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Závěrečné setkání zaměstnanců
Dezy, kteří byli zainteresováni
v projektu
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Významné ocenění bývalému
dlouholetému pracovníkovi naší firmy
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Hlavní téma / DEZA

ANKETA
Chystáte se na Valachiarun?
Josef
Trusina,
autodoprava

Ano, samozřejmě. Stejně jako vloni
jsem se rozhodl podpořit sportovního
ducha Dezy a reprezentovat dopravu.
Proto věřím, že podpora mých kolegů
a spolupracovníků bude minimálně tak
hlučná a že závod tak, jako v minulém
ročníku, úspěšně dokončím.
Ing. Roman
Sívek, Ph.D.,
výzkum
a vývoj

Akce se určitě zúčastním. Protože patřím mezi organizátory, budu se místo
běhu věnovat návštěvníkům. V rámci
celého dopoledne budu mít na starost
exkurze po výrobním závodu společnosti. Věřím tomu, že si pak, jako loni, najdu chvilku na mimo-sportovní aktivitu
s vlastní rodinou. Už se moc těšíme…☺

AKTUALIT Y

Setkání se zaměstnanci

Ve středu 16. dubna se konalo setkání předsedy představenstva koncernu Agrofert
a generálního ředitele Dezy Ing. Zbyňka Průši se zaměstnanci. Ing. Průšu a jeho hosty –
kandidáty politického hnutí ANO 2011 do Evropského parlamentu JUDr. Pavla Teličku,
Dott. Martinu Dlabajovou a Ing. Lenku Střálkovou přivítala zcela zaplněná závodní jídelna.
Po zahájení se slova ujal generální ředitel Dezy, který seznámil zaměstnance se stavem v oblasti chemie v Agrofertu, hovořil o aspektech ovlivňujících akvizice. Poté se již
Ing. Průša věnoval momentální situaci v Deze v souvislosti s událostmi na Ukrajině. „Ukrajina je pro Dezu klíčový
dodavatel surovin, ať už černouhelného dehtu nebo koksárenského benzolu. Firmy, od kterých Deza tyto suroviny
nakupuje, se nacházejí v rusky hovořící oblasti Doněcka
a Dnětropetrovska. Přesto z hlediska surovinového zabezpečení tuto situaci jako kritickou nevnímáme, protože Ukrajina
potřebuje finance a musí tyto suroviny prodávat. Jiná věc je
ta, že máme na Ukrajině kontejnery“, uvedl Ing. Průša a dodal
„Doufáme, že se na Ukrajině vše urovná mírovou cestou.“
Dále hovořil Ing. Průša o velkých investičních akcích
v Deze, vysvětlil jejich význam, uvedl je do souvislosti
s celkovou činností firmy. „Nová hydrogenace na benzolce – to je modernizace nejstaršího výrobního provozu ve
Valašském Meziříčí s dobou návratnosti 4 roky. Pak jsou tu
dvě investice do energetiky – především kotel na spalování
dehtové topné směsi a dále denitrifikace, odsíření a odprášení spalin na provoze Energetika, která souvisí se změnou legislativy. Všechny tyto investice budou dokončeny nejpozději v příštím roce. Tím splní Deza s předstihem legislativní
požadavky na ni kladené.“

Druhá část setkání byla
věnována Evropské unii.
Lídr kandidátky politického hnutí ANO 2011 do
Evropského
parlamentu
JUDr. Pavel Telička hovořil
o tom, jak rozhodnutí Evropského parlamentu ovlivňuje
život každého z nás. „Proto
je velmi důležité, jaké lidi
do orgánů EU posíláme.
V České republice převažuje postoj, že jsme bezmocní, že se se situací nedá nic dělat.
Avšak tak to není. Je potřeba o problémech mluvit a nebát se
je řešit. Každá otázka má evropský a národní konec. Chybí
komunikace mezi evropskými poslanci a národními politiky, a to je třeba změnit“, uvedl JUDr. Telička.
Na téma Evropská unie se rozproudila živá debata. Na
otázky odpovídali všichni hosté. Setkání ukončil JUDr. Telička slovy: „Doufám, že tato diskuse navodila pocit, že evropské volby nejsou nepodstatné. Mám k vám tedy prosbu.
Jděte k volbám.“
Miriam Kallerová

Aktuality na úseku ochrany životního
prostředí a řízení kvality – duben 2014
Dne 17. dubna proběhla na spalovně průmyslových odpadů spalovací
zkouška, jejímž účelem bylo ověřit,
zda a za jakých podmínek, by bylo
možno na spalovně zneškodňovat určité množství komunálního odpadu. Výsledkem spalovací zkoušky byla řada
poznatků, které ve svém důsledku znamenají, že přestože za určitých podmínek lze komunální odpad na spalovně
průmyslových odpadů spalovat, potíže
při úpravě, skladování a dávkování komunálního odpadu jsou natolik složité
a navýšení kapacity natolik omezené,
že tento způsob zneškodňování komunálního odpadu nebude v DEZA, a. s.,
nadále prováděn.
Dne 24. dubna se v DEZA, a. s., konala
schůzka s ředitelem Oblastního inspektorátu ČIŽP Brno, na které byly probírány především strategické investice do
ochrany životního prostředí (Odsíření,
odprášení a denitrifikace spalin na teplárně, výstavba nové biologické ČOV)
a jejich časový rámec.

Ing. Petra
Smolková,
odbor
zásobování

Ano, určitě. Stejně jako minulý rok
se na Valachiarun chystám, ale pouze
z pozice diváka. Jak už to ale u událostí konaných pod širým nebem bývá,
bude hrát velkou roli především počasí. Doufám proto, že bude tento den
hezky. Všem účastníkům závodu přeji
šťastné doběhnutí do cíle a organizátorům hladký průběh akce.
Mgr. Marie
Masaříková,
SEAL

Ano, zúčastníme se celá rodina. Děti
už se těší na běh a medaile. Snad bude
stejně krásné počasí a dobrá atmosféra
jako vloni na prvním ročníku. Myslím,
že pro veřejnost je to dobrá příležitost
poznat Dezu a pro Dezu zase naopak
přiblížit se veřejnosti.

Podnikový systém bezpečnosti a ochrany zdraví – OHSAS

• Co to je?
Název systému uvedený zkratkou v nadpisu pochází z anglického originálu
a zahrnuje komplex činností a dokumentů vztahujících se k tomu, co každý dobře zná – k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V letošním roce se
v naší společnosti předpokládá zahájení procesu přípravy a postupného zavedení
tohoto systému, který rozšíří dosavadní aplikované systémy managementu kvality
a ochrany životního prostředí ještě o tento rozměr.
A hned zde v úvodu se naskýtá zásadní otázka: Copak v našem podniku DEZA,
a. s. není problematika BOZP dostatečně řešena a ošetřena? Musíme zavádět nějaký další systém – a navíc přejatý z jiného prostředí a jiných zemí?
Do našeho národního prostředí se původní britská norma (British Standard
OHSAS 18001:2007) transformovala jako jedna z českých technických norem,
konkrétně - ČSN OHSAS 18001. Představuje tedy standardizovanou ucelenou
soustavu – nástroj, pomocí něhož lze řídit, zlepšovat a kontrolovat celé široké
teritorium BOZP. Velkou a zásadní výhodou této soustavy je to, že navazuje
na již zavedené výše zmíněné systémy (QMS a EMS), je s nimi kompatibilní a v důsledném propojení s nimi může přinést očekávaný užitek. Jde totiž o nedílnou součást jednoho celku, kterým je integrovaný systém řízení firmy, jehož
posláním v konečném důsledku je: podílet se na zvyšování celkové výkonnosti
organizace.
• Systém řízení BOZP
Tak, jak budeme tento systém pro naše zjednodušení nazývat, tvoří tedy část
celého systému řízení naší firmy. Bude využit na vytvoření a zavedení firemní
politiky BOZP a řízení jejích rizik. Pojem riziko, jak jej známe z běžného života,
bude v tomto případě zúžen na riziko ohrožení bezpečnosti, života a zdraví všech
zainteresovaných osob, tj. především zaměstnanců, ale též všech dalších osob vyskytujících se v prostorách naší společnosti, popř. i v jejím okolí.
Vytvoření tzv. registru rizik, popisujících pravděpodobnosti výskytu nebezpečných událostí v kombinaci se závažností jejich důsledků, bude předcházet identifikace nebezpečí (rozpoznání existence nebezpečných stavů a jevů
a stanovení jejich charakteristik). Tento proces zásadní důležitosti bude výchozím a základním materiálem, na nějž budou navazovat
jednotlivé postupné kroky, jak je stanoví norma: plánování, realizace,
kontrola a zpětná vazba při vykonávání všech činností souvisejících
s oblastí BOZP.
• Proaktivní přístup
V systému řízení BOZP však nepůjde jen o to, aby se v naší firmě, potažmo u zaměstnanců našich či externích, nevyskytovaly pracovní úrazy (nebo alespoň neměly závažný charakter) a nemoci z povolání. Jde
tu o nastavení takového prostředí, které by vzniku těchto jevů bránilo
- tedy jim předcházelo. A tak jako se přijímají nápravná opatření coby
následné kroky v reakci na nepříznivý stav (událost), opakem tohoto
(reaktivního) přístupu je přístup proaktivní – preventivní. Nosným prin-

