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VALAŠSKÝ CHEMIK
ROK 2014 U HASIČŮ
Co dělali hasiči během loňského
roku.
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NABÍDKA PRO DĚTI
NA LETNÍ PRÁZDNINY
Pobyt u moře v Chorvatsku.
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Hlavní téma / DEZA

ANKETA
Sledoval/a jste ZOH?
Komu jste fandil/a?
Michal
Masařík,
závodní
stravování

Olympijské hry sleduji hodně. Jelikož
hraji hokej, tak byl pro mě nejvíce sledovaným sportem na olympiádě. Ale
sledoval jsem všechny české sportovce,
hlavně biatlon a Marťu Sáblíkovou.
Mgr. Vanda
Trusinová,
výzkum
a vývoj

Olympijské hry jsou u nás vždy velkou
událostí, sleduje je celá rodina. Já jsem
se letos nejvíc dívala na snowboardcross, slopestyle, biatlon a hokej a samozřejmě jsem fandila našim olympionikům. Jsem velmi hrdá na tu spoustu
medailí, které sportovci pro Česko vybojovali.
Ing. Matyáš
Makusík,
IT oddělení

ZOH jsem si užil více než jsem si mohl
přát. Jelikož jsem téměř celý jejich
průběh promarodil, tak byly můj denní
chléb.
Jako vlastenec jsem držel pěsti všem
českým sportovcům. Nejzajímavějším
závodem pro mě byla smíšená štafeta
v biatlonu na 2×6 + 2×7,5 km, ve které
náš tým vybojoval stříbrné medaile.
Mgr. Alois
Žilinský,
výzkum
a vývoj

Olympijské hry jsem sledoval v rámci
možností volného času. Užíval jsem
si to, byl to pro mě největší sportovní
svátek. Samozřejmě jsem fandil našim
a každá jejich medaile mi udělala velkou radost.

Deza Valachiarun 2014 nabídne víc než běh

Tisková zpráva 02/2014
V sobotu 31. května 2014 v prostoru před hlavní bránou společnosti DEZA budou probíhat běžecké závody pro celou rodinu
s názvem DEZA Valachiarun 2014. Na své si přijdou nejen příznivci aktivního běhání. Organizátoři připravili také spoustu
doprovodných akcí.
„Registraci na běžecké závody jsme na stránkách www.valachiarun.cz spustili na začátku února. Okamžitě po spuštění se začalo hlásit mnoho zájemců.
K dnešnímu dni máme již téměř 200 závodníků na hlavní 10km běh. Velký
zájem je také o ostatní běhy“, řekl jeden z organizátorů Libor Čada.
DEZA Valachiarun 2014 není ale jen o běhání. Velký prostor bude věnován
i společenské části tak, aby si každý návštěvník přišel na své. Opět budou
připraveny prodejní stánky se sportovním a doplňkovým vybavením. Pro zájemce bude k dispozici běžecká laboratoř.
„Současně chceme s dětmi oslavit i jejich svátek. Proto pro ně chystáme
řadu zajímavých atrakcí. Vedle tradičního skákacího hradu pro nejmenší budou nachystány dovednostní a vědomostní soutěže pro starší děti. Proběhne
také oblíbené malování na obličej“, upřesnil vizi organizátorů Jaroslav Obermajer. V prostorách hasičského záchranného sboru bude možné zhlédnout hasičskou a záchrannou techniku. I zde si přijdou na své děti.
Specifika chemické výroby lákají mnoho občanů. Proto organizátoři opět
připravili prohlídky výrobního areálu s odborným výkladem.
Deza je nejen velký výrobní podnik. Je i organickou součástí regionu. Cítí
společenskou zodpovědnost vůči svému okolí. „Výtěžek ze startovného na
Desítku okolo
komína věnujeme rovným dílem mateřským
školkám v nejbližším
okolí
chemičky“, uvedl Jaroslav Obermajer. Navíc vybranou částku zdvojnásobí Nadace Agrofert. „Jsem ráda, že se můžeme připojit k této akci a
Nadace tím udělá radost dětem ve Valašském Meziříčí“, dodala
ředitelka Nadace Agrofert Zuzana Tornikidis. Každého z účastníků hlavního běhu tak bude hřát pocit, že přispěli na dobrou
věc.
Jaroslav Obermajer a Libor Čada
za organizátory DEZA Valachiarun 2014

Bezpečnost práce /

DEN S VÝROBNÍM
ŘEDITELEM PETREM
KOMRSKOU
Jak se zpracovává drůbež
– fotoreportáž.
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AKTUALIT Y
Ministr Brabec ve Valašském Meziříčí
Dne 6. března proběhlo v Deze setkání zástupců nevládních ekologických
organizací a občanských sdružení
z našeho regionu s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem. Celá
dvouhodinová diskuze se nesla ve velmi konstruktivním duchu. Byla projednávána jak širší celorepubliková témata, tak vliv Dezy na životní prostředí.

Začátek astronomického jara
Slunce vstupuje do znamení Berana dne
20. března 2014 v 17 hodin 57 minut
SEČ (středoevropského času). Nastává
jarní rovnodennost, na severní polokouli
začíná astronomické jaro. V okamžiku
jarní rovnodennosti Slunce prochází nebeským rovníkem (přechází z jižní polokoule na polokouli severní), den i noc
jsou stejně dlouhé. S přibývající dobou
se délka dne – kdy je Slunce nad obzorem – postupně prodlužuje a noc zkracuje, a to až do letního slunovratu.

Zaměstnanci

Dubnové prověrky bezpečnosti práce

Na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je
měsíc duben v DEZA, a. s. vyhlášen „MĚSÍCEM BEZPEČNOSTI PRÁCE“.
Účelem příkazu GŘ je naplnění požadavku ZP
č. 262/2006 - § 108 odst. 5). Zaměstnavatel je povinen
organizovat nejméně jednou v roce prověrky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele v dohodě s odborovou organizací nebo
zástupcem zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, prověrkou zjištěné nedostatky odstraňovat
a potřebná opatření investičního charakteru plánovat a zahrnovat do kolektivních smluv.
V zájmu úspěšného provedení prověrek a v souvislosti
s tím, se ukládá všem odborným ředitelům a všem vedoucím
jednotlivých hospodářských středisek:
- V průběhu měsíce dubna 2014 zajistit provedení prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech podřízených pracovištích DEZA, a. s.
- Prověrky provedou dílčí komise, které jmenuje příslušný
vedoucí hospodářského střediska.
Prověrky budou zaměřeny zejména na:
* Stavební objekty.
* Dopravní komunikace.
* Průmyslové rozvody, potrubní systémy.
* Dopravní prostředky.
* Elektrická zařízení, budovy.
* Vyhrazená technická zařízení.
* Kontrolu správnosti značení dle NV č. 11/2002 Sb.
* Kontrolu emisí fyzikálních a chemických škodlivin
na pracovištích a jejich provozních úniků.
* Pracovní dobu a přestávky v práci.
* Úroveň péče o bezpečnost a ochranu zdraví pracovníků.
* Dodržování zákazu práce přesčas na rizikových pracovištích
a v kontrolovaných pásmech.

* Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků.
* Pravidelné převlékání pracovních oděvů, jejich čištění a praní.
* Kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů
a jiných návykových látek.
* Poskytování ochranných nápojů dle NV č. 361/2007 Sb.,
zajištění pitné vody apod.
* Kontrolu vybavenosti lékárniček předepsanými léčivy dle
příslušných směrnic.
* Aktualizace osnov školení BOZP II. stupně na jednotlivých
střediscích.
* Aktualizace vnitřních havarijních plánů a vnitřních předpisů
BOZP (pracovní instrukce, „Analýza rizik“, DOPV,
bezpečnostní předpis).
Na závěr prověrek zpracuje každá dílčí prověrková komise souhrnnou zprávu, ve které vyhodnotí průběh a výsledky prověrky.
Zpracovanou zprávu předložit na oddělení bezpečnosti
a hygieny práce v termínu do 30. dubna 2014.
Zprávu je nutné dodat v písemné formě a elektronické zaslat vyplněné tabulky. Oddělení řízení systémů ISO (bezpečnostní technik) zpracuje zprávy jednotlivých dílčích
prověrkových komisí a zajistí vypracování návrhu souhrnné
podnikové zprávy, kterou předloží k projednání podnikové
komisi do 31. května 2014.
Předseda podnikové komise předloží souhrnnou zprávu
projednanou v podnikové komisi DEZA, a. s. a podnikové
radě v termínu do 20. června 2014.
Josef Kubáň
osoba odborně způsobilá v BOZP

Světový den vody ve společnosti
Vodovody a kanalizace Vsetín
Oslavy Světového dne vody (22. března) si připomene společnost Vodovody a kanalizace Vsetín Dnem otevřených dveří. Ten se bude konat v sobotu
22. března 2014 v deset hodin na vybraných provozech organizace.
Den otevřených dveří pro veřejnost pořádá společnost Vodovody a kanalizace
Vsetín v sobotu 22. března 2014. Začátek prohlídky s odborným výkladem
začíná v 10 hodin. Exkurze proběhne na
čistírně odpadních vod Vsetín, Valašské
Meziříčí a Zubří. Veřejnost si bude moci
prohlédnout i areál úpravny vody v Karolince a Rožnově pod Radhoštěm.
Světový den vody byl určen na 22. březen, a to od roku 1993. Spojené národy
tento den navrhly v roce 1992 v rámci
Agendy 21 na jednání UNCED v Rio de
Janeiru, v Brazílii. Důvodem je skutečnost, že na světě více jak miliarda lidí
trpí nedostatkem pitné vody.
Ing. Renata Votrubová,
MÚ Valašské Meziříčí

Podrobné informace o způsobu provedení prověrek,
o dokumentaci, o zajištění požadovaných podmínek, jmenování komisí a zpracování výsledků veřejných prověrek
najdete na SEIDu.

Letní čas v České republice
V roce 2014 se v České republice zavádí letní čas, a to v neděli 30. března,
kdy se ve 2 hodiny středoevropského
času (SEČ) posune časový údaj na
třetí hodinu středoevropského letního
času (SELČ). Noc bude tedy o jednu
hodinu kratší.

UDÁLOSTI
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Mladý chemik zná jména celostátních finalistů

Celostátní finále soutěže Hledáme
nejlepšího Mladého chemika ČR,
které pořádá Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice ve
spolupráci se Svazem chemického
průmyslu ČR, zná jména postupujících. Čtyřicet nejúspěšnějších žáků
ze všech zúčastněných regionů změří
své síly v boji o titul mistra republiky.
Soutěž je určena žákům devátých
tříd základních škol a její oblastní kola
probíhala od října loňského roku v osmi
pořadatelských centrech. Skládala se
z testování teoretických znalostí a z vypracování praktické úlohy v laboratoři.
Míra účasti v druhém kole, jež pořádaly střední odborné školy v příslušných
regionech, rozhodla o počtu postupujících do celostátního finále. Nejvíce
finalistů získala SPŠCH Pardubice,
kterou bude reprezentovat sedm soutěžících. Po pěti finalistech připadlo
MSŠCH Praha, SOŠTZ Lovosice,
SPŠ Hranice, SPŠCH Brno a SOŠG
Ostrava. Čtyři zástupce vyšle SŠLCH
Olomouc a ISŠ-COP Valašské Meziříčí. „V letošním roce jsme navýšili
počet celostátních finalistů z původních třiceti na čtyřicet žáků. Jednak
z toho důvodu, abychom umožnili
menším regionům početnější zastoupení ve finále, a jednak proto, že soutěž
nabírá na popularitě a účast v základních kolech rapidně stoupla,“ vysvětluje
Ladislav Novák, ředitel Svazu chemického průmyslu ČR, který je generálním partnerem celostátního finále.

Vrcholné klání mladých chemiků se uskuteční 4. června 2014
v prostorách Fakulty
chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Stejně jako v loňském
roce bude i letos sestávat z teoretického testu
a praktické části v laboratoři. „Při tvorbě
soutěžních úloh bereme
v potaz rámcový učební
plán základních škol, takže finalisté by
neměli být otázkami zaskočeni. Všem
učitelům navíc rozešleme tematické
okruhy, aby se žáci na finále mohli
připravit,“ přibližuje Petr Kalenda,
proděkan pro pedagogiku pořádající
FChT Univerzity Pardubice. Účastníci
celostátního finále však nebudou jen
soutěžit. Čeká je den jako vystřižený ze
života běžného vysokoškoláka. „Soutěžící si budou moci nejen prohlédnout fakultu, ale i poobědvat v menze
nebo přespat na kolejích. Na jeden den
se stanou našimi studenty se vším, co
k tomu patří. Někteří z nich si navíc
jako cenu odnesou i příslib stipendia
v případě, že se k nám po maturitě vrátí,“ doplňuje profesor Kalenda.
Slavnostní vyhlášení výsledků
a předání cen proběhne v rámci finálového dne přímo na fakultě. „Již
během oblastních kol si žáci odnesli
velmi nadstandardní ceny, za což patří poděkování firmám a společnostem,
které soutěž v regionech podporují.
Ve stejném duchu chceme pokračovat
i v celostátním finále. Kromě notebooku, iPadu nebo dotykových telefonů
máme připraveny i další atraktivní
ceny,“ prozrazuje Gabriela Čebišová
z agentury Czech marketing, která klání organizuje.
Soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR je největším
oborovým projektem svého druhu.
V letošním roce se jí zúčastnilo téměř
8 000 žáků devátých tříd. „S potěšením
musím konstatovat, že zájem o chemii
u mladé generace stoupá. Chemie tak
opět získává renomé perspektivního
oboru, který je schopen nabídnout nejen kvalitní vzdělání, ale také jistotu

dobrého pracovního uplatnění,“ uzavírá ředitel SCHP ČR Ladislav Novák.
Více informací na
www.mladychemikcr.cz
Poděkování partnerům
Pořadatel celostátního finále:
Fakulta
chemicko-technologická
Univerzity Pardubice
Generální partner:
Svaz chemického průmyslu ČR
Marketingový partner:
Czech marketing, s.r.o.
Mediální partneři:
5+2 dny, Deník, Český rozhlas Pardubice, Radio Haná, Televize Přerov
s.r.o., Chrudimka.cz, Life4us.cz
Pořadatelé regionálních kol:
Střední průmyslová škola chemická
v Pardubicích, Masarykova střední
škola chemická Praha, Střední odborná
škola technická a zahradnická Lovosice, Střední průmyslová škola v Hranicích, Střední škola logistiky a chemie
Olomouc, Střední průmyslová škola
chemická Brno, Střední průmyslová
škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium Ostrava, Integrovaná střední škola - Centrum odborné
přípravy Valašské Meziříčí
Partneři regionálních kol:
Fakulta
chemicko-technologická
Univerzity Pardubice, Pardubický
kraj, Synthesia, a. s., Lučební závody
Draslovka a. s. Kolín, PRECHEZA
a. s., Lovochemie, a. s., PREOL, a. s.,
Spolchemie, a. s., Unipetrol, a. s.,Teva
Czech Industries s.r.o., Glanzstoff – Bohemia s.r.o., Flexfill s.r.o., Gumotex,
a. s., Zentiva Praha, BorsodChem
MCHZ, s.r.o., DEZA, a. s., Fatra, a. s.,
CS CABOT, spol. s r. o., Ústecký kraj,
Zlínský kraj, BAYER s.r.o., Odborový
svaz ECHO, Cerea, a. s., Komerční banka, Alfredo catering, Radka spol. s.r.o.
Pardubice, LONZA BIOTEC s.r.o.,
Vodní zdroje Chrudim, spol. s r.o., VWR,
s. r.o., CHEMAGAZÍN, s.r.o., Lach-Ner
s.r.o., Výzkumný ústav organických
syntéz a. s., EXPLOSIA, a. s., ZO OS
Echo Synthesia, Statutární město Pardubice, Dopravní podnik města Pardubic,
a. s., KAVALIERGLASS, a. s.

