N O V I N Y

Z A M Ì S T N A N C Ù

,

S P O L E Č N O S T I

č l e n a

s k u p i n y

ROČNÍK XLV / ÚNOR 2012

VALAŠSKÝ CHEMIK
PŘEHLED FINANČNÍCH
BENEFITÙ POSKYTOVANÝCH
ZAMÌSTNANCÙM DEZA, a. s.
Zvýhodněné nabídky.

strana

2

BOČNÍ PARKOVIŠTÌ
DOKONČENO

KLÍČOVÉ PROFESE
POTRAVINÁŘSKÉHO
SEGMENTU

Režim parkování na bočním
parkovišti.
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Hlavní téma/DEZA

ANKETA

Jak se Vám
líbilo na plese?
Ing. Petr
Švec,
technolog provozu dehet

Kolektivní smlouva uzavřena
V minulém čísle Valašského chemika byla podána informace o probíhajícím kolektivním vyjednávání. Dnes
můžeme čtenářům a zaměstnancům Deza, a. s. oznámit, že dne 30. 1. 2012 byla kolektivní smlouva pro rok 2012
slavnostně podepsána. Podpisu předcházela závěrečná dohoda, které bylo dosaženo dne 23. 1. 2012. Výsledná
podoba KS je pro zaměstnance k dispozici v elektronické podobě na SEIDu.
Oblast sociálního fondu se výrazně nemění. Tituly čerpání
kopírují skutečnost roku 2011 s mírným navýšením o inflaci
roku 2011 ve výši 1,9 %. Rozhodujícím směrem čerpání zůstávají dotace do závodního stravování a dále příspěvek na
rehabilitační a rekondiční péči.
Výše poskytovaných příspěvků zaměstnavatele do oblasti
penzijního připojištění zůstává pro rok 2012 zachována.
Závažná témata, jako je celková délka týdenního fondu pracovní doby a její rozložení (typ harmonogramů), byla ponechána beze změn. Režim pouze dvanáctihodinových směn byl
na provozech, které ho používají, potvrzen i pro rok 2012.
Věřím, že přijaté závěry dávají oboustranně vyvážené mantinely a že uzavřený sociální smír umožní soustředit se na konkrétní výkon práce tak, abychom byli schopni se vyrovnat s neustále se zvyšující cenou surovin a snížením celkové produkce
surového dehtu a benzolu na koksovnách. Ing. Ladislav Haiker

Ples se nám s manželkou a přáteli líbil,
očekávání splnila cimbálovka Polajka
a vzhledem k menší zaplněnosti parketu
v M-klubu jsme zde mohli naplno rozjet
chvílemi až akrobatické taneční kreace.
Velký náš obdiv sklidila také taneční skupina v rámci slavnostního zahájení plesu,
zklamaní jsme byli pouze úrovní hudební
skupiny hrající v hlavním sále a kvalitou
čepovaného piva...
Marie
Horáčková,
závodní
kuchyně

Přesto, že jsem na plese Dezy byla po
několika letech, splnil mé očekávání.
Super zábava, produkce i organizace.
Určitě patří pochvala všem organizátorům.
Ing. Martin
Rykala,
vedoucí provozu ftalanhydrid
a dioktylftalát

Hlavní závěry:
Ve mzdové oblasti bylo dohodnuto, že průměrný výdělek
pro tarifně odměňované zaměstnance bude navýšen o inflaci
roku 2011 ve výši 1,9 %. Průměrná mzda roku 2011 ve výši
23 990 Kč bude navýšena na hodnotu 24 446 Kč. O tuto hodnotu budou navýšeny tarifní stupně a výkonnostní odměny.
K zásadní změně dochází v poskytování příplatků za zdraví
škodlivé prostředí v návaznosti na novou kategorizaci pracovišť. Příplatky nebudou dále poskytovány hodinovou sazbou,
ale měsíční paušální částkou, která se bude krátit ve vazbě na
skutečně odpracovaný fond pracovní doby. Výše ostatních
příplatků a odměn (příplatek za nepřetržité provozy, odměna
za servisní zásah, příplatky za práci ve výškách atd.) zůstávají zachovány beze změn.

Ing. Dana
Pavlíková,
odbor
výzkumu

Ples se vydařil. Pobavili jsme se moc dobře.
Určitě by bylo ku prospěchu, kdyby v sále
více hrála taneční hudba (čača, tango…).

Aktuality na úseku ochrany životního
prostředí a řízení kvality v období I/2012.
Dne 23. ledna proběhlo na Krajském
úřadě Zlínského kraje jednání k záměru
změny denitrifikačního činidla pro teplárnu
a dopalovnu koncových plynů Tailgas,
zahrnující změnu umístění a zvýšení kapacity skladovacího zásobníku močoviny
namísto v současnosti využívaného čpavkového destilátu. Pro tento záměr bude
podáno oznámení tzv. podlimitního záměru
podle zákona o hodnocení vlivu záměru na
životní prostředí.
Nový poskytovatel ostrahy
Zaměstnanci si určitě všimli, že od 1. 2.
2012 došlo ke změně v obsazení vrátnic
i v pochůzkové činnosti psovodů. K tomuto
datu došlo k uzavření nové smlouvy o zajištění ostrahy závodu a poskytování bezpečnostních služeb s firmou IPO Ostrava.

V regionálním vydání Mladé fronty Dnes ze dne 1. února je Deza opět zmiňována
jako druhý největší znečišťovatel v zemi. Můžete se, prosím, k tomu vyjádřit?

Deza, a. s. se společně s oborem centrálního
nákupu Agrofert holding účastnila periodického tendru na poskytovatele těchto služeb. Součástí výběrového řízení byla celá
řada firem skupiny, a to nejen z divize chemie, ale i z odvětví potravinářského a zemědělského. Rozsah poskytovaných služeb
vycházel ze zkušeností předcházejícího
období a poskytování regionálně nejsilnější
firmou Anim plus Vsetín. Z účastníků soutěže byla vybrána firma, která nejlépe splnila zadání v poměru rozsah poskytovaných
služeb a cena. Firma IPO není přímo z regionu, ale působí celorepublikově a ostrahu
vykonává v desítkách objektů včetně průmyslových areálů. Doufám, že využitím její
odborností a zkušeností nedojde ke snížení
stupně ostrahy, ale naopak, že nový poskytovatel zajistí poskytování bezpečnostních
služeb na odpovídající profesionální úrovni.
Ing. Ladislav Haiker
Vzácný zimní host na lagunách
V rámci zákona o předcházení ekologické újmě provádí v letech 2010-2012
rožnovská organizace ČSOP Salamandr
monitoring ohrožených druhů živočichů
a rostlin v okolí provozovny Deza, a. s.
Jedním z míst v oblasti, které využívají
vodní ptáci k zimování, jsou nezamrzající
laguny. Velkým překvapením bylo na nich
pozorování samce poláka kaholky
(Aythya marila) – severského druhu kachny, který v ČR pravidelně, ale v malých
počtech (kolem 15 ks) zimuje, a to většinou v Čechách.
Zajímavá však mohou být i pozorování
jinak běžných druhů. Např. v zimě 2002/
2003 byla na lagunách pozorována labuť
velká (Cygnus olor), která byla označena
žlutým límcem 28CK – dle sdělení Národního muzea, kroužkovací stanice, byl pták
kroužkován 25. 8. 2001 jako mládě
v Polsku (Zb. Dzibice, Slaskie) ve vzdálenosti 170 km od místa zimování.
Martin Krupa, ČSOP Salamandr

Bohužel s těmito nepřesnostmi nebo snad i cílenými nepravdami bojuji od začátku vykonávání funkce tiskového mluvčího. Je to vždy stejné, např. článek, který popisuje smogovou situaci ve Zlínském kraji, se kterou naše výroba nemá nic společného, je doplněn krátkou a zcela nepřesnou informací, že DEZA, a. s. je druhým největším znečišťovatelem
v České republice. Proč? To přece není pravda a každý informovaný to ví.
Skutečností sice je, že Deza ve dvou ze sedmnácti sledovaných skupin látek patří mezi
hlavní, ale podotýkám průmyslové, znečišťovatele, bez posouzení vlivu autodopravy
a lokálních topenišť, avšak děláme vše pro to, aby se situace zlepšila. Například v loňském
roce jsme utěsnili zásobníky naftalenu. V zajetí negativních zpráv, neustálého strašení
a vyvolávání negativních pocitů je takto postavená informace daleko zajímavější než
původní záměr informovat čtenáře o smogové situaci v kraji.