cipem tohoto přístupu je systematické vyhledávání situací a jevů, které
by už jen mohly vést k ohrožení
bezpečnosti a zdraví, tedy tzv. skoronehod a skoroúrazů, čili nežádoucích
situací, které jsou zapříčiněny buďto
vnějšími vlivy nebo nebezpečným
chováním zainteresovaných osob.
A usměrňovat pak veškeré další počínání včetně výcviku a vzdělávání
k tomu, aby se těmto nežádoucím situacím včas předešlo.
Půjde tu tedy o budování systému,
který bude preventivně bránit vzniku
takových podmínek, jež by mohly
ve svém důsledku způsobit škody na
majetku firmy (havárie) či na zdraví
jejích zaměstnanců (úrazy, nemoci
z povolání).
Ing. Václav Dřímal

-

Taktické cvičení HZS v Organiku
Dne 29. 4. 2014 proběhlo za účasti
zaměstnaců provozu Organik taktické
cvičení jednotky HZS Zlínského kraje
za účelem likvidace ekologické havárie - únik kyseliny sírové spojený se
záchranou zasažené osoby. Pracovníci
provozu Organik pojali toto cvičení
jako součást antihavarijního výcviku,
tj. postupovali při zjišťování, ohlašování a prvotního zásahu v souladu
s vydanými předpisy DEZA, a. s. Po
předání místa havárie jednotce HZS
Otrokovice po jejím příjezdu přebrali
činnost její příslušníci, kteří si vybudovali zázemí pro poskytnutí pomoci
zasažené osobě. Jednotka HZS ze Zlína pak provedla zamezení úniku kyseliny pomocí tlakové záslepky včetně
vybudování místa pro očistu a dekontaminaci - oplach speciálních ochranných obleků. Z pohledu provozu Organik lze hodnotit cvičení za přínosné,
neboť ukázalo smysl vydaných směrnic a předpisů a poučilo obsluhu jak
v podobných případech reagovat.
Bohumír Sotorník

PŘEZKOUMÁNÍ

Maturity jsou v plném proudu. Studentům středních škol začaly „svatým
týdnem“.

UDÁLOSTI
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Projekt Partnerství pro chemii

Dne 10. dubna se uskutečnilo v zasedací místnosti generálního ředitele závěrečné setkání zaměstnanců naší akciové
společnosti, kteří byli zainteresováni
v projektu Partnerství pro chemii (reg. č.
CZ.1.07./2.4.00/31.0062), který organizovala a metodicky koordinovala Univerzita Pardubice. Projekt byl zahájen
od 1. 2. 2012 a ukončen k 31. 1. 2014.
Poslední - pátá - monitorovací zpráva
byla dokončena v březnu. Hlavním bodem programu bylo vyhodnocení projektu formou diskuse, a to především
jednotlivými lektory, kteří byli v přímém kontaktu se studenty, a závěrečné
shrnutí projektu.
Tento projekt byl spolufinancován
z evropského sociálního fondu – konkrétně z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Jeho
hlavním cílem bylo prostřednictvím
krátkodobých a dlouhodobých odborných a pracovních stáží studentů Fakulty chemicko – technologické Univerzity
Pardubice, posílit dlouhodobou spolupráci v oblasti chemie mezi vysokými
školami a partnerskými firmami jako
zástupci aplikační sféry s cílem vtáhnout studenty chemie do praxe a propojit jejich teoretické znalosti s praxí
a zvýšit tak jejich uplatnitelnost na trhu
práce. V partnerských firmách, mezi
které patří také DEZA, a. s., probíhaly
odborné stáže zaměřené na prohlubování spolupráce mezi výše zmíněnými
subjekty s cílem přispět ke zvýšení důležitosti praktické výuky, přenosu nových
poznatků z výzkumu do praxe a z praxe

do výuky. Další partneři, kteří byli zapojeni do projektu:
ČTCAP, a. s., (České technologické centrum pro anorganické pigmenty), EIRLZ
(Evropský institut pro rozvoj
lidských zdrojů – občanské sdružení), FATRA, a. s.,
LOVOCHEMIE, a. s., PRECHEZA, a. s., PREOL, a. s.,
SYNTHESIA, a. s. a VÚOS,
a. s. (Výzkumný ústav organických syntéz). V rámci
projektu byly vytvořeny pro
popularizaci chemie webové
stránky www.ceskachemie.cz .
Dlouhodobé stáže probíhaly v rozmezí max. 10 měsíců a krátkodobé stáže v rozmezí max. 2 měsíců. V DEZA,
a. s. za celou dobu projektu absolvovalo
dlouhodobou stáž celkem 8 studentů
a krátkodobou stáž celkem 17 studentů.
Všem studentům byl přiřazen konkrétní
lektor, který ho po celou dobu metodicky vedl, zadával a kontroloval vykonávanou činnost. Odborné stáže proběhly
na následujících pracovištích naší společnosti: studentky absolvovaly stáže
v jedné z odborných laboratoří (servisní
analytická laboratoř, provozní laboratoře 1. – 3. provozu, provozní laboratoře
4. – 5. provozu); studenti absolvovali
stáže přímo ve výrobních provozech
(dehet, antracen, ftalanhydrid, benzol
a vodní hospodářství). Zajímavou zkušenost určitě získali studenti také při
plnění katalyzátoru na provoze ftalanhydrid v měsíci srpnu 2013, protože se
jedná o mimořádnou akci, která se na
tomto provozu
realizuje jednou
za 3 roky.

Ze strany studentů i univerzity byl
projekt hodnocen velmi dobře, a to
především z hlediska získání praktických zkušeností. Rovněž byly velmi
kladně hodnoceny exkurze, které pro
ně zorganizovali lektoři ve spolupráci s technology jednotlivých provozů.
O tom, že projekt byl úspěšný svědčí
i to, že někteří z nich si již podali žádost
o možnost letní brigády, takže se s nimi
opět setkáme. Pozitivně byly hodnoceny také konference, které se uskutečnily
během trvání projektu v Pardubicích,
protože zde byly navázány osobní kontakty jednak přímo na univerzitě, ale
také v rámci ostatních partnerů projektu, především z řad chemických společností, což byl také jeden z cílů projektu,
aby i po jeho skončení mohly následovat další vzájemné aktivity.
Na závěr bych chtěla touto cestou
poděkovat koordinátorům projektu
a všem lektorům (vedoucí provozů,
vedoucí laboratoří, technologové) za
jejich spolupráci, čas, energii a ochotu
předat své zkušenosti nové generaci.
Milena Došková

VALAŠSKÝ CHEMIK

Konference ICCT

Na začátku jara se ve dnech 7. – 9. 4.
2014 konala druhá mezinárodní konference ICCT (International Conference
on Chemical Technology). I tentokrát
byla uspořádána v Mikulově, ve městě
bohatém na zajímavou historii a obklopeném kouzelnými vinohrady. Stojedenáct přednášejících, 105 posterů
a nespočet vystavovatelů svědčí nejen
o atraktivnosti konference, ale také
o skutečnosti, že v oblasti chemie je
stále něco nového. Všichni zúčastnění
si mohli přijít na své. Přednášky byly
rozděleny do deseti tematických sekcí
počínaje petrochemií a organickou technologií, přes zpracování odpadů, ochranu ovzduší a vod po bezpečnostní řízení
procesů, prevenci havárií a analýzy rizik.
Na začátku konference byla velmi zajímavá plenární přednáška na téma perspektivy vodíkových technologií. Zabývala se problematikou výroby vodíku
s využitím přebytků energie z obnovitelných zdrojů. Kouzelné bylo srovnání
stupně vývoje a používání těchto technologií. Německo se totiž může chlubit
více než 15 plnícími stanicemi na vodík
s tím, že do čtyř let plánuje otevřít dalších sto. V České republice máme plnící
stanici jednu a výhled dalšího rozvoje
nejistý. Jen nepatrně hůř jsou potom
na Slovensku, tam nemají zatím žádnou… Vyspělost jednotlivých zemí poté
podtrhla jedna z posledních přednášek
na téma vliv používání aditiva tetraethylolova v benzínech na zdraví lidí.
Přednášející z Jemenu zde prezentoval

