
řeky Bečvy do obce Lhotka nad Bečvou a zpět výrobním areálem
Dezy, se vydalo celkem 252 běžců. Zajímavostí a zvláštností trati
byl právě průběh areálem chemického podniku. Více jak dvouki-
lometrová rovinka v závěru trasy kombinovaná s vysokou ven-
kovní teplotou se nakonec ukázala jako nejtěžší část trati. 

Ihned po startu se původní předpoklady o favoritu závodu zača-
ly naplňovat. Jakub Bajza z oddílu AK Kroměříž se ujal vedení,
které si udržel až do konce závodu. Jeho výsledný čas 30 minut 
a 40 sekund nakonec s přehledem stačil na první místo, před dru-
hým Martinem Kučerou, který na něho ztratil 1 minutu a 38
sekund. Třetím byl s téměř dvouminutovou ztrátou Tomáš Steiner
z VSK Univerzita Brno.

Mezi ženami se závod oproti původním předpokladům vyvíjel
poněkud jinak. Zvítězila Lubomíra Maniková z AK Spartak
Dubnica, Slovenská republika s časem 37 minut a 35 sekund.
Favorizovaná Adéla Esentierová skončila s časem 39 minut a 45
sekund druhá s téměř tříminutovým náskokem před třetí Lucií

Gruchalovou.
I o společenskou část

sobotní akce byl obrovský
zájem. Mnoho návštěvníků si
prohlédlo provozy benzol,
energetika a vodní hospo-
dářství. Velkou atrakcí pro
děti i dospělé bylo pracoviště
hasičského záchranného
sboru, kde se mohli návštěv-
níci seznámit s hasičskou
technikou. Pro děti bylo při-
praveno plno her a zábavy.
Též závodní jídelna praskala
ve švech. 

Všichni účastníci a organi-
zátoři akce se shodli, že se
závody a doprovodný pro-

gram vydařil. DEZA, a. s., která je již čtrnáct let součástí Agrofert
holdingu, otevřela opět své brány široké veřejnosti. Po dnu ote-
vřených dveří v roce 2010 tentokrát zvolila poněkud jiný netradi-
ční způsob. Obrovský zájem veřejnosti potvrdil, že spojení sportu
a průmyslového areálu funguje.  Krásné slunečné počasí jen
umocnilo příjemně prožitý den.

Veškeré bližší podrobnosti k závodu najdete na webu
www.valachiarun.cz. 

Jaroslav Obermajer
tiskový mluvčí DEZA, a. s.
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A N K E T A A K T U A L I T Y

Sobotní dopoledne jsem prožila víc
jako divák než běžec. Využila jsem
příležitosti navštívit s rodinou areál
Dezy. Myslím si, že každý měl možnost
si přijít na své.
Obdivuji všechny ty, kteří dorazili do
cíle, a kdyby záleželo na mě, každý 
z nich by odjel na horském kole.

Martina
Vidláková, 
zásobování 
a sklady

Bronislav
Pastrnek,
zásobování 
a sklady

Zpočátku jsem měl k této akci poněkud
nedůvěru, ale ukázalo se, že Deza uspo-
řádala kvalitní závod. Zúčastnilo se
hodně zaměstnanců i cizích lidí, běžci,
i starších ročníků, podali obdivuhodné
výkony. Také pro děti bylo dost atrakcí
a soutěží.

Ing. Vladimír
Štěpánek,
autodoprava

Valachiarun mě příjemně překvapil
svou velkou účastí soutěžících.
Organizátoři dobře zvládli nejen
průběh samotných závodů, ale i dopro-
vodných akcí. Chtěl bych pogratulovat
všem, kteří závod absolvovali v tomto
hezkém, ale snad až příliš horkém
počasí. Jsem hrdý na to, že jsme
Dopravu spolu s Pepou Trusinou
nezklamali a závod jsme za podpory
kolegů zvládli.   

Dana
Lašáková,
školící servis

Úžasná akce a atmosféra, vrátila jsem se
do období, kdy jsem běhala přespolní
běhy. Letos jsem se zúčastnila rodinného
běhu s 5letým vnukem. Těším se na další
ročníky. Odměnou za výkon byla výbor-
ná polévka s játrovými knedlíčky a guláš
od našich kuchařek. 

Aktuality na úseku ochrany životního
prostředí a řízení kvality květen 2013

Dne 6. května proběhl v DEZA, a. s., 
a na odloučeném provoze Organik 
v Otrokovicích dozorový audit systému
řízení kvality. Nebyly zjištěny žádné zá-
važné neshody. 

Dne 14. května proběhl dozorový audit
DEZA Polska, rovněž bez zjištěných
neshod. 

Dne 16. května pokračovala hloubková
kontrola plnění podmínek integrovaného
povolení pro Soubor chemických výrob
Českou inspekcí životního prostředí.
Kontrolu tentokrát provedl Ing. Viktor
Volčík za ovzduší s Ing. Jaromírem
Kratinou za odpady. Závěrečný protokol 
o 120 stranách textu neuvádí k plnění
zákonných povinností žádné výhrady.
Kontrola na úseku ochrany vod není ještě
uzavřena. 

Ve dnech 23. a 24. května proběhlo
školení interních auditorů ze systému hos-
podaření s energií podle ČVSN EN ISO
50.001, který je v současné době v DEZA,
a. s. zaváděn.

V areálu Dezy proběhl první ročník běžeckého závodu
„DEZA VALACHIARUN aneb Desítka okolo komína“

Rekordní  návštěva v areálu Dezy

H l a v n í  t é m a / D E Z A

50 LET VODNÍHO
HOSPODÁŘSTVÍ

Historie provozu vodního 
hospodářství. strana 5

CELOROČNÍ SOUTĚŽ PRO
ŽÁKY 8. A 9. TŘÍD ZÁKLADNÍCH
ŠKOL ŽIVOT A CHEMIE ZNÁ
SVÉ VÍTĚZE

Ve čtvrtek 30. 5. 2013 se konalo
vyhlášení vítězů soutěže. strana 2

JAK SE 8. ČERVNA 
BĚHALO OKOLO KOMÍNA

Fotoreportáž. strana 8

Naplnil Deza Valachiarun vaše
očekávání?

DEZA, a. s. společně s členy občanského
sdružení Valachiarun připravila pro návštěv-
níky první ročník běžeckých závodů 
v několika kategoriích, které doprovázela řada
doprovodných akcí pro děti i dospělé. Zájemci
měli možnost navštívit výrobní provozy, které
letos slaví 50 let od zahájení výroby, projet se
vláčkem až na železniční vlečku nebo zhléd-
nout ukázku hasičské techniky. Pro děti byl připraven skákací
hrad, malování na obličej nebo jízdy zručnosti.

Organizátoři odhadují, že areál závodu Deza během sobotního
dopoledne navštívilo okolo 1 500 lidí. „Je to neuvěřitelný počet,
který určitě překonal naše očekávání. Jsme rádi, že lidé přišli“,
řekl tiskový mluvčí společnosti Jaroslav Obermajer. 

Obrovskému zájmu se těšily především jednotlivé běžecké závo-
dy. „Běžeckých závodů DEZA Valachiarun 2013 se zúčastnilo
původně těžko představitelných 850 běžců všech věkových katego-
rií. Plánovanou kapacitu
závodu jsme tímto vyčerpali“,
doplnil zástupce sdružení
Valachiarun Libor Čada.
Tento zájem svědčí o stoupa-
jící popularitě běhání a dopo-
sud chybějící podobné akci ve
Valašském Meziříčí a okolí. 

V deset hodin odstartovaly
dětské běhy. Děti soutěžily
na tratích 300, 600 a 900
metrů podle věkových kate-
gorií. Celkem se těchto běhů
zúčastnilo 248 nadšených
dětí. Následoval rodinný
běh, který byl koncipován
jako happeningový běh
rodinných týmů, a jehož se
zúčastnilo 350 běžců. Účastníci tohoto běhu využili možnost
absolvovat trať, částečně vedenou výrobním areálem, také na in-
line bruslích, koloběžkách nebo i s kočárkem. 

Přibližně 50 minut po 12. hodině byl odstartován hlavní závod
na 10 km. Pohled na startovní listinu, která obsahovala jména
takových běžců jako Jakub Bajza nebo Adéla Esentierová, nazna-
čoval, že závod bude mít velmi dobrou sportovní úroveň.
Závodníci oběhli v širokém desetikilometrovém okruhu domi-
nantu Dezy – 160 metrů vysoký komín. Na trať, která
vedla cyklostezkou k městu Valašské Meziříčí, následně podél

Obrovský obdiv si zaslouží nejstarší účastník, 78letý Jaroslav
Gaman z Avanti Havířov, který absolvoval 10km trať v čase
01:00:03 a stal se tak nejstarším účastníkem.

Pořadatelé se shodli v tom, že se závod podařil a předčil jejich
očekávání. A závodníci jim dávají za pravdu, Radek Čampa řekl:
„Chtěl bych poděkovat za dnešní závod uspořádaný ve Valašském
Meziříčí. Nemělo to vůbec chybu, vše na jedničku s hvězdičkou.“
Pochvalu přidala také Kristýna Lenomarová: „Děkujeme za krás-
nou akci. Všech pět členů našeho rodinného klanu si to báječně
užilo! Myslím, že Vsetín je jasný a příští rok zas a znovu.“

Veškeré bližší podrobnosti k závodu najdete na webu
www.valachiarun.cz,  

Libor Čada za organizátory DEZA Valachiarun 2013

Vsetín, 09.06.13: Prvního ročníku běžeckých závodů DEZA
Valachiarun 2013 se zúčastnilo neuvěřitelných 850 běžců všech
věkových kategorií. Vítězem hlavního závodu, Desítky okolo
komína, se stal Jakub Bajza z týmu AK Kroměříž s časem
0:30:40! Mezi ženami byla nejlepší Lubomíra Maníková 
s časem 00:37:35 z AK Spartak Dubnica.

Start prvního ročníku běžeckých závodů DEZA Valachiarun
2013 byl naplánován na sobotu 8. června 2013 před areálem che-
mického podniku DEZA, a. s. ve Valašském Meziříčí. Na start
závodů se postavilo rekordních 850 běžců všech věkových kate-
gorií. 

„Dětských běhů se zúčastnilo 248 dětí od 2 do 15 let.
„Nejmladší závodníci proběhli tratě dlouhé 300, 600 a 900
metrů“, uvedl za organizátory Libor Procházka a dodal:
„Nesoutěžní Rodinný běh v délce 1,5 km absolvovalo 350 regis-
trovaných účastníků. Někteří šli, s kočárkem i bez nebo běželi,
jiní jeli na koloběžkách, kolech a bruslích.“

„Na start hlavního závodu, Desítky okolo komína, se postavi-
lo 252 závodníků. Vítězem se stal Jakub Bajza z týmu AK
Kroměříž s časem 0:30:40!“, řekl Jiří Vrána a doplnil:
„Nejrychlejší žena byla Lubomíra Maníková s časem 00:37:35 
z AK Spartak Dubnica.“ 

Desítka okolo komína je silniční desetikilometrový běh s mini-
málním převýšením a jeho trať z části vedla i uvnitř výrobního
areálu Dezy. Běžci tak měli jedinečnou možnost podívat se na
místa, kam se běžně nedostanou, protože jsou pro veřejnost uza-
vřená. 

Země nejdále od Slunce
Země obíhá kolem Slunce po eliptické
dráze. Díky tomu se mění okamžitá
vzdálenost mezi oběma tělesy. V letošním
roce bude Země nejdále od Slunce 5. čer-
vence v 17 hodin SELČ. Obě tělesa bude
dělit vzdálenost zhruba 152 100 000 km.

A pak že je chemie nebezpečná, když na
otrokovické výrobně anthrachinonu může-
me přivítat hosta nanejvýš vzácného 
a vítaného.               Foto Michal Tatárka

Jaroslav Gaman, nejstarší
účastník závodu 

Foto Kamila Meruňková

Foto Jan Válek 

František Koňařík             Foto Jan Válek 

Oznámení odborové knihovny
Upozorňujeme čtenáře, že odborová kni-
hovna bude v pondělí 5. 8. uzavřena.