Kachna polák kaholka na lagunách
Foto Zbyněk Chromek

EXPORTÉR ROKU 2011
Dne 14. prosince 2011 proběhlo v Kaiserštejnském paláci v Praze slavnostní vyhlášení výsledků
17. ročníku soutěže Exportér roku.

S průběhem plesu jsem spokojený. Hudba
byla dobrá, jídla dost, pouze v tombole jsem
jako vždy nic nevyhrál.

AKTUALIT Y

Stejně jako předchozí ročníky se i tento konal pod záštitou
Hospodářské komory ČR. Pořadateli soutěže byli již tradičně
Střední podnikatelský stav a Asociace na podporu podnikání.
DEZA, a. s. se zúčastnila soutěže ve všech kategoriích

vypsaných pro exportéry s objemem exportu větším než
500 mil. Kč ročně.
Ve všech čtyřech kategoriích obsadila mezi podniky České
republiky čelná místa:
kategorie
NÁRŮST EXPORTU 1993 – 2010
10. místo
OBJEM EXPORTU 1993 – 2010
12. místo
OBJEM EXPORTU 2010
17. místo
NÁRŮST EXPORTU 2009 - 2010
22. místo
MK

Otázka pro tiskového mluvčího
Jaroslava OBERMAJERA

UDÁLOSTI
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Přehled finančních benefitů poskytovaných BOČNÍ PARKOVIŠTÌ DOKONČENO
zaměstnancům DEZA, a. s.
1. Zvýhodněná nabídka bankovních
služeb UniCreditBank, a.s.
- vedení vybraných osobních kont zdarma
nebo se slevou 75 %,
- zdarma administrativa spojená
s převodem účtu,
- zvýhodněná úrok. sazba o 1 %
u spotřebitelských úvěrů (nyní od 4,9 %),
- pobočka ve Valašském Meziříčí
na náměstí,
- pracovníci banky budou na recepci
DEZA, a. s. přítomni ve dnech
27. 2. a 1. 3. 2012.
2. Nabídka zvýhodněných produktů
a služeb Komerční banky, a. s.

- balíček Můj účet ZDARMA,
- měsíční poplatek za vedení účtu,
mezinárodní platební karta, elektronické
bankovnictví, všechny příchozí platby
v Kč, zvýhodněné podmínky
„Osobní úvěr“, „Hypoteční úvěr“.

3. Zvýhodněná nabídka CITIBANK, a. s.

Podrobnosti jsou uvedeny na konkrétních nabídkách uvedených společností
zveřejněných na SEIDu a na hlavní
nástěnce u hlavní vrátnice.

- osobní účet CITI konto:
zdarma vedení účtu, mezinárodní debetní
karta CitiCard, tuzemské platby zadané přes
internet a CitiPhone, 5 výběrů hotovosti
měsíčně z jakéhokoliv bankomatu v ČR, spořící účet v Kč, VIP zákaznická linka CitiPhone
24 hodin denně, CITI kreditní karty
a CITIPůjčka za zvýhodněných podmínek.

VÝPLATNÍ TERMÍNY
výplata za leden
výplata za únor
výplata za březen

13. února
13. března
13. dubna

2012
2012
2012

výplata za duben
výplata za květen
výplata za červen
výplata za červenec
výplata za srpen
výplata za září
výplata za říjen
výplata za listopad
výplata za prosinec

14. května
13. června
13. července
13. srpna
13. září
11. října
13. listopadu
13. prosince
14. ledna

2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013

Automobilky používají v konstrukci
svých vozů stále častěji recyklované
materiály. Proto např. každý americký
Ford Focus bude obsahovat dvoje recyklované džínsy, byť to zní trochu nezvykle.
Firma je použije na tlumicí materiály
a podklad koberečků. Zatím není známo,
zda bude takto vybavena i evropská varianta focusů.
Ford tímto krokem rozšiřuje využívání
recyklovaných materiálů ve svých vozech
a výroba samotného focusu je zase
o pověstný fous ekologičtější. Džínsy, které
skončí v autě, sníží zatížení skládek, ale
také požadavky na výrobu čerstvé bavlny.
Ford, podobně jako i další automobilky, již řadu recyklovaných materiálů
a obnovitelných zdrojů ve svých vozech
používá. Při výrobě například recyklovanou pryskyřici, sedadla některých vozů
jsou vyrobena z recyklované příze.
Polštáře sedadel pak bývají ze sójové
pěny, některé plasty v interiéru jsou
z plastů přírodních vláken.

- pojištění občanského majetku
se slevou 25 %,
- pojištění motorových vozidel
– povinné ručení, havarijní pojištění,
- cestovní pojištění se slevou ve výši 20 %,
- životní pojištění a penzijní připojištění,
- pojištění odpovědnosti zaměstnanců
za škodu způsobenou zaměstnavateli.

pomoci dvou institutů v Karlsruhe vyvinuli speciální tapetu ze skleněných
vláken, která se stejně jako tapeta klasická
lepí na stěny budov. Lepidlo pro tyto
účely vyvinuli pracovníci koncernu BMS.
Nový systém označovaný EQ – Top
posiluje svou strukturou zdivo, napomáhá
rozdělovat rázovou energii na celou zeď,
a tím poskytuje lidem určitý čas k tomu,
aby své obydlí rychle opustili.

Pneumatika,
která nepotřebuje vzduch
Japonský výrobce Bridgestone oznámil, že vyvinul pneumatiku, která se
nepotřebuje plnit vzduchem. Měla by být,
podle tvrzení výrobce, ekologičtější než
současné typy.
Podle Bridgestone jde o stoprocentně
recyklovatelné řešení z pryskyřice a kompozitních materiálů. Pokud pomineme
esteticky velice nezajímavý vzhled, otázkou je, jak se tato pneumatika bude cho-

vat ve vysokých rychlostech nebo jaká
bude její životnost. V porovnání s běžným
„obutím“ bude mít nižší valivý odpor,
a tím nižší spotřebu paliva. Otázkou také je,
kdy a zda vůbec je reálná sériová výroba.
Pneumatiky, které není třeba nafukovat, každopádně nejsou ničím novým.
V roce 2005 představila gumárenská
firma Michelin typ Tweel. Měl výhodu
v tom, že ji nemohl zničit defekt jako
u klasické „gumy“. Šlo vlastně o pryžový
běhoun spojený s diskem. Návrat k původním loukoťovým kolům se ale nekonal, a pokud nepočítáme specializované
stroje, v osobních autech pneumatiky typu
Tweel nikdo nepoužívá a dosud nejsou
nabízeny k běžnému prodeji.
Pneumatiky plněné vzduchem vynalezl
v roce 1888 skotský veterinář John Boyd
Dunlop. Přestože se začaly používat až
o desítky let později, nelze si bez nich od
30. let 20. století automobilový průmysl
představit.
TT 01/2012