Jan Machač vítězem Česko-Slovenského poháru

V Deze pracuje mnoho úspěšných sportovců. Jedním z nich je Jan Machač. Jeho sportem je především kulturistika. Nedávno (přesněji 19. dubna) se zúčastnil Česko-Slovenského poháru, který v disciplíně raw deadlift výkonem 300 kg vyhrál.
Trochu jsme Jana Machače vyzpovídali.
se provádí superkompenzace a odvodMůžete se čtenářům, prosím, představit?
nění.
Po ukončení základní vojenské služCo to znamená?
by v roce 2001 jsem nastoupil do Dezy
Musíme docílit, aby sval byl na závojako hasič. Momentálně bydlím v Keldech plný a podkoží bez zbytků vody.
či, je mi 33 let a vystudoval jsem SOŠ
Cílem je dostat na absolutní minimum
požární ochrany. Od mala jsem hrával
množství tělesného tuku.
fotbal a rekreačně vše, u čeho se běhá,
Jak vypadá váš trénink?
ale jakmile jsem se dostal do posilovny
Trénuji v posilovně každý den jednu
a přičichl k činkám, tak už mě to nehodinu, přičemž celé tělo procvičím za
pustilo a veškerou energii jsem začal
4 dny. Tento cyklus se opakuje. A nevěnovat jen posilování. Trénuji už 15
provádím žádné aerobní aktivity (např.
let a z toho 7 let závodím ve váhové
běh, kolo atp. – vytrvalostní aktivity).
kulturistice.
Vraťme se ke stravování…
Jak jste se ke kulturistice dostal?
Pro výkonnost sportovce je stravováV době, kdy jsem přišel do Dezy, vění zcela zásadní. Člověk cvičí, chce být
noval jsem se fotbalu, což je kolektivní
silnější, chce růst. A samotný trénink,
sport. Tehdy jsem už asi 3 roky cvičil,
pro to, aby se člověk dostal na vyšší výchtěl jsem nabrat nějakou hmotu. Chtěl
konnostní úroveň, nestačí. Proto jsem
jsem být silný a přibrat (měl jsem 67 kg
se začal intenzivně zajímat o stravu
a chtěl jsem mít aspoň 80 kg), tak jsem
a suplementaci (doplňky výživy). Své
se začal věnovat stravě. V 25 letech, po
zkušenosti jsem chtěl předávat dál.
7 letech cvičení, mě to oslovilo takoZ tohoto důvodu jsem si udělal kurz
vým způsobem, že jsem u toho nakonec
Závodit jsem začal za SK Přerov. Až
trenéra fitness a kulturistiky, což v sobě
zůstal a začal se věnovat kulturistice.
v roce 2012 jsem přešel pod nově zalozahrnuje i výživového poradce.
A taky tady bojuje každý sám za sebe
žený klub ve Valašském Meziříčí.
Vaše letošní soutěže?
na rozdíl od kolektivního fotbalu.
První závody jsem absolvoval v roce
Má jarní příprava směřovala k oteKdy jste se začal věnovat kulturis2007 v závodní kulturistice ve váhové
vřenému mistrovství Slovenska Mozotice závodně? Co považujete za svůj
kategorii do 90 kg, a to Mistrovství
lani Classic. V průběhu přípravy jsem
největší úspěch?
Moravy, kde jsem obsadil 3. místo.
si otestoval sílu na Česko-Slovenském
Za týden nato následovalo Mistrovství
poháru v disciplíně Mrtvý tah Raw,
České republiky, kde jsem též skončil
kde jsem výkonem 300 kg v kategorii
třetí. Byl to veliký úspěch a už jsem byl
do 105 kg obsadil 1. místo. Na Mozo„v pasti“. A byla to obrovská motivace
lani Classic jsem v kategorii do 95 kg
VALAŠSKÝ CHEMIK
pro další rozvoj.
v dvacetipětičlenném poli obsadil ve
vychází jednou
Největšího úspěchu jsem doposud
své dosud jednoznačně nejlepší formě
měsíčně
dosáhl v roce 2012, kdy jsem se stal
7. místo. Vzhledem ke konkurenci a kvaOdpovědná redaktorka:
mistrem Moravy a vicemistrem České
litě závodníků považuji 7. místo z této
Ing. Miriam KALLEROVÁ
republiky.
soutěže za svůj dosud nejlepší výsledek
tel. č.: 571 692 372,
Kultura těla, to je asi velká věda. Co
a jsem se svým výkonem spokojený.
e-mail: m.kallerova@deza.cz
všechno ovlivňuje konečný výsledek
Na kulturistické závody se letos
Redaktorka:
na závodech? Jak se připravujete?
RESPONSIBLE CARE
vzhledem k náročnosti nechystám, ale
Jana BAMBUCHOVÁ
Kulturistika rovná se disciplína.
určitě hodlám vyzkoušet závody silovétel. č.: 571 692 373
Není možné, aby po roce přípravy bylo
ho trojboje.
e-mail: j.bambuchova@deza.cz
osvalení kvalitní. Je to roky trvající tréV kulturistice bych se chtěl stále
nink a životospráva. Kvalita svalů se
zlepšovat a mít důvod, být se sebou
Fotografie:
dosahuje až po mnoha letech tréninku.
spokojený.
redakce + archiv
Konečný výsledek je zásadně závislý
Přejeme hodně úspěchů v dalších
Adresa redakce:
na disciplíně ve stravování, tréninku
sportovních kláních. Miriam Kallerová
Valašský chemik, DEZA, a. s.
a regeneraci. Závěrečná příprava před
Masarykova 753,
závody trvá 3 měsíce a zásadní roli pro
Poznámka redakce: Jan Machač tréValašské Meziříčí, 757 28
finální formu hraje poslední týden, kdy
nuje sebe i jiné ve fitcentru v Abácii.
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Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA
vyjde v úterý 24. června 2014
uzávěrka bude 12. června 2014

Kulturistika – individuální silový sport využívající speciální posilovací cviky
k rozvoji jednotlivých svalových skupin lidského těla. Základy kulturistiky položil
koncem 19. století ve Velké Británii Němec E. Sandow (1867 až 1925). Mezinárodní
federace kulturistiky (IFBB) založena 1946 v Kanadě. V ČR rozvoj kulturistiky od
počátku 60. let (minulého století). Soutěže v kulturistice probíhají ve čtyřech základních soutěžních disciplínách (celkový dojem, souměrnost postavy, svalový rozvoj
a volná sestava) podle hmotnostních a výškových soutěžních kategorií. Od 70. let
20. století se kulturistikou zabývají i ženy. Nejvýznamnější soutěže: MS a ME.
Encyklopedický slovník, Odeon, 1993

snahu přesvědčit vládu, aby aktuálně
zakázala používání tohoto aditiva. My
jsme se s ním definitivně rozloučili už
v roce 2001!
Velký aplaus vzbudila přednáška
s názvem Chemická technologie
20. století prof. Ing. Kamila Wichterleho DrSc. o výzkumné činnosti a životě svého otce prof. Otta Wichterleho
vynálezce kontaktních čoček. Další
neméně zajímavé přednášky na téma
„Alternativní postupy odstraňování

AOX (adsorbované organické halogenidy) z odpadních vod“ a „Moderní výroba organických kolorantů technologií
produkující AOX prosté odpady“ byly
příkladem úspěšné spolupráce Univerzity Pardubice se společností Synthesia.
V tomto případě byla spolupráce
ukončena zavedením získaných výsledků do praxe.
Součástí konference byla také posterová sekce. Zde se prezentovali převážně studenti vysokých škol. Zajímavý byl
např. výzkum Bc. Zuzany Blažkové na
téma Vliv vybraných faktorů na rychlost
denitrifikace činností bakterií Thiobacillus Denitricans. Studentka
sledovala vliv pH, teploty,
oxidačně-redukčního potenciálu, koncentrace kyslíku na
rychlost denitrifikace pomocí
studované bakterie.
Námětů k diskusi na konferenci bylo spousta. Myslím
si, že stále je o čem přemýšlet
a co zlepšovat…
Aneta Havranová
Foto Martin Zgabaj

