čištění potrubních tras odtahu sody
a sání a výtlaku čerpadel.
Z pravidelných zámečnických činností je práce soustředěna především
na revize čerpadel HERMETIC a revize tlakových aparátů, pojišťovacích
ventilů.
V destilační části výrobny je rozsah
zarážkových prací, s ohledem na zpracovávanou surovinu, zaměřen na
dokonalé vyvaření destilačních kolon
včetně příslušenství tj. vařáků, refluxní nádrže.
U kolony C604 se provádí v pravidelných cyklech i výměna zanesené
výplně. Dále do čistících prací spadá
čištění chladičů, vakuového hospodářství vývěv, čištění filtrů čerpadel,
vyvařování odpařovací jednotky včetně příslušenství. Nemalý podíl je věnovaný opravě zkorodovaného potrubí
a přetěsňování netěsností a přírubových spojů.
Během odstávky je také prováděna
revize elektrozařízení a zařízení charakteru měření a regulace, které nelze
za provozu zařízení provést.
S ohledem na rozsah a relativně krátkou dobu zarážkových prací je kladen
na pracovníky provozu a údržby všech
profesí velký podíl odpovědnosti a pracovní zainteresovanosti. Rád bych
i touto cestou poděkoval všem, kteří se
podíleli na zdárném průběhu plnění
zarážek a za jejich aktivní přístup
a loajalitu.
Radek Šrubař,
vedoucí 9. provozu

ORGANIK OTROKOVICE

Měsíc srpen je stejně jako v předešlých letech měsícem energetické
zarážky. Je to měsíc, kdy si zasloužené
dovolené užívají pracovníci jednotlivých výroben, pracovníci administrativy a laboratoře. Jediný, kdo dovolenou
v první polovině měsíce nedostane,
jsou pracovníci strojní a elektro údržby
a zpravidla i příslušní THP pracovníci
jednotlivých výroben, neboť na prvních 14 dní srpna je naplánováno tolik
práce, že je mnohdy až s podivem, že
se všechna stihne udělat a výrobní prostory a zařízení, často v zarážku vypadající jako by ho přepadly hordy nenechavců, je na konci zarážky opět
schopno sloužit svému účelu, najet
a vyrábět.
V letošním roce byla, co do objemu
plánovaných prací, na tom lépe výrobna změkčovadel, kde většina provedených prací měla spíše charakter servisních činností a údržby zařízení, aby na
konci zarážky bylo zařízení v souladu
s platnou legislativou, předpisy pro
oblast ŽP a IPPC výrobny. Letos
neproběhla v zarážku žádná rozsáhlejší
oprava na zařízení. Z provedených
prací lze vzpomenout úpravy na skladovacích nádržích pro estery N4-5,
opravu vestavby a stěn v reakčním kotli
K5, generální opravu dvoustupňové
vývěvy VWZ 402 (oprava druhé
proběhne až v měsíci září) a střední
opravy na čerpadlech teplonosného
média pro topný okruh kotlů K1-4.
Proběhl i roční servis na bezpečnostních pojistkách zásobníků hořlavých
kapalin, spalovně emisí a chladícím
okruhu výrobny. Bylo rovněž provedeno úřední ověření všech hmotnostních
průtokoměrů na expedici esterů a roční
kontrola celého řídícího systému
výrobny včetně stavu UPS – zde vznikla nutnost výměny baterií u všech zdrojů UPS v celém Organiku. To, že
zarážka na výrobně změkčovadel byla
dobře připravena a hlavně dobře provedena dokazuje ta skutečnost, že výroba
na všech kotlích byla obnovena od
pondělí 15. 8. bez jakýchkoliv problémů či potíží. Mimo náš zájem nezůstali po dobu zarážky ani naši zákazníci,
kteří již ve druhém týdnu prací, mnohdy s určitými obtížemi, byli obslouženi
a zboží jim bylo expedováno včas
a v patřičné kvalitě.

Odstraňování katalyzátoru vypichováním trubek z reaktoru IV. linky
anthrachinonu
Foto Bohumír Sotorník

Zarážka na výrobně anthrachinonu
byla ve srovnání s předešlými roky
delší. Důvody pro její délku byly dva.
Prvním z nich byla nutnost čerpání
dovolené u směnových pracovníků
a druhým pak byl rozsah naplánovaných prací. Na výrobně antrachinonu
lze průběh zarážky rozdělit do dvou
částí. První týden probíhaly práce spojené s přípravou výrobního zařízení kondenzačních komor všech linek - na
následující práce spojené s ohněm.
Tyto práce nejsou jenom náročné na
fyzickou zdatnost obsluhy, ale hlavně
jde o práce v ochranných maskách
v uzavřených prostorách komor za teplot vyšších než jsou teploty ve venkovních prostorách, což v letních měsících
není zrovna procházka růžovým
sadem. V dalších dvou týdnech byly na
linkách 1-3 provedeny práce spojené
s výměnou příčného šneku pod kon-

denzačními komorami III. linky, opravy vnitřní vestavby komor na I. lince,
oprava uložení pohonů diskových
desublimátorů na I. lince, kontroly plynových pecí, vyčištění výměníku u III.
linky a oprava napojení III. linky na
přívodu do spalovny koncových plynů
Catox. Na spalovně proběhl roční servis spojený se střední opravou ventilátorů sání a spalovacího hořáku. Poslední rozsáhlejší prací byla generální
oprava šnekové dopravy mezi elevátorem a mlýnem na anthrachinon. U III.
linky bylo nutné neplánovaně provést
generální opravu vestavby odpařováku
anthracenu, neboť při provádění běžné
opravy těsnění kompenzátoru bylo objeveno rozsáhlé poškození (propálení)
vestavby v takovém rozsahu, že je více
než podivné, proč toto poškození se před
zarážkou neprojevovalo technologickými problémy – zahořováním v odpařováku. Jde o další ze zvláštností a záhad
technologie výroby anthrachinonu
a zároveň i o podnět pro práci nejen
techniků v Organiku, ale i výzkumných
pracovníků VÚKCH. Problematika
zahořování v odpařováku a jeho konstrukce se totiž intenzivně zkoumá a řeší
od najetí IV. linky anthrachinonu vzhledem s potřebou zajistit vyšší prosazení
anthracenu na této lince. Práce byly
ukončeny k 18. 8. a od 19. 8. byla obnovena výroba na linkách 1 a 2. Linka
3 obnovila výrobu 22. 8. po dokončení
opravy systému řízení. Najíždění linek
proběhlo bez problémů a těžkostí, což
svědčí o dobře vykonané práci.

Plnění reaktoru IV. linky anthrachinonu katalyzátorem
Foto Bohumír Sotorník

Jako druhou část prováděných zarážkových prací bych zařadil provedenou údržbu a opravy na IV. lince,
u které vzhledem k pracím na linkách
1-3 a objemu prací na 4. lince jako
takové, došlo k najetí linky až na konci
měsíce srpna. Zde mimo běžný servis
spočívající ve vyčištění výměníku,
potrubních tras spalovny koncového
plynu a ročního servisu spalovny jako
takové, proběhly dvě důležité práce,
a to konstrukční úpravy na odpařováku
anthracenu a výměna oxidačního katalyzátoru v reaktoru IV. linky. Konstrukční úpravy odpařováku byly provedeny
na základě výrobních poznatků
z posledních měsíců výroby, matematických modelů, které si DEZA nechala zpracovat nezávislou firmou a výsledků obšírných diskuzí všech zainteresovaných pracovníků, jak VÚKCH,
tak Organiku a firmy Prodez, a. s. Provedené úpravy (zkrácení délky kónusu
a jeho technologické napojení na dno
kónusu a úprava průřezu přívodního
potrubí anthracenu) by měly přispět
k lepšímu odpařování anthracenu při
vyšším prosazení dané snížením doby
setrvání par anthracenu v kónusu, a tím
i méně možnosti vzniku zón s hodnotami nad spodní mez výbušné koncentrace.
Výměna katalyzátoru v reaktoru linky
probíhala posledních 14 dnů měsíce
srpna bez větších problémů či těžkostí,
i když vyprazdňování trubek reaktoru
kladlo na pracovníky vyšší fyzické nároky a nebylo vzhledem ke stavu katalyzátoru v trubkách prací snadnou.
Co lze na závěr k průběhu zarážky
konstatovat. Na obou výrobnách proběhla zarážka bez vzniku požáru, pracovního úrazu či jiné nepříjemné situace. Za její průběh a výsledky patří
poděkování nejen našim pracovníkům
a technikům, ale i pracovníkům externích firem za vykonanou kvalitní práci.
Bohumír Sotorník, vedoucí provozu
Organik Otrokovice
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VALAŠSKÝ CHEMIK