Tapeta, která upozorní
na zemětřesení
V mnoha částech naší planety žije až
1,3 miliardy lidí v trvalém strachu před
otřesy země. Výzkumní pracovníci koncernu Bayer MaterialScience (BMS) za
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Parkovací místa jsou osazena mechanickou zábranou. Klíč od této zábrany je
u strážní služby na hlavní vrátnici.
V případě návštěvy ostraha provede
odemčení a sklopení mechanické zábrany,
aby mohl vůz zaparkovat. Návštěvník při
ukončení návštěvy nemusí již provádět
žádnou další činnost a může s vozidlem
odjet. Zaměstnanci ostrahy pak při pochůzkové činnosti zvednou mechanickou
zábranu, zapadne západka a rezervace je
připravena pro další návštěvu. Označená
stání budou rezervovaná pro návštěvníky
detašovaného pracoviště české pošty.
Personální odbor

4. Výhodné pojištění společnosti
RESPECT, a. s.

TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI
Americký Ford Focus
má komponenty
z recyklovaných džínsů

V minulém čísle Valašského chemika
odbor investic popsal hlavní údaje o rekonstrukci bočního parkoviště vedle objektu
bývalé kolárny. Akce byla zkolaudována
a v současné době se očekává nabytí právní moci tak, aby mohlo být parkoviště používáno. Plocha je rozdělena na dvě části.
Vzdálenější plocha je uzavřena oplocením
a vjezd je omezen přístupovou závorou.
Oprávnění pro vjezd do této části je určeno
pro firmy, které sídlí v areálu budovy
bývalého výpočetního střediska a kde využití parkovacích ploch je součástí zpoplatněných nájmů. Vnější – venkovní parkovací plocha je určena pro návštěvy.

VÍTE, ŽE
- relativní vlhkost vzduchu je veličina,
která udává poměr mezi okamžitým
množstvím vodních par ve vzduchu
a množstvím par, které by měl vzduch při
plném nasycení. Udává se v procentech (%)
a měří se vlhkoměry.
- dokonale suchý vzduch má relativní
vlhkost 0 %. Dokonale nasycený vzduch
vodní párou má relativní vlhkost 100 %.
- množství par (vlhkost) ve vzduchu
závisí především na teplotě vzduchu.
Nejpříznivější vlhkost vzduchu v uzavřené
místnosti při teplotě asi 20 °C je 45 až 65 %.
- vypařování vody z pokožky našeho
těla je důležitým činitelem pro regulaci teploty těla. Čím větší je relativní vlhkost vzduchu kolem nás, tím pomaleji se voda vypa-

řuje a naopak. Vlhkost vzduchu v okolí
člověka má proto veliký význam pro jeho
pracovní výkon a zdravotní stav.
OPTIMÁLNÍ VLHKOST VZDUCHU
- pro obyvatele: 45 až 65 %,
- pro preventivní a léčebné účely:
40 až 55 %,
- pro počítače, mobilní telefony, nábytek,
hudební nástroje, knihovny, galerie
nebo muzea: 40 až 60 % .
VLHKOST VZDUCHU NA ZEMI
Nejnižší vlhkost vzduchu (0 až 4 %)
najdeme v chladných polárních oblastech
a vyšších nadmořských výškách.
Naopak vysokou vlhkost vzduchu (55 až
75 %) lze očekávat v teplých tropických
oblastech.

Království Zimodějovo
Při pohledu z okna je mi smutno. Kde je sníh - atribut zimy? Mrzne až
praští, to ano. Ale co ten sníh? Co můžu dělat? Zavřít oči, nechat se kolébat
cestou vlakem a vzpomínat. Vzpomínat na hory, na sníh, na Zimoděje.

V sobotu 21. ledna se uskutečnil
běžkařský zájezd pořádaný KČT VM
společně s Dezou do krásně zasněžených hor - do Jeseníků. Naskytl se nám
tedy výlet do kraje, kde vládne Zimoděj. Předvedl nám své čáry se sněhem,
ledem, větrem a jedinou barvou tak
typickou pro zimu - bílou.
Když jsme stoupali ze Skřítka na
hlavní jesenický hřeben, netušili jsme,
co nás čeká. Nebudu zapírat, že jsme se
všichni těšili na ty výhledy - na pohled
na okolní hory, na pohled na Praděd, na
pohled do dáli. Těšit jsme se mohli.
Zimoděj nám však připravil naprosto
odlišné pohledy. Kdo ví, jestli bychom
si do detailů prohlíželi stromy dokonale
obalené ledovými krystalky vypadající
jako nehybné sochy. Kdo ví, jestli
bychom zkoumali ledové zmrazky na
kůlech vyznačujících hřeben. Kdo ví,
zda bychom si uvědomili, co všechno
dovede vítr - leckdy 2-3metrové návěje
CO ZPŮSOBUJE SUCHÝ VZDUCH
- vysychání sliznic horních cest
dýchacích,
- suchý dráždivý kašel,
- pocit stále ucpaného nosu,
- ranní škrábání v krku,
- chronické záněty nosohltanu,
- časté onemocnění horních i dolních cest
dýchacích,
- chronickou bronchitidu,
- opakovanou laryngitidu (zánět hrtanu)
- zvláště u dětí,
- vysušenou a podrážděnou pokožku,
- pálení očí,
- popraskané rty,
- pocit zvýšené únavy,
- pocit neustálé žízně.
Víte, proč se mlží zrcadlo v koupelně?
Když se sprchujeme, v koupelně stoupá

kolem stromů - to bylo prostě úžasné.
Ano, tušíte správně, do dáli jsme neviděli. V lepším případě jsme dohlédli až
na třetí, hřeben označující, kůl, v tom
horším jsme napínali oči a snažili se
bílem dohlédnout na ten následující.
Zato ta krása těsně kolem nás brala
dech. Kamenná útulna na Jelení studánce celá oděná v zimním hávu, až by ji
člověk skoro minul, jak dokonale
splývala s okolím. Chatka na Vysoké
holi stejně tak.
Bílá, bílá, bílá. Tolik bílé najednou,
co čarování to muselo stát. Zimoděj si
to opravdu užil. A nás i trochu potrápil.
Větrem, mrazem, ledovatým hřebenem.
Možná jenom chtěl, abychom si tu zimu
pořádně vychutnali. Možná jenom
chtěl, abychom měli na co vzpomínat.
Nu, povedlo se mu to. Při sjezdu ze
Švýcárny si však taky uvědomil, že my
smrtelníci nevydržíme tolik, co on. Bílo
vyfoukal a mohli jsme vidět až do údolí.
Navíc nám všechny sjezdy parádně
vysněžil, takže se nám to svištělo dolů,
do Koutů. Díky Zimoději, že aspoň na
horách vládneš!
Možná si to všichni neužili tak jako
já. Možná převážilo zklamání. Takový
krásný hřeben, takové rozhledy...a my
se tu lopotíme v mrazu a větru, abychom z toho nic neměli? Abychom
viděli jen bílo dole, bílo před námi, bílo
nahoře? Kde jinde však lze vychutnat
zimu se vším všudy než právě na
horách?
Proto přivírám oči, vzpomínám
a sním...
-rezPozn. autorky: jméno Zimoděj převzato ze stejnojmenné knihy Terryho
Pratchetta.
teplota a vlhkost. Pokud vlhkost dosáhne
rosného bodu (teploty, při níž je relativní
vlhkost vzduchu 100 %), začne voda kondenzovat na zrcadle, jehož teplota je nižší
než teplota vzduchu. Jakmile se po chvíli
zrcadlo zahřeje na okolní teplotu, sražená
vodní pára se ztratí.
Zpracováno podle Moje rodina 2/2012
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NAŠI JUBILANTI

VOLNÝ ČAS

Sociální odbor/Info

V únoru slaví životní jubileum:
Podzemný Zdeněk
- energetika
Stratil Petr
- ftalanhydrid
a dioktylftalát
Ing. Gvozdek Jiří - úsek pro správu
majetku, finance a ekonomiku
Jiříček Miroslav - provozní údržba
1. – 3. provozu
Jubilantům blahopřejeme.