Cena Viktora Ettela 2014 Janu Vymětalovi

Představenstvo České společnosti
průmyslové chemie uděluje od roku
2007 vynikajícím technologům, technickým a projekčním pracovníkům
z oblasti chemické technologie a chemického průmyslu Cenu Viktora Ettela. Jejím prvním laureátem se stal
profesor pražské Vysoké školy chemicko-technologické Prof. Ing. Josef
Pašek. V roce 2009 byl touto cenou
poctěn technolog provozu ftalanhydrid DEZA, a. s. ve Valašském Meziříčí Ladislav Jurenka.
Letos byla tato významná cena udělena za celoživotní přínos pro rozvoj
chemického průmyslu v České republice a za výchovu odborníků v oblasti
chemické literatury doc. Ing. Janu Vymětalovi, CSc., bývalému dlouholetému pracovníkovi naší firmy.
Jan Vymětal je celý svůj profesní
život spjat s firmou DEZA, a. s., dřívějšími Urxovými závody. Do Výzkumného ústavu pro koksochemii
Urxových závodů v Ostravě nastoupil
Jan Vymětal v roce 1959 coby čerstvý
absolvent střední průmyslové školy
chemické. Když v roce 2002 odcházel do důchodu, zůstalo za ním 43 let
práce. Třicet let pracoval v podnikovém Výzkumném ústavu pro koksochemii jako výzkumný pracovník
a vedoucí výzkumné skupiny. Od
roku 1990 vedl až do svého odchodu
do důchodu v roce 2002 firemní informační středisko.
Zvídavému a cílevědomému pracovníkovi dala firma možnost odborně se rozvíjet. Za podpory tehdejšího vedoucího výzkumného ústavu
Ing. Miroslava Janíka, CSc. vystudoval Jan Vymětal dálkově Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze
a poté externí vědeckou aspiranturu
na katedře koksárenství a plynárenství téže vysoké školy.
V roce 1994 se pak habilitoval pro obor chemické a energetické využití paliv na VŠB-TUO
v Ostravě. Velkou oporou a garantem odborného rozvoje mu byl
i Ing. Miloš Malík, pozdější generální ředitel.
Ve své práci se jako
výzkumný
pracovník
zaměřil doc. Vymětal
především na oblast deh-

tochemických technologií, na oblast
pyridinových a chinolinových zásad,
na oxidace, na destilační procesy a na
aplikace moderních analytických metod. Výsledky svých prací hojně publikoval. Své znalosti v oblasti práce
s informacemi uplatnil v několika odborných příručkách (publikacích).
Od roku 1972 působil jako externí
vysokoškolský pedagog na Pedagogické fakultě v Ostravě, na Přírodovědecké fakultě Palackého univerzity
v Olomouci a na Fakultě metalurgie
a materiálového inženýrství VŠBTUO v Ostravě. V současné době
přednáší jako externista na PřF a LF
Ostravské univerzity a na Vyšší odborné škole ve Valašském Meziříčí.
Zaměřuje se na informační zdroje,
využití informací v praxi, informační
a znalostní management a na odbornou komunikaci a prezentaci. Je členem vědecké rady PřF OU, předsedou
a členem státních zkušebních komisí
pro obhajobu bakalářských, diplomových
a disertačních prací, odborným konzultantem, recenzentem a oponentem.
Doc. Ing. Jan Vymětal, CSc. je držitelem několika dalších ocenění.
V roce 2006 získal Cenu Vojtěcha Šafaříka za zásluhy o chemii a Českou
společnost chemickou, v roce 2010
Cenu starosty města Valašské Meziříčí jako morální ocenění celoživotní
práce v oblasti kultury a vážné hudby
a v roce 2011 obdržel Pamětní list za
významný podíl na rozvoji Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě.
DEZA, a. s. je jedinou chemickou
firmou v ČR, jejíž dva pracovníci jsou
nositeli Ceny Viktora Ettela.
Janu Vymětalovi k udělení významného ocenění blahopřejeme.
Miriam Kallerová

Foto Martin Zgabaj
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DEZA VALACHIARUN 2014

V sobotu 31. května se v areálu DEZA, a. s. Valašské Meziříčí koná 2. ročník sportovně společenské akce Deza Valachiarun.
Sportovní část akce bude naplněná běháním od dětí až po závodníky.
Ve společenské části máte možnost navštívit výrobní i nevýrobní části areálu Deza. Pro děti jsou přichystány různé atrakce.
Všem bude k dispozici jídelna, kde se budete moci občerstvit. Před podnikem na vás budou čekat stánky, především
se sportovním vybavením, i běžecká laboratoř.

ZÁVODY

Program
8.00 zahájení prezentace
9.45 start MINI běhů
10.30 vyhlášení MINI běhů
předání darovacích certifikátů

MINI běhy

11.00
11.30
13.30
14.00
14.30

start Rodinného běhu
start Silničního běhu na 10 km
uzavření tratí
vyhlášení vítězů
tombola o hodnotné ceny

Start: 9.45 hodin před areálem
Kategorie a trasy:
Ročníky 2012 - 2010 BABY běh – NEsoutěžní běh na 300 m v doprovodu rodičů před areálem firmy.
Ročníky 2009 - 2007 běží 1x 300 m dlouhý okruh před areálem firmy. Tři nejrychlejší děti v každém ročníku obdrží věcné ceny od partnerů.
Plánek mini běh 300 m
Ročníky 2006 - 2003 běží 1x 600 m dlouhý okruh okolo budov výzkumného ústavu a jídelny. Tři
nejrychlejší chlapci a tři nejrychlejší děvčata společně pro ročníky 2006+2005 a 2004+2003 obdrží
věcné ceny od partnerů závodu.
Ročníky 2002 - 1999 běží 900 m dlouhý okruh okolo budov výzkumného ústavu a jídelny. Tři
nejrychlejší chlapci a tři nejrychlejší děvčata
Plánek mini běh 600 m
společně pro ročníky 2002 + 2001
a 2000+1999 obdrží věcné ceny od partnerů
závodu.
Startovné
MINI běhy jsou pro všechny děti ZDARMA,
avšak vzhledem k tomu, že počet startovních čísel je omezený na 300, je vhodnější se předem
online přihlásit na www.valachiarun.cz.
Všichni účastníci v cíli obdrží pamětní medaili a sladkosti.

VALAŠSKÝ CHEMIK
DEZA, a. s., Masarykova 753, Valašské Meziříčí,
Areál se nachází u hlavní silnice z Valašského
Meziříčí do Hranic na Moravě.
2. ročník běžeckých závodů pro celou rodinu
pod záštitou města Valašské Meziříčí
iříčí

DEZA

VALACHIARUN
sobota 31. května 2014
014
Valašské Meziříčí

Desítka okolo komína -10
10km
km
silniční běh, trať z části povede i uvnitř výrobního areálu

Rodinný běh - 22km
km
Nesoutěžní silniční okruh povede i částí areálu

MINI běhy - 300,
900900
m
300,600,
600,
m
závody pro děti všech věkových kategorií

Jedinečná možnost proběhnout místy, která jsou
běžně pro veřejnost uzavřená!

Propozice, informace a online registrace na

www.valachiarun.cz

Rodinný běh

NADACE
AGROFERT

Start: 11.00 hodin před areálem
Kategorie a trasa: Jedná se o nesoutěžní asi 2 km dlouhý běh či pochod, který povede z části areálem firmy DEZA,
a. s. Jde o běžně nepřístupná místa, která můžete navštívit
jen díky našemu závodu. Trať mohou absolvovat i rodiče
s kočárkem, děti na koloběžce či kolečkových bruslích (helma
pro děti povinná).
Startovné
Účast v běhu je zdarma, je však potřeba se kvůli povolení
ke vstupu do areálu Dezy přihlásit.

Plánek rodinný běh

Desítka okolo komína
Start: 11.30 hodin před areálem
Kategorie a trasa: Start před areálem firmy Deza, po cyklostezce kolem Tesca přes ulici Hřbitovní na Hranickou. Dále do Lhotky nad Bečvou, odtud přes most nad železniční tratí a poté zadní bránou do areálu
Dezy, průběh celým závodem a ven z firmy hlavní bránou do cíle. Na
trase budou 2 občerstvovací stanice s vodou a iontovým nápojem, další
pak v cíli.
Zázemí
V prostoru startu a cíle budou k dispozici šatny, WC, sprchy s teplou
vodou a úschovna.
V cíli (v jídelně) bude pro každého běžce připraveno občerstvení (jídlo
+ nápoj).
Startovné
Do 23. 5. 2014: 100 Kč (přihlášení a platba na účet).
V den závodu: 150 Kč (přihlášení a platba v hotovosti při registraci na
místě).
Ceny
Účastníci, kteří se přihlásí a zaplatí startovné do 23. 5. obdrží originální
běžecké tričko Klimatex.
Všichni účastníci v cíli získají pamětní medaili.
Finanční odměny v celkové výši 27 000 Kč (pro muže a ženy zvlášť):
1. místo 4 000 Kč, 2. místo 3 000 Kč, 3. místo 2 000 Kč, 4. místo 1 000 Kč,
5. místo, 800 Kč, 6. místo 700 Kč, 7. místo 600 Kč, 8. místo 500 Kč, 9. místo
400 Kč, 10. místo 300 Kč.
Tři nejrychlejší závodníci/závodnice v každé kategorii získají medaile,
upomínkové předměty od organizátorů závodu a věcné ceny od partnerů.
Kategorie
Muži: do 39, do 49, do 59, nad 60 let.
Ženy: do 39, do 49, nad 50 let.
Kategorie Desítka sportovního klubu policie Vsetín.
Plánek 10 km
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SPOLEČENSKÁ ČÁST
Exkurze do závodu

Všichni zájemci budou mít
možnost podívat se i do výrobní části závodu. Jsou pro vás
připraveny exkurze autobusy
s odborným výkladem. Autobusy budou odjíždět každé půl hodiny ze stanoviště u mostu přes
potok Byninka proti hlavní vrátnici. První jízda v 8.30 hodin,
poslední jízda v 11.00 hodin.