Povodně 2013 
V úterý 4. června vyjeli zaměstnanci
HZSP DEZA, a. s. na pomoc společ-
nosti Lovochemie Lovosice, která byla
ohrožována tolikrát již zmiňovanou
velkou vodou. Náš HZSP vyslal auto-
mobil Tatra PHA 60 a plovoucí čerpad-
la. Hasiči čerpali převážně laguny 
a eliminovali ohrožení lovosické
Lovochemie, aby nedošlo k jejímu
zaplavení. V prvních dnech byli na
nohou víc jak 24 hodin. Čerpadla pra-
covala s malými pauzami po celou
dobu pomoci až do 13. června.
Nápomocno proti vodnímu živlu bylo 
6 hasičů, kteří se ve 430 km vzdálených
Lovosicích během 10 dní prostřídali.

Hasiči

DEZA VALACHIARUN 2013 aneb Desítka okolo komína
Běžecké závody pro celou rodinu 8. 6. 2013 Valašské Meziříčí

Neuvěřitelných 850 závodníků se zúčastnilo závodů DEZA Valachiarun 2013!

V sobotu 8. června proběhla v areálu společnosti DEZA, a. s. ve Valašském Meziříčí společensko-sportovní akce s názvem „DEZA
Valachiarun 2013 aneb Desítka okolo komína“. 
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Studenti ISŠ - COP, kteří pomáhali 
s přípravou soutěže, dostali velký dort.
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RESPONSIBLE CARE

T I R Á Ž

Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA 
vyjde v úterý 17. září

uzávěrka bude 5. září 2013

Ú T VA R O V Ý  D E N  H A S I Č Ů  2 0 1 3  

E n e r g e t i c k á  z a r á ž k a  2 0 1 3

V pátek 17. května se
konal pravidelný útvarový
den hasičského záchranného
sboru podniku (HZSP). Úče-
lem cvičení bylo jednak
ověření znalostí a praktic-
kých dovedností všech hasi-
čů Dezy, jednak prověření
havarijních plánů. Cílem cvi-
čení bylo naučit velitele
směn organizovat  a řídit
zásahy při požárech hořla-
vých kapalin s účastí více
jednotek požární ochrany,
seznámit všechny zúčastněné 
s nebezpečím při požárech, 
s charakteristikou objektu pro případ sku-
tečného zásahu, dále pak provedení fun-
kční  zkoušky pěnové stanice na vodu,
prověření aktivace a práce havarijních 
a krizových orgánů v rámci DEZA, a. s. 
a vytýčení zóny sálavého tepla.

Toto cvičení se provádí jednou ročně dle
vyhlášky 247/01 Sb. (Vyhláška o organizaci
a činnosti jednotek požární ochrany).

Letošní prověřovací cvičení se konalo
na provozu naftalen. Tématem bylo zdo-
lávání požáru hořlavých kapalin s ustave-
ním výkonných orgánů velitele zásahu.

Jaký byl námět letošního cvičení,
jak znělo zadání? Při bouřce úderem
blesku došlo k poškození produktovodo-
vých potrubí a následnému požáru v rafi-
naci obj. 341 požár na celé ploše rafina-
ce a destilace obj. 349. Požár se domi-
novým efektem šíří do prostoru destilace
obj. 343, požár je taktéž na celé ploše.
Při havárii došlo ke zranění jednoho
pracovníka, jeho stav – těžké popáleniny,
neschopen pohybu, nachází se v obj. 342
velín na denní místnosti na velínu dále

Na slavnostním večeru v sále
Kulturního zařízení v zámku Žerotínů
byli ve středu 29. května oceněni nejlepší
sportovci Valašského Meziříčí roku
2012. Sportovcem roku nad 18 let byl
zvolen vícemistr Evropy v požárním
sportu Josef Palát z Hasičského
záchranného sboru podniku DEZA, a. s.

Položili jsme panu Palátovi několik
otázek.

Začal jste sportovat ve vyšším věku,
jak jste se k hasičskému sportu dostal?

V dětství jsem neměl možnost sportu
se věnovat. Do akciové společnosti
DEZA Valašské Meziříčí jsem nastou-
pil k hasičům dne 1. 8. 2005. Byla to
sportovní směna, a tak jsem se začal
věnovat nejdříve požárnímu sportu, ale
nakonec u mne zvítězila soutěž TFA.
Jedná se o sportovní disciplíny skláda-
jící se ze silové a vytrvalostní části.
Samozřejmě vše záleží na rychlosti
zdolání všech disciplín. Těmto sou-
těžím se věnuji 6 let.

Kdy jste stál poprvé na stupni vítězů?
Na stupních vítězů jsem poprvé stál

v roce 2008 a od té chvíle mě to chytlo
natolik za srdíčko, že už jsem nemohl
přestat a věnuji se stále tomuto sportu
naplno. Rád bych závodil ještě několik
let, ale je mi 35 roků, takže záleží na
tom, zda-li mi bude zdraví stále sloužit
jako doposud. K dnešnímu dni mám 30
pohárů a 7 medailí.

Co považujete za svůj největší
úspěch?

Mezi mé nejvýznamnější úspěchy 
z roku 2011 patří 2. místo z Mistrovství
Evropy v Německu, které jsem obhájil
i v roce 2012 a navíc v týmu jsme zís-

kali 3. místo. V loňském roce to bylo
také krásné 2. místo v mezinárodní
soutěži v Rakousku a 2. místo v soutěži
„O pohár ředitele MSK (Moravsko-
slezského kraje)“ za závod Ostravská
věž a navíc celkové 2. místo „O pohár
ředitele MSK“ – zde byly vyhodnoceny
u každého závodníka 3 nejlepší závody.
Na všech závodech jsem reprezentoval
Dezu.

Město Valašské Meziříčí mi předalo
dne 29. 5. 2013 Pamětní listinu 
a ocenění „Sportovec roku 2012“ 
v kategorii jednotlivci nad 18 let.
Tohoto ocenění si velmi vážím a jsem
na něj hrdý.

Jak se připravujete, trénujete?
Pravidelně se musím udržovat ve

fyzické kondici, a tak trávím hodně
času v posilovně a běhám. Při trénin-
cích a při závodech mě velmi podporu-
je má přítelkyně, která mi hodně pomo-
hla k úspěchům.

Vaše cíle?
Letos jsem už zařazen, díky věku, do

tzv. starší kategorie. Mým cílem je,
abych ještě dlouho stával na stupních
vítězů a taky se aspoň jednou zúčastnil
světových hasičských her. Rád bych
opět úspěšně zabojoval „O pohár ředi-
tele MSK“, který se skládá ze 6 závodů
a také o „Český pohár“, který se skládá
z 5 závodů. Mezitím mám v plánu 
i další závody, protože žiji sportem. 

Tak mi držte, prosím, pěsti – štěstí ať
se mi vše podaří a vše zvládnu. Díky. 

Blahopřejeme k významnému
ocenění a přejeme hodně dalších
sportovních úspěchů.

Miriam Kallerová

S P O R T O V C E M  R O K U  2 0 1 2  
H A S I Č  J O S E F  P A L Á T  

Celoroční soutěž pro žáky 8. a 9. tříd základních škol „Život a chemie“ zná své vítěze 

Chemický průmysl je jedním z odvětví,
které mají na Valašsku dlouhou tradici.
Vždyť již staří Valaši znali a hojně pou-
žívali destilaci, uměli tavit sklo…

ISŠ - COP Valašské Meziříčí, která se
výchovou mladých chemiků v regionu
zabývá, uspořádala spolu s firmami
DEZA, a. s. a CS Cabot, s.r.o. v tomto
školním roce pro žáky 8. a 9. tříd základ-
ních škol soutěž „Život a chemie“. A proč
takovou soutěž? Jednoduše proto, aby se
žáci, ale i jejich rodiče a širší veřejnost
mohli dozvědět zajímavým způsobem,
kde a jak nás v životě „chemie“ obklopu-
je, kde všude se s ní potkáváme, často aniž
bychom o tom věděli. Cílem soutěže tedy
bylo posílit vědomí žáků, rodičů a veřej-
nosti v oblasti chemie, v oblasti bezpeč-

nosti chemických provozů ve firmách
DEZA, a. s., a CS Cabot, spol. s r.o., zdů-
raznění ekologického aspektu ve výchově
a seznámení se s chemií zábav-nou for-
mou na půdě školy a firmy.
Tématem prvního ročníku byla „voda“.

Soutěž probíhala od začátku října 2012
do konce dubna 2013 a skládala se celkem
ze čtyř oblastí – oblast základní školy,
oblast ISŠ-COP, oblast rodiče a oblast
firmy. 

Oblast základní školy byla zaměřena
na vyhledávání informací v odborné litera-
tuře a na internetu na určené podtéma
měsíce, týkající se vody. Např. koloběh
vody v přírodě, tvrdost vody, odpadní
voda aj. Na konci měsíce žáci nabyté
vědomosti zúročili v zábavném kvízu.

V rámci oblasti ISŠ-COP žáci dvakrát
za celou soutěž navštívili zmíněnou střed-
ní školu, kde si sami zkusili udělat vybra-
nými metodami rozbory vody na přinese-
ných vzorcích (potok, řeka, studna, stu-
dánka apod.) i na vzorku neznámém.

Oblast rodiče vyžadovala spolupráci
žáka s jedním z rodičů. Žáci sledovali spo-
třebu studené a teplé vody v domácnosti,
kde žijí, v pravidelných intervalech po

celou dobu soutěže. Měli tak možnost spo-
čítat si finanční náklady rodiny spojené 
s používáním vody z vodovodního řádu či
si přepočítat spotřebu vody ve své domác-
nosti na využití v různých výrobních úse-
cích chemického závodu a tyto spotřeby si
porovnat.

Oblast firmy umožnila žákům v rámci
exkurzí seznámit se s takovými provozy
zmíněných firem, kde se voda nějakým
způsobem využívá či zpracovává, např.
teplárna, chemická či biologická čistírna
odpadních vod apod. Exkurze se žáci
mohli zúčastnit jak v rámci výuky s učite-
li, tak i v odpoledních hodinách spolu 
s rodiči.

V průběhu školního roku získávali sou-
těžící v jednotlivých oblastech kredity.
Kritériem pořadí byl součet nasbíraných
kreditů. Hodnotné ceny pro vítěze jak 
v kategorii jednotlivců, tak v kategorii škol
sponzorovaly firmy DEZA, a. s. a CS Ca-
bot, s.r.o.

Do soutěže se přihlásilo 140 žáků 8. a 9.
tříd z osmi základních škol valašského
regionu. Byly to čtyři školy z Valašského
Meziříčí – ZŠ Masarykova, ZŠ Šafaříko-
va, ZŠ Vyhlídka a ZŠ Žerotínova, dále ZŠ
Sychrov Vsetín, ZŠ 5. května Rožnov pod
Radhoštěm, ZŠ Valašská Polanka a ZŠ
Loučka. Soutěž dokončilo 117 žáků.

A jak vše dopadlo? Slavnostní vyhláše-
ní vítězů soutěže se konalo ve čtvrtek 
30. 5. 2013 v aule ISŠ – COP za přítom-
nosti zástupců sponzorů Ing. Jaroslava
Obermajera, Ph.D. ze společnosti 
DEZA, a. s., Mgr. Marcely Janišové 
z firmy CS CABOT, s.r.o., a rovněž za
přítomnosti 1. místostarosty MÚ Valaš-
ské Meziříčí MUDr. Miroslava Krchňáka. 

V kategorii škol zvítězila meziříčská
ZŠ Masarykova, která si za 1. místo
odnesla kufříkovou sadu Barva plamene 
a laboratorní digitální váhy Ohaus. Ostatní
školy získaly za účast v soutěži kompaktní
pH – metr.

V kategorii žáků 1. místo vybojovala
žačka ze ZŠ Masarykova Kateřina

Tichá. Za vítězství obdržela notebook HP
ProBook 4540s. Stříbrnou příčku obsadil
rovněž žák ze ZŠ Masarykova Tomáš
Lacina, který získal smartphone Sony
MT27. Pomyslnou bronzovou medaili si
odnesl Šimon Marek ze ZŠ 5. května
Rožnov p. R., který byl oceněn tabletem
Google Nexus 7. I na ostatní žáky čekaly
hodnotné ceny, 4. až 10. místo bylo oceně-
no externím harddiskem Transcend 1 TB,
11. až 19. místo uzavřenými sluchátky
Sennheiser HD 407, 20. místo bezdráto-
vou myší Logitech M325 a pro všechny
ostatní zúčastněné žáky byly přichystány 
4 GB flashdisky Transcend.