Aleš Navrátil na Světových hrách hasičů a policistů 2011
Vážení čtenáři Valašského chemika, spolupracovníci,
na přelomu srpna a září se konaly Světové hry hasičů a policistů v činné
službě. Stejně jako v loňském roce reprezentoval i letos Dezu, a tedy i Českou republiku, jako jediný hasič z podnikového hasičského sboru náš
kolega, spolupracovník Aleš Navrátil. Jeho účast na Hrách je o to cennější, že kromě přípravy sportovní věnoval nemálo času i studiu na vysoké
škole, které završil bakalářským titulem.
Na Hrách bylo zastoupeno 50 států světa a zúčastnilo se jich 16 tisíc
hasičů a policistů v činné službě. Naši republiku reprezentovalo 18 sportovců, kteří získali celkem 14 medailí.
Požádali jsme Aleše o rozhovor, aby se vámi podělil o dojmy a zážitky
této ojedinělé soutěže.
Aleši, můžeš nám, prosím, přiblížit,
kde a kdy se letošní hry konaly?
Letos se konaly hry v New Yorku,
symbolicky 10 let od černého „11. září“.
New York se skládá z 5 městských obvodů - Manhattan, Brooklin, Bronx, Qeensem a Staten Island. Soutěžilo se na různých místech ve městě. Hry začaly
26. srpna a oficiálně skončily 5. září.

Jaká byla cesta?
Cesta se obešla bez komplikací.
Jenom jednomu kolegovi nedoletěl kufr
cestou zpět – zůstal v Londýně. Česká
výprava letěla z Prahy přes Londýn společností British Airwais. Z Londýna pak
do New Yorku na letiště JFK.
Kde jste v New Yorku bydleli?
Bydleli jsme přímo v centru Manhattanu s 1,6 miliony obyvateli na Times
Square. Tomu odpovídala i cena, hluk
apod. V podstatě to mělo velké výhody
a velké nevýhody. Ochutnal jsem život
velkoměsta a vyzkoušel téměř vše, co
město neomezených možností nabízí.

Při zahájení - česká výprava

Jak jste se stravovali?
Myslím si, že kdybychom nebydleli
v centru Manhattanu, tak narazím i na
jídlo, které se aspoň z části podobá
českému. Jinak jsem narazil na rychlá
občerstvení, která nepatří při dodržování
životosprávy zrovna mezi ty nejlepší.
V době konání her nebo spíše ještě
před jejich konáním postihlo východní
pobřeží USA mimořádně špatné
nepříznivé počasí. Jak ovlivnilo průběh
her?
Vybavím si docela přesně tento okamžik, když jsme stáli ve 300metrové
frontě na registraci závodníků a šéf
výpravy nám přišel oznámit, že se na
New York blíží hurikán Irene a že se

V ulicích města se hurikán nejevil
tak děsivě

spekuluje o tom, že program prvních
3 dnů těchto her bude zrušen. V těchto
dnech se mělo soutěžit v hasičských disciplínách, které jsou pro české hasiče
naprosto stěžejní, a to je ta disciplína,
proč čeští hasiči na takové hry vlastně
jezdí. Takže, abych to shrnul, počasí
ovlivnilo hry zcela zásadně.
Letošní hry mají v názvu hasičské
a policejní. Jak tomu máme rozumět?
Co dva roky, v lichých letech, se
konají společné světové hry hasičů
a policistů, v letech sudých pak mají
hasiči samostatný šampionát, tak jako to
bylo loni v Koreji.
Disciplíny na těchto hrách zůstaly
stejné jako loni nebo se díky přítomnosti policistů změnily?
Atletika byla společná, některé disciplíny byly speciální zvlášť pro policisty, zvlášť pro hasiče. Lze říct, že policisté měli více rychlostních disciplín, my
více disciplín vytrvalostních.
Které sporty jsi měl na programuTy?
Vybral jsem si především atletické
disciplíny a samozřejmě TFA (nejtvrdší
hasič přežije).

Aleš Navrátil při plnění disciplíny
TFA na tzv. Kaiseru

Loni jsi soutěžil ve zcela jiných sportech, proč ta změna?
Vzhledem k tomu, jak už bylo řečeno,
že byly hry společné pro hasiče a policisty, některé soutěže nebyly vůbec na
programu.
V atletice jsi loni vůbec nesoutěžil.
Proč sis ji tedy vybral letos?
Atletické disciplíny jsou jakýmsi
klíčem k primární a nejdůležitější soutěži – TFA.
Do kterých závodů jsi nastoupil?
Mojí první disciplínou byl běh na
400 m překážek.
Soutěžil jsi ještě v dalších disciplínách?
Ano. Mimo TFA jsem běžel závod
110 m překážek. Byl jsem přihlášený
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i do vrhu koulí, ale do tohoto závodu
jsem nemohl nastoupit, protože se, kvůli
organizačním změnám, kryl s mou hlavní disciplínou – TFA.
Jak ses na hry připravoval? Mají
hasiči trenéry?
Pokud chcete soutěžit na světové
úrovni a porovnávat se s těmi nejlepšími, určitě potřebujete někoho, kdo
vám tréninky řídí, kdo vás sleduje, kdo
sleduje vaši výkonnost. Pro mě je tímto
člověkem Vladimír Kaspar, jinak též
zaměstnanec Dezy.

Jak ses umístil v jednotlivých disciplínách?
Medaili jsem letos nepřivezl, ale mrzí
mě to, protože jsem se poctivě připravoval. V atletice jsem žádné kovy nečekal.
Těchto disciplín se účastní aktivní atleti
– specialisté na jednotlivé disciplíny.
Přesto se mi podařilo doběhnout na
110 m překážek čtvrtý. Škoda, že mi
třetí místo uteklo jen o fous. Ale i tak
jsem spokojen.

A co královská disciplína TFA?
První věc je to, že na těchto hrách se
tato soutěž nejmenovala TFA. Byla to
pouze modifikace TFA. Rozdíl byl
hlavně v tom, že se neběhalo po schodech do žádných výškových budov a že
disciplína byla spíše technického a rychlostního rázu, na rozdíl od klasické TFA,
která má charakter spíše silový a vytrvalostní, což daleko lépe kopíruje skutečný
zásah hasiče.
Soutěžil jsem v jednotlivcích. Soutěž
pro týmy byla zrušena. To byla rána pod
pás pro všechny hasiče, protože především na tuto disciplínu celý rok trénovali. Mrzí nás, že byla zrušena TFA družstev, protože právě v této disciplíně jsme
chtěli zabojovat o zlaté medaile.

Před závodem

Jak jsi soutěž zvládl?
Skončil jsem devátý, což je proti
Koreji výrazné zlepšení (pozn. redakce
– loni skončil Aleš na 17. místě). Mohl
jsem se umístit ještě lépe, kdybych
nebyl penalizován kvůli předčasnému
startu. Asi jako na jiných hrách Usian
Bolt. Je vidět, že toho mám s Boltem
hodně společného (smích).
Jak vypadá srovnání výkonů v atletice na klasických a hasičských hrách?
Nevím přesně, ale soudě podle dosahovaných výsledků, rozdíly nebudou až
tak výrazné. Například nejlepší hasiči
hážou oštěpem okolo 70 m a nebo

Finálový rozběh 400 m překážek

skáčou výšku 2,30 m, což asi není
špatné ani v atletice.
Byly to tvoje druhé světové hry.
Přímo se nabízí srovnání s těmi předchozími (2010, Jižní Korea). Co k tomu
můžeš říci? Co bylo v New Yorku lepší
a co naopak horší?
Hrám v New Yorku se lepila od začátku smůla na paty. Jak jsme se dozvěděli, starosta New Yorku Bloomberg zakázal oficiální propagaci her. Obyvatelé
NY (především naši krajané) ani nevěděli, že se nějaké takové hry ve městě
konají. Další ránou byl hurikán Irene,
kvůli kterému došlo k totální reorganizaci her. Celé hry provázel chaos.
Myslíš si, že kdyby nebylo těch dvou
aspektů, mohlo být všechno jinak?
Ne, nemyslím si to. Rád bych tomu
věřil, ale obávám se, že by tomu tak
nebylo. Při srovnání s Koreou, kde dobrovolní organizátoři měli přímo osobní
zájem na dobrém průběhu her a radost
ze svých úkolů, snažili se všemožně
soutěžícím vycházet vstříc, v New
Yorku byli organizátoři značně laxní.
Neměl jsem pocit, že by jim na hrách
příliš záleželo.
Pro sportovce byla organizace katastrofální. Trénujete, počítáte s nějakými
termíny a časy soutěží, a pak vám soutěž
zruší. A potom vám třeba soutěž znovu
obnoví, ale v jiných časech, a ta se kryje
s dalšími disciplínami. A to nemluvím
ani o tom, jak složitě, a leckdy na poslední chvíli, jsme se o těchto změnách
dozvěděli. Nikdo nevěděl, kdy startuje.