JAK JSOU TU DLOUHO
Únor 30 let
Zábavík Rudolf

VALAŠSKÝ CHEMIK

- dehet

VÍTÁME VÁS
V lednu nastoupili:
Kotiš Jiří
- údržba železniční
dopravy
Mikušková Blanka
- prádelna
a čistírna
Ing. Staňková Ludmila - provozní
laboratoře (z MD)
Šuba Radek - hasičský záchranný
sbor
Vítáme vás v našem pracovním
kolektivu a přejeme vám hodně
pracovních úspěchů.

NAŠI NEJMENŠÍ
9. ledna se Pavlovi Krčmářovi a Bohdaně Skýpalové narodil syn Tomáš.
Rodičům blahopřejeme a Tomáškovi
přejeme úspěšný start do života.

Nabídky pro zaměstnance
TÝDENNÍ POBYT
V LUHAČOVICÍCH
Sociální odbor zajistil pro své zaměstnance týdenní rehabilitační pobyt
v Luhačovicích.
Malebné lázeňské město leží na jižní
Moravě, asi 20 km jihovýchodně od Zlína.
Lázně Luhačovice vděčí za svou slávu
nejen 300leté tradici lázeňské léčby, kouzlu architektury lázeňských domů, upraveným parkům a kráse okolní přírody, ale
především svým léčivým pramenům.
Nabízí ideální podmínky k odpočinku,
relaxaci, kulturnímu vyžití a upevnění
zdraví. V Luhačovicích se léčí onemocnění dýchacích cest, trávicího ústrojí, diabetu a pohybového aparátu.
Luhačovice – Wellness hotel Rezidence Ambra
Moderně vybavené zařízení, které se
nachází v klidném prostředí u lesa asi
450 m od centra lázeňského městečka.
Oblibu u klientů si získal klidem, pohodou a přátelskou atmosférou.
Více na www.hotel-ambra.cz
Ubytování ve dvoulůžkových pokojích – koupelna se sprchových koutem
(většina apartmánů s vanou), WC, balkon
- kromě 5. etáže, TV, připojení k internetu,
telefon, lednička s minibarem, zabudovaný vysoušeč vlasů, bezpečnostní schránka.
V hotelu se nachází bazén s protiproudy
a whirlpool (v ceně).

OKÉNKO PRO NAŠE DÙCHODCE
BLAHOPŘEJEME
V únoru slaví životní jubileum tito
důchodci:
Švejková Marie Ostrava
- 90 let
Janotová Zdeňka Organik - 70 let
Zgabajová Iva
- 65 let
Bartošová Jana
- 65 let
Chytil Svatopluk
- 65 let
Hadra Robert
- 65 let
Kachtík Stanislav
- 60 let
BOWLING
Další koulení proběhne v pondělí
20. února od 14 do 16 hodin U klokana. Přijďte v co největším počtu.
Občerstvení zajištěno. Zve Bernas.
VÝSTAVA
Ke 170. výročí příjezdu prvního vlaku na střední Moravu probíhá v Přerově výstava POVÍDÁNÍ O MAŠINKÁCH. Pojeďte s námi ve středu
22. února do Přerova. Odjezd z nádraží ČD v 8.37 hodin. Sraz účastníků
15 minut před odjezdem vlaku, návrat
v odpoledních hodinách.
KUŽELKY
Dne 29. 1. 2012 se sešli důchodci poprvé v letošním roce v kuželně v počtu 14 hráčů a 4 fandové. Hráli jsme na
dvou dráhách. Za ženy opět hrála
a zvítězila Zdena Sehnalová a Hana
Vykopalová. Muži hráli statečně, i ti,
co se umístili na nižším stupni. Pepa F.
tvrdil, že je přetrénovaný, ale nikdo
mu nevěřil. Do kuželny se dostavili
mladší důchodci - Vlastik Hlavica. Stačilo mu několik hodů, naučil se to, a má-

lem zvítězil, skončil na druhém místě.
Třetí místo obhájil unavený Lojza Filip
a na prvním místě byl Rosťa Stolař.
Další setkání v kuželně bude v pátek
24. února, jsou zajištěny opět dvě dráhy.
V březnu bude turnaj v pondělí 26.,
to už jsou zajištěny všechny čtyři dráhy.
V únoru i v březnu budeme začínat
vždy ve 14 hodin.
Dostavte se do kuželny, zahrajete si.
Vítěz je každý, kdo se dostaví.
Za výbor KD Mirek Hlavatý.
KULTURA
Ve čtvrtek 22. března v 19 hodin uvádí
KZ Valašské Meziříčí zábavný program
Z. IZERA - VE DVOU SE TO LÉPE
TÁHNE. Vstupné pro člena KD je
130 Kč, rodinný příslušník 200 Kč. Objednávky přijímá paní Pokorná od 18.
do 29. 2. na tel. čísle 732 972 943.
VZPOMÍNKA
5. prosince zemřel pan Jaromír Vala
z Organiku ve věku 91 let.
Čest jeho památce.

INZERCE
PRONAJMU byt 2+1 ve Valašském
Meziříčí, Králova ulice. Klidné prostředí, volný ihned. Tel. 774 737 455.
PRODÁM levně byt 3+1 ve Valašském
Meziříčí na Oboře. Tel. 603 716 265.
PRODÁM 170 l rohové akvárium
s vypouklým sklem včetně vybavení
a stolku. Cena dohodou.
Tel. 724 140 652.

Typ léčebného programu, tzv. Týdenní relaxační pobyt.
Cena pro zaměstnance: 3 900 Kč.
Cena pro rodinné příslušníky: 6 400 Kč.
Člen odborů a rodinný přís.: mínus 500 Kč.
Úhrada pobytu: 30. 4. 2012.
Obsahuje: 7x ubytování * polopenze
(začíná se večeří a končí snídaní) * lázeňský poplatek * předem dohodnuté procedury, které nelze měnit (vyvěšeny na
SEIDU).
Doprava je individuální - na vlastní
náklady – parkování u hotelu i v podzemní garáži (za poplatek).
Termíny (nástup v neděli)
6. 5. - 13. 5. 2012
15. 7. - 22. 7. 2012
3. 6. - 10. 6. 2012
5. 8. - 12. 8. 2012
10. 6. - 17. 6. 2012
12. 8. - 29. 8. 2012
24. 6. - 1. 7. 2012
26. 8. - 2. 9. 2012
1. 7. - 8. 7. 2012
16. 9. - 23. 9. 2012
Tento pobyt je určen především pro
nové zájemce. Dle KS se tohoto pobytu
mohou zúčastnit i pracovníci odcházející
do důchodu v daném roce (příklad: odcházejí v lednu, pojedou až v září).
Zájemci se mohou hlásit od 14. 2. do 9.
3. 2012 na sociálním odboru u paní
Skýpalové, tel. 2704 (od 8.00). Kapacita
bude doplněna z řad dalších přihlášených
dle stanovených kritérii. Seznam bude
zveřejněn 10. 3. 2012 na SEIDu.
Každý zaměstnanec se může přihlásit
na jakoukoliv akci pořádanou sociálním
odborem, výběr dle kritérií se vztahuje
vždy na konkrétní akci.