Duší soutěže byl Ing. Petr Steffek 
z ISŠ-COP. Velké poděkování patří
paním učitelkám chemie z výše uvede-
ných škol, které se nemalou měrou spo-
lupodílely na koordinaci, administraci 
a hodnocení soutěže. Jmenovitě jsou to 
Mgr. Magdaléna Dvořáková, Mgr. Jana
Veselá, Mgr. Alena Michalčáková,
Mgr.  Marce la  Matyščáková, 
Mgr. Jaroslava Ševčíková, Ing. Mar-
kéta Marková, Ing. Adéla Hromadová 
a Mgr. Radka Macháňová.

„Vítězům blahopřejeme. Všem soutě-
žícím žákům i školám děkujeme za účast 
a přejeme, aby jim zasloužené ceny při-
nesly co nejvíce užitku nejen při dalším
vzdělávání,“ uvedl na závěr ředitel školy
Mgr. Petr Pavlůsek.

Miriam Kallerová

Vítězové kategorie žáci se sponzory a organizátory

zůstali tři zaměstnanci obsluhy. Poplach
je vyhlášen tlačítkovým hlásičem z velínu
naftalen. Směr větru jižní. Řád užitkové
vody je v úseku kolem silnice D mezi kříže-
ním 3 a 4 mimo provoz. 

Cvičení se zúčastnily jednotka HZSP 
a HZS Zlínského kraje stanice Valašské
Meziříčí.

Svým rozsahem nepřesáhlo cvičení
území areálu.

Součástí útvarového dne bylo též
prověření fyzické zdatnosti hasičů.A jak
jinak než v disciplínách požárního sportu –
běhu na 100 metrů překážek, výstupu na
cvičnou věž pomocí hákového žebříku. Na
závěr mezi sebou soutěžily jednotlivé
směny v požárním útoku, královské dis-
ciplíně požárního sportu.                  MK

I v letošním roce bude na provoze ener-
getika odstaveno zařízení z provozu ve
dvou etapách.V neděli 28. 7. 2013 bude 
v nočních hodinách odstaveno výrobní
zařízení na teplárně tak, aby v pondělí
ráno bylo možno zahájit zarážkové práce
v naplánovaném rozsahu.  Dodávka tepla
bude zabezpečena výrobou na parních
kotlích dopalovny Tailgas. Současně bude
odstavena centrální kompresorovna 
a výrobu tlakového vzduchu budou zajiš-
ťovat kompresory na ftalu.
V pondělí 5. 8. 2013 bude ráno odstave-
na do zarážky dopalovna Tailgas a od
7.00 hodin do 17.00 hodin budou pro-
bíhat servisní a revizní práce na zaříze-

ních vysokého napětí. Po tuto dobu
nebude v celém areálu k dispozici elek-
trická energie. Po ukončení údržby budou
opětovně uvedena do provozu zařízení na
transformaci a rozvod elektrické energie,
výroba tlakového vzduchu na kompreso-
rovně a následně výroba a rozvod tepla pro
provozy i externí odběratele. 
Dodávka tepla pro obyvatelstvo bude
ve Valašském Meziříčí přerušena od
neděle 4. 8. (od cca 22.00 hodin) do
čtvrtka 8. 8. 2013 dopoledne. Dle vývo-
je postupu údržbářských prací na zaříze-
ních CZT může být dodávka tepla podle
požadavku odběratele obnovena i dříve.

Ing.Vlastimil Horák, 
vedoucí provozu energetika
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Konference se zúčastnilo 67,6 %
pozvaných delegátů. Již tradičně ji řídil
předseda závodní organizace Radim
Přikryl. Přivítal všechny delegáty 
i hosty. Z vedení podniku to byl perso-
nální ředitel Ing. Ladislav Haiker.

Po volbě mandátové, návrhové 
a volební komise se již ujal slova před-
seda odborové organizace, aby zhodno-
til nejen loňský rok, ale celé volební
období 2009 - 2013. Hovořil o složitém
a těžkém roce 2009, kdy vrcholila eko-
nomická krize a také o mzdách. „Deza

je součástí největší chemické skupiny 
v ČR – Agrofert holdingu. Je pochopi-
telné, že mzdové náklady jsou jednou 
z nejpřísněji sledovaných položek. 
Z toho vyplývá, že nutně existují man-
tinely pro každoroční kolektivní vyjed-
návání. A úkolem odborů je co nejvíce
se jim přiblížit, případně je zkusit obe-
jít vyjednáním výhod mimo přímé
mzdy. Zaměstnanci Dezy mají v rámci
AGF mimo německou SKW Piesteritz
nejvyšší průměrné mzdy, největší bene-
fity i nejvíce peněz v sociálním fondu“,

Z  k o n f e r e n c e  o d b o r o v é  o r g a n i z a c e

V ý b o r  z á k l a d n í  o r g a n i z a c e   O S  E C H O  m á  n o v é h o  p ř e d s e d u

uvedl Radim Přikryl. „Do roku 2009
jsme neznali bonusy 2x ročně. Máme
zastoupení v republikovém vedení
odborů. Obecně, práce v odborech není
zbytečná, kdo se zajímá, ví“, dodal
předseda.

Poté Radim Přikryl oznámil, že
nebude kandidovat na předsedu 
v novém volebním období. „Chci pra-
covat pro firmu. A nechci zakládat tra-
dici doživotního předsednictví,“ řekl.

Slova se pak ujal Ing. Ladislav
Haiker. Omluvil generálního ředitele

Ve středu 12. června se v zasedací místnosti generálního ředitele konala výroční konference VZO OS ECHO. Svoji
čtyřletou činnost rekapituloval její předseda i odstupující výbor.

Dne 30. června opouští funkci předsedy VZO OS ECHO při DEZA, a. s. Valašské Meziříčí Radim Přikryl. Po 
4 letech strávených v čele VZO OS ECHO se rozhodl v dalším období již nekandidovat a věnovat se práci pro firmu.
Novým předsedou na další volební období byl zvolen člen HZSP Michal Sváček, který doposud zastával post místo-
předsedy.

Oběma mužům jsme položili několik otázek. Čtenářům přinášíme malé ohlednutí předsedy končícího – Radima
Přikryla a současně i malé představení předsedy nastupujícího – Michala Sváčka.

Ing. Zbyňka Průšu pro pracovní vytíže-
nost a nepřítomnost ve V.M. a tlumočil
delegátům pozdrav. Personální ředitel
se věnoval především aktuální ekono-
mické situaci firmy. Cena jedné ze
základních komodit – smoly rapidně
poklesla, a to pro firmu není dobré. 
O výsledcích v letošním roce rozhodne
2. pololetí. Co se týká personální politi-
ky, nedochází k navyšování ani k pro-
pouštění zaměstnanců. Navíc byl přijat
pouze 1 zaměstnanec v souvislosti se
zaváděním SAP ve firmě. Nahrazováni
jsou pouze zaměstnanci, kteří odcháze-
jí do důchodu. Ročně to je asi 24 - 25
lidí.

Obecně došlo v chemickém průmys-
lu k poklesu ziskovosti, i když firmy
jedou naplno. Týká se to též Dezy.

Dále Ing. Haiker podal přehled o fir-
mách a jednotlivých odvětvích v AGF.
Vyzvedl klíčovou roli generálního ředi-
tele Ing. Zbyňka Průši. Hovořil o SCHP
a problematice spojené s dodržováním
kolektivní smlouvy vyššího stupně 
u všech členů svazu, neboť mezi ně
patří mimo firmy i školy a malé podni-
ky, kde ne vždy jsou odbory.

Vystoupení Ing. Haikera pak doplnil
informacemi o legislativě REACH, co
její zavádění v zemích EU znamená pro
Dezu, Ing. Jaroslav Obermajer, Ph.D.
Dále z pozice vedoucího odboru vý-
zkumu hovořil podrobněji o německém
výrobci hnojiv – SKW Piesteritz. V té
souvislosti uvedl: „Německý chemický
průmysl má velmi dlouhou tradici. Lidé
se proto s průmyslem cítí úzce spojeni.
Jejich přístup a postoje k němu jsou
poněkud odlišné než je tomu v jiných
státech střední Evropy. V Německu
jsou lidé na svůj průmysl hrdí.“

Poté se ujal opět slova Radim
Přikryl. Přednesl zprávu o hospodaření
za loňský rok a návrh pro rok 2013.
Loni byl rozpočet mírně deficitní, což
původně nebylo v plánu. Způsobila to
snaha vyhovět všem zájemcům 
o pořádaný zájezd, takže místo jednoho
autobusu byly vypraveny autobusy dva.
Letošní rozpočet byl koncipován jako
vyrovnaný.

Svou poslední konferenci ve funkci
předsedy ukončil Radim Přikryl infor-
mací o nově zvoleném výboru pro další
funkční období.

Po konferenci se sešli nově zvolení
členové VZO OS ECHO a ze svého
středu zvolili předsedu. Stal se jím
Michal Sváček, dosavadní místopřed-
seda VZO OS ECHO.

Výbor bude pracovat v tomto složení:

předseda: Sváček Michal
místopředsedové: Přikryl Radim

Kalčáková Dana
členové: 

Skýpalová Radka
Kalčáková Dana
Vítová Petra (jediná změna -
místo Mileny Urbančíkové)
Surý Petr
Přikryl Radim
Skalka Jan
Bohůnek Radim
Janoštík Petr
Juříček Petr
Filgas Radek
Slovák Richard
Sváček Michal
Srba Petr
Folta Miroslav

MK
. 

Nově zvolený výbor základní organizace

RADIM PřIKRyL
končící předseda

Třicátého června opouštíte po 
4 letech funkci předsedy VZO OS
ECHO při DEZA, a. s. Valašské
Meziříčí. Byla to jistě cenná zkuše-
nost. Když se ohlédnete zpět, naplnily
se vaše předsevzetí a cíle?

S tím, že to byla cenná zkušenost
jednoznačně souhlasím. Dokonce si
myslím, že to byla zkušenost, která se 
v životě naskytne jen málokomu, práce
v odborech je totiž velmi specifická.
Ale v každém případě je to především
práce s lidmi, což je na jednu stranu
hodně pozitivní a člověka obohacující,
na druhou stranu – práce s lidmi bývá
někdy i docela vyčerpávající. 

O tehdejších předsevzetích a cílech
se dá těžko hovořit, protože v době,
když jsem se  předsednictví ujímal,
jsme měli cíl jediný – aby Deza proplu-
la rozbouřeným mořem světové finan-
ční krize a pokud možno přitom nepři-
šla ani o část posádky. Dnes už si téměř
nevzpomínáme, jak jsme se v jídelně
scházeli s vedením a báli se sebemenší
zmínky o propouštění nebo krácení
mezd. 

Čeho si ceníte, že se vám ve funkci
předsedy podařilo, co považujete za
svůj úspěch?

Hodně pozitivní je nastartování
velmi úzké spolupráce mezi odboro-
vými organizacemi v rámci holdingu.
Vytvořili jsme systém pravidelných set-
kání předsedů z chemických společnos-
tí Agrofertu a fungující informační
strukturu, díky které máme dobrý pře-
hled o činnosti odborů a hlavně o tom,
co se ve které společnosti podařilo

vyjednat a čím se pak třeba u nás může-
me inspirovat. Takříkajíc vyšší level
pak jsou pravidelná jednání vedení
odborových organizací s vrcholovými
manažery holdingu, zpravidla i za účas-
ti majitele společnosti Ing. Babiše.
Takto získané informace, znalosti, zku-
šenosti, ale i osobní vztahy a kontakty,
jsou pak cenným stavebním kamenem
při kolektivních vyjednáváních. 

A co se vám, naopak, realizovat,
prosadit, nepovedlo? Co považujete za
svůj neúspěch či nedokončené dílo?¨

Častokrát je nám vyčítána ztráta
zkrácené pracovní doby. Přestože jsme
požadavek na její obnovení měli stále
jako bod číslo jedna při kolektivních
vyjednáváních, nepodařilo se nám
dohodnout se na jejím obnovení.
Osobně mám pocit, že už se trochu
ztrácí jako stará vzpomínka a že s při-
bývajícími roky je šance na její znovu-
získání čím dál menší. Ale třeba se to
podaří mému nástupci, držím mu palce. 

Na funkci předsedy jste znovu
nekandidoval. Jaká je vaše představa
o vašem dalším směřování? Čemu se
budete věnovat v další etapě života?