A teď z jiného soudku. Jak na tebe
New York zapůsobil?
Město neomezených možností. Velmi
hektický život. Metro jako fenomén
z lidského pohledu. Jako dopravní prostředek je velmi zaostalé, špinavé a extrémně klimatizované (byla v něm hrozná zima).
Viděl jsi místo bývalého WTC (World
Trade Centrum), tzv. dvojčat?
Ano. Než jsem jel do New Yorku,
vypsal jsem si objekty, památky, které
jsem chtěl ve volných chvílích navštívit.
Mezi nimi bylo i WTC. Američané se
s velkou pietou starají o památku obětí
11. září. Všude jsme se setkávali se
sochami těch, co nepřežili a s nápisy
„Nikdy nezapomeneme 11. 09. 2001“.

A co další místa?
Obdivuji výškové budovy, a tak jsem
si nenechal ujít nejvyšší budovu v NY
Empire State Building, která má 110
pater. Tam bych jako hasič běžet nechtěl.

Bronzová socha jednoho z hasičů,
který padl při tragédii 11. září

Velmi mě zaujal životní styl mnoha
Američanů, kteří se opravdu „masově“
věnují sportování v Central parku a už
od časných ranních hodin provozují tzv.
jogging.
Jiné dojmy či poznatky, o které se
můžeš se čtenáři podělit?
Hasiči mají v americké společnosti
velmi dobrý kredit. Jejich hasičská technika je na vysoké úrovni a na vysoké
úrovni je i týlové zabezpečení, jak jsme
se mohli sami v souvislosti s hurikánem
přesvědčit.
Tvoje plány do budoucna?
Rád bych podával ty nejlepší výkony
jak v hasičském sportu, tak i při dalším
studiu na VŠ.
Závěrem?
Děkuji svému vedoucímu Robertu
Skýpalovi, že mě podporoval a vytvořil
mi podmínky pro přípravu na sportovní
akce. Také děkuji kolegům na směně za
toleranci a děvčatům do kuchyně za
podporu. Obrovské poděkování patří
celému podniku DEZA a jeho vedení.
Děkuji za rozhovor, Miriam Kallerová

Ihned po návratu přijali Aleše Navrátila zástupci vedení DEZA, a. s.
Ing. Ladislav Haiker personální ředitel a Ing. Pavel Pustějovský výrobní
ředitel. Poděkovali Alešovi za vzornou
reprezentaci firmy i České republiky
a vyjádřili naději na dobré výsledky
i v budoucnosti.

T FA , aneb jak to vše začalo
Na počátku 90. let 20. století uvedla firma Scott na trh nový typ dýchacího
přístroje s přetlakovou automatikou a pár nadšenců ve spojení s hasiči, tuším
v Kalifornii, se rozhodlo demonstrovat zvýšené nároky, kladené na nový typ
DT, přímo v praxi. Původně mělo jít o simulaci běžné hasičské činnosti s odborným monitorováním zúčastněných.
Nebyli by to ovšem hasiči, kdyby samozřejmě vzápětí z obyčejného testu neudělali soutěž: závodník v kompletním převlečníku, s dýchacím aparátem a v těžkých
botách tahal hadice, běhal po schodech, mlátil kladivem a tahal figurínu do úplného vyčerpání za asistence nevěřícího obecenstva, které nechápalo, jak se může
člověk dobrovolně zničit.
Soutěž si záhy získala takovou popularitu, že v mnohých státech USA začala fungovat národní kola, až nakonec se celá šlamastyka přenesla i za oceán do Austrálie
i do Evropy. Začalo vznikat více modifikací původní soutěže, která se odbývala
v kompletní „plné polní" v celkovém čase cca tří minut, z důvodu nemožnosti sladění obuvi i převlečníku, o dýchací technice nemluvě, zrodil se tzv. TFA čtyřboj,
sestavený ze čtyř disciplín, Prvá obnáší roztažení a poté smotání hadic, ve druhé
soutěžící zápasí s kladivem, s figurínou nebo s jinou zátěží a překonávají 3 m vysokou bariéru, dále jde o vynášení a vytahování zátěže na určitou konstrukci a závěrečná disciplína totálně umrtví soutěžící při výběhu do 10, 15, či 20 podlaží.
Naši hasiči se setkali s TFA poprvé v Kanadě v roce 1996 na Světových hrách,
kde si pražští hasiči, konkrétně Sláva Hološka, na vlastní triko vyzkoušeli martyrium TFA, a už o čtyři roky později na Světových hrách v Paříži výrazně promluvili
do pořadí ve světové špičce hasiči z Ostravy. Po prvotní nedůvěře se soutěže tohoto typu začaly doslova v masovém měřítku pořádat v ČR.
Zpracováno podle http://tfa-czech.cz/jak-to-vsechno-zacalo

VALAŠSKÝ CHEMIK
UDÁLOSTI
Indiáni na Trubiskách a válka slov C E S TA D O N E B E I. turnus
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V červenci letošního roku se tradičně sešli mladí indiáni na svých lovištích jménem Trubiska. Kromě denních i nočních her, soutěží, zpěvu za doprovodu kytar se
děti dočkaly i zaslouženého odpočinku.

V letošní celotáborové etapové hře
získávaly jednotlivé družiny písmena,
které využily ve „válce slov“ (scrabble).
V jednotlivých etapách musely družiny
ukázat odvahu a týmového ducha.
V pokladovce dovedlo mladé bojovníky
ke sladkému pokladu pět indicií, které
mohli nalézt na pěti trubiskových vrcholech. Jeden vrchol dobyli proti skupině
nepřátel, na dalších museli ulovit lasem
„bizona“ nebo rozluštit tajné zprávy. Za
své výkony byli náležitě oceněni nějakou
tou sladkou dobrotou:o).
Na závěr se indiáni rozloučili při svíčkách.
Letošní tábor skončil, avšak i přes nepřející
počasí jsme si domů odnášeli nezapomenutelné zážitky.
Zdeněk Svoboda

Týdenní tábor na Trubiskách pro nejmenší
V tomto roce se poprvé uskutečnil týdenní tábor na Trubiskách pro nejmenší děti.
Velmi mile nás potěšil velký zájem těch nejmenších ve věku 6-9 let, pro které byl
tábor určen – na autobusovém nádraží se jich sešlo skoro třicet.
I když letošní prázdninové počasí nebylo zrovna ukázkově slunečné, první tři
dny i nám pršelo, děti si sluníčko vytvořily na svých tvářích nadšeným úsměvem.
Upřímná radost benjamínků z možnosti
poskakovat v kalužích, klouzat se v blátě,
brouzdat se v potoku se stala nezapomenutelnou nejen pro ně.
Zpestřením tábora v upršeném dni byl
i příjezd vozu našeho dezáckého hasičského sboru s posádkou Radek Křenek
a Lukáš Dobeš. Tímto jim moooc děkujeme, neboť ve svém volném čase nechali
po odborném výkladu o využití vozu náš
vesměs klučičí tábor autem prolézt skrz

naskrz. Když konečně vysvitlo sluníčko,
vyrazili jsme na Čertovy skály, kde jsme
se učili lézt a slaňovat. Rozvíjeli jsme
i rukodělnou činnost, a tak snad každé
dítko dovezlo domů mamince lucerničku
či vyrobenou kytičku.
Hlavní náplní však bylo těmto dětem
ukázat, jak to funguje na takovém táboře,
aby další roky mohly již absolvovat
15denní pobyt. Některé děti opravdu spaly
poprvé ve stanu a k tomu bez maminky,
zažily svůj první táborák, absolvovaly
noční hledání trpaslíků a naučily se něco
málo z tábornických dovedností.
Závěrem bych velmi ráda poděkovala
těm, bez kterých by se tábor neobešel všem vedoucím, kuchařkám, hospodáři
a zdravotnici.
Radka Skřičíková