Pan Miroslav Schwager z provozu
naftalen oslaví 19. března padesáté
narozeniny. Blahopřejeme.
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Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA
vyjde v úterý 15. dubna 2014
uzávěrka bude 3. dubna 2014

V rámci plnění KS uspořádal sociální odbor ve dnech 28. 2. – 6. 3. 2014 lyžařský
výcvik pro děti zaměstnanců a lyžařský zájezd pro rodiče v italské Santa Catarině
poblíž Bormia. Děti se pilně učily lyžovat pod vedením oblíbeného instruktora Aleše
Navrátila. Poslední den změřily své síly ve slalomu a ve sjezdu.

TOULAVÝ NÁPRSTEK
Odbor klubu českých turistů pořádá v sobotu 5. dubna 21. ročník
VÝSTUPU NA MALOU LHOTU OKOLÍM VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ
A 1. LETOŠNÍ VYCHÁZKU „ZA TOULAVÝM NÁPRSTKEM“.
(Akce pro rodiče s dětmi).
Start je samostatný, trasa a způsob
dopravy individuální.
Cíl je v restauraci Pod dubem na
Malé Lhotě v době od 11 do 14 hodin.
Možnost občerstvení.
Odbor KČT při TJ Valašské Meziříčí zve širokou veřejnost, především
děti a mládež na procházku jarní
přírodou.

VALAŠSKÝ CHEMIK

Rok 2013 u hasičů

Rok 2013 byl z hlediska požární
ochrany, dalo by se říci, v normálu.
Pokud se týká požárů a technické pomoci jednalo se o čtyři případy, sanitní
vůz vyjel ke 3 případům, planých poplachů bylo 37.
V měsíci květnu se uskutečnilo námětové cvičení na provozu naftalen za
účasti jednotky z Valašského Meziříčí.
Během tohoto dne proběhl útvarový
den za účasti celého hasičského sboru,
zkoušky ze znalostí ve funkci strojník,
školili jsme se ve výškové technice
a naši hasiči byli prověřeni z fyzické přípravy (běh na 100 m, výstup do 3 podlaží cvičné věže a požární útok).
V červnu jsme se aktivně zúčastnili
pomoci v rámci povodní v Čechách,
konkrétně v chemičce v Lovosicích.
Zajišťovali jsme v rámci dne otevřených dveří prohlídku areálu hasičského
záchranného sboru a zdravotní službu
během sportovně společenské akce Valachiarun aneb Desítka okolo komína.

V rámci údržby požární techniky
opravujeme, na co naše síly stačí, ať už
se jedná o různé opravy požárních vozidel, přípravu na STK apod.
Rovněž udržujeme stabilní hasicí zařízení (nátěry, drobné opravy), pravidelně zkoušíme EPS.
O požárním sportu toho bylo v loňském roce napsáno celkem dost. Úspěchy Josefa Paláta v disciplíně TFA,
tradiční účast Aleše Navrátila včetně
účasti na Světových hasičských hrách
a v neposlední řadě snaha při nácviku
a posléze dobré výsledky naší nové generace (F. Kunovský, T. Foukal) jsou
příslibem, že tento trend bude pokračovat i v letošním roce.
Základ byl položen při letošní „divné“ zimě, kdy bylo možno netradičně
trénovat i venku.
Závěrem bychom chtěli vyjádřit naději, že letošní rok bude úspěšný i v naší
oblasti a bude přínosem pro celou naši
společnost.
Hasiči

TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI

Zateplovací systémy se bez plastů neobejdou

Jak je možné pasivně řídit spotřebu
energie v budovách? Jak můžeme prostřednictvím dobrého výběru stavebních
materiálů docílit přesnou úroveň spotřeby energie budovy? Jak zabránit teplotním ztrátám? To byly hlavní otázky,
kterým se věnovali odborníci z chemické
společnosti BASF a prof. Ing. Anton Puškár, PhD., vedoucí katedry konstrukce
pozemních staveb, v průběhu odborného
semináře v Bratislavě za bohaté účasti
stavebních projektantů a architektů.
Množství tepla potřebného na vytápění budovy je ovlivněno tím, kolik tepla
unikne jejím pláštěm, čili přes stěny,
okna, střechu či podlahu. Okna představují největší podíl úniku tepla, a to až
53 % (stěny 34 %, střechy 8 %, vnitřní
konstrukce 5 %). Jak bojovat poti těmto
velkým tepelným ztrátám? Teplotní manažment budov zabezpečuje řízení spotřeby energie prostřednictvím průmyslového
nasazení stavebních materiálů. Chemická
společnost BASF je průkopníkem v této
oblasti a nabízí široké portfolio výrobníků,
jejichž použití dokáže být velmi efektivní,
hlavně při šetření nákladů.
Tepelné izolanty z minerální vlny
nebo polystyrenu
Zateplovací systémy musí být efektivnější a ekonomičtější. Růst cen zemního
plynu za posledních 15 roků (1996-2011)
představoval více jako 80 % a tento stoupající trend stále pokračuje. Se zvyšující
se cenou energie stoupá i přidaná hodnota systému MultiTherm NEO, resp. šedého polystyrenu z Neoprenu.
Zateplovací systém s tepelným izolantem z minerální vlny anebo z polystyrenu
je v současnosti nejefektivnější cesta ke
snížení spotřeby tepla na vytápění (šetření nákladů na vytápění od 25 do 40 %),
ochraně fasády před nepříznivými povětrnostními vlivy (zatékání za panely, degradace panelových dílů), získání novodobého a estetického vzhledu (revitalitace
sídlišť a obytných zón – zvýšení atraktivnosti), k získání tepelné pohody v zimě
i v létě akumulace tepla v obvodovém
plášti, pasivní klimatizace) a v neposlední
řadě k ekologickému přístupu k naší planetě (snižování prodikce CO2 do ovzduší).
MultiTherm NEO od BASF představuje zateplení budoucnosti. Díky
přidanému grafitu do expandovaného
polystyrenu je schopný snížit průchodnost tepelného záření. Grafitové částice
fungují na principu pohlcování a vyzařování tepelného elekromagnetického
záření zpět do prostoru, čímž znemožňují
přechod tepla zářením z interiéru do exteréru cca o 1/3 v porovnání s klasickým
EPS. ,,Mezi výhody tohoto systému patří

