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VALAŠSKÝ CHEMIK
DUBNOVÉ PROVĚRKY
BEZPEČNOSTI PRÁCE

Na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci je měsíc duben vyhlášen
"MĚSÍCEM BEZPEČNOSTI
PRÁCE".
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Z ALPSKÝCH VELIKÁNŮ
DO BALATONSKÉ
NÍŽINY
Odborová organizace připravila nový
poznávací zájezd.
strana
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Hlavní téma/DEZA

ANKETA
Jak jste strávil/a jarní prázdniny?
Lenka
Cabáková,
ekonomický
úsek

Jarní prázdniny jsem strávila s rodinou
a skvělou partou na lyžích v Itálii.
Užili jsme si spoustu zábavy a sluníčka.
Dcera se tam díky instruktorovi Aleši
Navrátilovi naučila krásně lyžovat.
Ing. Radka
Paťavová,
oddělení
přepravy

Letos byly jarní prázdniny poznamenány
předcházejícím úrazem našeho syna.
Proto jsme nemohli odcestovat do Itálie
s Dezou. Vynahradili jsme si to však
pobytem na Staré Ameryce v obci
Jablunkov a v lyžařském areálu Mosty
u Jablunkova. Navštívili jsme nejvýchodnější bod České republiky v obci
Buková. Taky jsme se podívali na trojmezí Česko, Slovensko a Polsko.
Nakonec jsme si prázdniny všichni užili.
Ing. Vilma
Janošová,
obchodní úsek

Jarní prázdniny jsme s klukama strávili
na lyžích v Itálii, které pořádala Deza.
Ten týden jsme si skvěle užívali, ať už
lyžování "od rána do večera", italskou
kuchyni, nakonec i sluníčko; a hlavně
skvělou zábavu s úžasnými a naprosto
pohodovými lidmi, která samozřejmě
končila vždy povinnou večerkou v deset.
Josef Kubáň,
bezpečnostní
technik

Jarní prázdniny se snažím vždy prožít
v prostředí sněhového království. V té
větě je trochu nostalgie, ale jezdili jsme
s judem 10 let o jarních prázdninách do
chaty na Kasárnách, kde jsme zimní
království s malými judisty mnohokrát
zažili. Letošní sněhová nadílka přála
i Valachům, a tak jsme si s vnoučaty
užívali běžek a sjezdovek v prostředí
Velkých Karlovic a na Bílé. Lyžování
jsme si užili a těšíme se na jarní lyžovačku do Rakouska, kterou pořádají odbory
Deza.

Andrej Babiš navštívil Dezu

Majitel společnosti Agrofert Holding,
a. s. a lídr politického hnutí ANO 2011
Andrej Babiš navštívil ve čtvrtek
14. února na své cestě do Zlínského kraje
i firmu DEZA, a. s. Po 14. hodině ho očekávali v zaplněné jídelně zaměstnanci
i další obyvatelé regionu.
Cílem cesty Andreje Babiše, jak na setkání uvedl, bylo navštívit své firmy a též
vysvětlit, proč se rozhodl změnit poměry
v naší zemi a vstoupit do politiky.
Před 20 lety založil s dalšími 3 společníky firmu Agrofert. V současné době
zaměstnává tisíce lidí ve více než 200
společnostech. Patří mezi ně i DEZA, a. s.
Jak Andrej Babiš řekl, Deza je po

německé chemičce SKW Piesteritz druhou nejlepší firmou Agrofertu.
Zaměstnanci odvádějí dobrou práci, za
kterou jim poděkoval.
Dále se Andrej Babiš podrobněji
věnoval důvodům svého vstupu na
politickou scénu. Vybudoval holding,
který funguje, platí pojištění a daně.
Proto mu není lhostejná situace
v českém státě. Řekl, že stát by měli řídit
lidé, kteří už něco dokázali a něco umí.
Základem prosperujícího státu je výroba,
reálný byznys, dodal. Jediný způsob, jak
to změnit, je jít do politiky. Proto založil
hnutí ANO 2011, uvedl Andrej Babiš.
V další části setkání se Andrej Babiš

Andrej Babiš se setkal v závodní jídelně se zaměstnanci i dalšími
obyvateli regionu

věnoval situaci v potravinářství.
Vysvětlil, proč mají české potraviny špatnou pověst, rozebíral příčiny nízkých cen
potravin z Polska. (Na toto téma pak
hovořil týž večer i v pořadu Michaely
Jílkové Máte slovo.) Při té příležitosti
vysvětlil na příkladech problematiku
výroba – ceny –obchod v potravinářském
odvětví.
V závěru svého vystoupení pozval
Andrej Babiš zaměstnance na oslavu dvacetiletého výročí Agrofertu, které se bude
konat v září v Praze. A slíbil, že Dezu zase
navštíví.
Poté se rozproudila živá diskuze.
MK

Na setkání v jídelně očekávali Andreje Babiše zaměstnanci
i další obyvatelé regionu

DEZA VALACHIARUN aneb Desítka okolo komína
Tisková zpráva 01/2013
DEZA, a. s. ve spolupráci se společností
Valachiarun o.p.s. uspořádá pod záštitou
města Valašského Meziříčí dne 8. června
sportovně-společenskou akci pro celou
rodinu s názvem DEZA Valachiarun
2013 aneb „Desítka okolo komína“.
Po dni otevřených dveří, který společnost
uspořádala v roce 2010, chce Deza opět
pozvat obyvatele okolních obcí do svého
výrobního areálu a oslavit s nimi 50 let od
zahájení výroby v prvních provozních jednotkách.
Součástí červnové akce bude běh v různých kategoriích. Trať bude situována
v bezprostřední blízkosti výrobního areálu.

Část trati povede i uvnitř výrobního areálu.
Spojením stále populárnější sportovní aktivity jako je běh, s průmyslovým prostředím chceme prezentovat bezpečnost
a minimální dopad chemické výroby na
životní prostředí. Dalším aspektem uspořádání této akce v místě výrobního areálu je
nabídnout vrcholovým i rekreačním sportovcům možnost sportovat na místech,
která nejsou původně ke sportu určena.
Deza určitě mezi tato místa patří.
Aktivní i rekreační běžci nejvíce vyhledávají závody a tratě v délce 10 km, proto se
hlavní závod poběží jako „Desítka okolo
komína.“ Další trať v délce 2 km je určena
pro „Rodinný běh“. Pro děti jsou připraveny

MINI běhy v délkách 300, 600 a 900 metrů.
Součástí sportovních soutěží bude i široká
nabídka doprovodných kulturních akcí.
Všichni zájemci, kteří se běhu chtějí
zúčastnit, se mohou hlásit na stránkách
www.valachiarun.cz, kde naleznou
podrobné informace.
Výrobny, které letos jsou nepřetržitě v provozu již 50 let, současně uspořádají na
svých pracovištích den otevřených dveří.
Bude možné si tak prohlédnou benzolku,
teplárnu, vodní hospodářství i hasičský
záchranný sbor.
Organizátoři se těší na setkání s vámi.
Jaroslav Obermajer
tiskový mluvčí DEZA, a. s.

