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Hlavní téma / DEZA

ANKETA
Účastníte se sportovních akcí
pořádaných Dezou?
Hana
Svobodová,
odbor
výzkumu

Ráda se účastním zájezdů se sportovní
tématikou jakou je lyžování, turistika,
výlety na kole.
Zájezdy jsou velmi dobře organizované, na své si přijdou všechny věkové
i výkonnostní kategorie.
V minulosti byly Dezou organizovány
skvělé lyžařské výcviky pro děti ve
Velkých Karlovicích. Díky nim dnes už
moje dospělé děti předávají toto umění
svým potomkům.
Ing. Pavel
Krumpholz,
provozní
údržba 1. - 3.
provozu

Ano, pravidelně. Po - Pá, 6 až 14.00
hod.:-) Taky jsem se potrápil vedrem
při běhu „kolem komína“ a hraji jako
host kuželky za tým Zásobování.
Marie
Trefilová,
závodní
stravování

Jelikož dávám přednost aktivnímu odpočinku, vítám každou akci pořádanou
a. s. DEZA. Se sociálním odborem
velmi ráda jedu na týdenní lyžařský pobyt do Itálie a s odbory na poznávací
zájezdy spojené s turistikou. Poslední
cyklozájezd byl výborná volba. Organizátory těchto akcí lze jenom pochválit. Konečně se také mohu osobně seznámit s lidmi, které znám pouze přes
telefon a zjišťuji, kolik příjemných lidí
Deza zaměstnává.
Radim
Bohůnek,
ftalanhydrid
a dioktylftalát

Ano. Zúčastnil jsem se akcí kolem kuželek a letos jsem si zahrál i badminton. Kuželky hraji již deset let a po
Františku Bučkovi a Petru Maňákovi
jsem převzal organizaci podnikového
turnaje.

Andrej Babiš: Jít k volbám je možnost, jak něco změnit

Do předčasných parlamentních voleb zbývá několik dní. V kampani finišuje i nováček na politické scéně – hnutí ANO. S jeho lídrem Andrejem Babišem jsme mluvili o tom, co můžou tyto volby zemi přinést.
„Hlavně nenechte o své budoucnosti a o budoucnosti svých dětí rozhodovat druhé,“ vzkazuje voličům.
S hnutím ANO jste po prázdninách navštívil všechny kraje banky a OKD, tedy ČSSD? Ty strany na nás hrají habaďůru, že
republiky. Mají lidé v různých regionech různé potíže, anebo mají nějakou ideologii, ale vždycky se nakonec nějak dohodnou,
nás trápí podobné věci?
aby to bylo „všestranně výhodné“. Vezměte si jen to nekonečné
Ve všech krajích je největším problémem nezaměstnanost, ne- dohadování kvůli imunitě, kvůli majetkovým přiznáním politiků
jistota a nedostatek peněz. Praha je specifická, ale už i v hlavním a podobně. Proč politici kontrolují sami sebe? Proč se bojí opravdu
městě jsou obavy o práci a budoucnost Pražanů může být taky pro- nezávislé kontroly? Pokud by měli politici čistý štít, tak nemají co
blematická. Lidi zkrátka trápí, jestli budou mít z čeho zaplatit ná- tajit, ať jsou zleva nebo zprava. My čistý štít máme, nemáme tedy
jem, energie a jestli budou mít z čeho žít. Nevědí, co bude. My na co skrývat. Proto možná konkurenční strany tvrdí, že jsme „nečito říkáme, že budeme podporovat zaměstnavatele, kteří dají práci telní“. My jsme široce rozkročené středové hnutí, pravicoví jsme
absolventům, lidem nad padesát, ale i dalším skupinám, které jsou možná tím, že nechceme a nebudeme zvyšovat daně, někomu se
nezaměstnaností nejohroženější.
můžeme zdát levicoví, protože chceme zlepšit život důchodcům
Jaké problémy by se v krajích ještě měly řešit?
a lidem, kteří pomoc opravdu potřebují. My se chceme hlavně
Všude jsou problémy především s financemi. Je tu nedostatek chovat jako řádní hospodáři, nebudeme rozhazovat tak jako lepeněz pro centra, která pečují o osamělé děti, pro postižené, ne- vicové vlády, nebudeme se tvářit, že šetříme, tak jako pravice,
jsou tu peníze na dlouhodobě nemocné, stát nestaví byty ani pro a přitom vykrádat rozpočet a utrácet za nesmyslné projekty typu
seniory ani pro mladé, celá sociální oblast je podfinancovaná. Ale sKarty a podobně.
nemáme peníze už ani na sport, který nám dělá ve světě rozhodně
Stejně jako dalším stranám i vašemu hnutí ale hrozí, že lidé
lepší reklamu a nese vysokou prestiž, nemáme finance na kultu- k volbám prostě nepřijdou. Že nad politikou mávnou rukou
ru. Všichni musí prosit o dotace, obíhat úřady, kraje, ministerstva. a pojedou na chaty. Jak chcete voliče přesvědčit, aby šli volit?
Naše nadace se snaží pomoci, ale bohužel nemůžeme pomoct
Já moc dobře chápu, že lidé jsou politikou otrávení. Chápu, že
všem. Nemáme takové páky jako stát, který vyhazuje miliardy za je štvou všechny ty sliby, které se nikdy nenaplnily. I z naší tour
pochybné projekty pochybných firem.
po krajských městech vím, že lidé mají úplně jiné starosti než jsou
Jenže všechna ta opatření v sociální oblasti, o kterých mlu- souboje politiků, kteří najednou předstírají zájem o problémy vovíte, budou nejdřív něco stát. Kde na ně vezmete?
ličů jen proto, že je před volbami. Já jsem zvyklý držet slovo, na
Jedním z největších problémů naší země jsou pravidla. Protože tom také stojí dvacet let historie mého podnikání v téhle zemi.
tu pravidla nefungují, tak se tomuhle státu nedaří vybírat daně. Před dvěma lety jsem řekl, že dám dohromady osobnosti, které
Nebo je prostě stát vybírat nechce, proto tu asi existují všechny ty pomohou dát této zemi naději na lepší budoucnost. Udělal jsem
výjimky, kličky a nesmysly. My začneme daně opravdu vybírat pro to, myslím, dost. Riskuji přitom svoji pověst a nezbývá mi
a začneme doopravdy kontrolovat a sankcionovat ty, kteří se pla- moc času na řízení firem. Kdybych někde lhal a podváděl, tak
cení daní vyhýbají, budeme prosazovat, aby hotovostní operace by se to během předvolební masáže, která je pro mě obrovskou
byly minimální. Upřednostníme také firmy, které platí daně v Čes- zkušenostní a očistcem, určitě projevilo. Je jasné, že lidi můžou
ké republice, před těmi, které odvádějí zisky do daňových rájů.
i tentokrát jít a volit profesionální politiky, kteří ve sněmovně sedí
Jak to chcete udělat? Firmám přece nezabráníte, aby měly patnáct dvacet let, kteří ztratili kontakt s realitou a kteří se více
svá sídla někde v Monaku…
znají s kmotry než s problémy obyčejných lidí. Potom ale žádné
Jednoduše. Firmy s nejasnými vlastníky vyřadíme z výběro- zlepšení čekat nemůžeme. Sedět doma a vykašlat se na volby také
vých řízení a zveřejníme, proč jsme tak učinili, firmy, které zde není řešení. Ale já nevěřím, že by lidé byli už tak apatičtí, že by
podnikají a platí řádně daně, naopak budeme ve výběrových říze- rozhodování o sobě a o budoucnosti svých dětí nechali na jiných.
ních doporučovat. Když říkáme, že chceme řídit stát ve prospěch Já osobně budu mít svědomí čisté. Můžu říct svým dětem, že jsem
státu a jeho občanů, tak přece nebudeme posílat výnosy ze stát- se snažil něco udělat.
ních zakázek někam do Monaka. Upřednostníme zkrátka české
Red 5plus2
živnostníky a podniky – ať už jsou malé, střední či větší – před
těmi, které se jako české tváří, ale zisky odvádějí jinam.
Proč to tak nedělaly politické strany, které nám tu doteď vládly?
Zeptejte se jich, oni samozřejmě dneska budou říkat, že to tak
vždycky udělat chtěly. Politici před volbami něco slibují, ale realita je pak úplně jiná. Jejich systém zde byl doveden k takové dokoVážení kolegové,
nalosti, že ho ovládá pár zákulisních skupin a kmotrů. Kmotr má
dne 4. října 2013 zemřel ve věku nesvého politika, kterému pomůže do funkce, politik se odvděčí tím,
dožitých 88 let náš bývalý kolega
že pak svému kmotrovi nebo jeho spřízněné firmě přihraje státní
a spolupracovník, dlouholetý vedoucí Výzakázku. Kmotr si část peněz nechá, část dá politikovi, jeho straně
zkumného ústavu pro koksochemii Urxoa takhle furt dokola. Proto dneska kmotři chystají kampaň proti
vých závodů
hnutí ANO. To kvůli nim a stávajícím politikům jsou všechny zaIng. Miroslav Janík, CSc.
kázky předražené, proto tu máme dražší dálnice než v Německu.
Pan Janík zasvětil naší firmě celý svůj praProto jsme zadlužená země, které roste státní dluh o 13 milionů za
covní život. Řada z nás, kteří s ním za těch
každou hodinu, a pokud se nic nezmění, tak nám za 15 let nevy38 let strávených v podniku přišli do styku
vezou už ani popelnici a nebudeme schopní platit úroky z dluhů.
ví, že pan Janík byl mimořádnou osobností
Vy stále mluvíte o kmotrech, máte ale nějaké opravdové in- jak po stránce profesní, tak i lidské. Na poli vědeckém za sebou
dicie, že proti vám něco chystají?
zanechal při odkrývání tajů dehtochemie nesmazatelnou stopu.
Kampaň proti nám už je a ještě bude obrovská. Všimněte si, jak Já osobně jsem s panem Janíkem velmi úzce spolupracoval.
proti nám ostatní strany, které mají kmotry za zády, zkoušejí, co Vždy jsem na něm obdivoval jeho moudrost, odbornost a způmohou. Kmotrům je jedno, ve které straně se zaháčkují, je jim ale sob, jak své životní zkušenosti předával svým následníkům.
jasné, že u nás to nepůjde. Názorným příkladem může být pan Hrd- Rád bych mu touto cestou naposledy poděkoval za všechnu
lička. Nejdříve byl hlavním kmotrem pražské ODS, což o něm ří- práci, kterou pro firmu udělal, ale především mu za nás za
kal i Mirek Topolánek, poté, co se jeho kamarád Janoušek veřejně všechny vyjádřil úctu jako člověku.
odepsal, tak byl dokonce hlavním pražským kmotrem. Pomáhal
Ing. Zbyněk Průša
založit Věci veřejné, což nám dnes dokládají i bývalí členové Bártovy strany, své štěstí zkoušel v pražské ČSSD i u Jiřího Paroubka,
Jsem vděčný
dneska je s Borisem Šťastným hlavním tahounem proklausovské
za to, že jsem s Mirkem Janíkem šel životem 51 let. Nejprve
iniciativy Hlavu vzhůru paní Bobošíkové. Z jeho strany – ať to budou jeho nohsledi z ODS na Praze 10, z vévéček či z Hlavu vzhůru pracovně. Oceňuji, že se nebál jít všude tam, kde byl potřeba.
– nějaký útok ještě určitě čekat musíme. Je potřeba, aby lidé vě- A nebál se při pracovním zatížení vedoucího výzkumu udělat si
děli, kdo tady tahá za nitky, a nenechali se zmást. Stávající strany kandidaturu (CSc.). V tom byl ostatním vzorem a strhnul i další
a ti, kteří je ovládají ze zákulisí, se našeho nástupu opravdu bojí ke zvyšování kvalifikace. Nebál se řešit ošemetný problém výa udělají všechno, aby nás poškodili. My ale určitě neklesneme na roby sazí, přestože to byl vojensko-strategický úkol. Vím, že se
jejich úroveň. Stačí se podívat jen na Wikipedii, co je pan Hrdlič- nebál nestandardně přistoupit i k osobním problémům a situaka zač a s kým se kamarádí, každému pak bude jasné, že mu jde cím jemu svěřených pracovníků. Po 68. roce nebyly pro takové
„Janíky“ místa na vedoucích místech. Ale normalizaci si Mirek
v politice o miliardové kšefty. Ale není to samozřejmě jen o něm.
Podle posledních volebních preferencí může hnutí ANO moc neužil a šup do důchodu. To jsme si jako fotografové, miskončit i druhé za sociálními demokraty. Počítáte s tím, že se lovníci hudby, mírné turistiky a souznění v názorech na smysl
místo TOP 09 a zdecimované ODS stanete nejsilnějším usku- života padli do noty tak, že jsme si začali, přes věkový rozdíl,
tykat. Naše společné rodinné akce okořeňoval svým anglickým
pením středu a pravice?
Já popravdě moc průzkumům nevěřím a už vůbec nevěřím dě- humorem ve formě hry se slovy a jejich významy. Takže mi
lení na pravici a levici v českém pojetí. Je pravicovější vláda, která zůstává v mysli jako takový velký, hravý, nebojácný kluk.
Daniel Košťál
navyšuje daně, tedy ODS a TOP 09, nebo vláda, která privatizuje