nízký součinitel tepelné vodivosti lambda = 0,03 l Wm-IK-l, o cca 20 % lepší
tepelně izolační vlastnosti v porovnání
s ostatnímy systémy dostupnými na trhu
a lepší zpracovatelnost systému“, řekl
Jozef Horváth, výrobní manažer BASF
Slovensko. Při zkouškách materiálů na
vybrané slovenské škole v Lietavskej
Lúčke (obnova realizovaná v roce 2010)
byly výsledky vysoce pozitivní a v jiném
aspektu – po sanaci tohoto objektu (kromě MultiTherm NEO, byly využity i další
materiály patentované BASF, jako Elastopor H, Elastocoat a Styrodur C) došlo
k úspoře spotřeby plynu o 75 % oproti
výchozímu stavu (2006: 284 370 kWh/a,
2010: 71 000 kWh/a).
Hydroizolace bez spádového potěru
Zateplování balkonového systému nepatří mezi priority projektantů, ale vzhledem na nebezpečí vzniku tepelných mostů právě v těchto oblastech je důležité mu
taktéž věnovat pozornost. Společnost
BASF přináší řešení v podobě speciální
hydroizolace PCI Pecilastic U bez nutnosti spádového potěru. Nižší zatížení při
vynášení materiálu i při aplikaci s materiálem, nižší zatížení konstrukce z důvodu vynechávání spádového potěru, nižší
výška skladby při vstupu do interiéru
(možné lepší zateplení) představují výhody tohoto systémového řešení BASF.
Na semináři se prezentovaly i další
možnosti izolace exteriérů a interiérů,
například prostřednictvím stříkací pěny
Elastospray. Jedná se o polyuretanový
materiál s nejnižší tepelnou vodivostí,
zabezpečuje dlouhodobou stálost izolačních vlastností, nabízí prevenci vůči teplotním ztrátám, jednoduchou a rychlou
aplikaci a vodotěsnost.
TT 15/2012

OPOP TROPHY

Od pátku 21. do úterý 25. března
bude v Tenisové hale TK DEZA (Kouty 26) probíhat Tenisový turnaj žen
s dotací 30 000 Kč. Vstup zdarma.
Generálním partnerem akce je OPOP,
spol. s. r.o. Valašské Meziříčí.

DEZA A MY
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NAŠI JUBILANTI
V březnu slaví životní jubileum:
Schwager Miroslav
- naftalen
Pernický Stanislav		
- dehet
Jubilantům blahopřejeme.

PODĚKOVÁNÍ
V únoru odešli do důchodu:
Vejmelková Jiřina
- odbor výzkumu
Karola Vladimír
- provozní údržba
1. – 3. provozu
Vedení akciové společnosti vám děkuje
za celoživotní práci a do dalších let přeje
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

VÝSTUPY PRACOVNÍKŮ
Únor
Babinec Břetislav		
- dehet
Černotová Soňa - závodní stravování (MD)
Ing. Holešovský Petr - železniční doprava
Jakubíček Josef - výrobna esterů Organik

JAK JSOU TU DLOUHO
Březen 25 let
Ing. Kalousek Bohuslav

- dehet

VÍTÁME VÁS
V únoru nastoupili:
Havlíček Petr		
- fenoly
Škařupa Radim		
- HZS
Rafajová Petra
- laboratoř Organik
Vítáme vás v našem pracovním
kolektivu a přejeme vám hodně
pracovních úspěchů.

INZERCE
PRODÁM panel. byt 2+kk v centru
VM, volný ihned. Tel. 725 611 521.
PRODÁM řadovou garáž u autocentra
Lukáš v Bynině. Tel. 737 115 972.
PRODÁM brusle in line FILA, vel.
UK 8 (EU 42), kolečka 80 mm, 3x používané, pův. cena 2 500 Kč, nyní 1 800 Kč.
Tel. 603 777 734.
PRODÁM tašku na ntb 15,2 zn. CELLY, v. 40 cm, š. 32 cm, hl. 7 cm, max.
délka popruhu 120 cm. Zipová kapsa na
klopě a ze zadní strany, uvnitř 2 velké
přihrádky a krytá zipová kapsa s výstupy na sluchátka. Nepoužívaná, pův. cena
850 Kč, nyní 600 Kč. Tel. 603 777 734.

OKÉNKO PRO NAŠE DŮCHODCE
BLAHOPŘEJEME
V březnu slaví životní jubileum tito
důchodci:
Krmelová Zdeňka		
- 85 let
Sedláček Ladislav		
- 85 let
Holinec Rudolf Ostrava
- 80 let
Stalmach Ladislav		
- 75 let
Absolon Eduard Organik
- 75 let
Škrhlová Margita 		
- 70 let
Jiříčková Jiřina		
- 70 let
Barabáš Josef		
- 70 let
Pavlica Pavel		
- 65 let
Kubín Miloslav		
- 65 let
Kubín Zdeněk		
- 65 let
Číhal Milan		
- 65 let
VÝLET DO OSTRAVY
Náš klub důchodců (VM) pořádá ve
čtvrtek 27. března výlet vlakem do Ostravy. Pojedeme do oblasti Dolních Vítkovic na prohlídku vysokých pecí - národní kulturní památky. Sejdeme se na
vlakovém nádraží ve Valašském Meziříčí v 6.50 hodin. Vstupné bude hrazeno
z fondu, rovněž bude poskytnut příspěvek na cestu 50 Kč. Začátek dvouhodinové prohlídky je stanovený na
10 hodin. Po ukončení prohlídky bude
vlastní program – procházka nebo nákup v obchodním centru Karolina, atd.
Zájemci o tento výlet se mohou hlásit
na tel. 776 141 082.
Za výbor klubu důchodců zve
Mirek Hlavatý.
BOWLING
Dne 24. 2. proběhlo první měření sil
v tomto roce v bowlingu. Zúčastnilo se
14 mužů a 2 ženy. Výsledky po odehrání
4 kol: Krupa Antonín 507 bodů, Heidler
Pavel 495 bodů, Urbanovský Ladislav
470 bodů, Sehnalová Zdeňka 400 bodů a
Vykopalová Anička 358 bodů. Slabší den
měl Rosťa Stolař se svými 443 body. Na
další bowlingové klání v pátek 28. března ve 14 hodin zve Jaroslav Goláň.
TURISTIKA
Vypadá to tak, že už to zima vzdala
a můžeme vyrazit do přírody. Začneme
tentokrát výškově nenáročnou vycházkou z Lázů zpět přes Oznici do VM, nebo
na Troják (případně pro náročné Hošťálkovou) a autobusem domů. Pojedeme ve
čtvrtek 3. dubna z autobusového nádraží ve Valašském Meziříčí v 10.30 hodin.
Na turisty se těší výbor KD.

Poděkování
Děkuji tímto za vzpomínku na zesnulého pana Vladimíra Hýžu a za
květinové dary.
Emilie Hýžová
Sociální odbor / Info

NABÍDKA PRO ZAMĚSTNANCE
DVA VÍKENDOVÉ
REHABILITAČNÍ POBYTY
Velký Meder (Čalovo) a Rájecké Teplice (nově).
Sociální odbor opět zajistil osvědčené víkendové rehabilitační pobyty na Slovensku
- ve Velkém Mederu a v Rájeckých Teplicích pro zaměstnance a rodinné příslušníky
(manžel, manželka, druh, družka).
Termín: 25. 4. – 27. 4. 2014 (pá – ne) –
stejný pro oba víkendové pobyty.
Cena: zaměstnanec 1 800 Kč, rodinný
příslušník 2 200 Kč, odboráři + rodinní
příslušníci mínus 150 Kč. V ceně je zahrnuta: doprava autobusem * 2x ubytování
ve dvoulůžkových pokojích * polopenze *
vstup do bazénu * pobytová taxa * pojištění léčebných výloh.
Zájemci hlaste se na sociálním odboru
od 18. 3. - 31. 3. 2014 u paní Skýpalové na
tel. 2704. Dle kritérii budou vybráni účastníci a seznam bude vyvěšen 2. 4. 2014.
Storno zájezdu je po platbě v hlavní pokladně možné jen ze závažných důvodů
(nemoc).
Platba v hlavní pokladně do 11. 4. 2014.