GreenChem OTEVÍRÁ SVOU
ČTVRTOU MÍCHACÍ
JEDNOTKU V RENNES
V říjnu loňského roku zahájila výrobu po
Bordeaux, Rouenu a Lyonu pobočka
v Rennes.
4
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AKTUALIT Y
Aktuality na úseku ochrany životního
prostředí a řízení kvality únor 2013
Dne 27. února proběhl v Organiku
v Otrokovicích externí audit firmy Kerafol
a konečného odběratele firmy BOSCH za
účelem ověření funkčnosti systému řízení
kvality při výrobě dibutylftalátu, který je
v daném případě používán při výrobě keramických materiálů. Diskutovány byly
i požadavky legislativy REACH. V rámci
auditu nebyly shledány neshody.
Doklady pro občany Krhové a Poličné
lze vyřídit i v sobotu
Městský úřad vychází vstříc občanům
Krhové a Poličné a rozšířil úřední dny
o další dvě soboty.
Valašskomeziříčská radnice upozorňuje občany obcí Krhová a Poličná, že
z důvodu prodloužení termínu pro
výměnu občanských průkazů, řidičských a technických průkazů, byly přidány další dvě pracovní soboty.
Odbor evidence obyvatel, občanských
průkazů a cestovních dokladů a Odbor
dopravně správních agend rozšiřuje své
úřední dny o sobotu 13. dubna a sobotu
27. dubna 2013. V tyto dny bude otevřeno
od 8 do 11 hodin a od 12 do 13.30 hodin.
Světový den vody
Světový den vody byl určen na
22. března od roku 1993. Spojené národy
tento den navrhly v roce 1992 v rámci
Agendy 21 na jednání UNCED v Rio de
Janeiru. Důvodem je skutečnost, že na
světě více jak miliarda lidí trpí nedostatkem pitné vody a nemá přístup k vodě.
Tato každoroční kampaň si klade za cíl
připomenout lidem na celém světě význam
vody a potřebu ochrany vodních zdrojů.
Kromě OSN se na Světovém dni vody
podílejí i UNESCO, Organizace spojených
národů pro výživu a zemědělství (FAO),
Světová zdravotnická organizace (WHO).
Při příležitosti Světového dne vody
22. března uspořádá společnost Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. Den otevřených dveří ve vybraných zařízeních
společnosti. Exkurze budou probíhat
v sobotu 23. března v 10 hodin a v sobotu
27. dubna v 10 hodin v rámci otevírání
cyklostezky Rožnov.

Začátek astronomického jara
Slunce vstupuje do znamení Berana
dne 20. března ve 12 hodin 1 minutu SEČ
(středoevropského času). Nastává jarní
rovnodennost, na severní polokouli začíná
astronomické jaro. V okamžiku jarní rovnodennosti Slunce prochází nebeským
rovníkem (přechází z jižní polokoule na
polokouli severní), den i noc jsou stejně
dlouhé. S přibývající dobou se délka dne
– kdy je Slunce nad obzorem – postupně
prodlužuje a noc zkracuje, a to až do letního slunovratu.

Letní čas v České republice
V roce 2013 se v České republice
zavádí letní čas, a to v neděli 31. března,
kdy se ve 2 hodiny středoevropského času
(SEČ) posune časový údaj na třetí hodinu
středoevropského letního času (SELČ).
Noc bude tedy o jednu hodinu kratší.
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První laborantka Dezy
Na bývalé SPŠCh v Gottwaldově
nás (roce 1962) 9 maturantek dostalo
umístěnku do Urxových závodů ve
Valašském Meziříčí. Ale DEhtový
ZAvod se teprve budoval a nikdo nás
tu nečekal, takže pro nás po dvoutýdenní brigádě na staveništi nové
chemičky uvolnili v Ostravě dvě kanceláře na sazovně v Přívoze a upravili
je na provizorní ubytovnu. Ve výzkumáku Urxových závodů jsme se pak
zaškolovaly do tajů koksochemie.
A teprve na jaře začínal přesun do
Valašského Meziříčí. Jako první dvě
vlaštovky jsme 13. března 1963 přijely s Jarkou Mertovou do nového závodu - díky předchozí brigádě jsme
aspoň věděly, kde je Bynina. Přivítání
bylo poněkud neobvyklé - náš budoucí předák Jarda Pospíšil usoudil, že
nejlepší bude realita - a protáhl nás frajerky v silonkách a lodičkách nejen blátem a zamrzlými kalužemi,
ale i kanály drenové a splaškové vody.
A tak jsme se, promáčené a promrzlé,
těšily na připravenou teplou ubytovnu. Mistr Vala nás nasměroval vlakem
do Brňova a to do hospody, která se
rozhodně nepodobala dnešní Pizzerii.
Čekal nás tam "útulný pokojíček", kde
stály 3 rezavé postele bez povlečení,
plechová šatnová dvojskříňka, studená kamna a ve stojánku otlučený lavor
se zamrzlou vodou. Ještě větším překvapením bylo sociální vybavení suchý záchod společný se štamgasty
hospody.
Dnes se to zdá neuvěřitelné - stejně
jako nám tehdy - v kabátech jsme
seděly proti sobě na postelích a jako
v šoku na sebe zíraly, pak přišel hysterický záchvat smíchu, ale pud sebezáchovy fungoval - na dvoře jsme
našly dřevo a uhlí, v sousedních pokojících několik stejně postižených, ale
už trochu aklimatizovaných kamarádů
- Waltra Riegra, Šimona Heřmanského, Mirka Večeřu - kteří nám

M l a d é
maturantky
před svým
dočasným
domovem
v Brňově
pomohli ten začátek zvládnout. Nebyl
lehký, tak jako nebylo potom lehké
třeba stěhování laboratorního skla po
požárním žebříku do první laboratoře na
úpravně vody (schody se ještě dokončovaly), nebo noční odběry vzorků až na
lagunách ve Lhotce, ale často podobné
zážitky byly i velmi humorné, takže na
ně ráda vzpomínám. Jen se mi zdá
neuvěřitelné, že od toho jarního dne
uběhlo už 50 let!
Gita Škrhlová

VALAŠSKÝ CHEMIK
– vychází jednou měsíčně
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VALAŠSKÝ CHEMIK

Bezpečnost práce / Z a m ě s t n a n c i

D u b n o v é p ro v ě r k y b e z p e č n o s t i p r á c e

Na úseku bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci je měsíc duben
v DEZA, a. s. vyhlášen "MĚSÍCEM
BEZPEČNOSTI PRÁCE".
Účelem tohoto příkazu je naplnění
požadavku ZP č. 262/2006 - § 108 odst. 5).
Zaměstnavatel je povinen organizovat
nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech
pracovištích a zařízeních zaměstnavatele
v dohodě s odborovou organizací nebo
zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
prověrkou zjištěné nedostatky odstraňovat a potřebná opatření investičního
charakteru plánovat a zahrnovat do
kolektivních smluv.
V zájmu úspěšného provedení prověrek a v souvislosti s tím, se ukládá všem
odborným ředitelům a všem vedoucím
jednotlivých hospodářských středisek:
- V průběhu měsíce dubna 2013 zajistit provedení prověrek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na všech
podřízených pracovištích DEZA, a. s.
- Prověrky provedou dílčí komise,
které jmenuje příslušný vedoucí hospodářského střediska.
Prověrky budou zaměřeny zejména na:
* Stavební objekty.
* Dopravní komunikace.
* Průmyslové rozvody, potrubní systémy.

* Dopravní prostředky.
* Elektrická zařízení, budovy.
* Vyhrazená technická zařízení.
* Kontrolu správnosti značení dle NV
č. 11/2002 Sb.
* Kontrolu emisí fyzikálních a chemických škodlivin na pracovištích a jejich
provozních úniků.
* Pracovní dobu a přestávky v práci.
* Úroveň péče o bezpečnost a ochranu
zdraví pracovníků.
* Dodržování zákazu práce přesčas na
rizikových pracovištích a v kontrolovaných pásmech.
* Poskytování osobních ochranných
pracovních prostředků
* Pravidelné převlékání pracovních
oděvů, jejich čištění a praní.
* Kontrolu dodržování zákazu požívání
alkoholických nápojů a jiných návykových látek.
* Poskytování ochranných nápojů dle
NV č. 361/2007 Sb., zajištění pitné vody
apod.
* Kontrolu vybavenosti lékárniček předepsanými léčivy dle příslušných směrnic.
* Aktualizace osnov školení BOZP II.
stupně na jednotlivých střediscích.
* Aktualizace vnitřních havarijních
plánů a vnitřních předpisů BOZP (pracovní instrukce, „Analýza rizik“,
DOPV, bezpečnostní předpis).