Po zvážení plusů a mínusů 
a dlouhém rozhodování jsem usoudil,
že budu svou energii, schopnosti a zna-
losti věnovat přímo Deze. Navíc
necítím potřebu vytvářet tradici doži-
votního předsednictví – myslím, že to,
co se povedlo minulému předsedovi
Honzovi Vynikalovi, bylo zcela výji-
mečné a v dnešních podmínkách
zřejmě neopakovatelné. Ovšem práce v
odborech a pro odbory se rozhodně
nezříkám, zůstávám ve výboru naší
ZO. Navíc jsem členem předsednictva
odborového svazu ECHO, takže budu
prosazovat a hájit zájmy zaměstnanců
takříkajíc na republikové úrovni. Jak se
má činnost v odborech bude slučovat 
s mou prací pro Dezu, ukáže budou-
cnost. Po svých zkušenostech vím, že 
u nás v Deze jsou odbory vnímány jako
partner pro jednání, nikoli jako
nepřítel. 

Rád bych na tomto místě poděkoval
těm, kteří mou práci a práci odborů

vnímali pozitivně. Ostatním mohu
doporučit jediné – vyberte ze svého
středu ty nejschopnější a zvolte si je
jako své zástupce. Pak bude určitě 
i práce odborové organizace podle
vašich představ.

MICHAL SVÁČEK
nastupující předseda

Byl jste zvolen novým předsedou
VZO OS ECHO. Můžete se, prosím,
čtenářům představit?

Pocházím z vesnice na pomezí
„chudého“ Valašska a „žírné“ Hané 
v západním cípu okresu Vsetín.
Vesnice, která je, ač malá, ale svou his-
torií velká. Vesnice s krásným názvem
Kladeruby.

Je mi 35 let.

Na kterém pracovišti doposud pra-
cujete, jakými funkcemi jste prošel?
Jak dlouho pracujete v Deze?

Do Dezy jsem nastoupil po základní
vojenské službě, 2. listopadu 1998 na
středisko 1440 Hasičský záchranný
sbor na pozici hasič- strojník. 

V současném výboru základní orga-
nizace OS ECHO pracujete jako
místopředseda. Jak dlouho působíte
aktivně v odborech? Řekněte, prosím,
čtenářům více o svém dosavadním
působení.

Když jsem nastupoval do Dezy,
doma mi rodiče řekli: „Vstup do odbo-
rů. Budeš dostávat rekreace, levnější
zájezdy atd.“  V době mého nástupu
nemělo naše středisko žádného zástup-
ce ve VZO OS CHEMIE, a tak jsem ve

vidině zájezdů, poukazů a kuželek
nastoupil v prosinci 1998 do VZO za
naše středisko. Po několika zasedáních
výboru  jsem zjistil, že odbory nejsou 
o zájezdech, poukazech a kuželkách,
ale že zde jde o něco vyššího hodnot-
nějšího a důležitějšího. Pomalu jsem
docházel na to, že odbory jsou jakousi
jistotou práv zaměstnanců. V prvním
roce mého působení ve výboru došlo 
k dosti razantní změně zákoníku práce.
Změně, která postihla naše středisko
hlavně fondem pracovní doby a režimu
směnování. V důsledku chystaných
změn jsem byl nominován do kolektiv-
ního vyjednávání. Členem vyjednávací
skupiny jsem byl v loňském roce počtr-
nácté. Za čtrnáct vyjednávacích období
jsem zažil roky klidné, kdy kolektivní
smlouva byla vyjednána po několika
málo kolech, ale zažil jsem i roky bouř-
livé, kdy i maličkosti byly velkým pro-
blémem. Nebylo to lidmi, kteří vyjed-
návali, bylo to dáno politickou a eko-
nomickou situací naši občanské společ-
nosti. V posledním volebním období
jsem zastával funkci druhého místo-
předsedy. Nejen prací je člověk živ, ale
k životu v naši akciové společnosti
patří i kultura, cestování, a tak jsem se
angažoval i při přípravě poznávacích
zájezdů, hlavně co se týká náplně a pro-
gramu.

Jak si představujete svoji činnost ve
funkci předsedy VZO OS ECHO?

Naše odborová organizace je členem
odborového svazu ECHO. Náš svaz
jsem po čtyři roky zastupoval v Radě
mladých pří ČMKOS. Účastnil jsem se
několika mezinárodních konferencí  
v Evropě, při kterých jsem poznal
spoustu lidí a dodnes nás pojí přátelství
a hlavně činnost v odborech. Poznal
jsem různé typy modelů fungování
odborů v zahraničí, podle kterých můžu
srovnávat.

Rád bych během svého působení ve
funkci trávil více času se zaměstnanci –
odboráři, osobně se s nimi setkával na
jejich pracovištích. Odborová práce
není jen o práci za stolem v kanceláři.
Jsem sice nově zvolený předseda, ale 
k tomu, abych svou funkci vykonával
co nejlépe, je zapotřebí dobrá spolup-
ráce se všemi členy VZO. Abychom
mohli ve výboru zodpovědně pracovat
a hájit práva zaměstnanců – odborářů,
je nutné, aby zaměstnanci komunikova-
li se svými úsekovými důvěrníky. Proto
vás všechny prosím, abyste se na mě

nebo na své zástupce obraceli se svými
požadavky, připomínkami, přáními či
stížnostmi. Mnohdy neřešená maličkost
může přerůst ve velký problém. 
Z minulých let víme, že velká předse-
vzetí a plánované změny se můžou ze
dne na den zhroutit jako domeček 
z karet. Nerad bych sliboval nemožné 
a nedosažitelné, ale přál bych si, aby
všichni zaměstnanci – odboráři byli
spokojeni a nepřišli ani o jednu ze
svých dosavadních výhod. Vím, že
přání většiny zaměstnanců je návrat
šestatřicítky. Pokusím se proto pro šes-
tatřicítku udělat maximum. 

V čem byste rád navázal na práci
vašeho předchůdce? A co byste, nao-
pak, rád změnil?

Za dobu svého působení ve výboru
jsem spolupracoval se dvěma předsedy.
Každý z nich měl malinko jiný pohled
na situaci v Deze a snažil se svou funk-
ci vykonávat svědomitě. Při spolupráci
s nimi jsem mnohdy přehodnotil svůj
postoj k daným problémům. 

Chci navázat na kultivované jednání
a seriozní vztahy s vedením.

A co bych rád změnil? Jak už jsem
řekl: chci trávit více času se zaměstnan-
ci – odboráři, lépe poznat, co je trápí, 
v čem by jim mohly odbory pomoci.

Víme, že mezi vaše koníčky patří
především cestování. Jste však velmi
aktivní i různých dalších oblastech
společenského dění. Čím vším se ve
svém volném čase zabýváte?

Mimo mé zaměstnání a práce 
v odborech ve svém osobním čase rád
cestuji a poznávám, pro mě nové, kouty
Evropy. Mou srdcovou záležitostí jsou
hory, především Alpy. Nejvíc mého
volného času mi zabírá práce pro do-
brovolné hasiče. Členem hasičů jsem
od svých šesti let. V roce 2001 jsem se
stal velitelem výjezdové jednotky  a od
roku 2005 jsem starostou hasičů v naší
obci. Šest let zastupuji náš hasičský
okrsek v okresním sdružení hasičů ve
Vsetíně. Jsem členem kolegia rozho-
dčích instruktorů, kdy rozhoduji při
místních, celorepublikových i mezi-
národních soutěžích v požárním sportu.

Radimu Přikrylovi a Michalu
Sváčkovi  děkujeme za rozhovor.
Oběma předsedům, končícímu i nastu-
pujícímu, přejeme hodně úspěchů 
a vytrvalosti v  jejich nových životních
rolích a funkcích .

Miriam Kallerová 
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N ej l ep š í  m lad ý  ch emik  j e  z  Le t ov i c
Pardubice. Celostátní finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zná svého vítěze: stala se jím Marie Nevyhoštěná
ze ZŠ Letovice.

Každoročně v květnu absolvují v DEZA, a. s. dvoutýdenní  povinnou praxi studen-
ti z Obchodní akademie Valašské Meziříčí.

Tým HZSP DEZA, a. s.: horní řada zleva: Lukáš Dobeš, František Kunovský, Leopold
Pavlík, Aleš Navrátil, Petr Kuchařík, Zdenek Matyásek, Ladislav Kuchařík. Dolní
řada zleva: Radomír Křenek, Radim Goláň, Zdenek Hruška, Martin Švrčina, Tomáš
Foukal, Josef Dorčák. Ležící: Jakub Šedý

Pingpongový tým Deza 

Ve čtvrtek 30. května se v prostorách
Fakulty chemicko-technologické
Univerzity Pardubice uskutečnilo
vrcholné klání mladých chemiků.
Žákovského mistrovství republiky se
zúčastnilo 26 finalistů z deseti krajů.
„V regionálních kolech soutěžilo cel-
kem 5 000 žáků osmých a devátých tříd
základních škol, což předčilo naše oče-
kávání. Zdá se, že chemie je u mladé
generace opět v kurzu. To nás velmi
těší,“ pochvaluje si děkan FChT Petr
Lošťák, jehož fakulta finále soutěže
pořádá. „Všichni finalisté prokázali
nadstandardní vědomosti, takže je
právem můžeme považovat za žákov-
skou elitu národa. Jsem si jistý, že 
s mnohými z nich se za pár let setkáme
u nás na fakultě a že budou velkým
přínosem pro náš obor,“ dodává profe-
sor Kalenda, proděkan pro pedagogiku
pořádající fakulty.  

Soutěž sestávala ze dvou částí.
Teoretické znalosti prověřil písemný
test, který připravila SPŠCH 
v Pardubicích, praktické dovednosti
ověřila laboratorní práce, jejíž zadání
vypracovala pořádající fakulta. Součet
bodových zisků z obou částí určil cel-
kové pořadí. 

Po náročném klání následovalo nej-
prve uvolnění v podobě poutavé bar-
manské show Petra Hurty, který před-
vedl sérii efektních žonglérských kous-
ků. Poté se za přítomnosti významných
hostů z řad partnerů soutěže uskutečni-

lo slavnostní vyhlášení výsledků a pře-
dání cen. Z celkového vítězství se
nakonec radovala Marie Nevyhoštěná
ze ZŠ Letovice. Hned za ní se umístila
Veronika Vališová ze stejné školy a třetí
příčku obsadil Filip Kolman z pardu-
bické ZŠ Polabiny 1. „Absolutně jsem
nečekala, že bych mohla vyhrát. Jela
jsem spíš na výlet a viděla se tak na pat-
náctém místě,“ popsala své pocity
královna mladých chemiků. „Za svůj
úspěch vděčím především paní učitelce
Haně Nečasové. Ta se mi týden co
týden věnovala a připravovala mě na
soutěž. Bez jejího úsilí bych nevy-
hrála,“ dodala vítězka, která si z rukou
ředitele Svazu chemického průmyslu
ČR Ladislava Nováka odnesla pohár,
šerpu, iPad, příslib stipendia během
prvního roku studia na FChT
Univerzity Pardubice a dárkové tašky
od partnerů soutěže. Na druhou
Veroniku Vališovou čekal rovněž
pohár, příslib stipendia, dárkové tašky 
a iPad Mini, který jí předal děkan
Fakulty chemicko-technologické
Univerzity Pardubice Petr Lošťák.
Třetímu v pořadí předávala cenu
senátorka Parlamentu ČR Miluše
Horská a Filip Kolman získal kromě
poháru, příslibu stipendia a dárkových
tašek jako hlavní cenu LED TV
Samsung. „Snažíme se žáky motivovat
hodnotnými cenami, které jsou v rámci
podobných soutěží nadstandardní. Za
to patří poděkování Svazu chemického
průmyslu ČR, který je generálním part-
nerem soutěže a bez jehož podpory by
to nebylo možné,“ uvedla Gabriela
Čebišová z agentury Czech marketing,
která klání mladých chemiků organizu-
je. Mezi další hlavní ceny patřila herní
konzole Playstation, iPad Touch, Mikro
systém Philips a fotoaparát Nikon.
Soutěžící dostali také sadu na pétanque,
deskovou hru Scrabble, vstupenky do
Národního technického muzea v Praze,
dárkové tašky od partnerů a další
drobné ceny. Oceněno bylo všech 26
finalistů, prvních pět navíc obdrželo

Stalo se již tradicí, že k začátku června
patří soutěž o Pohár GR Chemko, a. s.
Slovakia. Letos jsme se opět  vydali na
východní Slovensko. Dne 1. 6. jsme se
sešli v kuželně ve Velkém Šariši. 
V rámci vyrovnání sil, a aby se soutěže
družstev mohli zúčastnit i jednotlivci,
došlo k rozdělení smíšeného družstva
Dezy.