Rozloučení
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AKTUALIT Y
Aktuality na úseku ochrany životního prostředí a řízení kvality – září 2013
Dne 12. září proběhla předkontrola PZH – prevence závažných havárií
dvěma kontrolory orgánu HZS Zlínského kraje. V rámci předkontroly
nebyly zjištěny žádné závady. Dne
16. září proběhla další předkontrola
PZH, tentokrát inspektorem oblastního inspektorátu práce. Ani v rámci této
předkontroly nebyly zjištěny žádné závady. Dne 19. září proběhla za účasti
ČIŽP, KÚ – oddělení pro zvláštní úkoly, KHS Zlín a HZS Valašské Meziříčí
závěrečná kontrola PZH – prevence závažných havárií. V rámci této kontroly
nebyly zjištěny žádné závažné závady.
Dne 19. září proběhla paralelně
i kontrola ČIŽP Brno na úseku ochrany vod. Tato kontrola nebyla ukončena
a bude pokračovat dalšími prověrkami.
Dne 23. září proběhla kontrola teplárny a dopalovny koncových plynů
inspektorkou ČIŽP Brno. V rámci této
kontroly nebyly zjištěny žádné závady.
Dne 24. září proběhla kontrola ohlašovacích povinností REACH inspektorem ČIŽP Brno.
Dne 25. září proběhla další prověrka
na úseku ochrany vod dvěma inspektory ČIŽP Brno.
Dne 25. září proběhlo v DEZA, a. s.,
jednání Bezpečnostního výboru chemických společností Agrofert Holding.
Programem jednání byly synergické
efekty při provádění výběrových řízení na dodavatele osobních ochranných
pracovních prostředků a dosahování
optimálních cen.
Podzimní sběr odpadu
Hospodářská správa pořádá ve dnech
5. až 7. listopadu (úterý až čtvrtek)
v době od 8.00 do 11.00 hodin sběr
elektroodpadu a objemného odpadu.
Ve dvoře za podnikovou prádelnou
oděvů máte možnost se bezúplatně
zbavit vysloužilých elektrospotřebičů pro domácí i průmyslové využití.
Bude zde rovněž odebírán objemný
odpad, který není možné odkládat do
popelnic a komunálních kontejnerů.
Přijímán bude pouze fyzicky nebo
morálně opotřebený majetek vyřazený
z evidence, který již neplní svůj účel,
není o něho zájem nebo je neprodejný.
Propustka na majetek podle OS 612
slouží jako doklad o převozu přes vrátnici a organizátorovi sběru k evidenci
při přejímce odpadu. Podrobnosti naleznete na
síti SEID v
sekci
pravidla
pro
nakládání
s odpady.
Oznámení
Oznamujeme všem uživatelům norem ČSN, aby se s požadavky na
tisk těchto norem obraceli na paní
Bronislavu Rafajovou, linka 2370,
email b.rafajova@deza.cz.
Konec letního času
Letní čas skončí v neděli 27. října
2013, kdy se ve 3.00 SELČ (středoevropského letního času) posunou hodiny na 2.00 SEČ (středoevropského
času), tedy o jednu hodinu zpět. Noc
tak bude právě o jednu hodinu delší.
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Sportovní sezona hasičů HZSP Deza

Vážení zaměstnanci, přátelé. Dovolte mi, abych vás v krátkosti seznámil
s výsledky letošní sezony našeho hasičského družstva a jednotlivců. Ještě
nám sice zbývá jeden závod, ale můžeme pomalu hodnotit. Sezona byla
bohatá na různé události. Naši hasiči
se účastnili jak závodů jednotlivců, tak
soutěží kolektivních. Družstvo se zúčastnilo několika pohárových soutěží
v požárním útoku, kde se umístilo v popředí startovního pole.
V letošním roce jsme absolvovali také pět závodů o „Pohár GŘ ČR
HZS“. Po výsledcích v jednotlivých
soutěžích (nejlepší umístění v Odolené
Vodě – 6. místo), jsme mezi špičkou
ČR obsadili celkově 11. místo.
Na krajské soutěži družstev se nám
podařilo opět obhájit celkově 3. místo.
Samostatnou kapitolu úspěchů našich hasičů tvoří jednotlivci, kteří se
zúčastňují pravidelně soutěží v disciplínách výstupu do 4. NP (nadzemního
podlaží) cvičné věže, 100 m překážek
a disciplíně TFA (nejtvrdší hasič přežije – soutěž, která simuluje práci při
zásahu).
V disciplíně na 100 m překážek dosahoval skvělých výsledků František
Kunovský, který se umísťoval vždy
mezi nejlepšími. Dokladem je celkové
2. místo v Českém poháru. Mimo těchto úspěchů pomáhal i kolegům v České reprezentaci do 23 let na soutěžích
ve Francii a Jaroslavli (Rusko), kde
dosáhli na celkové 3. místo v soutěži
družstev.

Aleš Navrátil - Belfast 2013
rii na 10. místě! Svou formu potvrdil
i na ostatních závodech, kterých se
účastnil a pohyboval se většinou mezi
nejlepšími.
Vynikajících výsledků v této sezoně
ovšem dosahoval Josef Palát v soutěžích TFA. Absolvoval asi 16 závodů
a z každého vezl umístění mezi nejlepšími třemi závodníky!

Jistě máte v paměti článek o Aleši
Navrátilovi, který se i letos účastnil
olympiády hasičů, konané v irském
Belfastu. Zde se umístil ve své katego-

VALAŠSKÝ CHEMIK

Setkání zástupců firmy a odborů s důchodci v Kelči

V pátek 4. října se v Kelči konalo tradiční setkání s důchodci.
Letošního setkání se zúčastnilo 230 důchodců.