Foto Bohumír Sotorník
NABÍDKA PRO DĚTI NA LETNÍ
PRÁZDNINY
Sociální odbor zajistil pro děti zaměstnanců letní pobyt u moře.
Kemp Živogošće Dole – 7 nocí (10denní
pobyt).
Kemp se nachází 25 km od městečka Makarska v borovicovém a olivovém porostu
s jemnou oblázkovou pláží s pozvolným
vstupem do moře. Letovisko je umístěno

v mořské zátočině, na úpatí pohoří Biokovo s nejvyšší horou Chorvatska – Sveti Jure. V lokalitě je příjemné podnebí,
neboť toto území je chráněno před větry
z vnitrozemí a nabízí vysoký počet hodin
slunečního svitu.
Termín: 15. 8. - 24. 8. 2014.
Cena: 2 800 Kč.
Ubytování: Celodřevěné, dvouplášťové
chatky, rozměr 6,5 x 7 m.
V chatce 3x třílůžkové pokoje (jedna z postelí je přistýlka), minikuchyňka. Sociální
zařízení společné v kempu!
Strava: plná penze včetně pitného režimu
(pobyt začíná polední svačinkou a končí
obědem + balíček na cestu).
Doprava: klimatizovaný bus, odjezd
z Valašského Meziříčí.
Cena zahrnuje: plnou penzi (kontinentální snídaně v kempu, oběd a večeře
v restauraci vzdálené 10 minut) * dopravu
busem * 7x ubytování * pobytovou taxu *
služby delegáta * pojištění CK * cest. pojištění * dva výlety (výlet do muzea mušlí
+ lodní výlet se stravou).
Přihlášky si vyzvedněte na sociálním
odboru u paní Skýpalové (tel. 2704)
a odevzdejte, prosím, zpět do 30. 4. 2014.
Doporučený věk dítěte je 9 až 15 let.
V případě potřeby doplnění kapacity se
může zúčastnit rodič i s menšími dětmi.
Pobyt musí být zaplacen do 31. 5. 2014
v hlavní pokladně. V případě zrušení
pobytu ze zdravotních důvodů je nutné
doložit lékařské potvrzení, poté je možné
vrátit účastnický poplatek.

KUŽELKY
Dne 28. 2. se opět sešli důchodci
v kuželně na zimním stadionu v počtu
14 hráčů a pětice kybiců, kteří tomu ani
nerozumí, například Franta Wünsch
a jemu podobní. Hráči se nenechali
rozhodit a hráli jako proficí. Vítězem se
překvapivě stal Mirek Mojžíšek, následoval Rosťa Stolař a třetí místo obsadil
Pavel Heidler. Musíme si přiznat, že
tentokrát chyběli velci hráči jako Tonda Krupa, Laďa Hojgr. Snad se příště
dostaví, a to v pátek 11. dubna od 14
hodin. Tímto zvu na další, už čtvrté,
setkání v kuželně.
Mirek Hlavatý
SETKÁNÍ DŮCHODCŮ ORGANIK
Vedení DEZA, a. s., výbor klubu
důchodců a ZO OS ECHO DEZA, a. s.
provoz Organik Otrokovice vás srdečně zvou ve středu 23. dubna ve
14.00 hodin NA JARNÍ SETKÁNÍ
S DŮCHODCI v otrokovické restauraci „Selská krčma“ – sál, náměstí
3. května, Otrokovice.

Na programu je vystoupení zástupců
DEZA, a. s., provozu Organik Otrokovice a hostů. Hlavní beseda bude na
téma: 80 let vzniku průmyslové chemie v Otrokovicích.
V zábavném programu bude občerstvení, tombola, volná zábava. S sebou si
přineste dobrou náladu a příspěvky do
tomboly.
Závaznou účast potvrďte do 16. dubna paní Smolíkové, tel. 577 926 428
nebo panu Tichému, tel. 577 938 200.
KULTURA
Klub důchodců zajišťuje vstupenky
na „Talk show Šíp + Náhlovský“, které
uvádí KZ Valašské Meziříčí ve čtvrtek
24. dubna v 19 hodin. Cena pro člena
KD je 150 Kč, pro rodinné příslušníky
300 Kč.Vstupenky si můžete zakoupit
u paní Pokorné, tel. 732 972 943.
ZNOJMO
Ve dnech 21. - 22. 5. připravuje klub
důchodců dvoudenní zájezd do Znojma
a jeho okolí. Noc stravíme na Vranovské přehradě. Bližší informace o dění
zájezdu budou uvedeny v příštím čísle
Chemika. Cena zájedu, tj. autobus, ubytování se snídaní a vstupy na památky
je stanovena na 750 Kč pro člena klubu
a 1 050 Kč pro rodinného příslušníka.
Zájemci o tento zájezd se mohou hlásit
od 22. 4. na adrese: Miroslav Hlavatý,
Sokolska 1088, tel. 776 141 082.

VALAŠSKÝ CHEMIK
Odbory / Info

V Z O O S E C H O I N FO R M U J E
TATRY PL – SK
Termín: 21. 5. – 25. 5. 2014 (středa až neděle).
1. den: Odjezd z Valašského Meziříčí
v 6.00 hodin. Prohlídka Oravského hradu včetně kaple sv. Michala. Po prohlídce
odjezd do PL. Turistická trasa: Kuźnice
(1025 m) - Boczań (1208 m) - Przełęcz
między Kopami (1499 m) - Schronisko
Murowaniec (1500 m) - Przełęcz między
Kopami - po Kuźnice přes dolinu Jaworzynka. Doba chůze cca 4 hodiny. Příjezd do
Białka Tatrzańska, ubytování, večeře.
2. den: Po snídani odjezd k lanovce, výjezd lanovkou na Kasprowy Wierch – celodenní túra (dle povětrnostních podmínek
a fyzických možností si budete moci zvolit
jednu ze dvou tras). Odpoledne prohlídka
města Zakopane. Příjezd do hotelu, večeře.
3. den: Po snídani odjezd do SK. Příjezd do Slovenského ráje, trasa Podlesok
- Kláštorisko (symbolický hřbitov) - Tomášovský výhľad – Čingov. Odpoledne
prohlídka Spišského hradu. Odjezd do Tatranských Matliarov, ubytování, večeře.
4. den: Po snídani pro zájemce výjezd
lanovkou na Lomnický štít. V poledne
bude na výběr z několika doporučených
tras. Odpoledne příjezd do hotelu, večeře.
5. den: Po snídani odjed do Starého
Smokovce. Výjezd pozemní lanovkou na
Hrebienok. Turistická trasa: Hrebienok Bilíková chata - vodopády Studeného potoka - Rainerova chata - Zamkovského chata
- Rainerova chata – Hrebienok. Pozemní lanovkou zpět do Starého Smokovce, odjezd
směr ČR. Odpoledne zastávka ve vesničce
Vlkolínec. Příjezd do Valašského Meziříčí
v podvečerních hodinách.