Hasiči

V areálu hasičů je pro velké i malé návštěvníky připraven bohatý program – ukázky
hasební techniky, výstroje a výzbroje, pro děti mnoho her i hasičská pěna venku před
budovou.

Železniční vlečka

Ačkoliv se železniční vlečka nachází až v zadní části závodu ve Lhotce, je možné si
prohlédnout velín a z velínu seřaďovací kolejiště, lokomotivy atp.
Pro návštěvníky je připraven vláček, který vás bude pravidelně vozit ze stanoviště za
areálem hasičů na železniční vlečku a zpět. První jízda v 8.30 hodin, další v 9.15, 10.00
a 10.45 hodin.

Atrakce pro děti

Před firmou a též ve firmě u hasičů (požární zbrojnice) a na železniční vlečce bude
připraveno pro děti plno zábavy - nafukovací skluzavka, autodráha, malování na obličej,
vědomostní hry, hasičská pěna, soutěže, balónky atd.

Víte, že…2013…

- loňského ročníku se zúčastnilo celkem 850 běžců všech věkových kategorií?
- dětské běhy absolvovalo 248 dětí?
- nejlepšího času, a to 0:30:40, dosáhl Jakub Bajza z AK Kroměříž?
- nejrychlejší ženou byla Lubomíra Maníková z AK Spartak Dunica nad Váhom s časem
0:37:35?
- nejstarším účastníkem byl 78letý Jaroslav Gaman z Avanti Havířov, který zdolal trať za
1 hodinu 3 vteřiny?

Kyvadlová doprava Valašské Meziříčí, autobusové nádraží a zpět
Odjezdy autobusů
Směr DEZA I
Valašské Meziříčí, aut. st. č. 12 		
Valašské Meziříčí, Vsetínská
		
Valašské Meziříčí, u nemocnice 		
Valašské Meziříčí, žel. st.
		
Valašské Meziříčí, DEZA 1
		

8.00
8.02
8.03
8.06
8.10

8.30
8.32
8.33
8.36
8.40

9.00 hodin
9.02 hodin
9.03 hodin
9.06 hodin
9.10 hodin

Směr autobusové nádraží
Valašské Meziříčí, DEZA I
		
Valašské Meziříčí, žel. st.
		
Valašské Meziříčí, u nemocnice 		
Valašské Meziříčí, Vsetínská
		
Valašské Meziříčí, aut. st. č. 12 		

13.00
13.04
13.07
13.08
13.10

15.00
15.04
15.07
15.08
15.10

15.30 hodin
15.34 hodin
15.37 hodin
15.38 hodin
15.40 hodin

Foto archiv, Kamila Meruňková, Tereza Váchová, Jan Válek
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naši jubilanti
V květnu slaví životní jubileum:
Hrbáček Karel		
- HZS
Blažek Jiří
- zásobování
Baroš Jiří
- dioktylftalát
Jubilantům blahopřejeme.

PODĚKOVÁNÍ
V dubnu odešel do důchodu:
Juříček Pavel
- naftalen
Vedení akciové společnosti Vám děkuje
za celoživotní práci a do dalších let přeje
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

jak jsou tu dlouho

Květen 35 let
Čačko Dušan
- energetika
Květen 25 let
Zubaj Milan
- voda

vítáme vás
V dubnu nastoupili:
Kabeláčová Iva - železniční doprava
Kadlec René
- údržba 3 energetika
Pavlík František
- HZS
Rudolf Miroslav
- údržba 1 dehet
Vítáme vás v našem pracovním
kolektivu a přejeme vám hodně
pracovních úspěchů.

naši nejmenší
13. února se Tomášovi a Silvii Hubáčkovým narodil syn Tomáš.
12. března se Viktorovi Vaculínovi
a Janě Černotové narodila dcera Nela.
18. dubna se Milanovi Dujkovi a Michaele Orságové narodil syn Matyáš.
23. dubna se Jánovi a Michaele Dulkovým narodili synové Jan a Matyáš.
Rodičům blahopřejeme a dětem
přejeme úspěšný start do života.

PRÁZDNINOVÝ

PŘÍMĚSTSKÝ KEMP

TK DEZA pořádá již
4. ročník oblíbeného
kempu pro děti a mládež od 6 do 15 let vedený zábavnou formou,
s výukou základů tenisu
a s mnoha sportovními
aktivitami (výlet na kolech, bazén, bowling, atd.). Kemp bude
probíhat za každého počasí na tenisových kurtech. Při nepříznivém počasí
bude k dispozici posilovna a hala.
KDY: Pondělí – pátek 7. 7. - 11. 7. 2014
Cena kempu na dítě: 1 600 Kč
POZOR:
Některé pojišťovny proplácí až
1 000 Kč na dítě.
Děti nejsou během kempu pojištěny.
Pokud si chcete během prázdnin od
svých ratolestí odpočinout, tak neváhejte a přihlaste je na tento kemp, my
se o ně dobře postaráme.
Přihlášky, informace: u trenéra
Zbyňka Toboly, mobil: 736 504 830
e-mail: tobolatenis@seznam.cz
Přihlášení dítěte bude přijímáno pouze
formou e-mailu a nabývá platnost až po
uhrazení platby, nejpozději do 30. června.
účet: 2153921133/0800,
variabilní symbol: datum narození dítěte,
do poznámek jméno a příjmení
Cena zahrnuje: péče o dítě a tréninkové hodiny (přes 30 hodin), mzdy
trenérů, obědy v restauraci, bowling,
páteční opékání a občerstvení, atd.
Dítě potřebuje na kemp: sportovní oblečení, tenisky, pití, švihadlo,
raketu, (je možné i zapůjčit), svačinu
a drobné kapesné.
Časový harmonogram kempu
pondělí až pátek 9 – 15.30 hodin
Začátek kempu v pondělí v 9.00 hodin na kurtu č. 9 v tenisovém areálu
TK DEZA u odrazové stěny.
Přijď si za námi zasportovat a přiveď
s sebou i své kamarády.
Těšíme se na vás.

VALAŠSKÝ CHEMIK

o k én k o p r o naše důchodce
BLAHOPŘEJEME
V květnu slaví životní jubileum tito
důchodci:
Kramoliš Cyril		
- 90 let
Kovaříková Anna		
- 85 let
Pejevová Žofie		
- 85 let
Křetínský Miroslav
- 85 let
Maloš Jan		
- 70 let
Jaroň Zdeněk		
- 70 let
Holčáková Ludmila
- 65 let
Ševčík Zdeněk		
- 65 let
Podzemný Vladimír
- 65 let
Kubeša Stanislav		
- 65 let
Doležal Jan		
- 65 let
Schmied Lubomír		
- 65 let
Paní Marie Frejková z Organiku
oslavila 8. května
devadesát let.

Blahopřejeme.

BOWLING
Dne 25. 4. proběhlo za účasti 16 osob
(4 děvčata) další měření sil v bowlingu. Zvítězila současná jednička - Pavel Heidler s počtem 564 kolků. Druhý
byl Tonda Krupa. Na hezké třetí místo
se probojoval Ladislav Martinka. Pořadí děvčat: Vykopalová Anna - 409
kolků, Ondrušková Mirka - 388 kolků
a třetí skončila Sehnalová Zdeňka
s 367 kolky. Další bowling je objednán
na pondělí 26. května od 14 hodin (ul.
Sokolská).
Zve Jaroslav Goláň.
ZÁJEZD DO RAKOUSKA
K l u b
důchodců
upozorňuje,
že jsou poslední volná místa na
Foto Michal Sváček p o z n á v a c í
zájezd do
Rakouska ve čtvrtek 26. června. Bližší
informace a přihlášky přijímá paní Jiříčková Jiřina, tel. 776 373 531.
VZPOMÍNKA
25. března zemřel pan Jaroslav
Škorňa ve věku nedožitých 89 let.
Čest jeho památce.