Na setkání si mohli důchodci zakoupit permanentky do sauny,
na masáže a na bazén za zvýhodněnou cenu.
Gita Škrhlová, průvodkyně celého setkání a jedna organizátorek si měla s Mgr. Vondráčkem co povídat.

Josef Palát Ostrava 2013 - běh s kanystrem

František Kunovský

UDÁLOSTI

Na organizaci se podíleli pracovníci sociálního odboru, odborové organizace i samotní důchodci. Na snímku u prezenční listiny paní Siakalová a Chumchalová.

Některé závody se počítaly do Českého poháru a také poháru ředitele Moravskoslezského kraje. V tvrdé konkurenci v obou soutěžích obsadil celkově
2. místo! Účastnil se závodů v Maďarsku (3. místo) a v Polsku (7.místo).
Oba závodníci – Aleš Navrátil i Josef Palát potvrdili svou formu i v posledním závodu sezony, kterým bylo

Novinkou a příjemnou službou na letošním setkání byla možnost nechat si změřit krevní tlak. Ani personální ředitel Ing. Ladislav Haiker neprošel okolo zdravotnic bez povšimnutí.

Na setkání se živě diskutovalo.

Bývalé kolegyně se dobře bavily.

Vítaným hostem byl generální ředitel Ing. Zbyněk
Průša. Seznámil zúčastněné, jak si vede Deza
v současnosti, hovořil o nedostatku pracovníků technických profesí. Zdůraznil,
že Deza je stabilizační prvek v regionu.
Vedoucí pracovníci se zajímají o své bývalé kolegy i po jejich
odchodu do důchodu. Ing. Ladislav Křenek, vedoucí benzolky
nevynechá žádnou příležitost k setkání.
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vyjde v úterý 12. listopadu
uzávěrka bude 31. října 2013

Mistrovství České republiky v Ústí
nad Orlicí. V kategorii do 35 let obsadil
Navrátil 20. místo. V kategorii nad 35
let obsadil Palát vynikající místo 2.!!!
Oba soutěžící také pomohli k zisku
4. místa v soutěži družstev, které bylo
složeno výhradně z hasičů podniků
ČR.
Všem, kteří se podílejí na těchto
sportovních úspěších, patří poděkování
a přání, aby i v příští sezóně dosahovali
co nejlepších výsledků.
Leopold Pavlík

Účastníky setkání přijeli pozdravit lídři hnutí ANO 2011 ve Zlínském kraji. Prezentovali své vize a cíle, se kterými jdou do voleb.
Vysoce ocenili setkávání vedení firmy s bývalými zaměstnanci.
Na snímku Mgr. Radek Vondráček a Margita Balaštíková.

Nashledanou příští rok.

DEZA výrazně snížila emise naftalenu

Pan Marcel Vávra z provozu
energetika oslavil 5. října
padesáté narozeniny.
Blahopřejeme.

Tisková zpráva 04/2013
V roce 2012 snížila DEZA, a. s. emise naftalenu na téměř nulovou hodnotu. V praxi tak zafungovalo ekologické opatření spočívající v rekonstrukci zásobníků, které Deza realizovala v roce 2011.
Dosažení emisní hodnoty naftalenu v roce 2012 pod úroveň
100 kg je ve srovnání s rokem 2011, kdy tato hodnota byla téměř
42 000 kg, potvrzením závazku, které Deza již dříve veřejnosti
prezentovala. Tuto skutečnost také pozitivně hodnotilo ekologické
sdružení Arnika, které pravidelně komentuje emise průmyslových
podniků uváděných v Integrovaném registru znečištění.
Sdružení Arnika také upozorňuje na emise benzenu, které meziročně stouply o 133 kg. Tento nárůst je však způsobený meziročním výkyvem výroby. Emise benzenu byly prioritně snižovány již

v devadesátých letech a dnes jsou již na technologickém minimu.
Další snižování je technicky a ekonomicky mimořádně náročné.
Přesto jsou stále prováděny dílčí opatření, které emise této látky nadále snižují, o čemž svědčí klesající trend za poslední roky.
Minimální vliv chemické výroby na ovzduší ve Valašském Meziříčí bylo v roce 2011 také prokázáno celoročním kontinuálním
měřením imisí benzenu. Měření provedené nezávislou společností ukázalo, že roční průměrná hodnota imisí benzenu v měřeném
místě vzdáleném přibližně 1 kilometr od výrobního areálu, nepřesáhla 40 % povoleného imisního limitu 5 µg/m3.
Deza pravidelně investuje nemalé prostředky do ekologizace
svých výrob. Za posledních dvacet let bylo investováno do ekologických opatření více než 2,6 miliardy korun, což je dlouhodobě
přibližně jedna třetina všech investičních prostředků.
Jaroslav Obermajer, tiskový mluvčí DEZA, a. s.
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Na základě vládního usnesení v roce 1960 bylo rozhodnuto o výstavbě nového chemického závodu ve Valašském Meziříčí se
zaměřením na zpracování koksárenských surovin a výrobu celé řady produktů pro další zpracování v chemickém, gumárenském
i plastikářském průmyslu, a to nejen pro tuzemsko, ale i pro vývoz do zahraničí.
Výstavba
zem v železničních cisternách po vlastpára byla dodávána do rozvodu enerDůležitou součástí tohoto podniní vlečce a skladován ve čtyřech zásobgetiky a dále využívána. Tato výrobna
ku se, vzhledem na poměrně vysokou
nících, každý s kapacitou cca 5 000 t.
byla v roce 1988 organizačně přičleenergetickou náročnost technologií pro
Později byl vybudován i další shodný
něna pod provoz vodní hospodářství.
zpracování surovin, stal i rozsáhlý enerzásobník a topný olej byl určitou dobu
Její provoz byl ukončen v souvislosti
getický komplex, jehož úkolem bylo
dodáván i externím odběratelům pros výstavbou nové spalovny, která však
zajistit veškeré požadavky na dodávku
střednictvím rozvozu automobilovými
již pod provoz energetika nepatří.
všech druhů energií, především tepla
cisternami. V průběhu doby se poměr
Elektrická energie
a elektřiny. Teplárenský celek byl bujednotlivých používaných druhů paliv
Kromě výroby tepla zajišťuje enerdován od roku 1960 na „zelené louce“
postupně měnil, obsah síry v topném
getika také dodávku elektrické energie
- ploše bývalého civilního letiště. Staoleji byl výrazně snížen až pod hranici
pro závod i externí odběratele. Dodavavební práce probíhaly současně s vý1 %, a po realizaci dalšího přívodního
telem elektřiny pro závod je ČEZ prostavbou dominanty závodu, 160 m vyvysokotlakého plynovodu z podzemnístřednictvím přívodů 110 kV. Přívody
sokého komína, s tím zároveň započala
ho zásobníku Štramberk se nadále zvyjsou přivedeny na dva transformátory
i realizace pozemních energetických
šoval podíl zemního plynu při výrobě
o napětí 110/6 kV. Sekundární vývody
rozvodů. Mnozí z pracovníků, kteří
tepla, a to především z ekologických
transformátorů jsou napojeny do nadřatehdy prováděli investiční dozor nad
důvodů.
zené rozvodny, z níž je napojena roztouto stavbou, později uplatnili získané
Dopalovna koncových plynů
vodna vlastní spotřeby teplárny a dále
zkušenosti i jako první zaměstnanci toV souvislosti s výrobou sazí pro gupak podružné trafostanice na jednotlihoto provozu. Montáž samotné kotelny
márenský průmysl, dnes produkovanou
vých provozních souborech. Z těchto
probíhala v mimořádně obtížných klifirmou CS Cabot, při níž vznikají značrozvoden jsou napojeny elektromotory
matických podmínkách studené zimy
né objemy koncového plynu, bylo nuts napětím 6 kV na provozech a dále pak
i záplav na počátku roku 1962. Teplárno především z důvodů ochrany ovzdutransformátory s převodem napětí 6/0,4
na byla budována ve dvou základních
ší vybudovat spalovací zařízení, které
kV, které napájí jednotlivé rozvaděče
etapách. První z nich byla vystavěna
by tyto plyny ekologicky likvidovalo
v technologii. Pro vlastní výrobu elekv letech 1961 - 1963 a zahrnovala
a zároveň využívalo jejich značný enertřiny jsou na teplárně instalována dvě
3 kotle s označením K1 - K3, každý
getický potenciál. S první etapou výprotitlaková turbosoustrojí o celkovém
o výkonu 45 t/h a jeden protitlakový
stavby energetické jednotky, dnes nainstalovaném výkonu 16 MW. Oba geturbogenerátor TG 1, tehdy o výkonu
zvané Dopalovna koncových plynů, se
nerátory jsou napojeny do nadřazené
3,4 MW, později zvýšeném na 4 MW.
začalo v roce 1971, zvyšování výroby
rozvodny o napětí 6 kV a pracují paPrvní pára pro potřeby závodu byla vysazí si vynutilo výstavbu druhé etapy,
ralelně se sítí. Na výrobě elektřiny se
robena a dodána v červnu 1963. Spokterá byla potom vybudována v letech
od letošního roku podílejí, především
lečně se zprovozněním vodního hos1981 - 1982. Dodavatelem potřebné
v letním období, i dvě točivé redukce,
podářství tak bylo vlastně umožněno
technologie byla firma Babcock. Dopakteré jsou určeny pro zpracování přei zahájení provozu prvních chemických
lovna zahrnuje v současnosti celkem tři
bytků páry, které v tomto období vznivýroben.
kotle, z toho dva menší, každý o výkají. Výkon všech generátorů je závisExterní odběratelé
konu 32 t/h a jeden kotel s výkonem
lý na odběru páry v závodě a dodávce
V průběhu roku 1964 byla také zahá64 t/h. Vzhledem k nízké výhřevnosti
páry externím odběratelům. Po většinu
jena dodávka tepla prvnímu externímu
koncového plynu z výroby sazí, bylo
roku je ovšem vlastní výroba elektřiny
odběrateli, masokombinátu, dnes půnutno provozovat stabilizační hořáky.
nižší než spotřeba závodu, rozdíl je třesobícího pod názvem Masna Krásno,
Kotle původně využívaly jako podpůrba doplňovat nákupem ze sítě. V přípakterá trvá doposud. Už v následujícím
né palivo topný olej, ten byl později
dě, když zejména v zimním období, doroce byla dodávka tepla rozšířena také
v plném rozsahu nahrazený zemním
jde k nadvýrobě na vlastních zdrojích
do vlastního města Valašské Meziříčí
plynem. Parní výstupy z kotlů jsou
je přebytek naopak dodáván do sítě.
tehdejší Domovní správě pro otápění
zaústěny do propojovacích parovodů
Kromě zásobování vlastního závodu je
bytů a občanské vybavenosti jednotlis teplárnou a dále přes rozdělovače do
významná také dodávka elektřiny pro
vých sídlišť. Postupně počet externích
rozvodu energetiky k využití v závodě.
firmu CS Cabot a řadu menších exterodběratelů narůstal, někteří svoji činPři rozšiřování chemické výroby
ních odběratelů.
nost ukončili, mezitím se však připojov závodě docházelo k postupnému vzniTlakový vzduch
vali další a v současné době se jejich
ku a hromadění odpadů, a tím vyvstala
Pro chod závodu je rovněž nezbytná
počet ustálil na počtu 14. Tato okolnost
nutnost jejich ekologické likvidace. Pro
dodávka tlakového technologického
umožnila postupně zrušit řadu lokálnaplnění těchto potřeb bylo rozhodnuto
vzduchu, zejména pro pneumatiku zaních zdrojů tepla na pevná paliva, a tím
o vybudování spalovny tuhých a kařízení měření a regulace. Výroba vzdudošlo k významnému zlepšování čispalných odpadů. Vlastní zařízení bylo
chu, původně zajišťovaná kompresory
toty ovzduší na území města. Protože
vybudováno v bezprostřední blízkosti
různých typů i výkonů na jednotlivých
nároky na objem dodávek tepla stále
teplárny a uvedeno do provozu v roce
provozech, byla přesunuta do centrální
narůstaly, byla v letech 1967 - 1969
1972 a byly na něm likvidovány odkompresorové stanice, původně vybateplárna rozšířena o druhou plánovapady nejen z vlastní produkce, ale i od
vená třemi šroubovými kompresory.
nou etapu. Byly instalovány další dva,
externích zákazníků. Vyprodukovaná
Protože toto zařízení už svými parav tehdejší době technicky vyspělejší
a výkonově výrazně větší, parní kotle, každý o výkonu 115 t/h a zároveň
s nimi byl do provozu uveden i protitlakový turbogenerátor o výkonu 12 MW.
Paliva
Základním palivem byl v tehdejší
době těžký topný olej s obsahem síry
kolem 3 %, doplňkovým palivem potom i koncový plyn, který vznikal jako
produkt z hydrogenační rafinace benzolu. Zpočátku byl také využíván, zejména pro najíždění kotlů, i svítiplyn, později plně nahrazený zemním plynem,
a nakonec výčet paliv doplnila topná
směs kapalného paliva, vyráběná z produktů vlastní výroby v závodě. Přísun
topného oleje byl zabezpečován dovo-