Ing. Jiří FOJTÍK.

Rád bych touto cestou vyjádřil soustrast jeho nejbližším
a připomněl pár střípků z jeho působení v Deze.
Ing. Jiří Fojtík se narodil ve Zlíně a po ukončení studia na SPŠ strojní nastoupil
v srpnu 1972 do tehdejších Urxových závodů jako technolog – projektant. V roce
1985 úspěšně dokončil studium na VÚT Brno – obor elektronické počítače. Po privatizaci bývalého výpočetního střediska nastoupil v roce 1993 do firmy DEZADATA s.r.o., kde pracoval jako systémový pracovník. Později, když byl postupně
vytvářen odbor výpočetní techniky nastoupil v roce 1994 zpět do Dezy na pozici
programátora, kterou vykonával až do roku 1998.V tomto roce se stal vedoucím
odboru výpočetní techniky a informatiky a tuto funkci zastával až dosud.
Jiří měl zvláštní druh vyjadřování, jak už to ostatně někteří informatici mívají.
Nezasvěceným se mohlo zdát, že se vyjadřuje krátce, někdy až stroze. Jeho kolegové a ti, kteří ho měli možnost blíže poznat však ví, že v okruhu svých přátel byl
veselý, společenský a vtipný. Jeho kolegové na něho vzpomínají nejen jako na
odborníka, ale také na ochotného kamaráda. Proto mi dovolte, abych za sebe i za
jeho kolegy mu alespoň touto cestou naposledy poděkoval. Ing. Ladislav Haiker

3. turnus: 28. 7. - 4. 8. 2012

- hlavní vedoucí Radka Skýpalová
Tento jenom týdenní tábor je určen především pro nejmenší děti od 6 let nebo
nováčky, kteří se chtějí podívat, jak to na
takovém táboře vlastně chodí, spát ve spacáku ve stanu, večer sedět u ohně a naučit
se něco málo z tábornických dovedností.
A další rok již odvážně jet na 15denní
tábor jako velký zkušený táborník.
Cena pro děti našich zaměstnanců činí
1/3 celkových nákladů, tj. 1 600 Kč.
Cena pro ostatní děti byla pro tento rok
stanovena na 3 800 Kč.
Cena za týdenní tábor 800/1 900 Kč.
Tábor je určen pro děti od 6 let do
dovršení věkové hranice 15 let.
Přihlášky na tábor je možno vyzvednout na sociálním odboru a odevzdat tamtéž nejpozději do 15. 4. 2012. Do tohoto
data mají přednost děti zaměstnanců, od
16. 4. 2012 se mohou přihlašovat i ostatní
děti do naplnění kapacity.
Sociální odbor plánuje pro děti i letní
pobyt u moře, který je určen spíše starším
dětem. Tentokráte v Chorvatsku a jednalo
by se o druhou polovinu srpna. Bližší
informace vyjdou v dalším čísle a budou
zveřejněny na SEIDu.

DĚTSKÝ TÁBOR TRUBISKA
Na letní prázdniny jsou pro vaše děti
nachystány 3 turnusy dětského tábora ve
Valašské Polance známé jako Trubiska.
Tábor bude v letošním roce pořádán
v těchto termínech:

1. turnus: 30. 6. - 14. 7. 2012

- hlavní vedoucí Ing. arch. Martina
Ondrůšová
Téma: Cesta do Afriky www.trubiska.cz

Odbory/Info

VZO OS ECHO informuje
KONCERT V PŘEDPLATNÉM
Čtvrtek 8. března - JANÁČKOVA
FILHARMONIE OSTRAVA.
Zájezd do Beskydského divadla v Novém Jičíně. Odjezd autobusů v 17.00
hodin z II. nádvoří zámku Žerotínů
(u kaple). Začátek koncertu v 18.00
hodin. Abonentní vstupenky s sebou!
Cena 60 Kč/os.
POHÁDKA V PŘEDPLATNÉM
Sobota 10. března v 16.00 hodin sál KZ - O KOUZELNÉ KULIČCE,
aneb Jak Vojta k šikovnosti přišel.
Divadlo Vojty Vrtka. Představení navazuje na tradici jarmarečních divadelníků a kejklířů a plně využívá jejich výrazových prostředků. Diváci
tak uvidí plnohodnotné divadelní
představení s velkými jarmarečními

VZPOMÍNKA
Začátkem února jsme dostali smutnou zprávu, že v důsledku vážného dlouhodobého onemocnění
dne 31. 1. 2012 zemřel ve věku 58 let náš kolega vedoucí odboru informačních technologií

2. turnus: 14. 7. - 28. 7. 2012

- hlavní vedoucí Mgr. Zdeněk Svoboda
Téma: Indiáni
www.trubiska.unas.cz

Konverzační komedie o tom, co se
stane, když se dva manželské páry
v nejlepších letech „v dobré vůli" sejdou, aby urovnaly konflikt svých
chlapeckých ratolestí, které se střetly
při klukovských hrách a jeden chlapec vyrazil druhému dva zuby. Jedna
z nejhranějších současných francouzských dramatiček, jež svou dráhu
začínala jako herečka, prokázala svůj
autorský um už v mnoha oceněných
hrách. Také tato svižná komedie
diváka nejen pobaví, ale skrze mistrnou drobnokresbu otevře nejedno
velké a současné téma naší civilizace:
angažovanost, zodpovědnost, vztah
k okolí, výchova, otázky násilí. Narůstající emotivnost konverzace mezi
oběma rodičovskými páry ukazuje na
skutečné pohnutky chování rodičů,
jež, jak se jeví, je smutným zrcadlem
zárodečných dětských pranic. Monika Horká získala za roli Anety prestižní cenu za nejlepší ženský herecký
výkon na festivalu České divadlo.
Cena 100 Kč/os.
Přihlášky od 1. 3. 2012 na odborech