Na závěr prověrek zpracuje každá
dílčí prověrková komise souhrnnou
zprávu, ve které vyhodnotí průběh
a výsledky prověrky.
Zpracovanou zprávu předložit na
oddělení bezpečnosti a hygieny práce
v termínu do 30. dubna 2013.
Zprávu je nutné dodat v písemné
formě a v elektronické zaslat vyplněné
tabulky. Oddělení řízení systémů ISO
(bezpečnostní technik) zpracuje zprávy
jednotlivých dílčích prověrkových
komisí a zajistí vypracování návrhu
souhrnné podnikové zprávy, kterou
předloží k projednání podnikové komisi do 31. května 2013.
Předseda podnikové komise předloží
souhrnnou zprávu projednanou v podnikové komisi DEZA, a. s. a podnikové
radě v termínu do 20. června 2013.
Josef Kubáň
osoba odborně způsobilá v BOZP
Podrobné informace o způsobu
provedení prověrek, o dokumentaci,
o zajištění požadovaných podmínek,
jmenování komisí a zpracování
výsledků veřejných prověrek najdete
na SEIDu.

Den poté aneb hory v zimě

Ve dnech 2. - 3. 3. se uskutečnil již tradiční přejezd Orlických hor na běžkách. Akce
se vydařila: dobré podmínky na běžky, veselá nálada, večer bohatá tombola. Dík
patří 1.provozu za obětavou organizaci. Těšíme se na další ročník!
Irena Škarabelová

TIRÁŽ

UDÁLOSTI

P O D P O Ř T E
STRÁŽCE PRALESA
Přineste starý mobil a odevzdejte ho
v ZOO Praha. Pražská ZOO vede ve
spolupráci se společností Rema Systém
projekt, jehož cílem je získat recyklací
mobilů prostředky na podporu strážců
biosfériské rezervace Dja na jihovýchodě Kamerunu. Za každý odevzdaný mobil přispěje Rema Systém
částkou 10 Kč na vybavení pro muže,
kteří nasazují vlastní životy, aby
chránili gorily, slony a další zvířata.
Pokud chcete pomoci i Vy ve
Valašském Meziříčí a okolí, kontaktujte paní Meruňkovou, tel. 725 280
911, popř. 571 692 364 do 28. 03. 2013,
která pak mobily hromadně odveze
30. 3. 2013 do ZOO Praha.

Je možné, aby se člověk vrátil tak rychle do reality? Kde jsme byli včera? A kde
jsme dnes? Včera na zasněžených svazích,
dnes plni dojmů už ve svých domovech.
Jsou čtyři hodiny odpoledne. Sedím
u počítače a prohlížím mapy, fotky a webcamery z Paganelly. Je to zvláštní. Včera
touhle dobou jsem byla tam - na vrcholu
Paganelly (2 125 m n. m.) a kochala jsem
se tou krásou kolem. 360° hory - zasněžené vrcholy hor. Brentské Dolomity
přímo přes údolí, lyžařské středisko Monte
Bondone, dál a dál Marmolada, Civetta,
Monte Pelmo a mnoho mnoho dalších.
A nejsou to jen hory. Lago di Garda můžu
sice jenom tušit pod bílým závojem, ale
vím, že tam je. Ta obrovská vodní plocha
uprostřed dvoutisícových hor. Nemůžu se
vynadívat. Chci si ten pohled vrýt do
paměti. Až mi někdy nebude do zpěvu,
snadno si ho vybavím a třeba se i trošičku
pousměju. Hory, ach hory. Tak krásné, tak
nepředvídatelné, tak nedostižné.
Neděle. Sněží, sněží, sněží víc, je mlha
a zase mlha. Hory. Jsou tu vůbec někde?
Neschovávají se nám? Sklon kopců
naznačuje, že v horách jsme. Věříme.
Pondělí. Mlha. Sněží. Ale co to? Že by
ty hory tady skutečně byly? Mraky se převalují a načechrávají. Mraky odcházejí
- a už je to tady - hora. A další. Jen na kratičký okamžik než si fotograf stihne
nachystat přístroj - a další mrak. Ale už je
to jisté. Hory se neztratily.
Úterý. To probuzení. Hory nás zřejmě
už dost poškádlily, a tak se rozhodly
ukázat nám hned po ránu celou svou nedostižnost, celou svou velikost, celou svou
krásu. Honem na svah. Z těch dvou tisíc
metrů je přece jenom jiný výhled než

Vánoční hvězda
pomohla dětem
V prosinci loňského roku proběhl
již 15. jubilejní ročník sbírky
Vánoční hvězda, kterou pořádalo
olomoucké sdružení Šance. Celkem
se vybralo 1 467 012 Kč.
Pořadatelé považují sbírku za velmi
úspěšnou. Výsledkem společné práce
byl rekordní výtěžek 1 467 012 Kč.
Částka 845 417 Kč je určena na humanizaci léčby dětí na dětském hematologickém oddělení v Olomouci a na
sociální pomoc rodinám. Na financování rekondičních pobytů pro děti
a jejich rodiny poputuje částka ve výši
621 595 Kč.
Sdružení Šance - sdružení rodičů
a přátel hematologicky a onkologicky
nemocných dětí děkuje všem za nezištnou práci a za ochotu pomoci druhým.
I v Deze každoročně přispívá na
nemocné děti mnoho zaměstnanců a vánoční hvězdy zdobí nejedno pracoviště.

z hotelového pokoje v Andalu v tisíci metrech nad mořem. Užíváme si, kocháme se.
Odpolední odpočinek s cappuccinem
u chaty La Roda nemá chybu. Lago di
Garda pod námi jako na dlani, všechny
vrcholy okolo nás a sluníčko nad hlavou.
Středa. Sluníčka ubývá. Nevidíme
všechny vrcholy najednou. Ale nevadí.
Oblačnost je přece jenom vysoká a netýká
se přímo nás. Mraky se převalují přes hory
v dáli a tvoří leckdy až kýčovité scenérie.
Představte si hory, kdesi z výšky sluneční
paprsky, které prostupují mraky a barví tak
okolní krajinu. Odpoledne se navíc prodlužují stíny a ocitáme se tak v jakési
barevné hře.
Čtvrtek. Svatba. Na horách? Nevěsta na
lyžích? Ženich na lyžích? Pro leckoho
nepředstavitelné, a přece skutečné.
Nevěsta v bílých šatech, bílé bundě,
ženich klasicky v obleku. A na nohou?

Modré lyžáky. To jsou střevíčky. Na
vrcholu Paganelly ve dvoutisících metrech. Svatba.
Pátek. Hory se s námi loučí a předvádějí se nám. Nebe je téměř bez mráčku, sluníčko se činí a prstenec hor si tak můžeme
krásně vychutnat. Jsou čtyři hodiny odpoledne. Loučím se s vrcholem. Nemůžu se
vynadívat na ty hory okolo. Chci si ten
pohled vrýt do paměti...
Čtyři hodiny odpoledne, sobota, den
poté. Vracím se, vracím se tam na ty zasněžené svahy, s lyžemi na nohou svištím
těch tisíc výškových metrů dolů, do údolí,
do Andala. Užívám si to, a ještě dlouho,
a nejenom den poté, budu. Budu vzpomínat na ty majestátní hory a na ten pocit,
kdy všechno hodím za hlavu, obuju
lyžáky, zacvaknu do lyží a uháním po
bílých dolomitských svazích.
-rez-

Soutěž Život a chemie pokračuje
Mimo plnění úkolů soutěže v jednotlivých měsících dle zadaných témat se účastní
soutěžící i exkurzí ve firmách DEZA, a. s. a CS Cabot, spol. s r. o. Dne 15. února
navštívili Dezu žáci základních škol z Valašské Polanky a z Loučky. Bohumil Hofman
je seznámil s čištěním odpadních vod.
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OKÉNKO PRO NAŠE DŮCHODCE

NAŠI JUBILANTI
V březnu slaví životní jubileum:
Pernica Ladislav
- ftalanhydrid
a dioktylftalát
Mičunková Pavla - hospodářská správa
Jubilantům blahopřejeme.