„Nebe, peklo, ráj, nebe, peklo, ráj, já chci jenom zpívat si a hrát.“
S touto písní na rtech jsme strávili krásplnily za každé zlobení či hříšné chování.
ných, až přímo andělských, 14 dní plných
Snaha vymanit se z pekelného podsvětí
legrace, soutěží, her a samozřejmě putování
byla veliká, proto zanedlouho čertíci odhak nebeské bráně. Cesta do nebe není lehká,
zovali rohy a ocasy a mohli se vydat na
to všichni víme, a 45 dětí z I. turnusu to
dlouhou cestu očistcem, kde na konci našli
mohlo poznat na vlastní kůži. První táboroklíč k nebeské bráně. Nemyslete si, že je
vý den se zjistilo, že to nejsou žádní svalehké utéct z pekla a navíc se stát až andětoušci, a tak se jim nasadily čertovské
lem. Ale děti z I. turnusu se ukázaly jako
růžky, ocas a pytlík na uhlí. Pytlíky se uhlím
šikovné, silné, soutěživé, chytré a kamarádské, a tak od okamžiku, kdy byl nalezen
nebeský klíč, jsme si jen nebesky užívali.
Narostla nám křidélka a pohoda, legrace,
zábava, smích a úsměv na rtech byl všude,
kde jen oko dohlédlo.
Cesta do nebe byla náročná, ale stála za to.
Musím prozradit, že jsem měla tajnou dohodu se strážnými anděly. Až na malé odřeniny,
drobné škrábání v krku a 14 klíšťat se nic
vážnějšího nestalo.
A já si řekla, že do nebe či pekla bez vás dětí
už nikdy víc. „Našly brány ráje, pořád nám to
hraje, vždyť my máme nebeský tým.“
Zamyšlené tváře dětí a veliká přípraZdravotnice Gabča
va před hledáním nebeského klíče
(Milka dobračka od kosti)

Táborový pobyt v Řecku
Na konci srpna přišel čas ohlédnout se za prázdninami, kde jsme byli a jak se nám
tam líbilo, a tak dovolte vzpomenout i na náš výlet s dětmi do Řecka.
Cesta trvala dlouhých 23 hodin, ale
přístavu, kde jsme nasedli na loď a vydali
odměna stála za to. Po deštivých dnech
se na plavbu kolem pobřeží zálivu
v Čechách nás čekal sluncem zalitý poloToroneos. Kromě návštěvy města Neos
ostrov Chalkidiki. Ubytováni jsme byli
Marmaras jsme dvakrát zastavili na kouv městečku Fourka, které se nachází
pání. Jednou u pláže a jednou u Želvího
v části zvané Kasandra. Téměř každý den
ostrova, kde jsme si mohli zaskákat do
se děti mohly vyřádit jak v moři, tak
moře přímo z lodě. Večery vybízely
i v hotelovém bazénu. Na výlet jsme jeli
všichni společně. Autobus nás zavezl do

Pozvánka na astrocesty
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste (Slovensko) připravily společně (nejen) pro
návštěvníky Zlínského a Žilinského kraje seznam zajímavých míst, která stojí za to navštívit. V prvé řadě se jedná o hvězdárny a astronomické pozorovatelny jakožto objekty prvořadého zájmu obou institucí, a také o sluneční hodiny. Oba kraje však mohou návštěvníkům nabídnout i jiné zajímavosti, jako jsou muzea, přírodní a technické památky, geologické lokality, rozhledny a další vyhlídkové
body, ale třeba i zahrady, arboreta, památné stromy, aleje, vodní plochy či studánky.
Všechny lokality zařazené do seznamu
byly v rámci projektuAstronomické cestování pracovníky obou hvězdáren navštíveny, zmapovány a vyfotografovány, ke
každému místu byl zpracován stručný
popis. Výstupem projektu jsou jednak tištěné publikace (brožurky, mapy), které si
můžete vyžádat ve vybraných informaPlanetka
Vsetín

čních centrech ve Zlínském kraji nebo
osobně na Hvězdárně Valašské Meziříčí.
Dále byl spuštěn velmi podrobný informační server, který najdete na adrese
http://www.astrocesty.eu
Kromě interaktivní mapy obsahují tyto
internetové stránky detailní informace ke
každé lokalitě (koncem srpna 2011 byla
dostupná data a fotografie pro zhruba 300
lokalit), mapku a další užitečné rady
k návštěvě (dostupnost, otevírací doba
apod.). Nechybí ani naše tipy na zajímavé
výlety pěšky, autem či na kole. Samozřejmě si můžete v elektronické podobě
prohlédnout zmíněné tištěné výstupy
a dozvíte se řadu dalších zajímavostí
k celému projektu. Na stránkách rovněž
najdete tipy na zajímavé akce, které se
konají na některé z významných lokalit,
které byly zařazeny do našeho seznamu.
Stránky http://www.astrocesty.eu jsou
relativně jednoduché a pro většinu virtuálních návštěvníků budou dostačující.
Nejdůležitější součástí je seznam lokalit,

Orloj
Stará Bystrica

doplněných stručným popisem a fotografickou dokumentací. Pomocí vyhledávacích
filtrů si můžete nechat zobrazit buď všechny lokality, případně zajímavosti ve
vybraném kraji či okrese, nebo si vyhledáte
jen typy lokalit, které vás zajímají, například rozhledny či vodní plochy apod.

Speciálně pro cykloturisty nabízíme
možnost „odborného průvodce“ po vybraných turistických trasách, který vás bude
správně navigovat na cestách spojujících
především astronomické objekty. A nejen
to. Bude vás průběžně informovat o zajímavostech v krajině, kterou budete projíždět, doporučí návštěvu zajímavých míst
a zajistí návštěvu na cílové hvězdárně.
V případě zájmu se obraťte přímo na
Ladislava Šmelcera, pracovníka Hvězdárny Valašské Meziříčí, telefon 571 611 928
nebo elektronickou poštou na adrese lsmelcer@astrovm.cz.
Webové stránky http://www.astrocesty.eu jsou součástí trvalé udržitelnosti celého
projektu, na jejichž rozšiřování a doplňování
budeme pracovat i nadále. Neváhejte
a navštivte naše stránky a spolupracujte
s námi na jejich další tvorbě a zdokonalování!
Můžete nám posílat své postřehy a zážitky,
zajímavé fotografie či náměty na zařazení
dalších lokalit, které stojí za to navštívit.
Projekt s názvem Astronomické cestování je spolufinancován Evropskou unií
z prostředků fondů mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.
František Martinek,
Hvězdárna Valašské Meziříčí

k procházkám do centra městečka Fourka.
Po deseti dnech jsme se celí vyhřátí vrátili domů a vám všem přivezli taky trochu
tepla, které jste si mohli užívat v závěru
srpna.
Zdeněk Svoboda

Podzimní putování
Valašskem
Odbor KČT TJ Valašské Meziříčí pořádá v sobotu 24. září 3. letošní vycházku
„Za toulavým náprstkem.“
Start: Hvězdárna Valašské Meziříčí od
8.00 do 10.00 hodin. Cíl: Hvězdárna Val.
Meziříčí do 15.00 hodin. Možnost občerstvení po zvolené trase. Startovné: 30 Kč.
Trasy: Pěší 9 a 25 km. Cyklo 45 a 75 km.
Všechny příznivce srdečně zve odbor KČT
a Hvězdárna Valašské Meziříčí.