Ženy vytvořily družstvo s Prušán-
kami, muži s Barum Otrokovice.
Turnaj i doprovodné akce proběhly ve
velmi přátelském ovzduší. Organizá-
torům patří náš velký dík.

Výsledky
Družstva muži
1. Chemko, a.s. Slovakia „A“
2. Gumotex Břeclav
3. Deza Valašské Meziříčí 

+ Barum Otrokovice
Družstva ženy
1. Deza Valašské Meziříčí 

+ Prušánky
2. Barum Otrokovice
3. Chemko, a. s. Slovakia

Jednotlivci:
Muži
1. Vargovič Josef Chemko          475
2. Janok Jozef Chemko                443
3. Lanko Jiří Gumotex                 435

Ženy
1. Petříková Františka Barum      428
2. Šimková Jitka ml. Prušánky    419
3. Příhodová Zdeňka Deza          410
Družstvo žen Deza – Prušánky získalo 

i putovní pohár Česko-slovenského přátel-
ství pro nejlepší zahraniční družstvo.

Alena Jugová

Cenu děkana FChT UPa za vynikající
výsledky v oblasti vědy - příslib přizná-
ní stipendia v prvním akademickém
roce studia na Fakultě chemicko-tech-
nologické Univerzity Pardubice v hod-
notě 2 400 Kč měsíčně.

Mladí chemici ale v Pardubicích
neměřili jen své síly. Mohli si také
vyzkoušet, jaké to je být na jeden den
studentem vysoké školy. „Snažíme se
poskytnout soutěžícím komplexní záži-
tek. Nabízíme jim ubytování na kole-
jích, oběd v menze, exkurzi, pokusy 
v laboratořích, zkrátka plný servis,
jakého se dostává našim studentům.
Pro žáka deváté třídy je to obrovský
zážitek, který může zásadně ovlivnit
jeho další životní kroky,“ vysvětluje
profesor Kalenda, který byl zasvěce-
ným průvodcem po fakultě i rodičům 
a učitelům soutěžících. 

Finálový den pokračoval v Hotelu
Zlatá štika, kde se pro účastníky a part-
nery soutěže uskutečnil společenský
večer. Děkan FChT Univerzity
Pardubice Petr Lošťák předal Pamětní
medaili za dlouholetou spolupráci 
v oblasti výchovy mladých chemiků
Střední průmyslové škole chemické 
v Pardubicích, která soutěž před sedmi
lety zakládala. Medaili převzal její sou-
časný ředitel Jan Ptáček. O podmani-
vou atmosféru se poté postaral impro-
vizující saxofonista David Wiljo
Kangas, působivým vystoupením zau-
jala orientální tanečnice Heidi Dahab.
Příjemný zážitek doplnilo chutné
občerstvení. „Myslím, že s průběhem
jak finálového dne, tak i celé soutěže
můžeme být spokojeni. Dokázali jsme
představit chemii jako zábavný, pouta-
vý a inspirující obor, který nabízí mla-
dým lidem širokou škálu studijních 
i pracovních možností. Renomé chemie
tak opět stouplo,“ uzavřel Ladislav
Novák, ředitel Svazu chemického prů-
myslu ČR. 

Podrobné informaci o soutěži najde-
te na www.mladychemikcr.cz

Ladislav Haiker

Měsíc květen byl letos bohatý na
sportovní události. Mimo mistrovství
světa v ledním hokeji se konal také
první ročník velkého badmintonového
turnaje „DEZA badminton cup“ a usku-
tečnil se další ročník derby „DEZA vs.
CS CABOT“ ve stolním tenise.

Badmintonový turnaj proběhl 
18. května na všech kurtech TK DEZA.
Zúčastnila se více než dvacítka hráčů
všech úrovní, hrála se dvouhra i čtyř-
hra. Turnaj celkově ovládla dvojice
sourozenců Lukáše a Jakuba Hujových.
První ročník byl podle účastníků velmi
povedený a zdá se, že vznikne nová
jarní sportovní tradice. 

Pingpongové derby mezi dvěma
nejbližšími chemickými podniky se
konalo dne 21. května, jako obvykle v
herně meziříčského Domečku.
Výsledkovou listinu ovládli hráči Dezy,
ve čtyřhře zvítězila dvojice

M a r k u s í k / P a l i č k a ,  
v jednotlivcích obsadili hráči Dezy
všechny tři medailové stupínky. 

Oba turnaje se konaly pod záštitou
odborů, za pomoc při organizaci bad-
mintonu děkujeme TK DEZA, Petru
Janoštíkovi a Radimu Bohůnkovi.
Hlavním pořadatelem turnaje ve stol-
ním tenise byl Miroslav Rudolf.  

Bc. Radim Přikryl

Ve společnosti DEZA, a. s. se nám
velice líbilo. Velmi nás překvapilo 
a potěšilo vlídné chování a celkové
zacházení. Na začátku praxe jsme byli
proškoleni odbornými školiteli o bezpeč-
nosti práce a požární bezpečnosti, což je
velmi důležitá věc v této společnosti.

Všichni se snažili nám co nejvíce
ukázat a zasytit nás spoustou zajíma-
vých informací, které jsou pro naše stu-
dijní obory velmi užitečné a použitelné.
Jsme rádi, že jsme mohli strávit 14 dní
v této velké společnosti. Prošli jsme
zde několik oddělení, ač jen třeba ve
velké rychlosti, ale i tak je to pro nás
velký přínos. I když tento čas nestačil
na to, abychom mohli projít všemi
úseky, které společnost má, i tak jsme
byli rádi za to, co jsme mohli vidět 
a zažít. 

Tímto bychom rádi poděkovali všem
vedoucím pracovníkům, kteří nám
věnovali svůj drahocenný čas a zároveň
celé společnost DEZA, a. s., která nám
umožnila tuto praxi absolvovat.

Studenti 3. ročníku Obchodní akade-
mie ve Valašském Meziříčí Iveta
Zuzaňáková, Nikol Hlaváčová, Pavel
Škrhla a studentka 2. ročníku VŠB – TU
Ostrava Pavla Zezulková.

P R A X E  S T U D E N T Ů

K v ě t n o v é  s p o r t o v á n í

TK DEZA pořádá již 3. ročník
velmi oblíbeného prázdninového
kempu pro děti a mládež od 6 - 15 let
vedený zábavnou formou, s výukou
základů tenisu a mnoha sportovními
aktivitami (Koupání na bazénu, turnaj 
v bowlingu, výlet na kolech atd.).
Kemp bude probíhat za každého počasí
na tenisových kurtech naproti koupali-
šti. Při špatném počasí bude k dispozici
hala, posilovna.

Pokud si chcete během prázdnin od
svých ratolestí odpočinout, tak
neváhejte a přihlaste je na kemp,  my se
o ně dobře postaráme.
Cena kempu na dítě: 1600 Kč

POZOR! Pojišťovna proplácí na
tento kemp 1000 Kč na dítě.
Přihlášky, informace:
trenér Zbyněk Tobola, 
e-mail: tobolatenis@seznam.cz, 
mobil: 736 504 830   

Přihlášení dítěte bude přijímáno

pouze formou e-mailu a nabývá plat-
nosti  až po zaplacení platby, která musí
být uhrazena nejpozději 5. 7. 2013 na
účet: 2153921133/0800, variabilní
symbol: datum narození dítěte, do
poznámek jméno a příjmení.
Časový harmonogram kempu: pondě-
lí až pátek, 9 – 15 hod.
Cena zahrnuje: péče 
o dítě v trvání 30 hodin,
mzdy trenérů, spotřební
materiál, obědy v res-
tauraci, bowling, bazén,
páteční opékání, atd.
Děti potřebují na
kemp: sportovní oble-
čení, tenisky, švihadlo,
pití, svačinu, raketu 

(můžeme i zapůjčit) 
a drobné kapesné. 
Upozornění: 
Děti nejsou během
kempu pojištěny.

Začátek kempu v pondělí 15. 7. 2013
v 9 hod. na kurtu č.10 a ukončení
v pátek 19. 7.  2013 v 15 hod.

Přijď si za námi zasportovat, zasou-
těžit a přiveď s sebou i své kamarády!

Těšíme se na vás.
Zbyněk Tobola

P r á z d n i n o v ý  p ř í m ě s t s k ý  k e m p  p r o  v a š e  d ě t i  1 5 .  7 .  – 1 9 .  7 .  2 0 1 3

V pátek 7. června se na fotbalovém
hřišti v Juřince uskutečnil již několi-
kátý ročník turnaje v malé kopané.
Turnaj byl určen pro týmy záchranných
a bezpečnostních složek. Proto na této
akci nemohlo chybět ani naše družstvo
z řad HZSP Deza, a. s.

Turnaje se zúčastnilo 5 týmů, mezi
které patřily HZS Zlínského kraje – sta-
nice Valašské Meziříčí, PČR obvodní
oddělení Valašské Meziříčí, Městská
policie Valašské Meziříčí, Zdravot-
nická záchranná služba Valašské
Meziříčí a HZSP Deza, a. s.

Na první příčce se umístil celek
PČR, druhá příčka patřila HZS ZLK, na
třetí příčce se umístili borci z HZSP
Deza, a. s., čtvrtá příčka patřila ZZS
ZLK a na posledním místě skončila
Městská policie.

Martin Švrčina

MEZINÁRODNí TURNAJ V KUŽELKÁCH

TURNAJ ZÁCHRANNÝCH A BEZPEČNOSTNíCH
SLOŽEK V MALé KOPANé

Pan Pavel Bartozel z  železniční
dopravy oslavil 12. června padesáté
narozeniny. Blahopřejeme.

Deza cup badminton – Lukáš Hujo 
a Petr Janoštík
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5 0  L E T  V O D N í H O   H O S P O D Á ř S T V í
Historie provozu vodního hospo-

dářství má své počátky spojeny s výstav-
bou „nového chemického závodu“ 
o jehož realizaci ve Valašské Meziříčí
rozhodla vláda ČSR v roce 1960. Již 
v roce 1963 byla uvedena do provozu
první výrobní jednotka zpracování kok-
sárenského benzolu a spolu s ní první
etapa vodního hospodářství.  

Vlastnímu rozhodnutí předcházela
jednání o ochraně řeky Bečvy před zne-
čištěním škodlivými látkami z budou-
cího chemického závodu. V roce 1961
byl ustaven poradní sbor složený ze
zástupců hygieny, vodohospodářských
orgánů, odborníků ministerstva che-
mického průmyslu, výzkumných ústavů,
fenolového výboru a zástupců investora,
který zpracoval a předložil řídícím
orgánům ČSR koncepci čištění odpad-
ních vod na té úrovni, že budou vypouš-
těny odpadní vody zasolené z deminera-
lizace při úpravě vody pro napájení par-
ních kotlů, odluhy z chladicích okruhů 
a vyčištěné odpadní vody v kvalitě, která
výrazným způsobem neovlivní kvalitu
vody v řece Bečvě a nezhorší užitné
vlastnosti této vody. Dešťové vody z čis-
tých ploch závodu a vody drenové budou
v plné míře využívány zpět v závodě.

Předložené koncepce čištění odpad-
ních vod a ochrany podzemních vod byly
správními orgány posouzeny jako dosta-
tečné, byly přijaty a realizovány.

V průběhu činnosti závodu se stano-
vené zásady ukázaly v podstatě správné
a při zavádění nových výrob byly tyto
zásady rozpracovány, upraveny potře-
bám závodu, rozšířeny o další čistírenské
technologie s cílem nezvyšovat množství
vypouštěných vod a dodržovat stále
přísnější limity pro vypouštění odpad-
ních vod.