PODĚKOVÁNÍ
V únoru odešel do důchodu:
Crha Karel
- benzol
Vedení akciové společnosti Vám
děkuje za celoživotní práci
a do dalších let přeje hodně zdraví
a osobní spokojenosti.

VÝSTUPY PRACOVNÍKŮ
Únor 2013
Jindra Vilém

- fenol

JAK JSOU TU DLOUHO
Březen 30 let
Kalus Zdeněk
- voda a odpady
Březen 25 let
Ing. Adamová Marta - odbor výzkumu
Mikeštík Dušan
- Organik
Bača Pavel
- energetika

VÍTÁME VÁS
V únoru 2013 nastoupili:
Klanica Milan
- naftalen
Macháčková Markéta - prádelna a čistírna
Pozlovský Ivo
- ftalanhydrid
Urbanová Marie
- závodní jídelna
Vítáme vás v našem pracovním
kolektivu a přejeme vám hodně
pracovních úspěchů.

INZERCE
PRONAJMU byt 2+1 ve Valašském
Meziříčí, ulice 1. Máje, 2. patro, výtah,
měsíční cena za pronájem včetně energií 7 200 Kč/měsíc. Volný ihned. Tel.
602 585 039.
PRODÁM klec na papouška s vybavením. Používaná 1 týden, rozměry
75x50x30 cm. Cena 500 Kč (pův. cena
1 150 Kč). Tel. 571 692 406, 737 378 542.
PRODÁM málo používaný sportovní
kočárek barvy tyrkysové a modré
včetně nánožníku a pláštěnky. U řídítek
je plastový box na drobné věci a pod
kočárkem je síťka na věci. V případě
zájmu pošlu fotografie. Cena 2 000 Kč.
Tel. 604 870 717.

Paní Pavla Mičunková z hospodářské
správy oslaví 26. března padesáté
narozeniny. Blahopřejeme.

VELIKONOČNÍ
S Y M B O LY

V mnohých západních zemích zajíček
vystřídal tradiční symbol beránka. Byl
se svátky jara spojován už ve středověku, protože jako první vyvádí mladé.
Fakt, že nosí sladkosti, má však nepochybně na svědomí povídka „Kraslice“
německého spisovatele Christopha von
Schmidta z přelomu 19. století. Je
o kouzelném zajíčkovi, který hodným
dětem naděluje do hnízda v polích
barevná vejce.

BLAHOPŘEJEME
V březnu slaví životní jubileum tito
důchodci:
Stromšík František
- 85 let
Krumpolcová Anna
- 80 let
Sedláček Oldřich
- 75 let
Dunkl Otto
- 75 let
Mohelník Karel
- 75 let
Hlavatý Miroslav
- 70 let
Rusek Vojtěch
- 70 let
Vojtíšková Emília
- 60 let
BOWLING
Další koulení bude v pondělí 25. března U klokana. Zajištěny jsou 4 dráhy
od 14 do 16 hodin. Přijdte jako vždy
s dobrou náladou.
Za výbor KD zve Bernas.
TURISTIKA
První jarní vycházka bude ve středu
27. března a jako každý rok začínáme
Javorníkem.
Odjezd z nádraží ČD v 9.17
hodin.
Těší se na vás
výbor KD
KONCERT
Klub důchodců nabízí vstupenky na
koncert Jaroslava Wykrenta Hudební trojtečka, který se koná ve
čtvrtek 4. dubna v 19 hodin v sále KZ
Valašské Meziříčí.
Účastnický poplatek pro člena KD je
80 Kč, pro rodinného příslušníka 120
korun. Objednávky přijímá paní
Pokorná, tel. 732 972 943.
KUŽELKY
V pátek 29. března od 14 do 16 hodin
se sejdou důchodci opět v kuželně na
zimním stadionu. Jsou zvány i ženy.
Za výbor KD zve Mirek Hlavatý.

ZÁJEZD
Dvoudenní zájezd, který se uskuteční
15. - 16. 5. 2013.
Jako každý rok, tak i v tomto roce se
uskuteční dvoudenní zájezd na
Slovensko. Musím upozornit zájemce,
že to bude náročnější na cestování, a že
budeme muset vyjíždět dříve a návrat
bude pozdější. Naše trasa povede do
Prešova, kde bude krátká prohlídka
města. Celkový plán akcí je v přípravné fázi, a proto nebudu psát, kde
se podíváme a co uvidíme. Z Prešova
pojedeme do Svidníku, kde máme zajištěný nocleh i snídani. Druhý den
naše cesta povede krásnou krajinou
přes Zborov do Bardějovských lázní
a pak do samotného města Bardějová,
což je cíl našeho zájezdu. Cena tohoto
zájezdu bude o něco vyšší. Naši členové budou platit 750 Kč, a to za předpokladu, že mají zaplacený roční
příspěvek 100 Kč. Rodinní příslušnící
1 050 Kč. U přihlášky je nutno uvést
i rodné číslo. Ostatní informace
vyjdou v příštím vydání Valašského
chemiku.
Mirek Hlavatý,
V. M., Sokolská 1088, tel. 776 141 062.
VZPOMÍNKA
V lednu zemřela paní Marie Bartasová
z Ostravy ve věku nedožitých 89 let.
6. února zemřel pan Oldřich Bayer ve
věku 74 let.
9. února zemřel pan Pavel Tuhovčák
z Ostravy ve věku 90 let.
13. února zemřela paní Anna Barglová
ve věku nedožitých 83 let.
15. února zemřela paní Květoslava
Boháčková ve věku nedožitých 80 let.
19. února zemřel Ing. František
Kubenka ve věku 81 let.
26. února zamřela paní Marta
Skýpalová v věku 77 let.
Čest jejich památce.

VOLNÝ ČAS
HVĚZDÁRNA
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
Pondělí až pátek v 19.00 hodin
Pozorování Měsíce (do 26.3.), Jupiteru,
hvězd, vícenásobných hvězdných systémů aj.
Středa 20. března v 18.00 hodin PŘEVRATNÉ OBJEVY U SATURNU aneb CASSINI BY SE DIVIL
Přednáší František Martinek, odborný
pracovník Hvězdárny Valašské Meziříčí.
Doplněno počítačovou prezentací s bohatým obrazovým materiálem.
LETNÍ PUTOVÁNÍ VESMÍREM
Hvězdárna Valašské Meziříčí pořádá ve
dnech 5. až 14. července letní astronomický tábor, který se uskuteční
v areálu hvězdárny. Tábor je určen
zájemcům o astronomii, astronomická
pozorování, přírodu, sport, soutěžení,
výlety atd. ve věku od 9 do 14 let. Pro
starší mládež ve věku 15 až 18 let je
připraveno letní astronomické praktikum, a to v termínu 9. až 18. srpna.
Kontakt:
Mgr. Radek Kraus, rkraus@astrovm.cz,
tel. 571 611 928. Podrobnější informace
na http://www.astrovm.cz v rubrice
„Dětem“.
GALERIE SÝPKA
Do 29. března - KAMILA
RÝPAROVÁ - "KITCHEN STORIES"
Tvorba mladé umělkyně pocházející
v Rožnova pod Radhoštěm.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Úterý 19. března v 18 hodin - Jitka
Bortlová - JORDÁNSKO aneb země,
odkud Mojžíš kdysi spatřil Zemi
zaslíbenou. Výprava do malé, ale důležité země na rozhraní 2 mocenských zájmů.
Beseda s dataprojekcí.
26. března v 18 hodin - Lubomír
Machala - KRITICKÁ BILANCE POLISTOPADOVÉ ČESKÉ LITERATURY
Přednáška prof. PhDr. Lubomíra
Machaly, CSc. z Univerzity Palackého
v Olomouci o moderní literatuře.
Do úterý 30. dubna - PŘÁTELÉ