Exkurze malinko jinak - projekt „Deza očima studentů“
V rámci projektu "Deza očima studentů" proběhlo šest exkurzí. Studenti ISŠ- COP prvních a druhých ročníků chemických a technických oborů společně vybrali a "upravili" několik fotografií jako poděkování za odborné výklady
a provedení exkurzí.
Vítězslav Sklář student S2M a Marcela Norková autorka projektu

DEZA A MY
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NAŠI JUBILANTI
V srpnu oslavili životní jubileum:
Staněk Milan
- ftalanhydrid
Pisklák Josef
- provozní údržba
1. a 3. provozu
Ing. Sobotka Miroslav - provozní
údržba 1. a 3. provozu
V září oslaví životní jubileum:
Kainar Karel
- HZS
Bc. Došková Milena
- úsek
personální a sociální
Jubilantům blahopřejeme.

PODÌK OVÁ NÍ
Od června do září odešli do důchodu:
Kotulek Michal
- dioktylftalát
Stratilová Jana
- odbor výzkumu
Křenek Josef
- anthracen
Ing. Hlaváč Jaromír - ftalanhydrid
Rada Stanislav
- HZS
Vedení akciové společnosti vám
děkuje za celoživotní práci
a do dalších let přeje hodně zdraví
a osobní spokojenosti.

Odbory/Info

VZO OS ECHO Informuje
DEZA CUP

Fotbalová mužstva meziříčských firem
se utkala na prvním ročníku turnaje jménem Deza Cup. Turnaj pořádali fotbalisté
Dezy, uskutečnil se 2. září na hřišti
v Bynině. Hrálo se systémem 2x 20 minut,
což bylo v horkém počasí toho dne tak akorát. Turnaj byl ovšem dobře zajištěný i po
stránce zázemí, takže se hráči i diváci mohli
občerstvit, najíst i napít.
Naši fotbalisté skončili třetí, za vítězi
z Masného průmyslu Krásno a druhým
Bonverem. Deza Cup se uskutečnil s podporou Dezy a odborů.
Nejlepší hráč turnaje: Helebrant, Masný
průmysl Krásno.
Nejlepší střelec: Bartoň, DEZA, a.s.
Nejlepší brankář: Fárek, Hepos, s.r.o.

VÝSTUPY PRA COVNÍ KÙ
Červen
Dibelka Marek
- fenoly
Srpen
Horňák Ondřej
- HZS
Vaňková Dana - závodní stravování

JA K J SOU T U D LO UHO
Srpen 30 let
Ing. Slimáčková Helena - obchodní
úsek
Křenek Josef
- energetika
Kuča Jiří
- voda a odpady
Lajgot Ladislav - provozní údržba
1. a 3. provozu
Novák Vladimír
- železniční
doprava
Srpen 35 let
Kotůlková Svatava
- odbor
výzkumu
Smetová Františka
- podnikový
archiv
Srpen 25 let
Kalčáková Dana
- obchodní úsek
Kubínová Leona - fenoly a MTVCH
Červenková Martina
- Organik
Září 30 let
Kopřivová Jitka
- provozní
laboratoře 1. – 3. provozu
RNDr. Žočková Marta - obchodní
úsek
Svobodová Hana - odbor výzkumu

VÍTÁME VÁS
V červnu nastoupili:
Bc. Kulich Milan
- kvalifikační
rozvoj
Mrázová Petra
- provozní
laboratoře (z MD)
Žlebek Josef - zásobování a sklady
V červenci nastoupili:
Marek Tomáš
- HZS
Kozák František
- ftalanhydrid
V srpnu nastoupili:
Ing. Bučo Josef
- údržba VH
Ing. Horník Jakub
- kvalifikační
rozvoj
Indruch Libor
- autodoprava
Kodada Jaromír
- fenoly
Ing. Ptáček Pavel
- kvalifikační
rozvoj
Ing. Vahalová Lucie - kvalifikační
rozvoj
Ševeček Ĺubomír
- ftalátová
změkčovadla Organik
Vítáme vás v našem pracovním
kolektivu a přejeme vám hodně
pracovních úspěchů.

NAŠI NEJMENŠÍ
25. května se Petrovi Huňkovi a Radce Grešlové narodila dcera Petra.
8. června se Michalovi a Haně Tatárkovým narodil syn Zdeněk.
17. června se Pavlovi a Haně Zákravs- kým narodila dcera Šárka.
24. června se Miroslavovi a Renátě
Žitným narodil syn David.
25. července se Josefovi a Ludmile
Chvatíkovým narodila dcera Eliška.
9. srpna se Lukášovi Smilkovi a Haně
Vychodilové narodil syn Tomáš.
23. srpna se Janovi a Evě Doležalovým narodil syn Filip
Rodičům blahopřejeme a všem dětem
přejeme úspěšný start do života.

VALAŠSKÝ CHEMIK

letos opět konala celá řada. Hlavní náplní
většinou bývá sportovní utkání v nohejbalu, v kopané nebo bowlingu či kuželkách.
Akcí se účastní i rodinní příslušníci, ať už
aktivně, nebo jako diváci.
Střediska využívají možnost získat finanční dotaci od odborů, ať už na pronájem sportovišť nebo na občerstvení.
TERMÁLY
Odbory zvou zaměstnance na relaxační
víkend v termálech v maďarském Györu.
Dvoudenní zájezd se uskuteční 15. - 16.
října. Cena pro člena odborů je 1 000 Kč,
pro rodinného příslušníka 1 100 Kč, pro
zaměstnance 1 250 Kč a jeho rodinného
příslušníka 1 350 Kč.
V ceně je doprava, nocleh se snídaní
a 2x celodenní vstupné do termálů.
Termální koupaliště
- Rába Quelle Györ
Termální voda s teplotou 67°C vyvěrající z termální studny hluboké 2000 m se

P RÁ Z D NI NY A SV ÁTK Y
ve školním roce 2011/2012
SOUTĚŽ
Červencové kolo letní soutěže na
www.odbory-deza.cz vyhráli Oto Dunkl
a Radim Bohůnek, srpnovou soutěž vyhráli Petr Kulišťák a Ondřej Malina.
Blahopřejeme!
AKCE PROVOZŮ
Každé léto se na sportovních akcích
potkávají pracovníci, kteří během roku
nemívají příliš možností setkání, protože
se střídají na směnách. Takovýchto akcí se

28. září 2011 - středa
St. svátek – Den české státnosti
26. – 27. říjen 2011 – středa a čtvrtek
Podzimní prázdniny
28. říjen 2011 – pátek
St. svátek – Vznik republiky 1918
17. listopad 2011 – čtvrtek
St. svátek – Den boje za svobodu
23. prosinec 2011 – 2. leden 2012
Vánoční prázdniny
3. únor 2012 – pátek
Pololetní prázdniny
20. – 26. únor 2012 (po – pá)
Jarní prázdniny pro okresy Vsetín, Zlín,
Nový Jičín.
5. – 6. duben 2012 – čtvrtek a pátek
Velikonoční prázdniny
9. duben 2012 – pondělí
Velikonoční pondělí
1. květen 2012 - úterý
St. svátek – Svátek práce
8. květen 2012 – úterý
St. svátek - Den vítězství
30. červen - 2. září
Letní prázdniny

OKÉNKO PRO NAŠE DÙCHODCE
BLAHOPŘEJEME
V srpnu oslavili životní jubileum tito
důchodci:
Buchta Vojtěch st. Organik
- 90 let
Marešová Marie
- 85 let
Vrajík Vojtěch
- 85 let
Wlazlova Květuše Ostrava
- 85 let
Minář Antonín
- 80 let
Dohnal Josef
- 75 let
Martinka Josef Ostrava
- 75 let
Kubová Olga
- 70 let
Michoňková Věra
- 65 let
Král´ Emil
- 65 let
Tvarůžek Stanislav
- 65 let
V září oslaví životní jubileum tito
důchodci:
Motyková Anděla Ostrava
- 85 let
Hoffmanová Drahomíra
- 80 let
Kurinec Josef
- 80 let
Volfová Zdenka
- 75 let
Miklošek Jindřich Organik
- 75 let
Bizoňová Marie
- 70 let
Zemanová Marie
- 70 let
Kocourková Marie
- 70 let
Kroutil Ivan
- 70 let
Novosad František
- 70 let
Ing. Chvátal Ivan
- 65 let
Nechyba Miroslav
- 65 let
SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
Vedení a. s. Deza, sociální odbor, výbor
klubu důchodců a podniková rada VZO
OS ECHO vás srdečně zvou v pátek
30. září v 10.30 hodin na setkání důchodců do Kulturního zařízení v Kelči. Odvoz
je zajištěn. Na setkání se budou prodávat
permanentky na bazén, saunu, a masáže.
Zároveň se bude vybírat členský příspěvek.
Každý důchodce obdrží pozvánku
s návratkou.
POLSKO
Klub důchodců a. s. Deza pořádá ve středu 19. října zájezd do polského Těšína.
Odjezd od ČSAD Val. Meziříčí v 6.00
hodin. Cena pro bývalého zaměstnance