Ubytování:
V PL bude ubytování v Białka Tatrzańska
v PENSJONAT POD KOTELNICĄ.
Dvoulůžkové pokoje, WiFi, televize, vlastní sociální zařízení. Hotel má své wellness.
V ceně hotelu je ubytování, polopenze, wellness a internet. V PL budete moci navštívit
nově otevřené termální koupaliště „Terma
Białka“ vzdálené od hotelu 5 minut chůze.
V SK budeme ubytováni v Hotelu *** SOREA Hutník I. v Tatranských Matliaroch,
Vysoké Tatry. Dvoulůžkové pokoje, WiFi,
televize, vlastní sociální zařízení. Hotel má
své wellness a bazén. V ceně hotelu je ubytování, polopenze, wellness, bazén a internet.
Cena: V ceně zájezdu je doprava, ubytování s polopenzí, pojištění, vstupy do
Oravského a Spišského hradu, vstupy do
národních parků, pozemní lanovka na
Hrebienok, lanovka na Kasprowy Wierch
a vstup do vesnice Vlkolínec. V ceně není
zahrnuta lanovka na Lomnický štít.
Odborář 5 300 Kč, rodinný příslušník odboráře 5 700 Kč, zaměstnanec neodborář
5 800 Kč, rodinný příslušník zaměstnance
neodboráře 6 200 Kč.

PIVOVARY
Termín: 20. 6. – 22. 6. 2014 (pátek až neděle)
1. den: Odjezd z Valašského Meziříčí
v 6.00 hodin. Nástupní místa: 5.30 hodin autobusové nádraží, 5.45 hodin - parkoviště DEZA.V dopoledních hodinách příjezd
do pivovaru filmových Postřižin v Dalešicích. První okruh expozice Rakousko-uherského pivovarnictví. Druhý okruh expozice novodobého pivovarnictví (prohlídka
v ceně zájezdu). Posezení v pivovarské restauraci s možnou ochutnávkou Májového
ležáku a oběda (není v ceně zájezdu). Odjezd do Želivu. V Želivu prohlídka prostor
místního kláštera. Prohlídka klášterního
pivovaru s ochutnávkou piva (prohlídka
kláštera, pivovaru s ochutnávkou v ceně).
Odjezd do Chlumu u Třeboně, ubytování,
večeře (večeře je v ceně zájezdu). Ve 20.30
hodin odjezd do Třeboně, od 21.00 hodin
noční prohlídka Třeboňského pivovaru
REGENT. Po prohlídce možná noční procházka Třeboní.
2. den: Po snídani odjezd do Českých Budějovic. Prohlídka BudweiserBudvar s degustací piva (vše v ceně zájezdu). Odjezd
do Plzně s možnou zastávkou v Slunce
– seno – Hoštice (Evika a Miluna v ceně
zájezdu nejsou). Odpoledne prohlídka pivovaru PilsnerUrquell. V plzeňském pivovaru budou dva prohlídkové okruhy. První
okruh - expozice pivovarnictví v českých
zemích. Druhý okruh - moderní výroby
plzeňského piva (v ceně zájezdu). Po prohlídce bude večeře v pivovarské restauraci
NA SPILCE (v ceně zájezdu). Večeře bude
trvat 90 minut. Během této doby si můžete
sami načepovat pivo, co vám bude hrdlo ráčit. Budou podávána pečená masa a chléb.
Nealkoholické nápoje, káva, dezerty, přílohy v ceně večeře nejsou. Po večeři odjezd
na ubytování.
3. den: Po snídani odjezd do obce Karlštejn. Prohlídka hradu Karlštejn v ceně zájezdu. Odjezd domů.
Ubytování: Ubytováni budeme v nově rekonstruovaných ubytovnách, kde vždy dvě
bytové buňky mají společné sociální zařízení se sprchou. Ručníky budou připraveny
na pokojích.
Cena: V ceně zájezdu je doprava, ubytování, polopenze, vstupenky do pivovarů a na
Karlštejn (viz výše v textu).
Odborář 3 400 Kč, rodinný příslušník odboráře 3 800 Kč, zaměstnanec neodborář
3 900 Kč, rodinný příslušník zaměstnance
neodoráře 4 300 Kč.
DINOPARK
Zájezd pro rodiče s dětmi v sobotu 3. května do Vyškovského DinoParku. Odjezd
v 8 hodin z autobusového nádraží ve Valašském Meziříčí.
Cena pro dospělou osobu je 100 Kč, pro
děti od 3 do 15 let je 50 Kč, děti do 3 let
zdarma. www.dinopark.cz
********
Na zájezd do Tater se můžete přihlásit nejpozději do 11. 4. 2014. Výběr bude zveřejněn 14. 4. 2014.
Na zájezd do pivovarů se můžete přihlásit
nejpozději do 28. 4. 2014. Výběr bude zveřejněn 30. 4. 2014.
Na zájezd do DinoParku se můžete přihlásit do 11. 4. 2014. Výběr bude zveřejněn
14. 4. 2014.
Ti z Vás, kteří jste se nahlásili do předběžných seznamů, prosím, kontaktujte nás
a potvrďte svoji přihlášku. Kontaktovat nás
můžete na tel. 2192; email: odbory@deza.cz
nebo osobně v kanceláři odborů.

VOLNÝ ČAS
HVĚZDÁRNA
ASTRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
Pondělí až pátek v 19.00 hodin.
Pozorování zajímavých objektů večerní
oblohy pomocí dalekohledu, především
Jupiteru, hvězd, hvězdokup aj.
Středa 19. března v 18.00 hodin - ARABSKÁ ASTRONOMIE (8. až 15. století).
Odborný pracovník hvězdárny Mgr. Radek
Kraus přednáší o přínosu středověké arabské astronomie pro vývoj přírodních věd.
Doplněno počítačovou prezentací s bohatým obrazovým materiálem.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Březen - měsíc čtenářů
- KURZ RYCHLOČTENÍ V KNIHOVNĚ
Přijďte do knihovny a vyzkoušejte on-line
kurz rychlého čtení.
Čtvrtek 20. března v 17 hodin - BÍLÁ
MASAJKA - LITERATURA NA FILMOVÉM PLÁTNĚ
Film režisérky Hermine Huntgeburth (Das
Trio) podle stejnojmenného bestselleru Corinne Hofmann.
Úterý 25. března v 18 hodin - TOMÁŠ
KUBEŠ - STŘEDNÍ AMERIKA – LEGENDY I SOUČASNOST
Putování po Americe povede z Nikaraguy do
Hondurasu a Guatemaly. Beseda s dataprojekcí.
www.mekvalmez.cz

NÁMĚSTÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Pátek 11. dubna
– KVĚTINOVÝ JARMARK
MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
Do neděle 29. června - CHLÉB ZA BŘICHEM NECHODÍ ANEB JAK SE BŘICHO K CHLEBU DOSTANE
Výstava představí význam a symboliku
chleba, který člověka doprovází už po staletí. Doplněno o lektorský program.
Od neděle 30. března do neděle 27. dubna - VELIKONOCE V MUZEU
Tradiční velikonoční výstava. Doplněno
o lektorský program.
Čtvrtek 20. března 10 – 12 hodin a 15
– 17 hodin - UČÍME SE PÉCT KVÁSKOVÝ CHLÉB
Objednávky předem na e-mail: janatkacikova@seznam.cz, cena 80 Kč.
Čtvrtek 27. března od 17 hodin - CO
VÍME A NEVÍME O MEDVĚDECH
Povídání spojené s promítáním o životě
medvědů i problémech, které tvrdě zasahují jejich populaci u nás i na Slovensku.
Přednáší Ing. František Šulgan.
Neděle 30. března od 14 hodin - VÍTÁNÍ
JARA V MUZEU
Hravé odpoledne pro děti i dospělé.

KZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
S-KLUB
Pátek a sobota 21. a 22. března - SETKÁNÍ DIVADEL - MALÉ JEVIŠTNÍ
FORMY 2014
Soutěž amatérských divadel o postup na
celostátní přehlídky. mjf.kzvalmez.cz.
Čtvrtek 27. března v 19.00 hodin - Fjodor Michajlovič Dostojevskij - NĚŽNÁ
JE NOC
Divadelní spolek Kašpar Praha.
Vstupné 250 Kč.
Středa 2. dubna v 19.00 hodin
- GABRIELA DEMETEROVÁ
A LUDĚK ŠABAKA
Koncert. Vstupné 250 Kč.
Pátek 11. dubna v 19.00 hodin - JAN
VÁCHAL - PANÍ FANTOMASOVÁ SE
ZLOBÍ aneb ZLOČIN V MUZEU ČERSTVÉHO UMĚNÍ
Divadelní spolek NOVÁ SNAHA Jarcová
představí ztřeštěnou krimikomedii.
Vstupné 60 Kč.
www.facebook.com/dsnovasnaha
Sobota 12. dubna v 16.00 hodin - Rudolf
Čechura, Jiří Šalamoun - MAXIPES FÍK

Velepsinu s Ájou nastudovalo divadlo Petra Bezruče z Ostravy.

AGROFERT
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Den s výrobním ředitelem PETREM KOMRSKOU

Jaké to je být zodpovědný za výrobu v podniku s největší produkcí kuřecího masa v Česku? Podle 38letého
Petra Komrsky někdy docela hektické
– seznam objednávek má několik tisíc
řádek, bránou podniku projedou desítky nákladních vozů denně. Podnik
Vodňanská drůbež Modřice denně
zpracuje 130 tisíc kuřat, za měsíc je to
více než 3 000 tun chlazené či mražené
drůbeže a polotovarů, dále osm set tun
uzenin.
Přípravou na řízení takového kolosu
s pěti sty zaměstnanci bylo pro Petra
Komrsku studium oboru technologie
potravin na Mendelově univerzitě. Absolvoval také postgraduální studium
a je tak skutečným odborníkem na zpracování potravin a modřický závod patří
k největším a nejmodernějším u nás,
pod značkou Vodňanské kuře dodává
denně na trh maso a masné výrobky
nejvyšší kvality. Petr Komrska má na
starosti kromě časového sledu objednávek kontrolu funkce automatických
linek, řízení lidí, koordinaci a plánování výroby, ale také uzenářskou výrobu
nebo nákupy surovin.

7.00 Na dalším stanovišti je nezbytné
ohlídat účinnost omračovače. Pokud je
nefunkční, dojde k okamžitému zastavení linky, porážet drůbež bez omráčení je
zakázané.

10.30 Klíčovým faktorem pro další zpracování je kontrola účinnosti chladícího
zařízení. Teploměr ukazuje pod čtyři
stupně, vše je tedy v pořádku.

11.00 Pracovníci na jedné z moderních
linek provádějí drezuru, tedy zafixují
nohy bez použití gumiček. Výstupem je
kuře balené na tácku, ke koupi je nejen
v chladících pultech supermarketů.
8.00 Senzorické hodnocení produkce
masné výroby předchozího dne. Jednoduše řečeno Petr Komrska ochutná, co
jeho lidé den předtím vyrobili. Prémiovým výrobkem jsou Originál české párky
s osmdesáti procenty kuřecího masa.

8.30 V prostorách sloužících k napaření
a škubání je třeba zkontrolovat a zajistit
optimální nastavení škubačů, ale především teploty napařování na 52,5 stupně
Celsia. Z těchto prostor putují kuřata
zbavená peří.

6.30 V horkém létě transportní kontejnery profukují silné větráky, aby se kuřata nepřehřívala. Zde Petr Komrska
a státní veterinární dozor pohledem
zkontroluje zdravotní stav kuřat. Zdravé
oko značí zdravé zvíře.

9.00 V prostorách kuchárny dojde
k vykuchání drůbeže. Poté se prověřuje
účinnost kuchacího automatu a následně linka přemísťuje kuřata do tunelu. Za
hodinu a půl dojde ke zchlazení z 39 oC
na požadované 4 oC.

Top hnojivo + top rozmetadlo
START KAMPANĚ

O synergiích a spolupráci v rámci koncernu AGROFERT bychom mohli vydat
minimálně knihu, přesto se stále objevují nové zajímavé projekty. Jeden takový vznikl v zemědělském sektoru spoluprací dodavatele hnojiv a zemědělské techniky.
Na jedné straně špičkové rozmetadlo Amazone ZA-TS, na straně druhé TOP hnojivo
ENSIN z produkce Duslo Šala. Cílem marketingového projektu je společná propagace
a podpora prodeje těchto produktů zahrnující nejen informační kampaň, v rámci které
vznikl v této chvíli unikátní prospekt, ale také celá řada podpůrných akcí působících na
obě skupiny potenciálních uživatelů. Nezbytnou součástí je i oboustranné proškolení
dealerské sítě. V Pardubicích na Velké zemědělské oficiálně tento projekt odstartoval –
poprvé v ČR se představilo rozmetadlo ZA-TS, a to hned „naostro“ v rámci připravené
„fertilizers show“, na které se významnou měrou podílela také lovosická Lovochemie.
Návštěvníci tak mohli nejen získat komplexní znalosti o problematice aplikace hnojiv,
ale především v praxi vidět test kvality rozmetání na pracovní šířku 48 m! Především
děti si pak jednoduchým a názorným způsobem mohly vyzkoušet vliv fyzikálních
vlastností hnojiv na kvalitu jejich aplikace.
Vizitka produktů:
ENSIN® - jedinečné dusíkato-sirné hnojivo (26N+13S), které díky obsahu inhibitorů
nitrifikace zajišťuje vyrovnanou výživu dusíkem po dobu až 10 týdnů. Svými vlastnostmi přináší nejen úsporu času a nákladů na
aplikaci, lepší využití aplikovaných živin, ale
také je šetrnější k životnímu prostředí.
AMAZONE ZA-TS – špičkové rozmetadlo, které překonává hranici 50 metrů
v pracovním záběru, s vysokým pracovním výkonem a precizní aplikací minerálních
hnojiv. Toto rozmetadlo umí dávat velké dávky a je nabito spoustou užitečných vychytávek, které šetří čas i peníze.
Radek Košál, AGROFERT, a. s., Martin Novák, AGROTEC, a. s.

Společnost Výkrm Třebíč otevřela
v Chropyni novou líheň kuřat

11.30 Kontrolu nastavení porcovací linky provádí Petr Komrska s mistrovou
výroby. Správná konfigurace je klíčová
pro dosažení maximální výtěžnosti.

6.00 Práce výrobního ředitele závodu
Vodňanská drůbež Modřice začíná ráno
na váze příjmu živé drůbeže. Po zvážení
každé svozové soupravy pokračují vozy
do prostor, kde vyčkají přibližně dvacet
minut, aby se drůbež zklidnila.

VALAŠSKÝ CHEMIK

12.00 Pracoviště, kde se kontroluje to
nejhodnotnější – kuřecí prsní řízky. Účinnost automatických zařízení není 100%,
chyby proto napravují lidské ruce.

13.00 Hotovo. Zabalené kuřecí prsní řízky můžou po kontrole masa, obalu a etikety k zákazníkům. V tuto chvíli prošlo
kuře od nakládky cca dvaceti páry rukou
a nejméně pěti automatickými okruhy.