Setkání důchodců provozu Organik
Dne 23. 4. 2014 proběhlo jarní
setkání bývalých pracovníků – důchodců provozu Organik. Setkání se
uskutečnilo jako obvykle v restauraci
Selská krčma a celkem přišlo 18 členů
klubu důchodců. Přítomné přivítal Jiří
Tichý. Ve svém vystoupení informoval přítomné o záměru klubu přátel
historie Otrokovic připravit a vydat
knihu o historii průmyslové výroby
v Otrokovicích založenou nejen na
vzpomínkách pamětníků, ale hlavně
na dobových fotografiích. Následoval slavnostní okamžik – blahopřání
a předání daru jubilantce paní Marii
Frejkové, která 8. května oslavila 90
let. Po této slavnostní chvíli krátce vystoupil vedoucí provozu Ing. Bohumír
Sotorník, který seznámil přítomné se
situací v provoze Organik od posledního podzimního setkání. Výroba na
obou výrobnách je po obnovení prodeje anthrachinonu
stabilní a i výhled na
rok 2014 je optimistický. Obě výrobny
by měly vyrábět na
plné vytížení svých
výrobních kapacit.
Po obědě následovala volná zábava
spojená s diskusí
přítomných nejen
mezi sebou, ale
i se zástupci provozu
Organik
- s personální pra-

covnicí paní Markétou Strohbachovou a s vedoucím provozu. Rovněž
se konala tradiční tombola, kterou si
opět sami důchodci připravili z věcí,
které na setkání donesli. Vzhledem
k objemu přinesených věcí a prodaných losů šlo o tombolu stejně bohatou jako při předešlých setkáních
a výherci byli určitě potěšeni nejen
rukodělnými výrobky, ale i něčím
k zakousnutí či napití. Pokud mohu
posoudit, tak se jarní setkání vydařilo. Podle živé diskuze a dotazů, na
něž jsme museli odpovídat, mají naši
bývalí zaměstnanci o dění v Organiku
stále zájem a patří jim díky za to, že
na setkání přišli. Věřím, že jim osobně účast na setkání přinesla odpočinek od všedních starostí a „pokecání“
mezi sebou i dobrou náladu do dalších
všedních dní.
Bohumír Sotorník

CESTA POHÁDKOVÝM
LESEM

Odbor klubu českých turistů TJ Valašské
Meziříčí pořádá v sobotu 24. května Cestu
pohádkovým lesem a 2. letošní vycházku
Za toulavým náprstkem – Toulavý kočárek
2014 (Akce pro rodiče s dětmi). Start je v Poličné
u železničního mostu od 13.00 do 15.00
hodin. Po cestě je připravena řada soutěží a her s pohádkovými postavami. Cíl je
u restaurace Jarcová (od 14.00 do 17.00 hodin), kde najdou účastníci malé občerstvení.
Startovné je 30 Kč na dítě.
Zveme širokou veřejnost a hlavně děti na procházku jarní přírodou.

VE Ř E J N Á

Valašskomeziříčská radnice vyhlásila veřejnou sbírku za účelem humanitární a charitativní pomoci tělesně
postiženému Vladanu Sváčkovi.
Zájemci mohou pana Sváčka
podpořit zasláním jakékoliv částky na zvláštní bankovní účet číslo
107-7139140237/0100 vedený u Komerční banky do 31. prosince 2014.
Vybrané peníze pomohou Vladanu
Sváčkovi k pořízení nebo dofinancování zvedací plošiny, speciálně
upraveného osobního automobilu

S B Í R KA

a dalších nezbytných rehabilitačních
pomůcek. Bude nutno také provést
stavební úpravy v místě bydliště včetně bezbariérového přístupu do domu.
Vladan Sváček v září loňského roku
utrpěl při pěší turistice úraz, kdy došlo k poškození hrudního obratle páteře a ochrnutí dolních končetin. Pan
Sváček je zaměstnancem Městského
úřadu ve Valašském Meziříčí. Pracuje
na odboru dopravně správních agend
jako referent - technik.

Ve středu 30. května se v ISŠ-COP Valašské Meziříčí konala v rámci projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků
středních a základních škol ve Zlínském kraji konference Technické vzdělávání
a budoucnost. Konference se zúčastnili jak zástupci základních škol a ISŠ-COP,
tak zaměstnavatelů - firem působících v oborech, pro které jsou na ISŠ-COP studenti připravováni. Cílem
projektu je nalezení způsobu, jak lépe motivovat žáky
základních škol ke studiu na
technických školách.

volný čas
HVĚZDÁRNA
Pondělí až pátek v 20.30 hodin
Pozorování zajímavých objektů večerní oblohy
pomocí dalekohledu, především Merkuru, Marsu, Saturnu, hvězd, hvězdokup aj.
Středa 21. května v 19.00 hodin STÁLE TAJEMNÝ VESMÍR
Přednáší Ladislav Šmelcer, odborný pracovník hvězdárny Valašské Meziříčí. Doplněno
počítačovou prezentací s bohatým obrazovým
materiálem.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Čtvrtek 22. května v 17 hodin - COLETTE
Literatura na filmovém plátně.
Film podle novely Arnošta Lustiga.
Úterý 27. května v 17.30 hodin PHDR. PETR VEJROSTA JAK SE ŽIJE S NEMOCNOU DUŠÍ?
Beseda s psychologem, prezentace služby Centrum Amika (služba zaměřena na práci s lidmi
s duševním onemocněním), příběh Dany, která se
podělí o vlastní zkušenost s nemocí.
Do pondělí 2. června LUBOMÍR KUČÍREK VALAŠSKÁ NOSTALGIE
Kouzlo černobílé fotografie. Výstava ve vestibulu knihovny.
www.mekvalmez.cz
MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
Sobota 24. května – 12.30 hodin JONÁŠKOVO ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
Program pro děti i dospělé v parku a v zámku
Kinských ve Valašském Meziříčí.
Úterý 27. května - 16 až 18 hodin PEČENÍ KVÁSKOVÉHO CHLEBA
Praktický kurz pod vedením Běly Vávrovské,
ve kterém si každý účastník uhněte vlastní
chlebové těsto k dopečení doma. K prodeji
budou ošatky, zdarma kvásek. Cena 300 Kč.
Neděle 1. června - 14.00 hodin DEN DĚTÍ S HITRÁDIEM ORION
Areál parku a dětské dopravní hřiště.
Sobota 7. června - 9.00 hodin EXKURZE ZAMĚŘENÁ NA TRÁVY
Sraz v 9.00 hodin na parkovišti naproti muzeu ve Vsetíně. Trasa povede přes PP VrškyDíly do PP Ježůvka, Velký a Malý Skalník
a na Valovu skálu. Vedoucí Martin Dančák
a Jana Tkáčiková. 10. a 17. 6. 2014, 8.00–
12.00 hodin (po předchozím objednání)
Středa 18. června – v 18.00 hodin – NAD
KRONIKOU LEOPOLDA CHRISTA
Komorní večer k zahájení sezóny v Lapidáriu Trojice, spojený s přednáškou o historii Valašského
Meziříčí doprovázenou tóny cimbálu J. Kneisla.
Čtvrtek 19. června – v 18.00 hodin PŘEDNÁŠKA O VALAŠSKÉM SKLÁŘSTVÍ
Přednáška se uskuteční v rámci Glass sympozia Valašské Meziříčí 2014.
Úterý 24. června - v 17.00 hodin SVATOJÁNSKÝ PODVEČER
Podvečer věnovaný čarovné síle bylinek, koření
a pokladům, to vše v zámku Kinských za svitu svíček.
Do neděle 29. června - CHLÉB ZA BŘICHEM NECHODÍ ANEB JAK SE BŘICHO K CHLEBU DOSTANE
Interaktivní výstava, která přibližuje tradiční zemědělské postupy při pěstování obilovin včetně
sklizně, mletí mouky, přípravy a pečení chleba.
Do úterý 30. září 2014 –
VZPOMÍNKY ZMIZELÉ V ČASE
Mikroprojekt „Vzpomínky zmizelé v čase“
- historická paměť měst Valašské Meziříčí
a Čadca ve starých fotografiích“.
Pracovníci muzea vyzývají občany Valašského
Meziříčí, aby se zúčastnili unikátního projektu
zapůjčením svých historických fotografií, či vzpomínkami na život ve Valašském Meziříčí a Krásně,
a tak přispěli k zachycení vzpomínek na zmizelé
časy a historii ve městě.
www.muzeumvalassko.cz.