řadí do skupiny jódových léčebných vod.
K dispozici je 5 bazénů, dva tobogány,
bazén pro nejmenší a dětský koutek. Je
zde 40 zážitkových elementů – gejzíry,
masáže, vodopády, kanály s divokou
vodou, perličkové koupele…
Předpokládaný příjezd kolem 10. hodiny, odjezd z Györu od 17.30 - 18.00 hodin, předpokládaný příjezd zpět kolem
23. - 24. hodiny.
Doporučujeme s sebou: osušku, župan,
přezůvky k bazénu, kapesné = forinty.
Přihlášky na odborech od 15. září.

PODÌKOVÁNÍ

PODÌKOVÁNÍ
Děkujeme všem bývalým spolupracovníkům, přátelům a známým za
poslední rozloučení s panem

Jindřichem Blažkem,

který nás nečekaně opustil 2. 7. 2011.
Manželka s rodinou

PODÌKOVÁNÍ
Děkujeme vedení a zaměstnancům
Deza, a. s. za květinové dary, projevenou soustrast a účast nad zemřelým
Martinem RŮŽKEM.
Děkují manželka, dcera, syn a rodiče.
O h lé dn u t í z a p r á z dn i n a m i

Děkujeme odborům a vedení Deza, a. s.
že jsme se mohli zúčastnit turnaje
v kuželkách, pořádaného na konci května Chemkem Strážske.
Za účastníky A. Jugová

Projekt ZDRAVÁ FIRMA ve spolupráci s VZP ČR
Společnost DEZA, a. s. má, stejně jako ostatní prosperující firmy, velký zájem o dobrý
zdravotní stav svých zaměstnanců. Kromě jiných programů přijala v rámci nadstandardní zdravotní péče nabídku Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky k účasti v projektu „Zdravá firma.“ Tato pojišťovna vybrala naši společnost z řady největších a nejvýznamnějších plátců pojistného na zdravotní pojištění v regionu Zlínského kraje.
který může obsahovat vitamínové přípravPodstatou projektu „Zdravá firma“ je
ky a potravinové či jiné doplňky pro podrozšíření zaměstnaneckých programů
poru zdraví. Zaměstnanci, kteří jsou
ochrany zdraví o aktivity, které podporují
zároveň pojištěnci VZP, tedy obdrží
zdravý životní styl a prevenci nejčastějších
v rámci nadstandardní péče o jejich
civilizačních chorob.
zdraví dárkový balíček s vybranými proNa základě průzkumu, který byl ve
dukty pro podporu jejich zdraví.
Zlínském kraji pro VZP ČR proveden spoDárkové balíčky budou pro pojištěnce
lečností Ipsos Tambor, byly vyhodnoceny
VZP poskytovány zdarma, vynaložené
požadavky a očekávání ze strany zafinanční prostředky budou naší společnosti
městnanců, podle nichž bude realizován
proplaceny VZP, pokud budou použity
tento projekt formou příspěvku na balíček,
účelně a výhradně
k zajištění výše
uvedeného benefitu.
Benefit se vztahuje
výhradně na zaměstnance pojištěné u VZP ČR
nejpozději ke dni
1. 10. 2011.
Ing. Václav Dřímal,
odbor ŘS ISO

Sociální odbor/Info

a. s. Deza činí 80 Kč, pro rodinného příslušníka 100 Kč, a v případě volných
míst, pro cizí zájemce je cena 140 Kč.
Zájemci se mohou hlásit na tel.: 605 775 194
paní Tomášové. Peníze se budou vybírat na schůzi důchodců v Kelči dne
30. 9. 2011.

VZPOMÍNKA
21. června zemřel pan Radoslav Kubíček ve věku nedožitých 85 let.
21. června zemřel pan Milan Maršálek
ve věku nedožitých 84 let.
25. června zemřel pan Josef Mikeštík
z Organiku ve věku 69 let.
17. srpna zemřel pan Teodor Rusek ve
věku 86 let.
21. srpna zemřel pan Miroslav Fajárek
ve věku 64 let.
Čest jejich památce.

Nabídky pro zaměstnance

ROŽNOVSKÉ PIVNÍ LÁZNĚ
Sociální odbor zakoupil pro své zaměstnance na zkoušku 40 poukazů do
Rožnovských pivních lázní, které nabízí
jak klasické fyzioterapeutické masáže, tak
i takový rozsah služeb, který Vám pomůže
najít sebe sama jako úžasnou harmonickou
bytost. www.roznovskepivnilazne.cz
Na zakoupeném poukazu v celkové hodnotě 1 500 Kč bude napsáno jméno zaměstnance, který si dle přiložené nabídky
jednotlivých balíčků vybere tu, která mu
bude nejlépe vyhovovat. Nabídka je vyvěšena i na Seidu. Na tyto poukazy nelze
čerpat manikúru, pedikúru, kadeřnictví,
nákup kosmetiky ani jiné nákupy, úhrady
večeří, apod.
Poukazy jsou platné do 30. 4. 2012!
Prodej pouze jednoho poukazu na osobu.
Cena: 750 Kč.
Prodej všech permanentek bude zahájen
v úterý 13. 9. od 8.00 v AB u p. Skřičíkové.
Sledujte SEID i nástěnku VÚCHK, kde
bude aktualizována nabídka permanentek
V NABÍDCE JSOU DÁLE
• Masáže - Salón Laďa, pan Strnadel,
V. M. (900 Kč).
• Rekondiční a masážní stoly - Studio
Siluetka,V. M. (400 Kč).
• Lymfodrenáže – Studio Siluetka ,
V. M. (500 Kč).

VZPOMÍNKA
Čtvrtého července 2011 jsme se rozloučili se spolupracovníkem panem Radkem Janalíkem, který nás
náhle opustil ve věku 49 let.
Celou dobu pracoval na výrobně změkčovadel provozu
Organik Otrokovice. Opustil nás spolupracovník, kterého
jsme si vážili nejen jako dobrého a spolehlivého kolegy, ale
i jako člověka, kterému nechyběla vždy dobrá nálada či
ochota pomoci. Chtěli bychom mu, alespoň touto cestou, naposledy poděkovat
za vše, co vykonal a říci mu, že na něj budeme dlouho vzpomínat.
Kolektiv spolupracovníků provozu Organik

• Daniela Krupičková – Fitko v Abácii –
Lymfoven – přístroj na léčbu otoků
(750 Kč/10 vstupů).
• Studio Portrét – solárko, Vsetínská (300 Kč).
• Salza - Solná jeskyně - relaxační
centrum Zašová (500 Kč).
• Masáže – manželé Rigovi –
Fügnerova 479, V. M. (750 Kč).
Doprodej:
• Masáže – paní Hrbáčková, Ulička V. M.
(380 Kč).
• Masáže – Paradise Beuty salon
(U Renči), Jarcová (800 Kč).
Tyto permanentky nejsou určeny pro
rodinné příslušníky!!
Namátkovou kontrolou se bude muset
zaměstnanec při čerpání permanentky
prokazovat identifikační čipovou kartou
DEZA, a. s. Cena permanentek činí zpravidla polovinu nákladů.