Stavba komína teplárny

Výstavba spalovny odpadních plynů před rokem 1980

Deza celkový pohled na areál
metry nevyhovovalo současným požadavkům, byla v roce 2011 provedena
rekonstrukce.
V objektu kompresorové stanice
byla provozována i turbodmychadla
pro technologické potřeby výrobního zařízení sazovny. V současné době
z důvodu změny technologie jsou již
mimo provoz.
Inertní plyn
Inertní plyn pro zajišťování inertní
atmosféry pro profukování potrubí,
přepravu výrobků v potrubí či udržování inertního polštáře v zásobnících surovin a výrobků byl původně vyráběn
spalováním svítiplynu, později zemního plynu, a uskladňován v zásobnících.
Protože tato technologie již přestala
vyhovovat především z kvalitativních
důvodů, výroba inertu byla ukončena
a nahrazena zcela odlišnou technologií
výroby dusíku na děličce vzduchu. Dusík nejvyšší čistoty podle požadavků
provozů je potom získáván odpařováním kapaliny z kryogenního zásobníku,
který je podle potřeby doplňován externím dodavatelem.
Modernizace
Všechna uvedená zařízení, přestože
v době svého vzniku patřila ke špičkovým, postupně stárla a přestávala
splňovat požadavky na spolehlivost
i potřebné parametry. A tak v průběhu
let zákonitě docházelo k rekonstrukcím, modernizacím, případně k výměně či instalaci zcela nových výrobních
prostředků na energetice.
Na teplárně bylo v letech 1994 1995 nutno přistoupit k výměně kotlů
druhé etapy. Původní 115tunové kotle
byly nahrazeny moderními kotli o výkonu 120 t/h. Významná byla instalace
hořáků na nízkosirná paliva. Kotle jsou
konstruovány jako vícepalivové, což
umožňuje využívat paliva podle potřeby, dostupnosti, či například požadavků
na regulaci, a zároveň dodržovat stále
se zpřísňující emisní limity, především
snižováním emisí oxidů síry a dusíku.
Úspěšné výsledky jsou také dokladovány pravidelným měřením v lokalitě
Vysoká. Postupně také dosloužily kotle
v první etapě teplárny, kde byly tři původní kotle nahrazeny jedním kotlem
o vyšším výkonu, osazeným nízkoemisními hořáky.
Kotle dopalovny koncových plynů
prodělaly také generální opravy s cílem
udržení provozní spolehlivosti. Stabilizační i hlavní hořáky jsou konstruovány na spalování zemního plynu, což
zvyšuje provozní spolehlivost a zabez-

Zadní část teplárny ve VM okolo roku 1970

Energetika dnes

VALAŠSKÝ CHEMIK

pečí dokonalejší spálení dodávaného
koncového plynu z výroby sazí.
Při rekonstrukci kompresorovny
byly vyměněny technicky zastaralé
a energeticky náročné kompresory i sušička vzduchu dvěma novými kompresory a absorpční sušičkou. K realizaci
bylo využito spolufinancování z dotací
z EU Operačního programu podnikání
a inovace, podprogramu Eko-energie.
Rekonstrukce zvýšila provozní spolehlivost a především přinesla snížení
měrné spotřeby elektřiny pro výrobu
tlakového vzduchu na polovinu oproti
původnímu stavu, což výrazně zvyšuje
návratnost investice a zároveň se podstatně snížilo zatížení životního prostředí.
Je také třeba se zmínit o zvyšování
spolehlivosti a zkvalitňování dodávek tepla externím odběratelům. Na
všech rozvodech páry pro dodávku
mimo závod proběhla obnova tepelné
izolace vedoucí ke snížení ztráty tepla
v rozvodu. V části rozvodů byla použita technologie předizolovaného potrubí. Nejvýznamnější odběratel tepla,
CZT Valašské Meziříčí provedl v letech
1999 - 2000 celkovou rekonstrukci
rozvodů tepla ve městě z parních na
horkovodní. Tím se podařilo významně
omezit ztráty v rozvodech a zabezpečit
spolehlivost celého systému dodávek
tepla pro obyvatelstvo včetně udržení
příznivé ceny pro koncové odběratele.
Energetika Deza zůstává dodavatelem páry pro jejich dvě nově vybudované výměníkové stanice. Teplo je dodáváno dvěma nezávislými parovody
DN 700 a DN 350. To spolu se stabilním vícepalivovým zdrojem významně zvyšuje spolehlivost dodávek, jak se
v praxi také ukázalo v období energe-
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tické krize na začátku roku 2009, kdy
došlo k omezování dodávky zemního
plynu. Vícepalivový systém zároveň
umožňuje volit vhodná paliva tak, aby
výsledná cena pro konečného spotřebitele zůstala výhodná. Ta v současnosti stále
patří k nejnižším v České republice.
Co nás čeká
V následujících letech nás čeká realizace dalších projektů, směřujících především ke zlepšení ekologie provozu
a také využití energetického potenciálu
druhotných energetických zdrojů, které
jsou k dispozici.
Zavedením sekundární nekatalytické redukce spalin, doplněné využitím
technologie odsíření spalin polosuchou
metodou a odprášením pomocí tkaninových filtrů, dojde k významnému
snížení emisí v souladu s připravova-

nou legislativou. Rovněž je připravována instalace nového parního kotle
pro spalování druhotného paliva vlastní
produkce. Vyrobená pára bude potom
sloužit k výrobě elektrické energie na
nové parní turbíně TG 3.
Závěrem
Je ale důležité si uvědomit, že ani
to nejlepší technické zařízení by nic
neznamenalo bez lidí, kteří ho provozují. Při uvádění do provozu se na
mnoha pracovních pozicích uplatnila
řada pracovníků, kteří se podíleli na
výstavbě zařízení, z nichž mnozí zde
potom našli své celoživotní zaměstnání. Jejich řady doplnili zaměstnanci,
kteří předtím s provozem energetiky
neměli často žádné zkušenosti, museli
se jezdit zaškolovat do cizích podniků s podobným zaměřením, ale přes

Komín je vysoký 160 m.

všechny počáteční potíže se podařilo
vytvořit stmelený kolektiv kvalifikovaných pracovníků. Není samozřejmě
možné všechny vyjmenovat, rád bych
ale vzpomněl především na ty, kteří stáli u zrodu provozu, měli jen málo anebo žádné zkušenosti, potýkali se přitom
s mnoha problémy, které se zákonitě
objevovaly, ale dokázali je postupně
řešit a vytvářet tak předpoklady, aby se
z energetiky stal spolehlivý i dynamicky se rozvíjející provoz. Že to vždy
nebylo jednoduché, není třeba připomínat. Relativně klidnější období se
střídala s vypjatými situacemi, kdy se
provoz zařízení dařilo udržet jen díky
obětavosti a vysokému pracovnímu
nasazení. Vysoké nároky kladlo především uvádění nových zařízení do provozu. Jak již bylo zmíněno, i v nejbližší

Strojovna teplárny.