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ALFRÉDA RADOKA
Čtvrtek 29. května až sobota 31. května FESTIVAL ZUŠ ALFRÉDA RADOKA
Čtvrtek 29. května - Kino Svět ve 14 hodin OSKÁREK 2014
2. ročník celostátní soutěže animovaných filmů
žáků základních uměleckých škol. Slavnostní
promítání vítězných snímků spojené s předávání cen vítězům.Vstup pro veřejnost volný.
Čtvrtek 29. května v 17 hodin - M-Klub DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU ZUŠ
S PRVKY LATERNY MAGIKY
Divadelní představení s názvem „Co je to proti pomněnkám“.
Pátek 30. května v 18 hodin – Kino Svět GALAKONCERT K 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
Slavnostní reprezentativní koncert. Vystoupí
Smyčcový orchestr ZUŠ, taneční obor ZUŠ,
dětský pěvecký sbor MIBIDIZO, jazzový orchestr JazzZUŠák a další.
Sobota 31. května v 16 hodin ZUŠ Alfréda Radoka - SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY ALFRÉDA
RADOKA
Za zvuku slavnostních fanfár a za účasti Davida Radoka, autora desky Ivana Theimera
a historika umění Jana Kroutvora bude odhalena pamětní deska na budově školy. Moderuje Jan Petružela, autor knih o A. Radokovi.
Sobota 31. května v 17 hodin Galerie Sýpka - SLAVNOSTNÍ VERNISÁŽ VÝSTAVY DAVIDA RADOKA
A IVANA THEIMERA
Slavnostní zahájení výstavy za účasti Davida
Radoka, sochaře Ivana Theimera a esejisty
a historika umění Jana Kroutvora. Vystoupí
žáci a pedagogové ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí.
www.zus-vm.cz
NÁMĚSTÍ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Pátek 30. května – DEN MLÉKA
ZÁMEK LEŠNÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

Do pátku 29. srpna
– VOŇAVÉ SKLO A SKRYTÁ KRÁSA
www.muzeumvalassko.cz

Pan Karel Hrbáček z HZS oslavil
16. května šedesáté narozeniny.
Blahopřejeme.
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Buďme silní i v Evropě

Vážené dámy, pánové, milí voliči,
díky 927 240 vašich hlasů, které jste našemu hnutí
dali v parlamentních volbách, mám tu čest být jedním
z ministrů a vicepremiérem koaliční vlády. Před volbami jsem říkal, že nebudu lhát, nebudu krást a budu
pracovat pro lidi, tedy pro vás, občany naší země.
V našich resortech se chováme jako řádní hospodáři.
Snižujeme vlastní rozpočty, abychom nemuseli navyšovat zadlužení našeho státu. Lidé nyní vidí, že to jde,
a začínají věřit, že by se opravdu mohlo něco zlepšit.
Možná jste si už všimli, že nás čekají volby do Evropského parlamentu. Je pravděpodobné, že jste jim
dříve téměř nevěnovali pozornost. Chápu vás. Nabídka stran, které odkládaly do Evropského parlamentu
politiky, kterých se potřebovaly doma zbavit, nebyla
zrovna z nejlepších. Asi nikdo z nás by nedokázal pojmenovat cokoli pozitivního, co pro Českou republiku kdokoli z našich europoslanců udělal.
Má představa o fungování českých poslanců v Evropském parlamentu je jiná. Některá rozhodnutí se i v Bruselu a Štrasburku předjednávají na chodbách, v kuloárech
či na kávě. Europoslanci tedy musí mít přehled o fungování evropských institucí,
musí být špičkově jazykově vybavení a také musí mít oporu v českém prostředí pro
to, aby mohli evropské nařízení a normy přenášet do české reality.
S péčí řádného hospodáře budeme spravovat prostředky, které z Evropy čerpají
naše ministerstva pro místní rozvoj, financí, dopravy a životního prostředí.
Poprvé od našeho vstupu do EU máme šanci, aby linka Brusel, Štrasburk, Praha
dávala smysl, máme možnost mít podstatně větší vliv než za celých 10 let našeho
členství v EU.
Ať budete volit kohokoli, prosím, přijďte k evropským volbám. Jsou důležité. Jsme
totiž součástí Evropy, i když se nám někteří politici snaží namluvit, že to tak není.
Nezapomeňte na evropské volby 23. a 24. května, děkuji,
Andrej Babiš

Tisíce rajčat v průmyslovém parku SKW
Piesteritz

Je možné úspěšně provozovat zemědělské a chemické aktivity na jednom místě? Jednoznačně ano. Povedlo se to v průmyslovém parku AGRO-CHEMIE Piesteritz, kde
sídlí více než 30 firem a který má více než 100letou historii.
V západní části areálu Piesteritz nacházejícího se na okraji města Wittenberg ve
spolkové republice Sasko-Anhaltsko byl otevřen obří skleník o rozloze více než 15
hektarů. Skleníkový komplex je vytápěn teplem ze sousedního chemického závodu
SKW Piesteritz, jenž mu zároveň dodává oxid uhličitý nezbytný pro rostliny.
Šťavnatá rajčata i v zimě
Rajčatům se v areálu daří velmi dobře. Nehledě na venkovní teplotu a roční období se na keřících rajčat pravidelně objevují žluté květy. Za
několik málo dnů poté mohou šťavnatá červená
rajčata ochutnat nejen lidé z Wittenbergu a celého Saska, ale i obyvatelé hlavního města Berlín.
Tenhle malý zázrak umožňuje především chemický průmysl, konkrétně sousední firma SKW
Piesteritz. Prostřednictvím 500 metrů dlouhého potrubí dodává do skleníkového komplexu,
a poté přímo rostlinám, velmi potřebný oxid uhličitý i nezbytné teplo pro jejich blahodárný růst. Oxid uhličitý vzniká při výrobě amoniaku a vedle jeho dalšího zpracování
v rámci SKW Piesteritz se jeho určitá část odvádí přímo do skleníkového komplexu.
Vytápění skleníku je realizováno na bázi oběhu vody o teplotě 60 stupňů Celsia, přičemž teplo se taktéž při výrobě amoniaku vytváří kondenzací vodní páry.
I chemie může mít pozitivní dopad na životní prostředí
„Využívání průmyslové odpadní vody pro vytápění skleníků není žádná novinka.
Specifická je zde ale možnost současně zásobovat skleník oxidem uhličitým,“ zdůrazňuje Rüdiger Geserick, jednatel společnosti SKW Piesteritz. V souvislosti s touto
synergií není zanedbatelný ani příznivý dopad na životní prostředí, zdůrazňuje výrobní
ředitel SKW Piesteritz Hans-Jürgen Friedrich. K vytápění skleníků by bylo za jiných
okolností nutné další topivo a zdroj k získání oxidu uhličitého. Na výrobu 20 MW by se
muselo například využívat 2 200 kubických metrů zemního plynu za hodinu.
Zdroj: SKW Piesteritz, GmbH
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Designové nafukovací hračky rozsvítí každý dětský pokoj

Nejznámějšími nafukovacími hračkami u nás jsou bezesporu zvířátka od designérky Libuše Niklové. Půvab, zajímavý design a hravost však nechybí ani novým hračkám
mladých tvůrců, kteří svou tvorbu úspěšně představili na
loňském Designbloku. V neděli 9. března 2013 získal Jan
Čapek v rámci soutěže Czech Grand Design 2013 ocenění v
kategorii Designér roku za návrh hraček Pes Bulík a Formule. V kategorii Výrobce roku bodovala Fatra za kolekci nafukovacích hraček od designérů Anny a Jerryho
Kozových, Jana Čapka
a Zuzany Lednické.
Máte už dost zářivě
svítících a blikajících
hraček s nepřeberným
množstvím
melodií?
Chcete své děti obklopovat
vkusnými

a bezpečnými hračkami? Máme pro vás
ideální tip. Nechte
se inspirovat novou kolekcí hraček
z Fatry, která zároveň elegantně doplní
i interiéry dospělých.
Nafukovací
autíčka ve tvaru
traktoru nebo formule jsou díky zaobleným tvarům navíc
maximálně bezpečná
i pro vaše nejmenší potomky. Dalšími
novinkami
nové kolekce je
třínohá koza s pískacím
vemínkem
a pes bulík, kterému
mohou děti sundávat při hraní obojek.
Chystáte-li se s dětmi
v létě na dovolenou
k moři, oceníte nabídku míčů s černobílými grafickými vzory. Všechny hračky
jsou vyrobeny tradičním způsobem z bezftalátových materiálů. Jsou určeny především pro děti od 2 do 4 let.
Redakce AGF magazínu
Foto Michal Šeba