Jak byly uváděny do provozu jed-
notlivé provozní celky
Čerpací stanice Bečva  
- I. etapa  -  1. 04. 1963
Chemická úpravna vody (CHÚV)
- I. etapa  -  1. 07. 1963
Chemické čištění odpadních vod (CHČOV)
- I. etapa  -  1. 10. 1963
Cirkulační vodárna „A“ (CVA)
- I. etapa -  1. 08. 1963
Biologické čištění odpadních vod (BČOV)
- I. etapa -  1. 11. 1967
Cirkulační vodárna „B“ (CVB)
- I. etapa -  1. 03. 1968
Chemické čištění odpadních vod
- II. etapa  -  1. 04. 1968 
Čerpací stanice a chem. úpravna Bečva  -
II. etapa -  1. 08. 1971
Chemická úpravna vody
- II. etapa  -  1971 - 1973

V roce 1988 byla pod provoz vodní
hospodářství přičleněna spalovna tuhých
odpadů, vystavěná v roce 1972, která do
té doby patřila organizačně pod provoz
energetika. Od roku 1990 je pod provoz
vodní hospodářství přičleněna veškerá
manipulace s odpady.

Na počátku 90. let byla přijata celá
řada ekologických zákonů a nařízení
vlády v oblasti životního prostředí 
s přímým dopadem na provoz vodního
hospodářství. Uvedené zákony zpřísnily
kritéria pro vypouštění odpadních vod 
a úplaty za jejich vypouštění, včetně
měření množství vod, odběrů vzorků 
a metodiky analytické kontroly. Byla
zavedena důsledná evidence odpadů
podle kategorizace dané katalogem
odpadů a způsob nakládání a nimi. Byly
zavedeny emisní limity pro znečišťování
ovzduší zajišťující postupné zlepšování
stavu ovzduší.

Pro splnění všech zákonných poža-
davků byla v roce 1991 zpracována kon-
cepce rozvoje vodního hospodářství,
která byla schválena vedením akciové
společnosti.

Tato koncepce zahrnovala zejména
zlepšení kvality a snížení množství
vypouštěných odpadních vod ze závodu,
ekologickou likvidaci biologických kalů,
snížení emisí aromatických uhlovodíků,
manipulaci s odpady, monitorování kva-
lity a ochrana podzemních vod.

Zajištění výše uvedených požadavků
bylo možno dosáhnout jen vybudováním
nových technologií, dobudováním nebo
úpravami stávajících technologií vesměs
investičního charakteru se značnými
finančními náklady.

Realizované investiční akce

- Katalytická spalovna  SUMECH
na spalování vzdušiny kontaminované
BTX z filtrační stanice zvodnělých kalů;
použito katalytické spalovací zařízení fa.
SUMECH  KRAKOW.

- Potrubí DN 250 biologicky vyčiště-
ných vod s úpravou pravé části laguny
ve Lhotce, s využitím jako homogeni-
zační nádrže pro akumulaci a dočištění
odpadních vod.

- Cirkulační okruh „B“ - účelem
byla změna potrubních rozvodů chladící
vody na nadzemní systém vedený po
potrubních mostech.

- Elektroflotační čistírna odpadních
vod - účelem bylo zlepšení kvality čiště-
ní na biologické čistírně odpadních vod
snížením obsahu extrahovatelných látek
ve vodě, tím zlepšení funkce aktivované-
ho kalu a vyšší čistící schopnosti BČOV.

- Filtrační stanice zvodnělých kalů -
účelem byla filtrace kalů z koagulace
odpadních vod, čištění jímek, zásobníků
a zdrží vodohospodářského systému
Dezy. Součástí akce byla aerobní stabili-
zace a zahuštění kalů z BČOV, které jsou
zde rovněž filtrovány.

Všechny kaly z filtrace jsou následně
spalovány na spalovně průmyslových
odpadů.

- Hydraulická bariéra - jedná se 
o hydrodynamický ochranný systém,
který slouží k ochraně podzemní vody 
v údolní nivě a řece Bečvě. Odčer-
páváním určeného množství podzemní
vody je vytvořena souvislá deprese na
hladině podzemní vody, která brání
migraci organického znečištění ve směru
proudění podzemní vody ze závodu 
k  řece Bečvě. Hydraulickou bariéru
tvoří 10 čerpaných vrtů aktivní části a 15
monitorovacích vrtů pasivní části.

- Spalovna průmyslových odpadů -
největší investiční akcí realizovanou na
6. provozu byla výstavba nové spalovny
průmyslových odpadů. Stará spalovna
svou kapacitou nestačila spalovat odpa-
dy produkované v DEZA, a. s., ale
hlavně nebyla vybavena čištěním spalin,
takže se nemohla dále provozovat v pod-
mínkách nového zákona o ovzduší.

Spalovna byla uvedena do zkušebního
provozu v listopadu 1998, který trval po
většinu roku 1999. 

- Komplexní řešení exhalací na
CHČOV - toto řešení zahrnuje společné
řešení problematiky exhalací z destilace
čpavkových vod, exhalací aromátů ze

zásobníků na CHČOV a konečnou likvi-
daci těchto exhalací na termické spa-
lovně spolu se spalováním zabenzolo-
vaného vzduchu z technologie odbenzo-
lování po změně technologie.

Realizace proběhla postupně ve 4 eta-
pách v letech 1998-2004.

- Detoxikace odpadních vod - v roce
2007 byla do provozu chemického čiště-
ní odpadních vod zařazena nová techno-
logie - detoxikace odpadních vod ozo-
nem.

Tato technologie snížila toxicitu che-
micky vyčištěných odpadních vod, záro-
veň se zlepšila celková biologická
odbouratelnost ostatních chemických
látek v následném procesu biologického
čištění na BČOV Deza, a. s. 

Náhrada čerpadel na CHČOV
- v roce 2010 došlo k výměně 8 ks čer-
padel, které nevyhovovaly požadavkům
NV 406/2004.Výrazně se zlepšilo pra-
covní prostředí.

Protipovodňová opatření - tato opa-
tření zahrnují:

A/ na čerpací stanici na Bečvě instalo-
vány 2 ks nízkotlakých vertikálních čer-
padel a 2 ks vysokotlakých čerpadel za
stávající čerpadla s bezpečnou výškou zato-
pení 50 cm nad úroveň povodně z r. 1997.
Instalace nové dieselcentrály 110 kW.

B/ možnost úpravy surové vody 
z Bečvy na chemické úpravně vody. 

C/ čerpání dešťových vod z nevýrobní
části závodu. 

Náhrada čerpadel na CVA a CVB -
tato náhrada čerpadel má strategický
význam, neboť při jejich výpadku by
došlo k odstavení velké části výrobních
provozů. Tato čerpadla zajišťují cirkulaci
chladící vody v okruhu CVA a CVB.

Z velkých generálních oprav
byly v posledních letech pro-
vedeny:

- opravy chemické, splaškové 
a dešťové kanalizace bezvýkopovým
způsobem, tj. vložkováním inverzním
rukávcem (technologie INLINER 
a INSAK),

- oprava drenové kanalizace bezvýko-
povým způsobem metodou BERSTLI-
NING, včetně zatažení nového potrubí,

- oprava podzemních rozvodů na bio-
logické čistírně odpadních vod,

- oprava přívodu užitkové vody DN
500 od čerpací stanice na řece Bečvě až
po chemickou úpravnu vody v závodě;
oprava byla provedena bezvýkopovým
způsobem, metodou cementace po před-
chozím vyčištění.

Bylo realizováno také několik akcí,
které kombinovaly provedení generál-
ní opravy s částí investiční.

- Rekonstrukce a generální oprava
chladících věží chladících okruhů A, B

Rekonstrukcí byla investiční část
akce, zahrnující dodávku a montáž
nových ventilátorů s pomaluběžnými
motory včetně nové elektroinstalace 
a návazností na SŘTP.

Generální oprava zahrnovala sanaci
železobetonové konstrukce chladicích
věží komplexním sanačním systémem
SIKA, výměnu všech prvků chladící
technologie (chladící výplň, eliminátory,
difuzory, rozvody vody, obslužné lávky 
a vnitřní ochozy), montáž nového
opláštění zakrývající betonovou kon-
strukci, montáž protimrazových sítí 
a vstupních žaluzií.

- Rekonstrukce řádů užitkové vody 
a generální oprava potrubí výtlaku kalů

Investiční část tvořila rekonstrukce
řádů užitkové vody U a U7, včetně
výměny požárních hydrantů. 

Generální oprava byla náhrada stáva-
jícího ocelového potrubí výtlaku kalů za
potrubí z polyetylénu, od úpravny vody
až po kalové laguny ve Lhotce.

- Generální oprava výtlaku z laguny 
a napájení objektu čerpací stanice 
u laguny

Generální oprava zahrnovala výměnu
stávajícího osinkocementového potrubí 
z čerpací stanice laguny ve Lhotce do
závodu za potrubí z polyetylénu.

Investiční část zahrnovala položení
nových elektrokabelů vysokého napětí,
sdělovacích kabelů a optického kabelu
do společného výkopu, vybudování nové
trafostanice 6 kV a výměnu čerpadla
užitkové vody v čerpací stanice laguny.

- Generální oprava rozvodů pitné vody
Generální oprava zahrnovala opravu

řádu pitné vody v délce 4,2 km, spojená
s investiční  akcí zvýšení kapacity užit-
kové vody k zabezpečení požární bez-
pečnosti. 

V současné době 6. provoz
Voda a odpady zajišťuje:

- úpravu a dodávku všech druhů vod,
- čištění odpadních vod,
- nakládání s odpady včetně spalování

nebezpečných odpadů,
- čištění kanalizací a zařízení,
- analýzy vod a odpadů
- provoz hydraulické bariéry ochrany

podzemních vod v závodě V.M.

Organizačně je provoz členěn
na 3 výrobny:

Výrobna zásobování vodou
Zásobuje závod vodou:
- Pitná voda - odebírána z veřejného

rozvodu města Valašské Meziříčí.
- Užitková voda pro potřeby závodu

(technologická, požární, oplachová) je
odebíraná  z laguny ve Lhotce, kde se
akumuluje dešťová a další nezávadné
vody ze závodu.

Z laguny je voda čerpána na úpravnu
vody v závodě, filtrována a dodávána do
rozvodů užitkové vody.

- Demineralizovaná voda na výrobu
páry se vyrábí z vody odebírané z řeky

Z historie - biologické čištění odpad-
ních vod

Z historie - budova na úpravu říční
vody

Z historie - cirkulační vodárna chladící
vody

Vodní hospodářství Cirkulační vodárna „A“Biologická čistírna odpadních vod.

Filtrace Chemická čistírna odpadních vodChemická čistírna odpadních vod - ozonizace
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Bečvy, kde se na úpravně u Bečvy upra-
vuje čiřením a dekarbonizací. Po filtraci
je dopravována potrubím DN 500 na
chemickou úpravnu vody v závodě. Zde
se ionexovou technologií vyrábí demine-
ralizovaná voda v parametrech odpo-
vídající destilované vodě pro potřeby
energetiky, ftalanhydridu a spaloven prů-
myslových i plynných odpadů.

Na CHÚV se rovněž upravuje vratný
kondenzát z provozů.

Změna ionexové technologie na
CHÚV (náhrada souproudé za protiprou-
dou regeneraci typu UPCORE, vrstvené
anexové lože) přinesla cca 50% snížení
regeneračních chemikálií (HCl, NaOH) 
a množství solí vypouštěných v odpad-
ních vodách do řeky Bečvy.

- Chladicí voda pro chlazení technolo-
gických celků je zajištěna 2 cirkulačními
okruhy s čerpacími stanicemi, nadzem-
ními rozvody a chladicími věžemi.

CVA - zásobuje provoz benzol 
a CHČOV

CVB - zásobuje zbytek závodu
Kvalita chladicí vody v chladicích

okruzích je upravována aplikací inhibito-
rů koroze, stabilizátorů tvrdosti a pro-
středky na omezení biologického ožive-
ní.

Výsledky korozních zkoušek ukazují
na podstatné snížení korozních rychlostí.
Snížilo se rovněž zanášení chladičů 
a výměníků biologickými nánosy a úsa-
dami, což umožnilo omezit četnost jejich
čištění.

- Technická četa zajišťuje technic-
kými prostředky (hydročistič, vysokotla-
ká WOMA) čištění kanalizací a ostatních
zařízení (zásobníky, výměníky, kolony)
v celém závodě.

Kanalizace a rozvody vodohospodář-
ských objektů závodu jsou v převážné
míře uloženy v zemi v celkové délce cca
60 km.

Kanalizace jsou rozděleny na:
- chemickou, která odvádí vody mírně

znečištěné a vody vyčištěné z chemické-
ho čištění odpadních vod na biologickou
čistírnu odpadních vod.

- splaškovou, která odvádí vody ze
sociálního zařízení, jídelny na biologic-
kou čistírnu odpadních vod.