HVĚZDÁRNA
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁ NÍ
Pondělí až pátek v 19.00 hodin.
Pozorování Měsíce (koncem února),
Venuše, Marsu (koncem února), Jupiteru,
hvězd, dvojhvězd, aj.
Středa 15. února v 18.00 hodin PO STOPÁCH SEBEVRAŽEDNÝCH
KOMET.
Přednáší Jiří Srba, odborný pracovník
Hvězdárny Valašské Meziříčí. Doplněno
počítačovou prezentací s bohatým obrazovým materiálem.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Úterý 14. února v 18 hodin - JAROSLAV FORŠT A VILÉM PAVLICA LA GRACE PLUJE.
Setkání s autorem knihy, který povypráví o plnění klukovských snů, ale
i o dřině, nadšení, přátelství a touze. Povídání o moři a plavbě pod plachtami La
Grace, jejíž části se vyráběly také v meziříčské firmě Viléma Pavlici.
Beseda s dataprojekcí.
Úterý 28. února v 18 hodin BOB STUPKA - HOTELBUSEM
PO MAROKU.
Výprava do exotického světa arabské
kultury.
www.mekvalmez.cz
MUZEUM
REGIONU VALAŠSKO
Do neděle 15. dubna - JOSEF
HAPKA – VÝSTAVA KE 100. VÝROČÍ NAROZENÍ.
Výstava maleb známého valašského
krajináře pořádaná ve spolupráci s Galerií
Sýpka.
Středa 22. února v 16 hodin - PŘEDNÁŠKA z cyklu ZA POZNÁNÍM
PŘÍRODY VE SVĚTĚ I U NÁS.
Muzeum je otevřeno denně,
mimo pondělí, od 9 do 17 hodin.
www.muzeumvalassko.cz
GALERIE KAPLE
Do soboty 14. dubna - Výstava malíře
ALEŠE HUDEČKA - KOHERENCE.
Galerie Kaple ve Valašském Meziříčí
představí tvorbu malíře Aleše Hudečka
(1973), jenž se stal nepřehlédnutelnou
osobností současné výtvarné scény.
Galerii Kaple ve Valašském Meziříčí
má otevřeno
úterý až pátek od 9 do17 hodin,
o víkendech od 13 do 17 hodin.
KZ VALAŠSKÉ MEZIŔÍČÍ
Středa 29. února – MILOSTNÝ
TROJÚHELNÍK.
Improvizované představení hereckého
tria Liška, Zbrožek, Polášek.
Vstupné 250 Kč.
MORAVSKÁ GOBELÍNOVÁ
MANUFAKTURA
Středa 15., 22. a 29. února v 19 hodin
– Schlattauerova kavárna - KONCERTOVÁNÍ PETRA BAZALY.
http://www.gobelin.cz
NÁMĚSTÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Pátek 17. února - od 9 do 17 hodin –
MASNÝ A POTRAVINÁŘSKÝ JARMARK.

PLES DEZY 2012
loutkami a zároveň i hotové kejklířské vystoupení. Pohádka vychází
z jedné varianty klasické pohádky
o "kouzelné kuličce", jejíž síla tkví ve
víře ve vlastní schopnosti člověka.
Vojta, prostý, jednoduchý, nešikovný
hoch je postaven před situace, které
musí řešit jinak než obvyklým způsobem. Vytrvalostí, trpělivostí a spolehnutím na vlastní úsudek nakonec překoná intriky proradného komořího,
hloupých loupežníků i nevíru vlastní
mámy v jeho schopnosti. Tak z něj
postupně vyrůstá šikovný a sebevědomý ženich princezny. Cena 40 Kč/os.
DIVADLO V PŘEDPLATNÉM
Středa 14. března v 19.00 hodin sál KZ - Yasmina Reza BŮH MASAKRU.
Slovácké divadlo Uherské Hradiště.

Všichni, kteří mají rádi zábavu
a tanec, se těšili na 28. leden. Konal
se totiž tradiční společenský ples
společnosti DEZA, a. s.
V tento sobotní večer nám patřilo celé
kulturní zařízení od M-klubu až po
hlavní sál. Klenuté sklepení ovládl
svými rytmy diskžokej a v kavárně
hrála k tanci cimbálová hudba Polajka.
Ve velkém sále pak probíhal hlavní
program – dvakrát se předvedla špičková taneční formace D-Company
a před půlnocí svými barevnými kostýmy rozzářila sál skupina tanečnic ze
Sokola Valašské Meziříčí s ohnivým
flamengem. O půlnoci pak nastal pro
některé vrchol večera – losování tomboly, která byla i letos opravdu bohatá.
Cenám vévodila velká 3D televize, kterou darovala společnost Deza, a. s. Po

oficiálním ukončení plesu ve tři ráno se
zábava přesunula do M-klubu, kde se
zbylí návštěvníci bavili až do rána.
Ples organizovaly odbory s finanční
podporou Dezy. Poděkování patří všem
sponzorům, pořadatelům a účinkujícím.
A také těm, kteří se na plese dobře bavili a spoluvytvářeli dobrou náladu.
Za pořadatele Michal Sváček,
Radim Přikryl
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Energetická revoluce v závodech Fatry
Z rozhodnutí vedení společnosti Fatry, a. s. a Energetiky Chropyně, a. s. jako servisní firmy, jsme v polovině roku 2010 zahájili
převratné změny v hospodaření s energiemi (párou, vodou, vzduchem a elektrickou energií) v obou závodech – v Napajedlech
a Chropyni. Díky této změně ušetří Fatra, a. s. při současných cenách energií ročně 13,6 mil. Kč. Celková výše dotace z programu
Ekoenergie na tuto investiční akci bude cca 31,8 mil. Kč, což je 40 % investovaných nákladů.
Celá strategie byla zaměřena na změnu
novým ekonomickým způsobem v zimě na
Izolace parovodu a kondenzátu
ve vytápění, kdy neregulovatelná pára byla
Druhá, neméně významná investice do
přelomu let 2010 a 2011.
nahrazena regulovatelným teplovodním,
rekonstrukce vytápění areálu Fatra, a. s., se
Druhou etapu jsme ve společnosti Fatra,
vybudování nové centrální kompresorové
dotýkala páteřních rozvodů páry a kondena. s. zahájili ihned po ukončení topné sezóstanice, měření a regulace všech energií
zátu, a to jak na tepelném mostě, tak
ny. Na řadě byly zbývající budovy areálu.
s cílem sledovat jejich spotřebu i ve výrobi v tepelném kanále. Dále proběhla rekonOpět jsme se dostávali do obdobných komní sféře. Vítaným impulzem celé investiční
strukce tří kondenzátních nádrží objektu.
plikací, jako v první etapě, které jsme byli
akce byla dotace z programu Eko–energie,
26 a izolace kondenzačních jímek b. 24,
nuceni v průběhu realizace řešit. K těmto
kterou se nám podařilo získat. Dotace
32, a 35.
komplikacím přibyla celá škála realizačních,
počítá s proplacením až 40 % uznatelných
Již pouhým dotekem na původní letité
technických a projekčních problémů.
investovaných nákladů. I přes veškerou
izolace bylo cítit, že jsou horké a dávno přeInvestice týkající se výměny parního
administrativní složitost jsme však mohli
staly plnit svoji funkci. Naopak nové izolavytápění za teplovodní byla úspěšně doce jsou plně funkční, estetické a efektivní.
rekonstrukci vytápění, izolaci rozvodů páry,
končena. V žádném případě nelze říct, že to
Je nade vší pochybnost, že i toto bylo směnovou centrální kompresorovnu i monitobyla jednoduchá záležitost. Pro Fatru
rem k plánovaným úsporám energie
ring spotřeby energií a energetický managev Napajedlech však velice klíčová.
a nákladů správné rozhodnutí.
ment v areálu Fatra, a. s. Napajedla zařadit
Práce na rekonstrukci izolací parovodu
do dotačního programu.
a kondenzátu, které prováděla firma Zlínterm, s. r. o., byly zahájeny 4. 6. 2011
Rekonstrukce vytápění
a ukončeny 30. 9. 2011. Celkové investoTen, kdo zažil výměnu topení v domácvané náklady byly 3 149 000 Kč.
nosti, si dovede asi představit, kolik práce
obnáší výměna parních radiátorů za teploRekonstrukce
vodní ve všech budovách a etážích tak
centrální kompresorové stanice
velkého závodu, jako je Fatra, a. s.. S výměKaždý, kdo měl možnost nahlédnout do
nou byla spojena také nezbytná rekonstrukstaré centrální kompresorovny vybavené stace výměníkových stanic. Investice byla
rými, a na provoz a údržbu nesmírně nákladzahájena v roce 2010 a kvůli velkému rozŘeč čísel
nými, pístovými kompresory, musí nad změsahu práce a pokročilému ročnímu období,
První etapa této investice byla zahájena
nou, která se chýlí ke konci, zajásat.
byla rozdělena na dvě etapy.
19. 7. 2010 a ukončena 16. 12. 2010. CelkoStaré pístové kompresory, které zásobují
Bylo by naivní hovořit o tom, že tyto
vé náklady činily 22 114 222 Kč. Druhá
stlačeným
vzduchem budovy číslo 23, 24,
akce proběhly bez komplikací. Prakticky na
etapa byla zahájena 2. 5. 2011 a ukončena
25, 32, 33, 33a, 34, 35, 41 a 45, byly nahrakaždé budově a výměníkové stanici bylo
byla 15. 9. 2011, přičemž náklady na realizeny špičkovými šroubovými kompresory
nutné řešit spoustu provozních, technických
zaci druhé etapy byly 17 375 245 Kč.
od firmy Kaeser. Jejich vlastní přejímka
a projekčních problémů. Tato rizika s sebou
Celková investice činila 39 489 467 Kč.
v mateřském závodě v Německu byla podale tak velká akce přinášela. První etapu proJak jsem již výše zmiňoval, rekonstrukce
míněna potvrzením požadovaných paravádělo střídavě až 70 externích zaměstnanců
vytápění byla zařazena do dotačního prometrů z výběrového řízení, které firma profirmy Pst Zlín, a. s., která veřejné výběrové
gramu Eko-energie. Protože jsme splnili
vedla za účasti zástupců Fatry, a. s. nezávisřízení vyhrála. Přes všechny problémy
všechny podmínky dotace a prošli veškelou auditorskou společností TÜV. V cenrými kolečky kontrol plnění podmínek,
a velmi omezené časové možnosti, se nám
trální kompresorovně jsou tak čtyři zbrusu
v říjnu nám byla vyplacena první část dotace
první etapu podařilo s malým zpožděním
nové kompresory. Dílčí rekonstrukcí prošla
ve výši 10 343 000 Kč. Považuji to za velký
do zimy dokončit. V budovách zařazených
i vlastní budova, ve které jsou kompresory
úspěch týmu, který na celé akci pracoval.
do první etapy, se tak mohlo začít topit
instalovány.