INZERCE
PRODÁM pračku Candi Aquamatic, přední
plnění, vhodná do malých prostor. Náplň
prádla 3,5 kg, otáčky 800/min., energ. třída A,
zachovalá, cena 3 500 Kč. Tel. 571 612 736.
PRODÁM Nissan Micra ve zlaté metal. 1.2,
pětidveř., r.v. 2003, 52 tis., man klima, airbag,
central. zam., servis. knížka. Cena 80 000 Kč,
možná domluva. Tel. 734 464 764.
PRODÁM kočárek Bebecar Vector At, používaný 10 měs., hlub. vana + sport. sedačka,
super stav. Cena 6 000 Kč, možná domluva.
Tel. 734 458 089.
PRODÁMbyt 1+1 s proskleným balkonem ve
Val. Meziříčí - ul. Zd. Fibicha. Tel. 725 280 835.
PRODÁM garáž v Bynině za AUTO Lukáš.
Tel. 725 280 090.
KOUPÍM rod. domek nebo staveb. pozemek ve Val. Meziříčí a okolí. Solidní jednání.
Tel. 603 568 192.
DARUJI starší plechovou kuchyňskou
linku, ledničku, mrazničku, komb. sporák,
kuchyňské svítidlo. Tel. 725 280 697.

6 strana

AGROFERT HOLDING

Tajní mistři
Vlajková loď koncernu

„Skrytí šampioni“, tajní mistři. Profesor
Hans-Joachim Niclas měl to označení rád.
Podle jeho názoru, tedy názoru vedoucího
centrálního úseku vědy a vývoje, se tento
výraz dobře hodí i k závodům Stickstoffwerke (SKW) Piesteritz. Kdo by věděl, že
ze závodu ve Wittenbergu pochází jedno
procento celosvětové produkce močoviny!
A kdo z nás ví, že společnost SKW
nahlásila po celém světě více než 100
patentů – jak pro účinné látky, tak pro
postupy k jejich výrobě…
„Jsme tajní mistři,“ ujišťuje HansJoachim Niclas, který má svou kancelář
v panelové stavbě přímo v prostranství
závodu. Tři skleněné baňky nadměrné velikosti na vnější stěně jsou tu zcela neplánovaně. Ve východoněmeckém průmyslovém
světě vědy se závody Stickstoffwerke řadí k
„velké pětce“ – BASF Schwarzheide,
Berlin-Chemie, Dow v Bitterfeldu a Leuně,
Impstoffwerk Dessau-Tornau: okruh, ve
kterém se SKW nachází, je vybraný.
A exkluzivní. Věda na východě se od
převratu nachází ve složité situaci. „Bylo
to velké umění, aby věda vůbec zůstala
zachována,“ říká Niclas. „Centrály koncernu tady jednoduše nejsou.“ A tak se
z některých areálů stal prodloužený pracovní stůl, věda k tomu není potřebná.
U SKW to vypadá jinak. „Jsme vlajkovou lodí koncernu,“ prohlašuje prof. Niclas
s určitou pýchou. Teprve včera přicestovali
kolegové mateřského koncernu Agrofert na
jednání do saského Cunnersdorfu, aby se

informovali o aktuálním vývoji. SKW vděčí
za svou dobrou pověst v tomto odvětví především oddělení výzkumu. Podniku se vždy
podařilo změnit se z masového producenta
močoviny na specialistu, přičemž 30 %
obratu je dosaženo speciálními hnojivy.

Významné ocenění

Je to znovu především zásluha Niclase.
Profesor před nedávnem získal za své zásluhy čestný doktorát od univerzity
Martina Luthera, vyznamenán byl ke
svým 70. narozeninám za spolupráci mezi
univerzitou a praktiky.
„Bojoval jsem na obou stranách barikády,“ vysvětluje Niclas, proč spolupráce
mezi praktiky a vědci dobře funguje.
Důsledkem je velmi vysoký stupeň inova-

Za posledních 15 let nahlásila společnost Stickstoffwerke Piesteritz více než 100 patentů –
a řadí se tím k velikánům ve východním Německu.
ce v SKW. V uplynulých deseti letech byla
vyvinuta řada produktů. „Můžeme rychle
reagovat na situaci na trhu,“ říká Niclas.
Jde především o to, aby se nepropásly nejnovější trendy, které se v oblasti výroby
hnojiv objevují. Obzvláště pyšný je Niclas
na vývoj „ureázového inhibitoru“.
Inhibitor způsobuje, že se přeměna močoviny na amoniak zpomaluje. „Naším
cílem je kontrola přeměny a rozkladu
močoviny v půdě,“ říká Niclas. Poté je
možné dodávat rostlinám přesně ty živiny,
které potřebují. Vedlejší vlivy, které jsou
škodlivé pro klima, jako např. produkce
rajského plynu, zůstávají oproti tomu co
možná nejmenší.
Další otázkou je, jak je možné rostlinám
lépe pomáhat v boji s narůstajícím suchem.

Spolupráce s vysokými školami

Niclasovým ústředním odvětvím je
vedle chemického a aplikovaného výzkumu také analytika. „Co si neumíme udělat
sami, dáváme ven.“ Přednostně na vysoké
školy – v Agrochemickém institutu mohou
doktoranti bádat za podpory SKW. Při hledání inhibitorů pro ureázu spolupracovalo
SKW mimo jiné s TU Mnichov a s vysokou školou Hohenheim. Ale i jinak to zní
jako „kdo je kdo“, když Niclas vyjmenovává partnery pro různé projekty: Humboldtova univerzita, Leibnitzovy instituty,
Postupimský institut pro výzkum klimatu
nebo vysoká škola Weihenstephan. Skrytí
mistři už to dávno nejsou.

Dlouhá trať

Jeho vědomosti byly ve wittenberské
Leucoree oceněny čestným doktorátem.
Pro Niclase je to zřetelný signál, že ve
Wittenbergu existuje nejen duchovní, ale
i přírodovědecký výzkum.
Důvodem pro vyznamenání byla
Niclasova snaha propojit univerzitní a průmyslový výzkum. Nejprominentnějším
projektem je Agrochemický institut, ve
kterém bylo zahájeno 15 doktorandských
prací a řada diplomových, bakalářských
a studentských prací. Spolupráce využil
cíleně i k tomu, aby získal nové impulzy
a nechal zpracovat specifické úkoly.
Sám Niclas publikoval 105 prací a ohlíží se zpět za svou dlouhou kariérou akademika. V roce 1941 se narodil v Sonnewalde jako syn zemědělce. Na Humboldtově univerzitě v Berlíně studoval chemii a v roce 1969 promoval jako doktor.
V roce 1983 byl jmenován profesorem na
Akademii věd. Od roku 1980 do roku 1991
byl vedoucím oddělení Centrálního institutu pro organickou chemii a v letech
1979–1991 šéfem laboratoře syntéz
v Bitterfeldu. Od roku 2002 Niclas vyučuje
na univerzitě v Postupimi, celá léta vedl
pracovní kruh „výzkum a inovace“ v zemském spolku chemického průmyslu
Nordost.
Převzato z německých novin
Mitteldeutsche Zeitung

Celý svět sleduje pigmenty „Made in Synthesia“

Společnost Fatra, a. s., výrobce PVC podlahových krytin s více než 60letou tradicí, přichází po oblíbené vinylové podlahovině THERMOFIX s další novinkou v oblasti designovaných podlah – vinylovou plovoucí podlahou FATRACLICK.
Plovoucí podlahy (dřevěné nebo laminátové) zná určitě každý. Vinylová plovoucí podlaha FATRACLICK je však
nový koncept, který v podstatě kombinuje všechny přednosti vinylových a plovoucích podlah s funkčností přírodního
korku. Nabízí se tak řešení pro všechny,
kteří z různých důvodů odmítají klasické
„lino“ nebo chtějí odolnější a teplejší
plovoucí podlahu
Téměř rok práce věnovali pracovníci
oddělení technické přípravy výroby podlahových krytin ve spolupráci se švýcarským partnerem vývoji nového produktu
a výsledek opravdu stojí za to! Díky své
unikátní konstrukci má FATRACLICK
řadu vynikajících vlastností a může
směle konkurovat zavedeným značkám
na evropském trhu podlahových krytin.