T I P

N A

FOTOGRAFIE POTŘETÍ
V pořadí třetí výstava fotografií členů
rožnovského sdružení Přátelé fotografie
představí to nejlepší z jejich tvorby.
RODINNÉ REGISTRACE
Březen – Měsíc čtenářů
Učte číst své děti! Přiveďte je do knihovny a požádejte o rodinnou registraci a ušetříte registrační poplatky.
Březen měsíc čtenářů vyvrcholí v pátek
5. dubna tradiční NOCÍ S ANDERSENEM pro děti.
Tečku za měsícem čtenářů tvoří v pondělí 8. dubna v 18 hodin beseda s Vlastimilem Vondruškou o jeho románu
OLDŘICH Z CHLUMU
www.mekvalmez.cz
MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
Stálé expozice:
Sklo a gobelíny - umělecké řemeslo
a průmysl ve VM.
Vůně kávy ve Valašském Meziříčí.
Jak se žilo na zámku - zámecké pokoje.
Hračky ze zámku a podzámčí.
Staré knihy vyprávějí.
Hasičská expozice.
Do pondělí 1. dubna - MASOŽRAVKY – ZELENÍ DRAVCI
MEZI ROSTLINAMI
Výstava živých masožravých rostlin ze
všech světadílů určená pro nadšence
pro tuto podivuhodnou skupinu rostlin.
V neděli 24. března od 14 hodin VÍTÁNÍ JARA V MUZEU
Rukodělný jarmark spojený s ukázkou
lidových tradic spjatých s velikonočními
svátky a s tvořivými dílnami pro děti.
Středa 27. března v 16 hodin UNIKÁTNÍ SBÍRKA SKLA
Povídání o nejrozsáhlejší sbírce osvětlovacího skla v České republice, kterou
muzeum ve Valašském Meziříčí buduje
už téměř 130 let.
www.muzeumvalassko.cz
NÁMĚSTÍ
Pátek 22. března – VELIKONOČNÍ
JARMARK

D O V O L E N O U

Láká vás dovolená ve Španělsku? Mallorka, největší Baleárský ostrov, patří
k jednomu z nejkrásnějších míst pro dovolenou mezi turisty.
Na webových stránkách www.mallorkanadosah.com naleznete veškeré informace
o tomto španělském ostrově. Podrobný
průvodce vám nejen poradí s dopravou
nebo levným ubytováním, těšit se můžete
i na tipy na výlety, reportáže, doplněné
řadou fotografií. Dozvíte se, kde si můžete zahrát golf, kam vyrazit za turistikou,
nabídne vám jazykové kurzy a plno
dalších užitečných informací. Na těchto
stránkách naleznete vše, co jste potřebovali vědět o Mallorce.

VALAŠSKÝ CHEMIK
Sociální odbor / I n f o

Nabídka pro zaměstnance

VÍKENDOVÉ REHABILITAČNÍ
POBYTY
Velký Meder (Čalovo) a Rájecké
Teplice (nově).
Sociální odbor opět zajistil osvědčené
víkendové rehabilitační pobyty na
Slovensku - ve Velkém Mederu a nově
v Rájeckých Teplicích pro své zaměstnance i rodinné příslušníky (manžel, manželka, druh, družka).
Termín: 26. 4. – 28. 4. 2013 (pá – ne) –
stejný pro oba víkendové pobyty.
Cena: Zaměstnanec: 1 600 Kč.
Rodinný příslušník: 2 000 Kč.
Odboráři + rodinní příslušníci: mínus
150 Kč. Platba v hlavní pokladně do
12. 4. 2013.
V ceně je zahrnuta: doprava autobusem
* 2x ubytování ve dvoulůžkových pokojích * polopenze * vstup do bazénu *
pobytová taxa * pojištění léčebných výloh.
Více informací na SEIDu a na nástěnce
VÚKCH.
Zájemci hlaste se na sociálním odboru
od 19. 3. – 1. 4. 2013 u paní Skýpalové na
tel. 2704. Dle kritérii budou vybráni účastníci a seznam bude vyvěšen 3. 4. 2013.
Storno zájezdu je po platbě v hlavní
pokladně možné jen ze závažných důvodů (nemoc).
NABÍDKA PRO DĚTI NA
LETNÍ PRÁZDNINY
Sociální odbor zajistil pro děti našich
zaměstnanců letní pobyt u moře. Loni
jsme vyzkoušeli chatky v kempu
v Chorvatsku, a protože se nám tam líbilo, vracíme se zde znovu.
Kemp Živogošće Dole – 7 nocí (10denní
pobyt). Kemp se nachází 25 km od městečka Makarska v borovicovém a olivovém porostu s jemnou oblázkovou
pláží s pozvolným vstupem do moře.
Letovisko je umístěno v mořské zátočině

na úpatí pohoří Biokovo s nejvyšší horou
Chorvatska – Sveti Jure.
V lokalitě je příjemné podnebí, neboť
toto území je chráněno před větry
z vnitrozemí a nabízí vysoký počet
hodin slunečního svitu.
Termín: 16. 8. - 25. 8. 2013.
Cena: 2 600 Kč.
Ubytování: chatky. Celodřevěné, dvouplášťové, rozměr 6,5 x 7 m.
V chatce 3x třílůžkové pokoje (jedna
z postelí je přistýlka), minikuchyňka.
Sociální zařízení společné v kempu.
Strava: plná penze včetně pitného režimu
(pobyt začíná obědem a končí obědem +
balíček na cestu).
Doprava: klimatizovaný bus, odjezd z VM.
Cena zahrnuje: plnou penzi - kontinentální snídaně v kempu, oběd a večeře
v restauraci vzdálené 10 minut * dopravu
busem * 7x ubytování * pobytovou taxu
* služby delegáta * pojištění CK * cest.
pojištění * dva výlety – výlet na
Makarskou + lodní výlet se stravou.
Přihlášky si vyzvedněte na sociálním
odboru u paní Skýpalové (tel. 2704)
a odevzdejte, prosím, zpět do 30. 4. 2013.
Doporučený věk dítěte je 9 až 15 let.
V případě potřeby doplnění kapacity se
mohou zúčastnit rodiče i s menšími dětmi.
Pobyt musí být zaplacen do 31. 5. 2013
v hlavní pokladně. V případě zrušení
pobytu ze zdravotních důvodů je nutné
doložit lékařské potvrzení, poté je možné
vrátit účastnický poplatek.