Co se děje (nejen) v IT

S blížícím se koncem roku se stále častěji hovoří o datu
1. 1. 2014 a přechodu na nový informační systém SAP. Aby tato
změna mohla proběhnout, bylo potřeba provést řadu navazujících
kroků pro zvýšení funkčnosti, spolehlivosti a bezpečnosti technické infrastruktury. Protože se tyto změny dotknou více či méně
všech uživatelů, rád bych vám co možná nejjednodušeji popsal, co
nás k jednotlivým krokům vedlo, jaké jsou přínosy nového řešení
a jak se tyto změny projeví při práci běžného uživatele.
Nová serverovna. Vzhledem ke značnému stáří stávajících
serverů a nutnosti instalace řady nových aplikací, jsme se rozhodli vybudovat novou serverovnu, vybavenou moderními servery, diskovými poli a potřebnými aktivními prvky. Nasadili
jsme platformu virtualizace (na jednom serveru vytvořeno několik serverů virtuálních) a pokročilý systém zálohování pro ochranu vašich dat. Nyní probíhá migrace ze stávajících serverů na
virtuální (jednotlivé termíny jsou plánovány tak, aby co nejméně
omezovaly běžný provoz).
Výhody – díky nově pořízeným technologiím jsme schopni
minimalizovat riziko dlouhodobého výpadku některého ze systémů a minimalizovat riziko ztráty dat, aktivně spravovat a udržovat všechny systémy a aplikace.
Nová optická síť (OS). Projekt nové OS vycházel ze
dvou základních bezpečnostních požadavků – oddělit technologickou část řídících systémů výroby (zejména systémy
Honeywell) od části nevýrobní a změnit sériovou topologii sítě na rozložení do hvězdy, díky které bude při výpadku
části sítě její zbytek zcela funkční. Navíc pracujeme na tzv.
redundanci sítě, tj. aby při poškození některého z kabelů
bylo možné využít náhradní trasy a udržet tak síť v chodu.
Pro realizaci nové optiky jsme zvolili technologii zafukování
optických vláken do HDPE trubiček, která garantuje dlouhou
životnost, vysokou spolehlivost a díky možnosti dofukování dalších optických vláken také flexibilní rozšiřování sítě.
V současné fázi projektu nasazujeme do koncových bodů hvězdice nové aktivní prvky a postupně tyto body uvádíme do provozu.
Výhody – podstatné zvýšení rychlosti a propustnosti sítě, díky
redundanci (zdvojení) a nové topologii garance velké spolehlivosti a dostupnosti, zajištění vyšší bezpečnosti celého systému (vyspělý
management aktivních prvků, možnost vytváření virtuálních sítí atd.).
Nová služba Active Directory (AD). U nás ji znáte pod
pojmem „Dávat počítač do domény“. Pomocí AD může administrátor nastavovat politiku, hromadně provádět aktualizace či
instalace software na jednotlivých počítačích. Údaje o nastavení
jsou uloženy v centrální databázi.
Výhody – i přes často kritizovanou skutečnost, že po zavedení
AD se doba „nájezdu“ počítače po startu prodloužila (počítač si
bere informace o nastavení ze serveru), je tato služba velmi mocným nástrojem pro správce sítě, kterému umožňuje vhodným
nastavením přístupových práv, pravidelnou aktualizací software
a mnoha dalšími činnostmi udržovat síťové prostředky ve skvělé
kondici. Pro vás, uživatele, bude asi nejviditelnější změnou odstranění nutnosti zadávat heslo při vstupu
do každé aplikace /
programu. Jakmile se
jednou přihlásíte do
počítače, automaticky
budete mít přístupné
všechny aplikace, ke
kterým budete mít
oprávnění.
Nový
emailový
server. Po mnoha-

letém využívání emailového serveru
Kerio jsme se rozhodli přejít na platformu od firmy Microsoft – Exchange
server, která je převládající ve firmách
Agrofertu.
Výhody - tato změna nám přináší zlepšenou komunikaci s ostatními
firmami ve skupině, možnost sdílení
kontaktů, kalendářů, jednoduchý přístup pomocí mobilních zařízení atd.
Stávající systém Kerio neumožňoval
využít veškeré funkcionality Outlooku.
Produkty firmy Kerio Technologies jsme zcela neopustili, na
nově pořízený server jsme nainstalovali Firewall této společnosti, se kterým máme dobré, dlouholeté zkušenosti.
Nové tiskové řešení. Na základě rámcové smlouvy skupiny Agrofert s firmou Konica-Minolta, proběhne postupná výměna stávajících tiskáren a kopírovacích
strojů za zařízení této firmy. Tomu však bude předcházet detailní analýza s cílem zmapovat potřeby jednotlivých uživatelů
a navrhnout optimální počty a typy tiskáren a kopírek. Dojde
k částečné centralizaci tisku a redukci malých, provozně velmi drahých stolních tiskáren, které budou nahrazeny výkonnějšími, provozně výrazně levnějšími stroji. Cílem tohoto projektu je zavést
sledování tiskových nákladů, snížení tiskových nákladů a odstranění nepřehledného systému objednávání spotřebního materiálu
a servisních prací.

VALAŠSKÝ CHEMIK

budoucnosti nás čeká další rozšiřování
provozu a jeho úspěšná realizace bude
stát jistě mnoho úsilí.
Na závěr bychom rádi vzpomněli na
všechny, kteří svou pracovní kariéru
více či méně spojili s provozem energetika. Mnozí z nich už nejsou mezi
námi, jiní užívají zasloužený odpočinek. Všem beze zbytku patří uznání
i poděkování za dosažené výsledky.
Miroslav Semerád,
Ing. Vlastimil Horák
Vedoucí provozu od roku 1963
Ing. Ivan Moravčík
Ing. Karel Pekárek
Ing. Jiří Krejča
Ing. Pavel Pustějovský
Ing. Ivan Zámečník
Ing. Vlastimil Horák

Kompresorovna.

Antihavarijní výcvik provozu Doprava
Foto: Petr Menc

Dne 10. 9. 2013 proběhl v prostoru seřaďovacího kolejiště vlečky plánovaný antihavarijní výcvik. Simulovanou havarijní situaci vyvolala prasklina v plášti cisterny, která
vznikla jako následek vykolejení vagonu. Přivolaný hasičský záchranný sbor (HZS)
Dezy měl za úkol vzniklou prasklinu, ze které vytékal benzen, zajistit tak, aby mohlo dojít k následnému nakolejení vozu a odtažení na rampu benzolky. Nutno dodat,
že chlapi z HZS Dezy se úkolu zhostili výborně a díky protichemickým oblekům se
i řádně zapotili.
Petr Menc, vedoucí provozu Doprava

TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI
Fólie TEPEO v interiéru automobilů

Pracovníci firmy Benecke-Kaliko,
která je součástí koncernu Continental,
vyvinuli dva nové materiály pro interiér
automobilů. Pro model Alfa Romeo Mito
vyvinul tým designéra Detleva Klaczynskiho technologiii, která umožňuje
potisknout fólii TEPEO v proměnném
barevném odstínu – od černé až po červenou. Tato fólie se „zamlženým“ povrchem se používá k obložení přístrojového
panelu. Doposud byla nasazena pouze u
předváděcích vozidel, u modelu Mito je
poprvé použita v sérii – velmi působivě.
Další novinkou je povrchový mate-

riál TEPEO 2 Protect, který odolává
poškrábání. Vývojář Joseph Mani řekl:
„Použili jsme polymery, které se prostě při kontaktu se špičatými předměty
stáhnou.“ Elastický materiál po dotyku
například propisky nebo kovové hrany okamžitě povolí a následně se vrací
k původnímu tvaru. Navíc se na něj nanáší otěruvzdorný polyuretanový lak,
který odolává poškození působením čistících prostředků.
Také TEPEO 2 Protect se začal používat sériově, a to v novém modelu Opel
Adam, který je na trhu od ledna 2013.
TT 17/2013