- dešťovou, která odvádí čisté dešťové
a další nezávadné vody do laguny.

- dren, který je vypouštěn přes kalo-
vou lagunu do Jasenického potoka
(vyúsť 3).

Výrobna čištění odpadních vod
Odpadní vody jsou v závodě segrego-

vány a podle druhu a stupně znečištění
čištěny.

Chemické čištění odpadních vod
(CHČOV) využívá fyzikálně chemické
metody čištění vod:

- Odfenolování se provádí dvoustup-
ňovou extrakcí na rotačních kolonách. 

V 1. stupni se fenol extrahuje z vody
benzolem. Ve 2. stupni se v louhové
extrakci fenol extrahuje z benzolu rozto-
kem hydroxidu sodného za vzniku feno-
látu sodného.

- Oddehtování se provádí extrakcí
benzolem. Po oddestilování vratného
benzolu se získaný dehet vrací zpět do
výroby.

- Odbenzolování se provádí ve výpl-
ňových pračkách desorpcí vzduchem.
Zabenzolovaný vzduch je spalován na
termické spalovně provozu VH.

- Odčpavkování vod se provádí jejich
destilací na destilačních kolonách.

- Ozonizace odpadních vod se provádí
na ozonizační jednotce skládající se 
z kontejneru, ve kterém je uložen gene-
rátor ozonu s příslušenstvím, a reaktoru.
Ozon v množství 12 kg O3/hod. se
vyrábí z kyslíku, zdrojem je zásobník
kapalného kyslíku s odpařovací jednot-
kou. V reaktoru dochází k reakci ozonu 
s prakticky všemi organickými sloučeni-
nami obsaženými v odpadní vodě.

- Neutralizační stanice - zde se pro-
vádí předúprava zásaditých a kyselých
vod před jejich vlastním čištěním.

Nedílnou součástí CHČOV je filtra-
ce zvodnělých kalů na vakuovém filtru 
a jejich následné spálení na spalovně
pevných odpadů.

Produkty získané z odpadních vod na
CHČOV (dehet, benzol, fenolát sodný)
jsou vráceny zpět do výrobních provozů.
Čpavkový destilát z technologie odčpav-
kování je využíván jako činidlo na tep-
lárně při denitrifikaci spalin (snížení
obsahu NOx), využíván na provoze ben-
zol na technologii CLAUS. 

Elektroflotační čištění odpadních vod
Před vlastní BČOV je předřazena

elektroflotační čistírna (retenční nádrže,
sloužící k separaci mechanických nečis-
tot, hrubých disperzí a frakcí lehčí než
voda). Čištěná odpadní voda je při prů-
chodu elektroflotační linkou podrobo-
vána:

a) koagulačnímu procesu (dávkování
koagulantu v dávce 100 g/m3),

b) flokulačnímu procesu (dávkování
flokulantu v dávce 1 g/m3),

c) flotačnímu procesu (absorbce flo-
kulí na povrchu mikrobublinek genero-
vaných elektrolýzou čištěné vody).

Kombinací účinků těchto procesů na
čištěnou vodu dochází k účinné elimina-
ci extrahovatelných látek a následně ke
snížení zatížení biokalu tímto druhem
substrátu a s tím úměrnému zvýšení stáří
kalu v aktivačním procesu.  

Biologické čištění odpadních vod
(BČOV)

Princip čištění je založen na biolo-
gickém odbourávání organických látek
obsažených v odpadní vodě až na H2O,
CO2, NH3, příp. NO3 pomocí speciál-
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Běžné roční výkony provozů Vodního hospodářství
množství povrchové vody odebrané z řeky Bečvy … 1 300 000 m3

množství vody odebrané z laguny … 1 000 000 m3

množství chladicí (cirkulační) vody …          30 000 000 m3

množství vyrobené demineralizované vody … 800 000 m3

množství upraveného kondenzátu … 500 000 m3

množství vod vyčištěných na CHČOV … 400 000 m3

množství vod vyčištěných na BČOV … 1 000 000 m3

Věděli jste, že...
• Voda je nezbytnou součástí života, všech rostlinných a živočišných druhů?
• Pro existenci života je voda nepostradatelná a nelze ji ničím nahradit?
• Voda, přestože je nejrozšířenější látkou na Zemi, není všude snadno přístupná 

a ani není všude v dostatečném množství a kvalitě?
• Voda pokrývá 71 % povrchu Země?
• Atmosféra na Marsu obsahuje 3,4 % vody? 
• Pouze 3 % veškeré vody na Zemi tvoří voda sladká? 
• Lidské tělo je z 55 %, novorozenci z 80 % a mrkev je dokonce z 94 % tvořena vodou? 
• Průměrná denní spotřeba vody na člověka v ČR je zhruba 90 litrů? 
• Miliarda obyvatel Země je nucena pít zdravotně závadnou vodu? 
• Následkem toho umírá každý rok 1,4 milionu dětí na průjmová onemocnění? 
• V rozvojovém světě je 90 % odpadních vod vypouštěno do přírody bez 

jakéhokoliv čištění? 
• 50 zemí světa, v nichž žije třetina světové populace, trpí nedostatkem vody? 
• Z toho 17 zemí spotřebovává více vody, než se navrací v přirozeném cyklu? 
• Zatímco bez jídla vydrží člověk 50 dnů, bez vody pouze 7 dnů?
• Voda je velmi důležitá pro lední hokej, lyžování, plavání, atd?

ních druhů mikroorganismů koncentro-
vaných v tzv. aktivovaném kalu a vzduš-
ného kyslíku.

Biologická čistírna odpadních vod
firmy DEZA, a. s. je konvenční čistírna 
a je rozdělena na tři stupně s oddělenou
recirkulací kalu na jednotlivých stupních
s výjimkou III. stupně, který není aktivační
a kal se tudíž nerecirkuluje.

V aktivační nádrži I. stupně BČOV
(AN I°) je směs aktivovaného kalu 
a odpadní vody okysličována a udržo-
vána ve vznosu chodem povrchových
aerátorů. Z jednotlivých sekcí poté gravi-
tačně odtéká přes přelivnou hranu do
sběrného žlabu, kterým je odváděna do
dosazovací nádrže I. stupně (DN I°).
Usazený kal je recyklován zpět do AN I°
a odsazená voda je přiváděna na II. stu-
peň aktivace (AN II°), jehož technolo-
gické uspořádání je shodné se stupněm I. 

III. stupeň je osazen Kessenerovými
kartáči a v současné době slouží nádrže
III. st. k sedimentaci a dočasné akumula-
ci přebytečného kalu. Vyčištěná odpadní
voda ze III. stupně přepadá přes přeliv-
nou hranu do sběrného žlabu, odkud je
odváděna do dosazovací nádrže (DN
III°). 

Po biologickém vyčištění následuje
filtrace na pískových filtrech a vyčištěná
voda odchází potrubím do pravé části
laguny ve Lhotce, která slouží jako bio-
logický rybník.

Zde dochází k akumulaci, homogeni-
zaci a dočištění odpadních vod. Přes
odtokový objekt vyčištěná voda přepadá
do recipientu, tj. řeky Bečvy.

Úkolem střediska čištění odpadních
vod je vyčistit veškeré odpadní vody ze
závodu tak, aby byl minimalizován jejich
negativní vliv při vypouštění do řeky
Bečvy. Maximální povolené hodnoty
koncentrací i vypouštěné množství škod-
livin do řeky Bečvy jsou stanoveny plat-
ným integrovaným povolením, vydaným
Krajským úřadem Zlín.

Kontrolu dodržování kvality vypouš-
těných vod dle podmínek integrovaného
povolení provádí pravidelně autorizova-
ná laboratoř.

Spalovna průmyslových odpadů
Spalovna je určena k spalování nebez-

pečných odpadů (pevných, kašovitých,
kapalných). Množství spáleného odpadu
je cca 1 t/hod. Spalování probíhá v rotač-
ní peci s dohořívací komorou, která zaji-
šťuje předepsanou zdržnou dobu spalin
při teplotě 900 ºC. Spaliny dále prochází
kotlem, kde se využívá tepla spalin 
k výrobě páry 3,6 MPa a prochází do
bloku čištění spalin.

Blok čištění spalin tvoří tkaninový filtr
na odloučení prachových částic a třístup-
ňová alkalická vypírka spalin na zachy-
cení těžkých kovů, halogenidů, SO2. Za

vypírkou je zařazen blok adsorbérů 
s náplní aktivního uhlí, který slouží 
k dočištění spalin (specif. org. látky,
zbytky těžkých kovů).

Přes spalinový ventilátor, který vytváří
podtlak v celém procesu spalování,
odcházejí spaliny do komínu. Spalovna
je vybavena měřením emisí, které konti-
nuálně měří provozní veličiny a vyhod-
nocuje splnění emisních limitů oxidů
dusíku, oxidu uhelnatého, tuhých znečiš-
ťujících látek, celkového org. uhlíku, oxidu
siřičitého, anorg. sloučeniny chlóru.

Všechny emisní limity (desetiminu-
tové, půlhodinové, denní) jsou plněny 
a sledovány kontinuálním monitorin-
gem. Pravidelně se provádí jednorázové
měření emisí autorizovanou firmou,
které ověřují kontinuální měření emisí 
a slouží k posouzení schopnosti dané
technologie dodržovat emisní limity.
Autorizovaná měření potvrzují, že spa-
lovna DEZA, a. s. dodržuje všechny sta-
novené limity včetně dioxinů.

Od roku 1992 byla pod provoz vodní
hospodářství organizačně přičleněna pro-
vozní údržba. S využitím znalostí o specific-
kých problémech zařízeních technologií pro-
vozu se výrazně zlepšil stav údržby základ-
ních prostředků provozu.

Důležitou součástí provozu je labora-

toř mezioperační kontroly. Provádí ana-
lýzy všech druhů vod, které slouží ke
kontrole a řízení všech technologických
celků vodního hospodářství. Provádí
rovněž analýzy vod pro ostatní provozy
závodu (energetika, ftalanhydrid, fenol-
ka). Laboratoř spalovny průmyslových
odpadů provádí analýzy odpadů spalova-
ných na spalovně i analýzy ostatních
odpadů v závodě potřebné pro jejich
zatřídění a skládkování.

Provoz vodní hospodářství (6. provoz
voda a odpady)  plně zabezpečuje sou-
časné potřeby závodu v oblasti zásobo-
vání vodou, čištění odpadních vod 
a nakládání s odpady.

Vzhledem k vývoji legislativy v oblas-
ti životního prostředí stojí před námi
úkol doplnit technologii čištění odpad-
ních vod. Jedná se o intenzifikaci biolo-
gické čistírny odpadních vod a zařazení
technologie nitrifikace a denitrifikace
odpadních vod.

Závěrem mně dovolte, abych poděko-
val všem bývalým i současným pracov-
níkům provozu za jejich práci ve pro-
spěch provozu i celé akciové společnosti
DEZA.

Ing. KarelOnderka
vedoucí 6. provozu voda a odpady

Hala elektroflotace

Ozonizace

Laguna

Vodní hospodářství

Spalovna průmyslových odpadůSpalovna průmyslových odpadů

Spalovna průmyslových odpadů
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N A Š I  J U B I L A N T I
V červnu slaví životní jubileum:

Bartozel Pavel - železniční doprava
Křenek Vlastimil - autodoprava

V červenci slaví životní jubileum:
Zbránek Jiří - voda a odpady

Jubilantům blahopřejeme.

V květnu 2013 nastoupili:
Bartoňová Petra - recepce, poštovní
Borkovcová Hana - odbor výzkumu
Foukal Tomáš - HZS
Klíma Pavel - energetika
Krajča Martin - ftalanhydrid
Křenková Martina - závodní stravování
Kunovský František - HZS
Ing. Švecová Lenka - provozní laboratoře
Vlček Michal - fenoly

Vítáme vás v našem pracovním 
kolektivu a přejeme vám hodně 

pracovních úspěchů.