Z Alpských velikánů
do Balatonské nížiny

Odborová organizace pro vás připravila poznávací zájezd po krásách alpských stezek a balatonských nížin.
Program zájezdu je sestaven přímo pro
vás a nenaleznete jej v nabídce žádné
cestovní kanceláře. Poznávací cesta je vhodná pro středně zdatné turisty.
Zájezd se uskuteční ve dnech 22. 5.
– 26. 5. 2013
1. den - odjezd z Valašského Meziříčí do
Národního Alpského parku Gesäuse –
Admont. Prohlídka Benediktinského
kláštera (s největší knihovnou v Evropě),
Alpské muzeum, hrad Gallenstein.
Odpoledne individuální turistika dle vlastního uvážení.
2. den – Národní park Gesäuse pěší prohlídka vodopádů a napajedla,
odpoledne individuální turistika dle
vlastního uvážení. Zde bude možnost
vlastního programu.
3. den – odjezd do Maďarska,
návštěva zámku Festetics Kastély
Kezsthely (3. největší maďarský
zámek) – prohlídka historických interiérů, sbírka kočárů, lesnické muzeum,
expozice modelů železnic. Návštěva
muzea marcipánů. Odjezd do světoznámých lázní Hévíz – relax.
4. den – odjezd do Sümeg a návštěva
zříceniny Sümeg Vár, návštěva vinného sklípku s programem a ochutnávkou
vín - Eszterházy Pince Szigliget,
odjezd do Hévíz – relax. V případě
zájmu je možné si doobjednat plavbu
lodí po Balatonu.
5. den – odjezd do Dunakiliti a oběd
ve stylové maďarské restauraci Sári
Csárda.
Odjez do rakouského Hainburg an
der Donau (trojmezí SK, HU, A)
výstup na horu Braunsberg. Přejezd
do SK na zříceninu hradu Devín u soutoku Dunaje a Moravy.
Průjezd Bratislavou s možností
návštěvy Bratislavského hradu.
Příjezd ve večerních hodinách.
Pro účastníky je zajištěna polopen-

ze, cestovní pojištění, průvodce
a vstupné. Do ceny není zahrnut
nedělní oběd v Dunakiliti.
V Rakousku je zajištěno ubytování v hotelu Spirodom HOTEL ADMONT ****
Snídaně formou bufetu a večeře o 3
chodech se salátovým bufetem.
Relaxace ve wellness centru "Respiratus". "Pocení" ve finské sauně s horskými bylinkami z Národního parku
Gesäuse a parní lázeň. Krytý bazén,
prostory pro relaxaci a odpočinek
s nádherným výhledem na okolní hory.
Wireless LAN (FreeWave) v celém
hotelu. Každý pokoj má svůj balkón
s nádherným výhledem na uklidňující
krajinu.
V Maďarsku je zajištěno ubytování
v hotelu Danubius Health Spa Resort
Hévíz****superior Snídaně a večeře formou bufetu. Všechny pokoje mají klimatizaci, WC, koupelnu, TV, minibar,
vysoušeč vlasů a balkon, koupací plášť
v ceně, 1 welcome drink a stručná
informace o hotelu. Neomezené využívání vlastních hotelových bazénů.
Národní Alpský park Gesäuse: je nejmladším z rakouských národních
parků. Nachází se ve středním
Rakousku na severu spolkové země
Štýrsko v Nízkých Taurách. Zahrnuje
velkou část pohoří Gesäuse, jež je součástí Ennstalských Alp. Rozkládá se na
ploše 11 054 ha, na 86 % dominuje
přírodní krajina, zbytek tvoří ochranné
pásmo s kultivovanou krajinou.
Výrazným krajinným prvkem je údolí
řeky Enže, které protíná celý park od
západu na východ. Typickými horninami jsou dachsteinský vápenec a ramsauský dolomit. Nadmořská výška se
pohybuje mezi 490 a 2 369 m, nejvyšším bodem je vrchol Hochtor.
Zájezdu se mohou účastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci. Rodinným
příslušníkem, se v tomto případě myslí
manželka, manžel, druh, družka.
Zájezd není určen pro děti!!!!
Kapacita počtu účastníků max. 48 osob.
Přihlášky budou přijímány na odborech,
tel. 2192 nebo na adrese odbory@deza.cz
od 20. 3. do 29. 3. 2013. Seznam účastníků
bude zveřejněn 3. 4. 2013.
Podrobnější informace včetně ceny
zájezdu naleznete na obvyklých informačních místech (nástěnka odborů na
VÚKCH, SEID, www.odbory-deza.cz).

PODĚKOVÁNÍ
Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení a. s. DEZA a všem spolupracovníkům, přátelům a známým za projevy soustrasti, květinové dary i účast na posledním rozloučení s naším drahým zesnulým panem Petrem Šimčíkem.
zarmoucená rodina
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PREOL zvítězil v prestižní soutěži
Na tradičním setkání odborníků z oboru petrochemie, pohonných hmot, čerpacích stanic a podpory mobility PETROLsummit 12 byli vyhlášeni vítězové prestižní celooborové soutěže PETROLawards. PREOL se svým projektem „Sledování vlivu alternativního paliva Ekodiesel B100 na provoz autobusů MHD“ získal titul Projekt roku. Ceny PETROLawards
v hlavní soutěži jsou udělovány na základě posouzení odborné komise v čele s prorektorem pro strategii a rozvoj VŠCHT Praha Doc. Ing. Milanem Pospíšilem, CSc.
2011 do dubna 2012. Pracovní skupiPREOL vstoupil do prestižní soutěže
jak rok poháněna ekologickým palivem
vozu sledovaných vozidel a způsob
nou
technických zástupců PREOL,
se souhrnnými výsledky svého unikátEKODIESEL B100. Jedná se celkem
vyhodnocení zjištěných parametrů.
a. s., VEOLIA Transport Teplice a SGS
ního výzkumného projektu ve VEOLIA
o 66 autobusů, které ročně při přepravě
Cílem sledování pro provozovatele
Czech
Republic byla vybrána vhodná
Transport Teplice. V rámci projektu
osob najedou více než 4 000 000 km.
bylo ověření provozu autobusů městské
vozidla typických representantů
bylo testováno provozní chování alterKromě nižších celkových nákladů na
hromadné dopravy na ekologické palivozového parku dopravní společnosti
nativního paliva Ekodiesel B100
provoz jsou dalším významným pozitivo - EKODIESEL B100. Dále dosažení
tak, aby byl naplněn cíl projektu a zísv autobusech městské hromadné dopravem i nižší emise z dopravy. Náhradou
úspory skleníkových plynů v městském
kány požadované informace o vlivu
vy. Nové pozitivní zkušenosti získané v
fosilní nafty palivem EKODIESEL
provozu, úspory nákladů na nákup
paliva EKODIESEL B100 na provoz
průběhu projektu, tak poskytly i dalším
B100, byla dosažena úspora emisí
pohonných hmot a optimalizaci servisvozidel. Byl určen postup sledování,
dopravcům jistotu bezpečného pouskleníkových plynů (při roční spotřebě
ních intervalů i posouzení celkových
pravidelná měsíční četnost odběru
žívání paliva Ekodiesel B100.
paliva
všech
autobusů
MHD
nákladů na provoz autobusů.
vzorků
motorového oleje s cílenými
Způsob testování
v Teplicích) 1 591 tun CO2eq.
Pozitivní výsledky
analýzami motorového oleje, metodika
Projekt samotný probíhal v městské
Karel Hendrych, PREOL, a. s.
I díky výsledkům projektu jsou
odběru
vzorků, včetně pravidel pro
hromadné autobusové dopravě v sevevšechna vozidla MHD Teplice již více
shromažďování detailních údajů o proročeských Teplicích v období od června