Jednu z nejmodernějších líhní kuřat v Evropě otevřela v Chropyni na Kroměřížsku společnost Výkrm Třebíč, která je součástí koncernu AGROFERT. Slavnostního otevření se zúčastnil také pan Andrej Babiš.

Líheň má produkční kapacitu až 40 milionů kuřat ročně. Kuřata jsou určena
k následnému výkrmu a zpracování v dalších společnostech koncernu Agrofert. Investice do výstavby a vybavení nového objektu dosáhla hodnoty 250 milionů Kč.
Nový provoz vytvoří 25 nových pracovních míst pro místní obyvatele. Na Chropyni
padla volba mimo jiné z důvodu vhodné logistické polohy v rámci České republiky
a blízkosti na Slovensko, kam je určena část produkce z chropyňské líhně.
Vejce do líhně bude dodávat společnost Schrom Frams, člen koncernu AGROFERT. Půjde zhruba o 40 % objemu produkce. Zbylých 60 % bude líheň nakupovat od firem mimo koncern AGROFERT. Vylíhnutá kuřata budou následně odvážena na farmy společností Výkrm
Třebíč, Výkrm Tagrea, Vodňanské
kuře a Hyza farma (Slovensko),
které se zabývají výkrmem kuřat.
Kuřata pocházejí výhradně
z českých chovů
Kapacita líhně kuřat pokryje
podstatnou část spotřeby společnosti Vodňanská drůbež, která zpracovává výhradně kuřata z českých
chovů a nedováží žádná kuřata ze
zahraničí. Nedávno Vodňanská drůbež přišla s inovativním projektem
Kuře s rodokmenem. Každé kuře
má na obalu své „rodné číslo“. Zákazník po zadání tohoto čísla může
na webových stránkách www.kuresrodokmenem.cz dohledat původ kuřete – z které české farmy kuře pochází, čím
bylo krmeno a kdy bylo poraženo. Nová líheň v Chropyni splňuje nejpřísnější
podmínky pro provoz, ať už jde o hygienické, či ekologické normy. Podnik nebude pro obyvatele města znamenat ani žádné výrazné zvýšení dopravní zátěže.
Karel Hanzelka, AGROFERT, a. s.

Vzor nového auditu? I šéfkuchař Zdeněk Pohlreich
Přijdou do firmy, zjistí její problémy
a místo toho, aby je jen sepsali, navrhnou zlepšení a pomohou je uvést
do provozu. Tak vypadá nová podoba
interního auditu. Nese název Interní
audit 2.0.

Přijde do neznámého prostředí (často nechtěný), provede přesnou diagnostiku, poukáže na problémy a najde
konečné řešení. To jsou praktiky českého šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha, který „léčí“ restaurační byznys v pořadu
Ano, šéfe! A nejen to. Podle partnera
společnosti EY Josefa Severy je právě Pohlreich ztělesněním novodobého
auditora. Auditora, který má projít revoluční změnou a ukázat firmám, jak
mají řešit problémy a vyhledat nejlepší
řešení. „Interní audit se propadává čím
dál tím hlouběji v organizační struktuře. Stává se z něj ‚mrtvá‘ kontrola,
která nikoho nezajímá,“ poukázal na
hlavní problém dneška na úterní konferenci Interní audit 2.0 v Bratislavě
Josef Severa. Změnu má přinést právě
audit 2.0.
Interní audit se aktivně podílí na
zásadních firemních rozhodnutích
Zavřít část výroby, nebo investovat?
Takovouto otázku před časem řešil
podnik Duslo. „Interní audit nakonec
ukázal, že je lepší investovat do výroby
organických látek. Díky němu ji nakonec nezavřeli,“ říká o nečekané pomoci
předsedkyně dozorčí rady Dusla Elena

Trenčanská. Intenzivní přístup pod názvem Interní audit 2.0, který namísto
odhalování chyb hledal cestu, jak využít skrytý potenciál podniku v koncernu AGROFERT, tak zažil úspěch.
Dosavadní přístup k internímu auditu
dnes v mnohých případech dusí kreativitu a potenciál společnosti. „Auditoři
jsou zvyklí nás kontrolovat a říkat, co
je špatně a co dobře,“ uvedl partner
společnosti Plain Management Michal
Kurfirst. Podle něj by se měli auditoři
spíš zaměřit na odhalování skrytých
možností společnosti a pomáhat je
rozvíjet. Právě to má zajistit nový přístup k internímu auditu pod označením
verze 2.0. V praxi to znamená, že auditoři přestanou být pasivními výrobci
„zpráv do šuplíku“ a začnou aktivně
spolupracovat na změnách ve společnosti, které navrhují a které mohou
firmě pomoci. „Tady se otevírá otázka
převzetí zodpovědnosti za svou práci,“
dodává Severa.
Mají úspěch
Podle odborníků však novinka naráží na nezávislost auditorů. Publikum
na konferenci novému přístupu vyčítalo, že když se auditor aktivně zapojí do
prosazování změn v organizaci, bude
mít snahu s odstupem času pozitivně
hodnotit změny i v případě, že nebudou dobré. „To je na hodnotovém žebříčku auditora a na jeho profesionalitě,
aby si zachoval objektivitu,“ kontroval

Severa. Zásady Interního auditu 2.0
už v koncernu AGROFERT zažívají úspěchy i mimo uváděného Dusla.
„Patříme přímo pod výkonného ředitele Agrofertu a s ním konzultujeme
naše kroky,“ uvedl Karel Vabroušek,
šéf interního auditu a výkonného kontrolingu v koncernu. Za úspěch považuje spuštění nových forem prověřování
výkonu společnosti v koncernu, které
odhalily například nedostatky v hospodaření německých pekáren Lieken,
které patří do koncernu AGROFERT.
A to přesto, že společnost díky změnám na trhu dosáhla růstu. „Ne každý
manažer si nový systém už osvojil. Ale
jsou i tací, kteří naši službu umějí vy-

užívat,“ říká. Podle svých slov se mu
už stává, že si ho některý z manažerů zavolá. „Jednoduše zvedne telefon
a zavolá mi, zda bychom k nim mohli
přijít a pomoci,“ dodává.
Josef Mráz, výkonný ředitel
Agrofertu:
V naší společnosti Hyza byla na
přelomu let 2011/2012 neutěšená hospodářská a personální situace. Udělali
jsme hloubkový finanční a procesní
audit. Přes centrální úsek interního
auditu se udělal rozsáhlý analytický
i metodický návod, jak se dopracovat
k zlepšení. Výraznou přidanou hodnotou bylo zanalyzování nehospodárného zacházení s firemními prostředky.

Karel Vabroušek, šéf interního auditu a výkonného kontrolingu
koncernu AGROFERT

Aplikací interního auditu 2.0, uchopením oblasti prodeje a po předcházejících personálních změnách se dospělo
k „bodu zvratu“. Odhadem byl loni
vyčíslen efekt z celkové činnosti interního auditu v úspoře nákladů, ale i spolupráce s ostatními úseky zabývajícími
se kontrolou nebo působením interních
auditorů v dozorčích orgánech, ať už
v důležitých nebo problémových společnostech, řádově na 25 až 50 milionů
korun. Tedy v přepočtu milion až dva
miliony eur.
Jakub Mendel,
redaktor Hospodárských novin
Foto: Andrej Lojan

Josef Mráz, výkonný ředitel Agrofertu, hodnotil postupy auditu ve společnosti Hyza