Směsi na běžecké boty profesionálů
Výhody – snížení celkových nákladů na tisk v naší společnosti, pomocí nainstalovaného print serveru možnost správy a administrace tisku.
A tak by se dalo s výčtem „nových“ pokračovat: probíhající
projekt nového programu ISDL pro logistiku, nově vyvíjený program údržby, instalace nové aplikace pro analytické laboratoře
Labsystém CS, dvě nové počítačové učebny a v neposlední řadě
implementace nového ERP systému od společnosti SAP.
Všechny výše uvedené „novoty“ mají něco společného. Po
odeznění „porodních bolestí“, které znepříjemňují život většině
uživatelů, přijde nová kvalita ve formě moderního, bezpečného,
pružného a konkurenceschopného systému. Další společnou
vlastností je to, že všechny tyto akce nejsou jen výsledkem práce
IT oddělení, ale že se na nich podílí velmi široký okruh lidí, kteří
odvádějí obrovská kvanta dobré poctivé práce. A za to bych chtěl
vám všem poděkovat.
Vím, že ne každá změna má vždy bezproblémový průběh, ale
jsem přesvědčen, že to společně dáme a že vybudujeme systém,
za který se nebudeme muset stydět.
Díky vám.
Ing. Jaromír Pagáč
vedoucí oddělení IT

Již čtyři roky dodává Continental
výrobci sportovního zboží firmě Adidas gumové směsi, které propůjčují
běžecké i speciální tréninkové obuvi podstatně lepší přilnavost na všech
podkladech. Mnoho profesionálních
maratonců využívá tohoto technologického náskoku pro dosahování obzvláště
dobrých časů - to dokládají traťové rekordy
v Hannoveru a Tokiu 2013, v Londýně 2012
a světový rekord mužů v Berlíně v roce 2011.
Při maratonu v Hannoveru v roce
2013, který Continental podporoval jako
sponzor, zaběhl Jihoafričan Lusapho

April v nových botách „adizero adios
boost“ časem 2:08:32 nový traťový rekord, i když teplota přesahovala chvílemi únosnou míru.
Technologická spolupráce mezi firmami Adidas a Continental se v posledních letech kontinuálně rozšiřovala.
Dnes dostanete v obchodech přes 30
různých modelů maratónek a trekingových bot, které mají extrémně přilnavou
podrážku Continentalu. Větší přilnavost
umožňuje lepší kontakt s podkladem,
lepší přenos síly a tak rychlejší časy.
TT 17/2013

VÍTE, ŽE ......
bez nadsázky lze skotského inženýra Johna Logie Bairda označit za otce televize?
Technik, který by v srpnu oslavil 125. narozeniny, svou televizi poprvé veřejnosti představil v lednu 1926 a o dva roky později uskutečnil dálkový přenos z Londýna do New Yorku. S barevnou televizí pak experimentoval už na
konci 20. let a v roce 1944 představil první elektronickou barevnou obrazovku.
V roce 1946 ještě vyvinul stereoskopickou televizi, ale krátce nato zemřel.

DEZA A MY

5 strana

NAŠI JUBILANTI

V říjnu slaví životní jubileum:
Vávra Marcel
- energetika
Kliment Petr
- úsek pro správu
majetku, finance a ekonomiku
Hořanský Miroslav
- hospodářská
správa
Pavela Martin
- odbor výpočetní
techniky a informatiky
Jubilantům blahopřejeme.

PODĚKOVÁNÍ
V září odešel do důchodu:
Bill Mojmír
- fenoly a MTVCH
Vedení akciové společnosti Vám děkuje
za celoživotní práci a do dalších let
přeje hodně zdraví a osobní spokojenosti.

VÝSTUPY PRACOVNÍKŮ
Září 2013
Kohout Miloš
Krátká Dana

- dispečink
- laboratoře VH (MD)

JAK JSOU TU DLOUHO
Říjen 35 let
Pavlištík Vladimír - provozní laboratoře
1. a 3. provozu
Říjen 30 let
Čabla Lubomír		
- dehet
Smolík Jaroslav - fenoly a MTVCH
Říjen 25 let
Filipcová Alena
- provozní údržba
6. provozu
Hurský Mojmír - fenoly a MTVCH

VÍTÁME VÁS
V září 2013 nastoupili:
Dvořák Jakub
- ftalanhydrid
Papež Roman		
- dehet
Pavelka Karel		
- dehet
Šrámek Kamil
- ftalanhydrid
Vítáme vás v našem pracovním
kolektivu a přejeme vám hodně
pracovních úspěchů.

NAŠI NEJMENŠÍ
9. září se Petrovi a Marii Masaříkovým narodila dcera Lucie.
14. září se Jakubovi a Anetě Klimentovým narodila dcera Martina.
Rodičům blahopřejeme a oběma
holčičkám přejeme úspěšný start
do života.

INZERCE
PRONAJMU garáž za firmou Lukáš
za 500 Kč měsíčně, volná ihned.
Tel. 605 970 192.
PRODÁM bílou keramickou vaničku
Jika, rozměry: š 380 mm x v 200 mm
x h 560 mm. Cena 800 Kč.
Tel. 603 777 734.
PRODÁM cirkulárku na dřevo. Zašová 158, tel. 737 949 120.

OKÉNKO PRO NAŠE DŮCHODCE
BLAHOPŘEJEME
V říjnu slaví životní jubileum
tito důchodci:
Skýpala Rudolf		
- 80 let
Ing. Neuwirth František Ostrava
- 80 let
Velička Leopold Organik
- 80 let
Kubešová Marie		
- 75 let
Cibulec Stanislav		
- 75 let
Vala Jaroslav		
- 75 let
Rachůnková Marie
- 70 let
Erlebachová Eva		
- 65 let
Martinková Ludmila
- 65 let
Němečková Jitka Organik
- 65 let
Kadlec Miroslav Organik
- 65 let
Svitko Milan Organik
- 60 let
BOWLING
27. září se sešli důchoci na bowlingu,
kde proběhl turnaj. Nejvíce bodů naházel Stolař – 635, Peluha – 623, Heidler
– 593, u děvčat pak Sehnalová – 367,
Porubová – 362 a Onderková – 337.
Další setkání bude v pátek 25. října od
14 do 16 hodin, opět na Sokolské ulici.

PROSBA
Na srazu důchodců v Kelči došlo k výměně bundy (v kapse byly klíče).
Prosím toho, kdo ji omylem vyměnil,
ať volá 732 403 263 - pan Vrána.
VZPOMÍNKA
6. září zemřela paní Marie Hlaváčová
ve věku 71 let.
17. září zemřel pan Josef Šulák ve
věku 82 let.
18. září zemřela paní Ivona Rosíková
z Organiku ve věku 75 let.
26. září zemřel pan Jaroslav Willert
z Organiku ve věku 68 let.
Čest jejich památce.

Sociální odbor / Info

UPOZORNĚNÍ ZAMĚSTNANCŮM
Sociální odbor připravuje opět v souladu s ustanovením bodu I.14.7. Kolektivní smlouvy a. s. Deza seznam
jubilantů, kteří v roce 2014 dovrší 25
let celkové doby zaměstnání v pracovním poměru od prvního vstupu
do zaměstnání.
V této souvislosti proto vyzýváme zaměstnance a. s. Deza, kteří se domnívají,
že v příštím roce dovrší toto jubileum,

za současného splnění dalších podmínek
uvedené části kolektivní smlouvy, aby
se co nejdříve přihlásili na sociálním
odboru u paní Skýpalové, tel. 2704, aby
v případě neúplnosti dokladů potřebných k prokázání jubilea, mohli tyto
doklady doplnit a předložit co nejdříve.
Výzva se týká zejména zaměstnanců, kteří
budou v roce 2014 v a. s. Deza minimálně
5 let a měli dva a více zaměstnavatelů.

Odbory / Info

V Z O O S E C H O I N FO R M U J E
POHÁDKA
Sobota 9. listopadu v 16.00 hodin v KZ
- LIBOR JENÍK, RADOVAN
SNÍTIL - JAK SE HONZA DOSTAL
NA HRAD
Divadelní společnost Julie Jurištové
Praha.
Klasická pohádka s písničkami na motivy báchorek o českém Honzovi, který
tentokrát zvítězí nad chamtivým královským rádcem.
Cena 40 Kč/os.

ní komiku. Umí vytvořit zajímavou zápletku a najít vtipné rozuzlení, neobává
se ani jiného druhu pikantérie.
Hrají: Jiří Langmajer, David Suchařípa,
Kateřina Brožová/Kamila Špráchalová,
Kateřina Hrachovcová-Herčíková/Nela
Boudová, Eva Čížková, Martin Hruška/Zdeněk Vencl. Režie Petr Hruška.
Cena 100 Kč/os.
Přihlášky na všechny akce na odborech od 22. 10. 2013.

KONCERT
Středa 13. listopadu v 19.00 hodin
v KZ - PETROF PIANO TRIO
MARTINA SCHULMEISTEROVÁ
– klavír * JAN SCHULMEISTER –
housle * KAMIL ŽVAK – violoncello.
Cena 60 Kč/os.
DIVADLO
Sobota 30. listopadu v 19.00 hod.
v KZ - MARC CAMOLETTI - A DO
PYŽAM!
Agentura AP Prosper Praha.
Brilantní komedie, která si neklade
jiný cíl, než pobavit diváka. Kultivovaně oživuje neselhávající principy
francouzské bulvární frašky. Autor má
mimořádný cit pro vtip, situační a slov-

Pan Petr Kliment z úseku pro správu
majetku, finance a ekonomiku
oslavil 12. října padesáté narozeniny.
Blahopřejeme.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení DEZA, a. s. a všem bývalým
spolupracovníkům, přátelům a známým za projevy soustrasti, květinové dary
i účast na posledním rozloučení s naším drahým zesnulým panem Josefem Šulákem.
zarmoucená rodina

VOLNÝ ČAS
HVĚZDÁRNA
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
Pondělí až pátek v 19.00 hodin
(od 29. října v 18.00 hodin), v pondělí
28. října bude zavřeno - státní svátek.
Pozorování zajímavých objektů večerní
oblohy pomocí dalekohledu, především
Měsíce (ve druhé dekádě října), hvězd
a hvězdokup aj.
Vstupné: dospělí 40 Kč, mládež 30 Kč.