Inovácie posilňujú pozíciu na európskych trhoch s hnojivami
Od roku 2 000, keď naša akciová spoločnosť Duslo dokázala na náročný nemecký trh prvýkrát dodať hnojivo (DASA® 26/13), ktoré
svojimi kvalitatívnymi vlastnosťami sa vyrovnalo náročnej konkurencie z Nemecka, už uplynulo veľa rokov.
Riešiteľský tím pracovníkov v oblasti
technológie a rozvoja hnojív Duslo, a. s.
a pracovníkov VUCHT sa do súčasnosti
naďalej venuje vývoju nových typov hnojív a novým technológiám s cieľom vyhovieť materskej spoločnosti a náročnému
trhu. Výsledkom sú nové produkty ako aj
nové patenty, ktoré zvyšujú hodnotu nielen samotnej spoločnosti Duslo, ale aj
našej materskej spoločnosti Agrofert
Holding.
ENSIN® - prvé slovenské hnojivo
s obsahom inhibítorov nitrifikácie
Neustále zvyšujúce sa požiadavky na
ochranu životného prostredia a ekonomiku sú výraznou hnacou silou pre
vývoj hnojív, ktoré šetria životné prostredie a náklady - majú nižšie emisie,
nižšie vyplavovanie dusičnanov do
podzemných vôd a šetrnejšiu aplikáciu.
Bohaté skúsenosti v SKW Piesteritz
v oblasti výskumu a aplikácie močoviny s inhibítormi nitrifikácie a naše
dobré výsledky z výskumu a aplikácie
dusičnano-síranového hnojiva DASA
® 26/13 nám nutkali rozvinúť myšlienku pridávania inhibítorov aj do nášho
hnojiva. Nedalo nám to a rýchlo sme si
urobili marketingový prieskum, aby
sme si zodpovedali otázky: kto vyrába
inhibované hnojivá, aké inhibítory sa
používajú, do akých hnojív sa tieto
práve používajú a aký je ich aplikačný
účinok.
Zistili sme, že náročný nemecký trh
je celkom schopný absorbovať takéto
hnojivá s vyššou pridanou hodnotou,
ktoré sú im známe nielen od výrobcu
močoviny SKW Piesteritz, ale aj od
nemeckého lídra pre dusičnanové hnojivá. Ďalšia podmienka, ktorá by mala
byť splnená pre inhibítory je, že tie by
mali byť ekologické, bez ekotoxicity
s podstatou pôsobenia „uspatia“ nitrifikačných baktérií. Inhibítory je potom
treba vedieť do hnojív aj zabudovať

tak, aby sa nepoškodili a neznížila sa
kvalita samotných hnojív.
Začala sa teda tímová spolupráca
medzi pracovníkmi Duslo, a. s.
VUCHT a SKW Piesteritz. Táto spolupráca zahŕňala výskum, výrobu
a aplikačné skúšky pre nové hnojivá
s inhibítormi nitrifikácie. Ukázalo sa,
že každý člen tímu je svojím spôsobom
nenahraditeľný.
Tým sa stretával každoročne na seminároch organizovaných Agrofertom
„Agrofert Meeting on fertilizer R&D“, kde
sme si prediskutovali najdôležitejšie otázky,
ktoré sa vynorili počas riešenia projektu.
Pracovníci Duslo, a. s. a pracovníci VUCHT,
a. s. sa stretávali mesačne a riešili detaily
technológie aplikovateľnej pre Duslo, legislatívnu podporu produktu a jeho ďalšie
smerovanie. Výsledkom našej spolupráce bol v decembri 2011, v rámci prevádzkového pokusu, vyrobený nový
produkt, ktorý si chránime ochrannou
známkou ENSIN®.
Hnojivo sa získava chemickou reakciou dusičnanu amónneho a síranu
amónneho s pridávaním inhibítorov
nitrifikácie. Výsledný produkt má 26 %
dusíka (z toho 18,5 % hm. v amoniakálnej forme) a 13 % vodorozpustnej
síry. Granule sú povrchovo upravené
a sú zelenej farby.

Výhody používania produktu
Inhibítory nitrifikácie dikyándiamid
a 1,2,4-triazol sú tuhé látky pridávané
do hmoty hnojiva, ktoré inhibujú biolo-

gickú oxidáciu čpavkového dusíka na
dusík dusičnanový v pôde. Ich spoločným pôsobením sa inhibičný efekt
zosilňuje. Pozitíva používania produktu
oproti klasickému bez inhibítorov sú:
- hnojivo sa vetšinou aplikuje v jednej dávke - netreba deliť dávky dusíkatého hnojenia na regeneračné a produkčné hnojenie, ušetrí sa práca a náklady na jednu aplikáciu,
- zabezpečuje vyššiu úrodu a lepšiu
kvalitu plodín,
- šetrí životné prostredie, znižuje
vyplavenie dusičnanového dusíka
v pôde do podzemných vôd a straty
dusíka do ovzdušia,
- celkovo zlepšuje ekonomiku
dusíkatého hnojenia.
Pozitívne aplikačné vlastnosti boli
dokázané testovaním na rôznych plodinách v Nemecku na aplikačnej báze
SKW v Cunnersdorfe (repka olejka,
pšenica, kukurica, raž, zemiaky, atd.).
Na to, aby sme overili všetky prednosti produktu na našich pôdach (resp.
aj jeho nedostatky) musíme ho testovať
na všetky plodiny pestované na rôznych typoch pôd a klimatických podmienok ako na Slovensku, tak aj
v Čechách. Musíme vedieť správne
určiť technológiu ich používania pre
naše podmienky.
Rok 2012 je preto rokom aplikačných skúšok pre české a slovenské podmienky. Testovanie v ďalších rokoch
bude pokračovať a aby sme vylúčili
extrémy musíme sa aplikačné pokusy
viesť minimálne tri za sebou idúce
roky.
Využívam tento priestor za poďakovanie za úspešnú spoluprácu už za
doterajšie dosiahnuté výsledky celému
riešiteľskému tímu v Duslo, a. s.,
VUCHT, a. s a SKW Piesteritz.
Zuzana Bugárová, Duslo, a. s.

GreenChem otevírá svou čtvrtou míchací jednotku v Rennes
Dne 2. října 2012 zahájila francouzská pobočka GreenChemu výrobu první šarže AdBlue v Rennes (západ Francie). Jedná se
o čtvrté výrobní místo GreenChemu ve Francii. Další výrobní místa již fungují v Bordeaux, Rouenu a Lyonu.
Toto výrobní místo výrazným způsobem zlepší distribuci AdBlue v hustě
osídlené části Francie a je součástí
úsporného programu, který je zaměřený na logistické náklady.
Stanoviště má kapacitu, která umožňuje výrobu až 12 000 m3 AdBlue
ročně. Partneři GreenChemu (jako
např. Duslo, a. s.) dodávají na toto stanoviště pevnou močovinu ve velkých
pytlích a je zde striktně dodržováno
výrobní schéma GreenChemu v souladu s normou ISO 22241. Zároveň se
dodržují veškerá nařízení, která jsou
v souladu s DIN ISO 9001 a 14001.
Pro stále větší počet zákazníků je
důležitá dostupnost AdBlue. Zákazníci
se tak snaží zamezit narušení svých
dodávek. To je důvodem, proč
GreenChem prostřednictvím svých
regionálních výroben a kompletního
rozsahu řešení včetně skladovacích
systémů a řízení pomocí telemetrie
v průběhu dvou let více než zdvojnásobil svou produkci ve Francii.