Nový občanský zákoník začal ovlivňovat náš život

Média, politici i někteří kolegové nás straší: nový občanský zákoník je něco, čeho je potřeba se bát! Ale je tomu
skutečně tak?
Bilance ze začátku letošního roku mluví jasně. Celkem tři
dlnosti a práva“. Oslabuje tak oblíbené tvrzení, že právo není
tisíce osmdesát jedna paragrafů nového občanského zákoníspravedlnost. De facto tak ukládá, aby každý, kdo vstupuje
ku nahradilo dosavadní právní úpravu roztaženou do stovek
do vztahů upravených soukromým právem, sledoval, zda se
předpisů. Na druhou stranu nový občanský zákoník svým
nedopouští nespravedlnosti. Imperativem je to pak pro orgánabytím účinnosti zrušil 238 obecně závazných právních
ny, které budou rozhodovat v řešení sporů z občansko-právpředpisů. Možná to zní hrozivě. Ale co ve skutečnosti nový
ních vztahů.
občanský zákoník přináší?
Zvláštní pozornost věnuje zákon i ochraně osobnosti kažPředevším se jedná o novinku v podobě uvozujících čtrdého z nás. Předpokládá, že každá svéprávná osoba má ronácti paragrafů. Vlastně to ani novinka není, neboť takto byl
zum průměrného člověka i schopnost užívat svého rozumu
uveden už rakousko-uherský Všeobecný občanský zákoník
s běžnou péčí a opatrností. To jest, že každý může výše uvez roku 1811. Moderní právní úprava je jen rozsáhlejší, predené v právním styku důvodně očekávat.
ciznější a z hlediska jejího dopadu na vztahy, které občanské
Předvídatelná rozhodnutí soudů
právo upravuje, naprosto nedoceněná. Sami autoři zákona
Zákon ve svých uvozujících ustanoveních řeší i naši ochrav nadsázce říkají, že nejdůležitější je v zákoně právě ta úvodnu před nepoctivostí a neodpovědností jiných. Říká, že ten,
ní čtrnáctka paragrafů. To ostatní je prý jen balast.
kdo se veřejně nebo ve styku s jinou osobou přihlásí k odborPozor na dobré mravy!
nému výkonu jako příslušník určitého povolání nebo stavu,
O co tedy v novém zákoníku jde? Především stanoví, co je
dává tím najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí,
soukromé právo. Soukromá práva a povinnosti osobní a makterá je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Jedná-li bez
jetkové povahy se řídí občanským zákoníkem v tom rozsahu,
této odborné péče, jdou následky k jeho tíži. To znamená, že
v jakém je neupravují jiné právní předpisy. Ke zvyklostem se
pokud vám takový člověk způsobí svým jednáním škodu,
hledí jen, dovolává-li se jich zákon.
máte právo žádat její nápravu nebo náhradu.
Hned první paragraf upravuje rozsáhlou smluvní volnost.
Zákonodárce nezapomněl ani na věci, které by měly být
Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat
přirozené, ale bohužel někdy přirozené nejsou. Vychází
práva a povinnosti odchylně od zákona. Zakázána jsou pouz předpokladu, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal
ze ta ujednání, která porušují dobré mravy, veřejný pořádek
poctivě a v dobré víře. Zákon ukládá, že každý má povinnost
nebo právo týkající se postavení osob, a to včetně práva na
jednat v právním styku poctivě a že nikdo nesmí těžit ze svéochranu osobnosti. Zákon se na smlouvy primárně dívá jako
ho nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit
na platné. Říká také, že daný slib zavazuje a smlouvy mají
ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má
být splněny.
kontrolu.
Důraz se především klade na základní ústavní principy. To
Zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany. Každý,
znamená, že každé ustanovení soukromého práva lze vykládat
kdo se cítí ve svém právu zkrácen, se může domáhat ochrapouze ve shodě s Listinou základních práv a svobod a ústavny u orgánu vykonávajícího veřejnou moc. Tím orgánem je
ním pořádkem vůbec. Tedy se zásadami, na nichž občanský
obvykle soud.
zákoník spočívá, a se zřetelem k hodnotám, které se tím chrání.
Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očeVe smyslu těchto zásad bude zákon vždy vykládán.
kávat, že jeho právní případ bude rozhodnut obdobně jako
Zákon proto není možné vykládat podle toho, co se komu
jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s jeho
právě hodí. Ustanovením zákona lze přikládat jen ten výprávním případem shoduje v podstatných znacích. Zákonoznam, který plyne z jasného úmyslu zákonodárce. Nikdo
dárce tím posílil zásadu, že rozhodnutí soudu má být předse tedy nemůže dovolávat slov právního předpisu proti jeho
vídatelné. Zákon dále stanoví, že pokud byl právní případ
smyslu. To znamená, že výklad a použití právního předpisu
rozhodnut jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany,
nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti
právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky. Jinýnebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.
mi slovy, ten kdo rozhodne odlišně od rozhodnutí v přípaOchrana slabších
dech, které se shodují v podstatných znacích, má povinnost
Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka
vysvětlit v odůvodnění, proč tak učinil.
i jeho přirozené právo brát se o vlastní štěstí a štěstí jeho rodiSpolečnost se vyvíjí rychle a zákonná úprava právních
ny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nezapřívztahů zaostává za společenským vývojem. Aby zákonočiní bezdůvodně újmu druhým. Jinými slovy, naše právo kondárce zmírnil tuto neodvratitelnou skutečnost a překlenul
čí tam, kde začíná právo druhých, tedy pokud je naše právo
absenci aktuální zákonné úpravy, řekl, že nelze-li právní přív rozporu s právem druhých. Jako zcela základní zásady pak
pad rozhodnout na základě výslovného ustanovení zákona,
zákon označuje právo na ochranu života a zdraví, svobody,
posoudí se podle ustanovení, které se týká právního případu
cti, důstojnosti a soukromí. Zvláštní záštitu poskytuje rodině,
co do obsahu a účelu posuzovanému právnímu případu nejrodičovství a manželství.
bližšího. Jestliže takové ustanovení k dispozici není, pak se
Zesílenou ochranu poskytuje nový občanský zákoník slabprávní případ posoudí podle principů spravedlnosti a zásad,
ším, když říká, že nikdo nesmí pro nedostatek věku, rozumu
na nichž nový občanský zákoník spočívá, a to tak, aby se donebo pro závislost svého postavení utrpět nedůvodnou újmu.
spělo k dobrému uspořádání práv a povinností.
Tedy, nikdo nesmí být poškozen, pokud se zrovna nenarodil
Právo na obranu
jako nejbystřejší. Naproti tomu zákon zakazuje bezdůvodKonečně také zákonodárce uzavřel úvodní ustanovení záně těžit z vlastní neschopnosti k újmě druhých. To je jedno
kona úpravou svépomoci. Umožnil, aby si každý přiměřez veselejších ustanovení zákona, jehož dopad zformuje až
ným způsobem pomohl ke svému právu sám, je-li jeho právo
delší právní praxe. Například přivede do neštěstí ty, kteří
ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozpřijmou funkci, na kterou nestačí, nebo slíbí něco, co nejsou
dě. Obě podmínky by musely být splněny současně.
schopni obstarat, nebo povede k odpovědnosti politiky, kteHrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může
ří získají prospěch z veřejných peněz. Výše uvedená obecná
jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit úsilím a prostředky,
věta pokrývá nepřeberné množství situací.
které se mu v jeho postavení musí jevit vzhledem k okolnosVětší prostor pro rozum
tem jako přiměřené. Směřuje-li však svépomoc jen k zajišZákon silně hájí vlastnické právo. Stanoví totiž, že vlasttění práva, které by bylo jinak zmařeno, musí se ten, kdo ke
nické právo je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit,
svépomoci přikročil, bez zbytečného odkladu, tedy okamžijak vzniká a zaniká. Základní zásady pak završuje nenápadné
tě, jakmile to bude možné, obrátit na příslušný orgán veřejné
ustanovení velkého dopadu, když nařizuje, že nikomu nelze
moci. A příště? Podíváme se na některé změny, které nový
odepřít, co mu po právu náleží.
občanský zákoník proti dosavadní právní úpravě přináší, a seVýše uvedené ustanovení pak uzavírá větou, že „soukromé
známíme se s pojmy, které užívá. Některé stojí opravdu za to.
právo vyvěrá také z dalších obecně uznaných zásad spraveJUDr. Libor Široký, AGROFERT, a. s.