MUZEUM REGIONU VALAŠSKO

Stálé expozice:
Sklo a gobelíny - umělecké řemeslo
a průmysl ve Valašském Meziříčí.
Vůně kávy ve Valašském Meziříčí.
Jak se žilo na zámku - zámecké pokoje.
Hračky ze zámku a podzámčí.
Staré knihy vyprávějí.
Hasičská expozice.
Od úterý 15. října do neděle 27. října
- VÝSTAVA ŽIVÝCH HUB

Do neděle 3. listopadu
- PŘÍRODA NEZNÁ HRANIC
Fotografie dokumentující mezinárodní
projekt Příroda nezná hranic.
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.
Do 5. ledna 2014 - UMĚNÍ AUSTRALSKÝCH DOMORODCŮ
Tradiční malby na kůrách stromů a předměty denní potřeby australských domorodců.
Muzeum je otevřeno denně, mimo pondělí, od 9 do 17 hodin.
www.muzeumvalassko.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Úterý 29. října v 18 hodin
- MICHAL ŠTĚPÁNEK - GRUZIE BIJÍCÍ SRDCE KAVKAZU
Cestopisná beseda s promítáním.

K vidění řada vzácných i běžně rostoucích jedlých, nejedlých a jedovatých
druhů hub. Součástí výstavy fotografie Jiřího Nováka, který svým objektivem zachytil zajímavé druhy hub ve
Valašském Meziříčí a blízkém okolí.

ZÁKAZNICKÁ
PORADNA

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy
a Slezska (SOSMS) otevřelo v budově
Městského úřadu ve Valašském Meziříčí
(Zašovská 784, 3. patro, kancelář č. 321)
Spotřebitelskou poradnu.
Podnikatelům i občanům poskytuje informace o jejich právech a povinnostech
speciálně vyškolený pracovník.
Poradna je otevřena každou čtvrtou středu v měsící vždy od 13 do 17
hodin. Zájemci se pracovníků mohou
dotazovat telefonicky i osobně. Případné další informace lze získat na
telefonních číslech 606 382 280 nebo
571 674 520. Mimo poradenské dny
volejte od 10 do 17 hodin na telefon
608 722 582.

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ ORGANIK
Středa 30. října ve 14.00 hodin –
sál restaurace Selská krčma, náměstí
3. května Otrokovice (více informací VCH září 2013).
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Do čtvrtku 31. října
- MIRIAM KOCURKOVÁ – ROCHOVÁ - ZÁŘIVÉ SVĚTLO DUŠE
Plastické energetické obrazy - mix média koláže.

M-KLUB
Pátek 25. října ve 20.00 hodin
– M-KLUB PARTY – HOOFBEATS
Vstupné 90 Kč.
Sobota 26. října ve 20.00 hodin
– TICHONOV + KWOON (FRA)
+ NO DISTANCE PARADISE
Křest debutového alby místní skupiny
Tichonov. Vstupné 80 Kč.
Neděle 27. října ve 20.00 hodin
– ALKEHOL + BANK OF JOE (SK)
Vstupné 200 Kč.
Středa 31. října v 18.00 hodin
– SNOW FILM FEST 2013
Celovečerní pásmo špičkových filmů
o extrémním lyžování, zimním lezení,
snowboardingu, snow-kitingu a dalších
zimních radovánkách. Vstupné 80 Kč.
Pátek 1. listopadu ve 20.00 hodin
– M-KLUB PARTY: SHUKADENC
DJs: Elektronic Bitches (Brno).
Vstupné 30 Kč.
Sobota 2. listopadu v 19.00 hodin
– IMPROLIGA
Vstupné 100 Kč.

GALERIE KAPLE
Do čtvrtku 21. listopadu
– CHIEL KUIJL
Výstava nizozemského sochaře.

NÁMĚSTÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Pondělí 28. října
– OSLAVY VZNIKU ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY
9.00 hodin – zahraje Dechová hudba
města Valašské Meziříčí.
9.30 hodin – pietní akt u pamětní desky
T. G. M. na náměstí, u pomníku na Sokolské ulici a v parku Botanika.
Po ukončení programu začne Zborovský závod branné zdatnosti.
Pátek 1. listopadu v 17.00 hodin
– REJ MEZIŘÍČSKÝCH STRAŠIDEL
Průvod Valašským Meziříčím v maskách a s lampiony.

KOLA PRO AFRIKU

Roman Posolda z Kroměříže společně
se svým společníkem založil organizaci
Kola pro Afriku. Sbírají darovaná kola,
opravují je a posílají dětem do Gambie.
Chtějí jim tak usnadnit cestu ke vzdělání.
Kola jsou sbírána ve sběrných místech,
za rok a půl vzniklo dobrovolně, nezištně
na sto sběrných míst po celé rebublice.
Ve Valašském Meziříčí je sběrné místo na ulici Palackého 470.
Sběrný čas: po - pá 6.00 – 15.30 hodin.
Kontaktní osoba: Jakub Drábek, Lukáš
Kabeláč. Tel. 739 067 770.
http://www.kolaproafriku.cz

Úterý 5. listopadu v 18 hodin
– UČITELKOU V INDONÉSII
Postřehy a zážitky Lucie Holmanové.
www.mekvalmez.cz.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ
ŠKOLA ALFRÉDA RADOKA
Úterý 5. listopadu v 18 hodin
- VARHANNÍ VIRTUOS MAREK
KOZÁK (ČR).
Kostel Nanebevzetí Panny Marie.
www.zus-vm.cz
Pro zájemce připravena mykologická
poradna.
Čtvrtek 24. října v 17 hodin
- zámek Kinských
- DR. FRANTIŠEK NOVOSAD: PUTOVÁNÍ ÚDOLÍM ROLWALING
V HIMALAJI (NEPÁL)
Film o náročném přechodu českých vysokohorských turistů v roce 2012 doplněný slovem a fotografiemi účastníka
expedice.

V září ve dnech 11. - 15. uspořádala odborová organizace pro zaměstnance a jejich
rodinné příslušníky cyklistický zájezd do rakouských Korutan. Již tradičně dobrá
organizace, hezké počasí a nádherné přírodní scenérie se zasloužily o spokojenost
všech účastníků.

Poděkování
Děkuji touto cestou všem bývalým spolupracovníkům za projevenou účast
a podporu při posledním rozloučení s mým manželem Ing. Miroslavem Janíkem, CSc.
Nechť dlouho zůstane ve vašich vzpomínkách.
Emilie Janíková

6 strana

AGROFERT HOLDING

HRAČKY – KAM DÁL?

Fatra se právem pyšní nádhernými hračkami z dílny paní Niklové. Přesto si
kladla otázku, kam dál ve výrobě hraček. Na výběr byly tyto tři směry: rozšiřování retrokolekce, modernizace původních hraček a uvedení nových hraček na trh.
Rozšiřování retrokolekce
Tato varianta je sázkou na jistotu, a tak
k buvolovi, žirafě a slonovi postupně přibyla housenka, koník a prasátko. Je pravděpodobné, že se v budoucnosti dočkáme
„oživení“ dalších hraček Libuše Niklové,
které v dospělých vyvolávají silné emoce
a nostalgické vzpomínky, proto je rádi kupují i svým dětem. Je ale správné žít jen
z úspěšné minulosti? Nepřiblížili bychom
víc hračky Libuše Niklové dětem novým potiskem nebo upraveným tvarem?
Modernizace původních hraček
Pokus o realizaci druhé varianty se setkal
s důrazným nesouhlasem odborné veřejnosti, která považuje hračky Libuše Niklové
za designové ikony, které jakékoliv úpravy
jen devalvují. Naštěstí nezůstalo jen u kritiky. Pomocnou ruku nám podala kurátorka
a teoretička designu a umění Tereza BrutJan Čapek
hansová, která je autorkou
monografie Libuše Niklové. Doporučila nám přední české designery, které jsme oslovili
s žádostí o spolupráci na přípravě kolekce nových hraček a pustili
se tak do realizace varianty číslo tři.
Uvedení nových hraček na trh
Příležitosti vytvořit pro Fatru novou hračku a navázat na výjimečnou Libuši Niklovou, jejíž hračky jsou součástí sbírek světových
muzeí, se chopili Jan Čapek a Anička a Jerry Kozovi. MgA. Jan
Čapek a MgA. Anna Kozová vystudovali na Vysoké škole umělecko-průmyslové design výrobků, MgA. Jerry Koza architekturu. Pravidelně se umísťují v žebříčku nejlepších designérů roku v českých
i v mezinárodních soutěžích a jsou na designerském poli zavedenou
značkou. Všichni tři jsou také rodiči malých dětí a hračky pro děti
již navrhovali. Stejně jako nábytek, šperky, sklo, elektrospotřebiče,
lékařské přístroje. Dílo Libuše Niklové dobře znají a obdivují, takže
k návrhu nafukovací hračky přistoupili s velkou pokorou, ale zároveň s obrovským nadšením. S technologií výroby svařování se teprve seznamují. Jejich nápady by tedy zůstaly jen na papíře, kdyby se

jich neujala technoložka paní Hrbáčková, za což jí patří velký dík.
Prezentace na Designbloku
Naše nové hračky, stejně jako retrokolekci paní Niklové, bychom chtěli
představit na prestižním Designbloku,
přehlídce českého i světového designu,
který se koná od 7. do 13. 10. v Praze.
Kurátorkou expozice Fatry na Designbloku je Tereza Bruthansová.
Výrobu designových hraček nevnímáme jako snobismus, ale jako jedinou
možnou cestu, jak uspět na trhu, zahlceném levnou čínskou produkcí, které
cenově nemůžeme konkurovat. Chceme se lišit, a to kvalitou a designem.
Nabídnout lidem hračky, které mají
v sobě vtip a nápad. I když z ekonomického pohledu se může zdát výroba hraček ve Fatře zanedbatelná, z pohledu
image firmy má velký význam. Ostatní
výrobní segmenty se sice mohou pyšnit masovou produkcí a významnými
ekonomickými přínosy, ale jen hračky
výjimečnou krásou.
Olga Vyčánková, Fatra, a. s.