V Í T Á M E  V Á S

Červen 40 let
Valčík Radomír - dehet

Červenec 40 let
Adámek Jaromír - těžké aromáty 

a naftalen
Frydrych Zdeněk - provozní údržba 

6. provozu
Juříček Pavel    - těžké aromáty a naftalen
Orel Milan - železniční doprava
Polášek Bohumil - provozní údržba 

4. a 9. provozu
Šrámek Karel - hasičský záchranný sbor
Vejmelková Jiřina - odbor výzkumu

Červenec 35 let
Cedrychová Jana - voda a odpady
Zbránek Aleš - voda a odpady
Tobola Evžen - benzol

Červenec 30 let
Bělohlávek Milan      - provozní údržba

1. – 3. provozu
Holáš Vladan     - provozní údržba 

4. – 9. provozu
Janík Petr - voda a odpady

Červenec 25 let
Košutová Iveta     - provozní laboratoře

1. – 3. provozu
Adamovič Michal - Organik

J A K  J S O U  T U  D L O U H O

N A Š I  N E J M E N Š Í
20. května se Jaromírovi a Markétě

Novákovým narodil syn Jaromír.
Rodičům blahopřejeme a malému
Jaromírkovi přejeme úspěšný start 

do života.

I N Z E R C E
PRODÁM byt 3+1 (+šatna) 75m2, po
rekonstrukci, Val. Meziříčí - lokalita
Štěpánov. Tel. 777 116 719.

PRODÁM zachovalý nábytek Mahon:
televizní stolek + 2 prosklené skříně,
barva světlý buk. Cena 2 500 Kč.
Zájemcům zašlu foto. Tel. 739 991 600 .

Dlouhodobě PRONAJMU garáž ve
Valašském Meziříčí - Na Potůčkách.
Tel. 608 770 241.

PRODÁM byt 2+1 v Zašové, cena 
680 000 Kč, volný ihned. Tel. 777 310 471.

BLAHOPřEJEME
V červnu slaví životní jubileum tito
důchodci:
Polášek Ladislav - 85 let
Ing. Bureš Ivo - 80 let
Maňáková Milena - 65 let
Burian Vojtěch - 65 let
Filipec Milan - 60 let

V červenci oslaví životní jubileum tito
důchodci:
Rafajová Marie - 85 let
Bubílek Vítězslav - 85 let
Štěpán Antonín - 85 let
Němec Jiří - 80 let
Kroutilová Božena - 75 let
Dohnal Jaroslav - 75 let
Bernas Pavel - 75 let
Kubín Karel - 75 let
Vávra Eduard - 75 let
Málek Ivan - 75 let
Mráčková Jana - 70 let
Janík Jindřich - 70 let
Orlitová Jaroslava - 65 let
Klier Hugo - 65 let
Hradil Bohumil - 65 let
Buchta Vojtěch ml. Organik - 65 let

O K É N K O  P R O  N A Š E  D Ů C H O D C E

VZPOMíNKA
23. května zemřel pan Antonín Doležel
z Organiku ve věku 78 let.
8. června zemřela paní Jiřina
Vančurová ve věku 64 let.

Čest jejich památce.

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

Od čtvrtka 4. července do neděle 
29. září - PROMĚNy VALAŠSKéHO
MEZIříČí
Výstava přibližuje na starých mapách,
kresbách a fotografiích atmosféru 
a malebnost města stojícího na soutoku
dvou stejnojmenných řek už více než osm
staletí. Součástí výstavy jsou komento-
vané procházky po městě každou středu
od 10.00 hodin, které začínají u Infocentra
na II. nádvoří zámku Žerotínů. První pro-
cházka se koná 3. 7., poslední 25. 9. 2013.

Do soboty 31. srpna - CyRILO-
METODĚJSKÁ TRADICE NA
VALAŠSKU
Výstava v Lapidáriu sv. Trojice přibližuje
tradici cyrilometodějského kultu na
Valašskomeziříčsku a koná se u příležitos-
ti oslav výročí 1150 let od příchodu
věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu. Výstava je otevřena od čtvrtka
do neděle 10.00 – 17.00.

Do neděle 1. září  - CESTy K SOBĚ
Výtvarná výstava studentů Gymnázia Fr.
Palackého a dětí z Mateřské školy
Krhová.

Do neděle 3. listopadu 
- LéČIVé ROSTLINy A JEJICH
DVOJNíCI
Interaktivní výstava léčivek s možností
vyzkoušet si výrobu pilulek a namíchat si
vlastní čaj v lékárenské laboratoři. Vyliso-
vané a nasušené rostliny budou 
k vidění ve staré lékárně. 

GALERIE KAPLE
Do pátku 30. srpna 

CZECH PRES PHOTO
Výstava soutěže Czech Press Photo 2012.

KZ VALAŠSKé MEZIříČí

INFORMACE PRO PřEDPLATITELE
Na sezónu 2013/2014 – Divadla *
Koncerty * Sedmikráska.
Prodej, rezervace a potvrzení předplatného:
- dosavadním abonentům od 1. do 31. srpna,
- novým zájemcům od 1. do 13. září,
- ukončení prodeje předplatného 17. září.

KUŽELKy
Dne 27. 5. 2013 se sešlo v kuželně 14
hrajících dorostenců a jedna dorosten-
kyně, všichni už v důchodů. Měli jsme
všechny 4 dráhy, a tak jme si dostateč-
ně zaházeli koulemi, kterými jsme se
trefovali do kuželek. Musím konstato-
vat, že některým to padalo, některým
už méně. Nebýt tam žlaby, tak by ty
koule skončily asi na ledové ploše.
Byla to jen hra a radost ze hry měli
všichni. Zase někdy se sejdeme 
v kuželně na zimáku a těm kuželkám
ukážeme, jak mají padat.

Mirek Hlavatý

HVĚZDÁRNA

ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNí
Pondělí až pátek v 21.00 hodin

(kromě 5. července)
Pozorování Měsíce (od 14. do 24. čer-
vence a od 14. do 24. srpna), Saturnu
(do poloviny srpna), hvězd, vícenásob-
ných hvězdných systémů aj.
Hvězdy a vícenásobné hvězdné systé-
my – po celý měsíc
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie –
neruší-li příliš svým svitem Měsíc 

Pátek 28. až neděle 30. června  -
SLUNCE A JEHO POZOROVÁNí I
– FyZIKA PLAZMATU

Vzdělávací workshop Hvězdárny
Valašské Meziříčí, p. o. a Krajské hvěz-
dárny v Žilině. Projekt je spolufinanco-
ván z Fondu Mikroprojektů Operač-
ního programu příhraniční spolupráce
Slovenská republika – Česká republika
2007 – 2013.
DENNí PRÁZDNINOVÝ PROGRAM
Hvězdárna bude v období hlavních školních
prázdnin otevřena pro veřejnost (pro jednot-
livce, rodiny či organizované skupiny) nejen
ve večerních hodinách, ale i v denní dobu, 
a to v pracovní dny a v sobotu. Navštívit
nás můžete od 1. července do 31. srpna
2013 v době od 9.00 do 16.00 hodin.
Jednotlivé prohlídky (programy) začínají
každou celou hodinu, tj. v  9, 10, 11, 13, 14 
a 15 hodin.
Připravena je:
• exkurze po vybraných pracovištích
hvězdárny,
• prohlídka obrazové výzdoby v pro-
storné vstupní hale, 
• seznámení s dalekohledem – za přízni-
vých meteorologických podmínek pozo-
rování Slunce,
• prohlídka zrekonstruovaného objektu
Ballnerovy hvězdárny z roku 1929 přez-
dívané „kolňa badajná“.
• krátký program v přednáškovém sále – 
v případě nepříznivého počasí.
• exkluzivní program: pozorování jas-
ných hvězd, případně planet – pouze za
vhodných pozorovacích podmínek.
Vstupné: dospělí 50 Kč, mládež 40 Kč,
děti do 6 let zdarma.
Organizované výpravy si mohou objed-
nat prohlídku hvězdárny a vhodnou před-
nášku z bohaté nabídky programů
Hvězdárny Valašské Meziříčí. Návštěvu
nutno dohodnout předem.
http://www.astrovm.cz

Ve dnech  22. – 26. 5. uspořádal VZO OS ECHO poznávací zájezd do Národního parku
Gesäuse v Rakousku a severozápadní oblasti Balatonu v Maďarsku. Výlet byl výborně zor-
ganizován, účastníci měli možnost navštívit mnoho krásných a zajímavých míst. 

VO L NÝ  Č A S

ZÁJEZD DŮCHODCŮ 
NA SLOVENSKO

Ráno v 5 hodin jsme odjeli z Valmezu
přes Žilinu do Prešova, kde na nás
čekal mladý průvodce, který nás prove-
dl historickým městěm. Jeho znalosti 
o historii města byly na velké úrovni. 
V Prešově jsme se zastavili ještě v tech-
nickém muzeu Solivar. Jedná se o solný
důl Leopold ze 17. století, kde nás prů-
vodce provedl třemi obrovskými objek-
ty se zajímavým výkladem.
Další zastavení bylo v krásném městeč-
ku Svidník. Tam jsme navštívili skan-
zen ukrajinsko-rusinské kultury v krás-
ném prostředí na ploše10 ha, kde nás
dřevěnými domečky provedla průvod-
kyně.
V tomto pěkném městečku jsme se 
i ubytovali ve dvoulůžkových pokojích.
Hotel byl čistý, personál příjemný.
Druhý den ráno po snídani jsme odjeli
do Dukelského průsmyku na sloven-
sko-polské hranici. Vyjeli jsme na
vyhlídkovou věž, která má 49 metrů.
Zde nám průvodce zajímavým způso-
bem vykládal o Karpatsko-dukelské
operaci.
Prošli jsme se krásnou krajinou 
k pomníku padlých vojáků a odjeli

jsme do Bardějovských lázní, kde se
část našich důchodců vykoupala v kry-
tém bazénu. Nikdo se neutopil, a tak po
vydatném lázeňském obědě jsme
pokračovali v cestě do historického

krásného města Bardějova. Krásné
náměstí ocenili skoro všichni naši
důchodci, posedávali na lavičkách,
kochali se měštanskými domy, jiní pili
pivo Šariš a někdo navštívil baziliku.
Po 16. hodině jsme nastoupili do naše-
ho autobusu a plní zážitků jsme odjíž-
děli zpět domů. Cestou jsme nakoupili
chutné ovčí sýry, dali si po kališku, aby
nám cesta ubíhala. Myslím si, že tento
zájezd se skoro všem líbil a příští rok
pojedou opět, a těm, co se nelíbil, tak
už asi nepojedou.

Miroslav Hlavatý

ZA VySVĚDČENí
Ovocný salátek
200 g směs čerstvého ovoce (banány,
kiwi, broskve, jahody apod.)
Cukr
Ovocný likér
100 g bílého tučného jogurtu
Směs jemně krájeného ochuceného
ovoce vkládáme do speciálních skleni-
ček, zalijeme jogurtovou zálivkou.
Zdobíme mátou.

Pan Jiří Zbranek z provozu voda 
a odpady oslaví 1. července padesáté
narozeniny. Blahopřejeme.

PO DĚKOVÁN Í
V květnu odešli do důchodu:

Zelenka Jan - energetika
Ing. Norek Jiří - servisní analytická

laboratoř
Vedení akciové společnosti vám

děkuje za celoživotní práci 
a do dalších let přeje hodně zdraví 

a osobní spokojenosti.

V Ý S T U P Y  P R A C O V N Í K Ů
Květen 2013

Ing. Kovářová Radka - provozní
laboratoře (MD)

Ing. Nohálová Dana - provozní laboratoře

Redakce Valašského chemika 
přeje všem čtenářům 
příjemně strávenou 

dovolenou.

Dne 15. – 16. května 2013 jsme jeli na zájezd na východní Slovensko.
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Desítku okolo komína si nenechali ujít ani zaměstnanci Dezy. Nejlépe a nejrychleji trať „zkontroloval“, tedy zda opravdu vede okolo komína, kdo jiný než
pracovník energetiky Lukáš Bezděk. Obdivuhodný výkon podal i bývalý dezák, nyní již důchodce a velký sportovec František Koňařík. Nechal za sebou
nejednoho daleko mladšího běžce. Příležitost vyměnit pracovní oděv za tretry a startovní číslo si využili i další zaměstnanci Martin Marek, Libor Žemla,
Jaroslav Obermajer, Radomír Masařík, Pavel Krčmář, Pavel Krumpholz, Vladimír Štěpánek, Josef Trusina a také dvě ženy Dana Pavlíková a Vanda
Trusinová. Zaběhat si přišli i zaměstnanci partnerských firem a společností AGF holdingu, například Penamu.

Foto Jan Válek, Kamila Meruňková, František
Paťava, Petr Menc, Tereza Váchová, Miriam
Kallerová.  

Další fotografie naleznete například na webo-
vých stránkách Valachiarunu www.valachiarun.cz.
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