Z výběrového řízení na rekonstrukci
kompresorové stanice vyšla vítězně firma
Montenergo Brno. Ta zahájila rekonstrukci
7. 7. 2011 a dne 17. 10. 2011 byly staré
kompresory odpojeny.
Celková rekonstrukce kompresorové
stanice bude stát 11 631 930 Kč. Tímto krokem získala Fatra, a. s. nejen spolehlivou
a kvalitní zásobu stlačeného vzduchu, ale
i zásadní zlepšení ekonomiky a servisu
centrální kompresorovny.

ci do rekonstrukce tepelného hospodářství
ve Fatře, a. s.
Závěrem k rekonstrukci tepelného hospodářství v areálu Fatra, a. s. Napajedla lze
říct, že realizované investice s dotačním
programem přinesou téměř ihned razantní
úspory ve spotřebě páry, elektrické energie
a vzduchu. Pro Fatru, a. s. je to deklarovaná
roční úspora 30.956 GJ či 11 325 375 Kč
oproti roku 2008, při vynaložení celkových
nákladů na rekonstrukci ve výši 71 053 875
Kč, přičemž dotace z programu Eko-energie se pohybuje až do výše 40 % investovaných nákladů.

Areál Fatra, a. s. Chropyně

Monitoring
a energetický management
Pokud se rozhodnete k razantním krokům, vedoucím ke zlepšení spotřeby energií a financí, je nutné tyto kroky monitorovat, analyzovat a korigovat. To je cílem
závěrečné dílčí investice. Spotřeba v jednotlivých budovách a i ve vybraných
etážích je monitorována, evidována a bude
vyhodnocována v centrálním dispečinku
Energetiky se sídlem v Napajedlech. To
umožní nejen deklarovat úspory z realizovaných investic, ale i korekce ve spotřebě
na jednotlivých budovách či i linkách.
Výběrové řízení na realizaci investiční
akce Monitoring a energetický management vyhrála firma AISE Zlín. Celková
cena realizace je 3 931 503 Kč.
Realizace byla zahájena 15. 7. 2011 a její
ukončení je plánováno na 31. 1. 2012.
Největší část realizace připadá na období
odstávky výroby na přelomu let 2011
a 2012. Jedná se o závěrečnou dílčí investi-

Obdobně jako v areálu Fatra, a. s.
Napajedla, také v areálu v Chropyni jsme
přistoupili k rekonstrukci tepelného hospodářství. Stěžejní je kompletní výměna parního vytápění v budovách 26, 38 a 39 za teplovodní a rekuperace získaného tepla ze šroubového kompresoru na budově 310 BO PET
a také rekuperace tepla z technologických
odtahů z výrobní linky BO PET A. I v těchto budovách, obdobně jako v Napajedlech,
předchází instalaci nových radiátorů demontáž starých, které provádí zaměstnanci Fatra
Chropyně ve vlastní režii.
Vítězem veřejného výběrového řízení se
stala firma Pst Zlín, a. s. Také tuto investiční
akci se nám podařilo dostat do dotačního
programu Ekoenergie s finanční dotací do
výše 40 % investovaných nákladů.
Investice byla zahájena 23. 6. 2011 a její
ukončení bylo plánováno na 15. 10. 2011.
Realizace avšak stále probíhá a termín
ukončení se bohužel posouvá. Náklady na
realizaci této investiční akce jsou ve výši
12 566 190 Kč. Deklarované úspory jsou ve
výši 4 272 GJ či 2 307 000 Kč oproti roku
2009.
Realizací všech výše uvedených investic
do tepelného hospodaření získá Fatra, a. s.
nemalé úspory energií, které významným
způsobem ovlivní náklady na provozování
obou závodů. Jan Staroba, Richard Březík,
Fatra, a. s.