Jan Čapek, Jerry Koza
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Celé Česko čte dětem a Agrofert je u toho

Vzpomenete si
někdy na dobu,
kdy vám rodiče
předčítali oblíbené
pohádky
a dětské knížky
a nedokážete si
vůbec představit, že by vám tyhle neopakovatelné zážitky dokázaly nahradit
počítače, televize nebo rádio? Podobně
možná uvažovala i Eva Katrušáková,
která v roce 2006 založila neziskovou
organizaci „Celé Česko čte dětem“
a již šestým rokem organizuje kampaň
v celé České republice.

Na rok 2013 se stal Agrofert hlavním
partnerem neziskové organizace „Celé
Česko čte dětem“. V průběhu letošního
roku se tak podílí na řadě prospěšných
aktivit, které podporují lásku ke čtení,
literatuře a v neposlední řadě se zaměřují na rodinu jako celek.
Celostátní akce Týden čtení dětem
Propagátoři akce „Týden čtení dětem“ chtějí širokou veřejnost přesvědčit o tom, že čteme-li každý den dítěti
pro radost, vychováváme z něj samostatně uvažujícího člověka, podporujeme jeho představivost, schopnost
rozvíjet své kulturní a etické cítění
a poradit si rozumem, nikoliv silou.
Slavnostního zahájení 3. týdne čtení
dětem se osobně zúčastnil také předseda představenstva Agrofertu Andrej
Babiš, který zde převzal cenu dětské
radosti a ocenění sponzora této obecně
prospěšné organizace. Akce se uskutečnila 30. 5. 2013 v Městské knihovně
v Praze a kromě malých čtenářů a jejich
rodičů se na ní objevila řada známých
osobností, významných hostů a nechyběli ani zástupci vedení města Prahy.

Pestrým programem provázel oblíbený
český herec Lukáš Hejlík a vybrané
úryvky z knížek dětem předčítal například Jiří Lábus nebo Michal Malátný.
Během slavnostního zahájení se za přítomnosti Pavla Kožíška také kouzlilo
a hudební program zpestřila například
Iveta Blanarovičová.
Čtení pomáhá ve školkách, školách i v nemocnicích
Obecně prospěšná společnost „Celé
Česko čte dětem“ má na celý rok připravenou pestrou škálu aktivit a snaží
se navazovat spolupráci s mnoha dalšími organizacemi. V dnešní době tráví děti většinu svého času ve školách
a školkách, a proto je nutné nezapomínat na čtení ani v těchto výchovných
a vzdělávacích organizacích. Programy
„Klub školek, které čtou“ a „ Klub škol,
které čtou“ se snaží zavádět do partnerských mateřských školek a základních
škol pravidelná 20minutová předčítání,
zvát do nich rodiče, prarodiče, skauty,
zástupce zajímavých povolání apod.,
aby dětem nahlas předčítali. Oslovené
školky si pochvalují také projekt „Babička a dědeček do školky“, v rámci
kterého do vybraných mateřských škol
dochází senioři v pohádkových kostýmech a předčítají dětem pohádky.
Čtení dětem v nemocnicích
Celé Česko čte dětem ovšem nezapomíná ani na děti, které jsou nuceny
trávit svůj čas v nemocnicích. Společně s dobrovolníky z řad studentů
a pracujících pořádá pravidelná čtení
na dětských odděleních v nemocnicích
v celé České republice a zpříjemňuje pobyt malým pacientům. „Kromě
toho, že děti léčíme, učíme je základním sociálním návykům jako je čištění zubů, mytí si rukou po toaletě nebo
před jídlem a podobně,“ říká Bc. Angelika Remová, vrchní sestra Kliniky
dětské neurologie. „Děti to, co se zde
naučily, vyžadují i po návratu domů.
Myslím, že podobné to bude i se čtením. Dětem se návštěvy dobrovolníků,
kteří jim předčítají, moc líbí, nechtějí je
pustit pryč, žadoní o přídavky. Věřím
tomu, že mnoho dětí si bude chtít tyto
příjemné okamžiky zopakovat i s rodiči
a že se čtení vrátí alespoň do některých
rodin.“
Redakce

Biopaliva Čechům jídlo neberou
– potvrzeno čísly

Klišé, že biopaliva produkovaná v České republice zabírají plochu pro pěstování potravin, není pravdivé. Na tiskové konferenci to dokázali zástupci Českého
sdružení pro biomasu a Sdružení pro výrobu bionafty. Naopak se díky číslům
ukazuje, že již za rok – po zrušení „Zelené nafty“, mohou biopaliva významně přispět k omezení skokového zvýšení cen potravin, které dnes Ministerstvo
zemědělství předpokládá. Navíc již dnes přináší do státního rozpočtu stovky
milionů korun.
Politici v celé Evropě dnes používají
vděčné klišé, že biopaliva 1. generace zabírají místo potravinám, čímž je
zdražují. Při bližším pohledu na situaci
v České republice však dojdeme k závěru, že zemědělské půdy máme dostatek,
aby stačila na stoprocentní potravinovou bezpečnost a ještě k tomu nabídla
přibližně 1 milion hektarů pro pěstování
biopaliv. „Zajímavým zjištěním je navíc
fakt, že pravděpodobně díky biopaliDíky jednoduchým počtům se můvům se v letošním roce stane české zežeme následně dobrat k překvapujícím
mědělství energeticky soběstačné – spozávěrům. Daňová podpora pro FAME
třebuje se v něm stejně velké množství
(B100), SMN 30 (B30) a E85 v roce
energie, jaké se v něm vyrobí,“ vypočí2011 totiž byla celkem 1,068 milital výkonný ředitel Sdružení pro výrobu
ard Kč. Pokud tuto částku porovnáme
bionafty Petr Jevič.
s tou, která ukazuje přínos zaměstnanců
Obdobná situace je i v ostatních zedo státního rozpočtu, vychází nám, že
mích střední Evropy. „Pod tíhou těchto
v Česku vyrobená biopaliva ztrátová neargumentů již začíná couvat i Evropská
jsou – naopak díky nim stát vybere 0,55 –
komise, která ještě v loňském roce při0,7 miliardy Kč čistého příjmu. „Zkrátka
šla s tím, že výrobu 1. generace biopaliv
biopaliva nejenže nezabírají plochu pro
omezí jen na 5 % a podpoří moderní
potraviny, ale navíc státu pomáhají plnit
biopaliva z odpadů. Ta však v Evropě
rozpočet. Česká republika na produkci
chybí, a proto nyní irské předsednictví
E85, SMN 30 a B100 rozhodně netratí.
navrhuje toto omezení pro konvenční
Naopak,“ doplnil Jevič.
biopaliva zrušit,“ informoval o nejnoDíky bionaftě bude možno zabrávějším vývoji na evropském legislativnit výraznému vzrůstu cen potravin
ním poli ředitel CZ Biom Jiří Trnka.
Již v roce 2014 skončí podpora takBiopaliva státu vydělávají
zvané Zelené nafty. Zemědělci tak přiZ čísel je zřejmé také to, že výrojdou o možnost využít vratky spotřební
ba biopaliv přináší socioekonomická
daně na naftu. Tím se zvedne cena za
pozitiva. S výrobou MEŘO – FAME
litr o přibližně 3,50 Kč (oproti roku
a bioethanolu je spojeno přibližně 7 100
2012, kdy byla vratka ještě vyšší dopracovních míst, z čehož 6 450 spadá
konce o více jak 6,50 Kč).
pod zemědělskou výrobu. „Zajímavá
„Použití B100 přináší zemědělcům
jsou v této souvislosti čísla přínosu do
možnost, toto skokové zvýšení nákladů
státní pokladny. Jeden pracovník poalespoň částečně zredukovat. Místo
hybující se v biopalivářském sektoru
27 korun za konvenční naftu by platili
do ní přinese za rok 225 až 250 tisíc
jen 23 korun za bionaftu. To je výrazkorun (platba sociálního a zdravotníná úspora čtyř korun na litr. Ta může
ho pojištění a zdanění přepočtených
pomoci zabránit výraznému vzrůstu
příjmů). To vše znamená celkový přícen potravin,“ vysvětlil Karel Hennos 1,7 – 1,85 miliardy Kč za rok,“ vydrych ze společnosti PREOL.
počítal pozitiva pro “státní kasu“ Jevič.
Karel Hendrych, PREOL, a. s.