GreenChem France launches its
fourth tolling site in Rennes
On 2nd October 2012, GreenChem
France started producing its first batches of AdBlue in Rennes (West of
France). This is the fourth production
site for GreenChem in France after
Bordeaux, Rouen and Lyon.
This production site will greatly
improve the distribution of AdBlue in
a high density area for France and it’s
part of GreenChem saving program on
logistics costs.
The site has a capacity designed to
produce up to 12,000m3 of AdBlue
yearly. It receives solid urea in big bags
from partners like Duslo, s.a. and follows strictly the GreenChem production chart in order to conform to ISO
22241. The site also follows all regulations and conforms to DIN ISO 9001
and 14001.
More and more, customers are sensitive to the availability of AdBlue and
want to avoid disruption of their supplies. This is the reason why, with its

regional production sites and total
range of solutions including storage
systems and management by telemetry,
GreenChem has seen its volumes in
France more than doubling in 2 years.
Guy Flochlay, GreenChem France
S.A.S
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Jarní salát s ovčím sýrem Pecorino
100 g jarního salátu – míchaný ledový, římský, lolo rosso a rukola • 80 g hoblinek
sýru Pecorino • dressing z rukolového pesta
Rukolové pesto – 50 g omyté a osušené rukoly a 20 g piniových oříšků rozmixujte spolu
s 20 g parmezánu. Postupně po kapkách přidávejte olivový olej, až získáte konzistence
pesta. Lžičku pesta přidejte do olivového oleje a důkladně protřepejte. Dressingem salát
přelijte až těsně před podáváním. Omyté a osušené salátové lístky posypte hoblinkami sýra
pecorino a přidejte dressing.
Pečené zlaté kuře nadívané jarní nádivkou s kopřivami a mandlemi
a mačkaný smetanový brambor
1x Zlaté vodňanské kuře • 500 g Super Sandwich toustový chléb Penam • 4 vejce • 2 dcl
mléko Tatra • hrst kopřiv, hrst mandlí
Celé Zlaté vodňanské kuře vykostěte - položte ho na prkénko prsy dolů
a vykostěte směrem od páteře po prsa (ne naopak). 500 g chleba Super sandwich od
značky Penam nakrájejte na kostičky 1 cm x 1 cm a opečte. K opečenému chlebu přidejte žloutky ze 4 vajec (z bílků vyšlehejte sníh). Přidejte 2 dcl mléka Tatra, nasekané spařené kopřivy a loupané mandle. Dle chuti sůl, pepř a muškátový oříšek. Promíchejte
a směsí naplňte kuře. Zašijte potravinářským motouzem nebo „spíchněte„ špízovými jehlicemi.
Zbytek nádivky vytvarujte a můžete péct zároveň s kuřetem.
Mačkaný smetanový brambor
Uvařené oloupané brambory nahrubo pomačkejte, přidejte oříšek Farmářského
másla a smetanu značky Tatra. Zachovejte hrubší konsistenci brambor.
Pečená mladá kachna s červeným zelím
a bramborovým knedlíkem zdobená smaženou cibulkou
1x vodňanská kachna • 1x větší zázvor • 1 x jablko • 1x cibule • sůl, kmín, česnek
Omytou a osušenou vodňanskou kachnu
posolte a posypte kmínem. Nakrájejte 50 g zázvoru, polovinu jablka a čtvrtku cibule, vložte do
kachny, zbylý zázvor, jablko a cibuli umístěte do
pekáče. Kachně odkrojte křídla v 2. kloubu, položte na pekáč hrudí dolů, a pečte 45 minut
při 180 stupních. Pak kachnu v pekáči otočte a dopečte asi 15 min při 200 stupních doměkka a dozlatova. Kachnu vyjměte z pekáče, zbylou šťávu zaprašte hladkou moukou
Penam, orestujte dozlatova, podlijte vývarem a přibližně 30 min provařte tak, aby se
šťáva zredukovala.
Vídeňská smažená cibulka - Cibuli nakrájejte na kolečka, obalte v krupici či
hrubé mouce značky Penam a usmažte dozlatova.
Bramborový knedlík - protože každý doma vaří dle svého oblíbeného receptu,
máme pro Vás jen pár tipů:
Tip šéfkuchaře: housku opečte a přidejte do bramborového knedlíku, tím bude
nadýchanější. Pokud chcete knedlík extra nadýchaný, přidejte do těsta špetku
kypřícího prášku do pečiva.
Rebarborový koláč
450 g jahod • 450 g rebarbory (oloupané) • 175 g
cukr krupice • 45 g hladké mouky • 15 g másla •
Těsto: 150 g másla • 75 g cukru krystal • 225 g
mouky polohrubé • 1 ks vejce • 1 lžíce mléka
Jahody nakrájejte na polovinu, stonky rebarbory
nakrájejte napříč na špalíčky. Ve velké míse zlehka
a opatrně promíchejte půlky jahod se špalíčky
rebarbory, cukrem a moukou. Připravte si základní
těsto. Na moukou posypané pracovní ploše
vyválejte ze dvou třetin těsta plát o průměru 40 cm.
Opatrně a rovnoměrně rozprostřete těsto na dno a stěny koláčové formy alespoň
4 cm hluboké a nechte těsto přečnívat po celém obvodu o 4 cm, okraje zarovnejte.
Lžící přendejte do podkladu koláče směs jahod a rebarbory. Troubu zahřejte na 220
stupňů. Zbývající těsto vyválejte na kruhový plát o průměru asi 26.5 cm.
Zoubkovaným rádélkem nakrájejte 10 pruhů širokých 2 cm. 5 pruhů položte přes
náplň, konce nechte volné. Ze zbylých 5 pruhů vytvořte mřížku propletenou do
kosočtverců. Odkrojte konce pruhů, navlhčete okraj koláče vodou, přitlačte konce
pruhů, aby se k okraji koláče přilepily, převislé těsto přehrňte přes konce pruhů
a stiskněte – vytvořte zvlněný nebo jiný ozdobný okraj těsta. Mřížku potřete mlékem. Koláč pečte asi 50 minut nebo až náplň mírně vře a těsto je zlatavé. Jestli
hnědne příliš rychle, přikryjte koláč po 30 minutách volně folií nebo alobalem. Koláč
nechte stát asi hodinu, aby šťáva trochu ztuhla, podáváme teplý nebo studený.
Tatra dezerty
Košíčky s karamelovu náplní (30 ks)
300 g hladké mouky • 80 g cukru • 200 g Hery • 2 žloutky • 1x Tatra Salko nebo Tatra
Salko karamel • 250 g Tatra másla • 2 lžíce rumu • trochu nastrouhaných piškotů
Na zdobení: kakao, čokoláda na vaření, oloupané a rozpůlené mandle nebo oříšky
Z hladké mouky, cukru, Hery a žloutků vypracujte těsto, nechte den uležet a poté
vyválejte a vykrajujte kolečka velikosti formiček na košíčky. Těsto zapracujte do formiček a pečte na 180°C po dobu 8-10minut. Našlehejte máslo a přidávejte vychlazené zkaramelizované Salko nebo Salko karamel vše ve stejné teplotě, aby se krém
nesrazil. Nakonec do krému přidejte rum a pokud je krém řídký, zašlehejte ještě
nastrouhané piškoty. Košíčky naplňte krémem po okraj a dejte ztuhnout do lednice.
Košíčky můžete posypat kakaem nebo postříkat čokoládovou polevou a zdobit
mandličkou nebo oříšky.
Vaječný likér
8 žloutků • 1x Tatra Grand neslazené kondenzované mléko • 3 sáčky vanilinového cukru •
2 šálky Tarta mléka • 1x Tatra Salko • ¼ l
rumu
Všechny ingredience mimo Salka dejte do
hrnce a ve vodní lázni šlehejte do zhoustnutí
(nesmí se vařit), cca na teplotu 60°C, až se
udělá hustší pěna. Poté hrnec odstavte, přidejte Salko, zašlehejte a za občasného míchání
nechte vychladnout, až pěna opadne. Dále přidejte asi ¼ l rumu, podle chuti můžete
i více. Pokud zůstanou po pěně hrudky, likér při přelévání do lahve přeceďte.