Klíčové profese potravinářského segmentu
V posledním díle rubriky věnované vybraným profesím v rámci skupiny AGROFERT jsme zavítali do společnosti PENAM
a oslovili zaměstnance pracující v odvětví controllingu, řízení kvality a jakosti, obchodu a marketingu.
porady, prezentace, školení a zaučování jeda další činnosti spojené s kvalitou a samotMarie Botíková, vedoucí oddělení
notných postupů v nových dceřiných sponým chodem firmy.
controllingu
lečnostech a vše ostatní, co je potřeba.
V neposlední řadě je mou pracovní náplPráce controllera ve společnosti PEní spolupráce se státními dozorčími orgány,
NAM je zajímavá tím, že se neustále rozšiúčast na zákaznických auditech, a to hlavně
řuje její objem, předmět a rozsah (včetně
ze strany nadnárodních společností, jako
mezinárodního pojetí). Poskytuje adrenalijsou TESCO, Ahold, Makro, a také na audinové napětí ve chvíli, kdy pracujete s tertech třetí stranou, což jsou audity, na jejichž
míny, a nové rozměry, např. zavádění conzákladě je externími auditory certifikačních
trollingových procesů v Maďarsku. Je
společností prověřována funkčnost a efekvelmi náročná na pozornost, nelze udělat
tivnost systému dle mezinárodních norem
chybu v reportech, došlo by pak ke zkresleISO 9001, ISO 22000 a standardu IFS ve
ní informací. Přesto mám svoji práci ráda.
společnosti PENAM, a. s.
Nesnáším totiž stereotyp, baví mě hledat
Osobně si myslím, že tato činnost, byť
nová řešení, předávám své zkušenosti kolenení příliš vidět, je pro mě skutečnou sebeV oddělení controllingu PENAM, a. s.,
gům a těší mě, mohu-li pomoci i radou.
realizací a pro společnost PENAM, a. s.,
pracuje čtyřčlenný kolektiv. Práce na tomto
Největší vliv na moji spokojenost v práci
konkurenční výhodou v prostředí ostatních
oddělení je týmová, jednotlivé činnosti
má ale kolektiv lidí, který mě obklopuje.
potravinářských producentů i v okamžiku
a výstupy na sebe navazují. SpolupracujeProto závěrem děkuji všem svým spoluvyjednávání s nadnárodními společnostmi
me s oddělením Controlling PENAM
pracovníkům i nadřízeným za to, že se mi
a obchodními řetězci.
SLOVAKIA, a. s., a oddělením Controlling
s nimi a mezi nimi dobře pracuje a daří se
Jsem velmi ráda, že mohu být jedním
CERES ZRt v Maďarsku. V rámci legislanám společně plnit úkoly, které se od nás
z mnoha článků dlouhého řetězu, který –
tivních možností nastavujeme jednotné
očekávají.
pokud se nepřetrhne – zaručuje plynulý
metodiky tak, aby výstupy z našich oddělechod celého soukolí, jímž společnost
ní byly vzájemně srovnatelné a srozumiPENAM, a. s., bezesporu je. Obrovskou
Simona Sokolová, manažer řízení
telné jak pro externí, tak pro interní uživatemotivací je pro mě úzká spolupráce s lidmi,
kvality a jakosti
le. Současně si vyměňujeme informace
možnost učit se stále něčemu novému,
a zkušenosti nezbytné pro zdárný chod naší
radost i z malých úspěchů. A pokud se zrovčinnosti.
na něco nedaří, posiluje mne i hledání řešeJednotlivé činnosti máme rozděleny dle
ní a nalezení nového směru, který nás
organizační struktury společnosti. Z pozice
všechny posune zase o krok dál.
vedoucí oddělení zodpovídám za správné
a včasné vyhotovení měsíčních reportů,
Pavel Pokorný, vedoucí regionálního
výhledů a plánů pro mateřskou společnost
prodeje
AGROFERT HOLDING, a. s., představenstvo společnosti a dále za měsíční reporting
pro management společnosti PENAM, a. s.
Pod mou zodpovědnost dále spadá zajištění
a udržování jednotné metodiky zpracování
V současné době zastávám funkci manareportů, procesů, postupů a činností všech
žera řízení a kontroly jakosti a náplní mé
oddělení controllingu skupiny PENAM
práce jsou každodenní činnosti v rámci sysCZ-SK-HU. Zároveň zpracovávám a komtému kvality, sumarizace dokumentů, školipletuji reporty za PENAM, a. s., jako celek,
cích aktivit, provádění interních, zákaznicpřipravuji reporty pro AGROFERT a jeho
kých nebo dodavatelských auditů, dále přípředstavenstvo, kontroluji data pro účetnicprava, revize, kontrola a vydávání systétví, kompletuji a kontroluji zveřejňované
mové dokumentace, komunikace s podřízereporty, provádím metodickou činnost,
nými (specialistou jakosti, inspektorem
Hlavní náplní mé práce je vedení a metosestavování a aktualizaci uživatelských
jakosti, laborantem), příprava celopodnikodické řízení regionálních obchodních týmů
číselníků v primárním a manažerském
vých zpráv pro management společnosti
a týmu back-office a jednání s významnými
informačním systému, připravuji pracovní

odběrateli (listace, akce, nové výrobky
a jejich propagace). Velkou měrou se
podílím na zabezpečení činnosti obchodního oddělení, a to nejen navenek, ale
i dovnitř společnosti. Součástí mé činnosti
uvnitř skupiny PENAM je i velmi úzká
spolupráce s ostatními odděleními souvisejícími s obchodem – především IT, výroba,
controlling. K mé další pracovní náplni
patří analytická a systematická práce při
zavádění nových procesů do každodenního cyklu v rámci kompetencí obchodu.
Podílím se také na prosazování nových
trendů v oblasti pečiva. Samozřejmou součástí náplně práce obchodníka je zviditelňování a propagace dobrého jména společnosti a jejích produktů.
Můj běžný pracovní den začíná kolem
páté, po šesté hodině jsem již v kanceláři
nebo v 8.00 hod. na jednání u zákazníka.
Pokud jsem v kanceláři, zpracovávám
běžnou obchodní agendu, jako jsou telefonická jednání se zákazníky, zpracování
nabídek, analýzy trhu, úkoly pro provozy
a koordinace spolupráce s ostatními úseky.
Z práce odcházím nejdříve v 17.00 hod.
Jsem neustále v běhu, díky různorodosti
úkolů a činností je má práce velmi různorodá a zajímavá. Těší mne kontakt se zákazníky, kdy spolurozhoduji o úspěšnosti naší
firmy, která roste s každým dobře uzavřeným obchodem. Rád spolupracuji se svými
kolegyněmi a kolegy z regionů, od kterých
mi přichází spousta informací a podnětů pro
mou další práci, za což jim všem děkuji.
Martin Dolský, produktový manažer

Do společnosti PENAM, a. s., jsem
nastoupil koncem roku 2010 jako produk-

tový manažer do oddělení marketingu.
O tuto pozici jsem usiloval hned z několika
důvodů: v první řadě pro mě znamenala
výzvu a posun v mém profesním životě
a zároveň práci pro předního českého
výrobce. Věděl jsem, že pokud se chci dále
profesně rozvíjet, je mé rozhodnutí správné.
Po roce působení v PENAM mohu s potěšením říci, že práce zde splnila má vysoká
očekávání. Práce v našem marketingu je
zajímavá, dynamická a našel jsem zde
i velmi přátelský kolektiv profesionálů,
kteří jsou mi skvělou oporou při plnění
mých pracovních povinností a na něž se
mohu vždy spolehnout.
Náplň mé práce spočívá především
v podpoře a rozvoji několika značek v portfoliu PENAM (Penam Fit den a Bezlepek).
Pro tyto značky vyvíjíme spolu s kolegy
i specialisty z různých oborů řadu zajímavých aktivit. Jedná se o celý komplex činností – od vývoje nových produktů přes přípravu obalů, finální uvedení výrobků na trh
až po jejich následnou propagaci prostřednictvím marketingových aktivit, na kterých
spolupracujeme i s řadou známých odborníků.
Dále mám na starosti údržbu a správu
webových stránek společnosti PENAM.
Zde bych rád zmínil, že před krátkou dobou
proběhl jejich kompletní redesign a náš web
má nyní zcela nový kabát. Výsledky mé
práce tedy můžete vidět kdykoliv, stačí si
jen zadat www.penam.cz. Právě to mám na
své práci velmi rád. V oblasti marketingu je
vše dynamické, živé a věci se neustále
vyvíjejí.
Přiznám se, že dalším důvodem, proč mé
profesní zaměření směřovalo k marketingu,
byl i fakt, že mne těší, když jsou zákazníci
spokojeni s novým výrobkem, novým obalem nebo je zaujme náš způsob komunikace. Tyto dojmy nám pak sdělují prostřednictvím webových stránek nebo osobně na
různých akcích zaměřených na naši cílovou
skupinu, jako jsou ochutnávky, semináře,
sportovní akce a podobně. Pochvala od
našich zákazníků je tou nejlepší odměnou
za odvedenou práci a jsem vždy rád, že se
mohu podílet na úspěchu naší společnosti.
Redakce