„Jednou z odpovědí by bylo nechat rostliny více zakořenit,“ říká Niclas. Správné
hnojivo ve správném množství by se o to
mělo postarat. Nyní se tato myšlenka testuje na pokusném poli o rozloze 170 ha
v Cunnersdorfu. „Bez aplikovaného výzkumu by naše činnost nic neznamenala,“
vysvětluje Niclas. „Zakládám si na své
mezidisciplinární zálibě,“ říká profesor.
„Nejsem jen chemik, ale hybrid.“

„Jsem pyšný na ocenění.“ Profesoru
Hansi-Joachimu Niclasovi se k jeho
70. narozeninám dostalo významné pocty.

FATRACLICK - spojení designu, kvality a tradice
Vývoj nového produktu

VALAŠSKÝ CHEMIK

stavuje užitnou vrstvu podlahy s designem imitujícím dřevo a vysokou odolností.
Výsledkem vývoje není jen podlaha
s elegantním designem, ale i podlaha
splňující náročné technické požadavky
poslední doby. Zdravotní nezávadnost,
snadná údržba, vysoká protikluznost,
odolnost vůči běžným chemikáliím,
proti špinění a opotřebení, to jsou parametry všech podlahovin v sortimentu
Fatra, a. s., které splňují přísné evropské normy. FATRACLICK není výjimkou. Navíc se může pyšnit i vysokou
hodnotou zvukového útlumu, kde
stejného kročejového útlumu 16 dB
dosáhnou klasické laminátové nebo
dřevěné plovoucí podlahy jen s použitím speciálních a drahých izolačních
podložek.

Všestranné využití

V současné době, kdy je podlaha
důležitým funkčním a designovaným
prvkem každého prostoru, FATRACLICK sleduje všechny moderní trendy,
jimiž jsou perfektní a realistický design
s texturou přírodních povrchů, snadná
a rychlá pokládka, nenáročná údržba
a příjemný tepelný a zvukový vjem.

FATRACLICK se hodí do všech typů
interiérů v komerční i bytové výstavbě,
od moderně nebo futuristicky zařízených prostor až po klasicky elegantní
byt či rodinný dům. Samozřejmě je
vhodný i pro domácnosti s alergiky
nebo malými dětmi. Speciální povrchová úprava navíc zajišťuje výborné antimikrobiální vlastnosti.

Vlastnosti podlahy FATRACLICK

FATRACLICK je vyroben ze tří vrstev:
1. Přírodní korková vrstva – tvoří
spodní část výrobku a zajišťuje tepelnou a zvukovou izolaci podlahy.
2. HDF deska se zvýšenou odolností
proti vlhkosti – je středová nosná část
podlahy, která je opatřena patentovaným zámkovým systémem UNICLIC®.
3. Vinylová podlahovina s polyuretanovou povrchovou úpravou – předPodlaha FATRACLICK se vyrábí
v praktických dílcích o rozměrech 915 x
305 mm. Na českém trhu je FATRACLICK dostupný od dubna letošního
roku. Kolekci pro rok 2011 tvoří 10 elegantních vzorů dřeva, které zahrnují
oblíbenou katrovanou nebo bělenou
úpravu i klasické vzory javorového či
dubového dřeva.
Více informací se dozvíte na
www.fatrafloor.cz.
Tomáš Holoubek, Fatra, a. s.

Naše pigmenty v LCD televizorech
Když si večer sednete k televizním obrazovkám a budete se dívat na tureckou
telenovelu, i díky Synthesii můžete vidět krásně opálenou pleť a smutné oči hlavní
hrdinky. Ptáte se, jak je to možné? O odpovědi na tuto i jiné otázky jsme požádali
Ing. Radka Gotzmanna z oddělení Organické pigmenty – servis.
Existuje možnost mít „kousek Synthesie“ doma ve svém bytě?
Vaše otázka jemně svádí k tomu, zamyslet se nad tím, jak přes vrátnici pronést
příbor z jídelny či hasák z dílny. Ale vážně.
Čtenáři mají jistě povědomí o tom, že naše
pigmenty se používají do nátěrů na zdi,
časopisů, knih, také do všech možných plastových dóz, povlečení nebo koberců, a tak
bych mohl pokračovat dál. To, že naše
firma je ale jedním z hlavních dodavatelů
organických pigmentů pro výrobu optických filtrů LCD televizí, už se příliš neví.
Již dávno neplatí, že pigmenty a z nich připravené výrobky mají plnit jen základní
dekorativní a ochrannou funkci. Stále
častěji nacházejí uplatnění i v neobvyklých
aplikacích, ze kterých navíc vytlačují dříve
hojně používaná vodorozpustná barviva.
Čím je způsoben přechod od vodorozpustných barviv k organickým pigmentům?
Zejména tím, že pigmenty obecně
poskytují vyšší stálost na světle a dostatečnou tepelnou odolnost, vhodnou k přenosu částic pigmentu, protože velikost částic
má vliv na požadované hodnoty jasu a kontrastu. Velmi důležitá je i chemická čistota
pigmentu, neboť přítomné nečistoty by
mohly způsobit nežádoucí krátery. Splnit
všechny tyto požadavky může jen
poměrně úzká skupina vysoce jakostních
pigmentů. A naše pigmenty je splňují.
Můžete pro naše odborně zdatnější čtenáře v krátkosti představit jednotlivé pigmenty v LCD televizích?
Nejvíce jsou zastoupeny tzv. ftalocyaninové pigmenty, protože pokrývají modrou
a zelenou složku filtru. Zřejmě nejrozšířenějším modrým pigmentem pro tuto
aplikaci je Pigment Blue 15:6, který má
specificky červenavý odstín. Základními
standardy u zeleně jsou velmi známé
Pigment Green 7 a Pigment Green 36.
Nově se také používají i ftalocyaniny, kde
centrální atom mědi byl nahrazen atomem
zinku, což umožňuje lepší spektrální vlastnosti, jedná se například o Pigment Green
58. Pro červený barevný filtr se používají
dva základní typy pigmentů – Pigment Red
177 a Pigment Red 254, který díky vyšší
barevné vydatnosti a vhodnějšímu odstínu
přebírá dominantní pozici. Pigmenty jsou
zapracovány do speciálních nátěrových
hmot nebo tiskové barvy a následně jsou
naneseny nebo natištěny na skleněnou
desku.
Jak se vyvíjí budoucnost pro naše organické pigmenty v LCD televizích?
Myslím si, že velmi příznivě. Nedávno
vedení SBU PaB jednalo s představiteli

firmy, která je naším dlouhodobým odběratelem, a na jednání byly diskutovány
možnosti dodávek velmi zajímavých objemů pigmentů pro letošní rok. Současně
jsme nabídli také pigmenty Versal k otestování pro nové projekty. Dalším potenciálním zpracovatelem našich pigmentů pro
použití v LCD televizorech je japonský trh,
kde v současné době probíhá technické
schvalování pigmentů u koncového zákazníka.
Musíme se nakonec zeptat, z pohledu
vašeho domácího televizoru, vy sám přispíváte k ziskovosti Synthesie?
Snažím se přispívat samozřejmě co
největší mírou. (smích)

Víte, že

LCD je zkratka pro liquid crystal display
čili displej z tekutých krystalů. Tekutý
krystal je zvláštní forma skupenství, něco
mezi kapalinou a pevnou látkou. Látky,
které toto umí, jsou většinou dlouhé a úzké.
Za určitých podmínek (teplota, tlak) jsou
tekuté jako kapaliny, ale přitom vnitřně
uspořádané jako pevné látky. Jako celek
jsou elektricky neutrální, ale zároveň tvoří
dipól – jedna část molekuly je se záporným
nábojem a jiná s kladným. Proto v elektrickém poli nezůstávají v klidu a otáčí se
v jeho směru. Toho se využívá v displejích.
Každý bod displeje (pixel) obsahuje
molekuly tekutých krystalů uložené mezi
dvě elektrody a barevné filtry (právě
v nich jsou obsaženy naše pigmenty).
Barevné filtry jsou červené, modré
a zelené a jsou uloženy vedle sebe v jedné
rovině. Na elektrody každého pixelu je
přivedeno elektrické napětí, které stočí
tekuté krystaly uvnitř. Podle míry stočení,
závislé na elektrickém napětí, je propuštěno určité množství světla, čímž je dána
celková svítivost pixelu. Světlo dopadá na
barevné filtry a jeho smícháním dostaneme výslednou barvu, v měřítku milionů
pixelů pak výsledný obraz.
Linda Pikhartová, Synthesia, a. s.

