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VALAŠSKÝ CHEMIK
KAM KRÁČÍ
CHEMICKÝ PRŮMYSL
Situace, vlivy, předpokládaný
směr vývoje.

PODNIKOVÝ TURNAJ
V KUŽELKÁCH

Začíná 17. ročník seriálu závodů, partnerem
se stal letos i AGROFERT, a. s.

Finále turnaje.
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ANKETA
Dvacátý devátý duben je
mezinárodním dnem tance.
Jaký je váš vztah k tancování?
Zdenka
Podzemná,
provoz benzol

Tancem se dá vyjádřit vše: radost, smutek, láska, nezájem,... Také proto jej
obdivuji napříč všemi tanečními žánry
a obory. Ale nejbližší je mi přece jen
tanec lidový, zejména ten náš krásný
valašský folklor, kterému se věnuji už
téměř 30 let.
Ing. Král
Josef,
SEAL

Asi v polovině tanečních jsem si přivodil na lyžích těžký výron v kotníku,
ale bolest ze zranění mi úspěšně tišilo
pomyšlení, že už tam nemusím. Postupně jsem se ale dopracoval k tomu,
že zatančit si na plese s vlastní ženou
valčík nebo polku je docela příjemná
záležitost.
Obermajerová
Eva,
obchodní úsek

Mezi mnou a tancem zrovna přímá
úměra není. Návštěva společenské
akce, kde je tanec nezbytnou součástí, mi ale určitě problém nedělá. Každopádně, můj návrat ze zaměstnání
a dohled nad školními povinnostmi
potomků bývá často pořádný tanec ☺.
Ing. Majdloch
Tomáš,
provoz benzol

DESÍTKA OKOLO KOMÍNA PŘED NÁMI

Sportovně společenská akce AGROFERT RUN aneb Deza Desítka okolo komína klepe na dveře. V sobotu 21. května
startuje již 4. ročník. Podrobnosti přibližuje Ing. Jaroslav Obermajer, Ph.D. tiskový mluvčí Dezy a člen organizačního týmu.
Letos se poběží již 4. ročník Desítky okolo komína. Napadlo Tě před třemi lety, že zakládáme novou tradici?
Ne, to opravdu ne. Tehdy jsme chtěli více otevřít Dezu, prostě ukázat, že Deza není žádný „tajemný hrad v Karpatech“.
Po zkušenostech se Dnem otevřených dveří v roce 2010, který byl úspěšný, ale nijak se od podobně koncipovaných akcí
neodlišoval, jsme chtěli připravit něco, co by Dezu jednoznačně identifikovalo, co by Dezu na první pohled odlišilo od
ostatních firem. Vsadili jsme na přirozený pohyb, na běhání,
a vyšlo to. Běhání je teď v kurzu – běhají staří, mladí, děti
i důchodci. A je dostupné pro všechny. Řekli jsme si, že by
mohlo být pro veřejnost poutavé navštívit Dezu tímto způsobem. Pozvali jsme lidi, aby si zasportovali v neobvyklém
prostředí. Pozvali jsme celé rodiny, aby se u nás pobavily.
A také aby návštěvníci poznali něco nového.
Můžeš se, prosím trochu ohlédnout za historií?
Když jsme připravovali první ročník, netušili jsme, jak dopadne. Oslovili jsme běžecký klub Valachiarun, který měl již
s pořádáním podobných akcí zkušenosti. A byla to dobrá volba. Prvního ročníku se zúčastnilo neuvěřitelných 850 běžců
všech věkových kategorií (dětských běhů 248 dětí, rodinného
běhu 350 registrovaných účastníků a Desítky 252 běžců). Ve
2. ročníku se postavilo na start 1 160 závodníků a loni se už
na všechny tratě vydalo téměř 2x více běžců než v prvním
ročníku, celkem 1 500 startujících.
Jak se tedy vyvíjel osud Desítky dál?
Protože první ročník nám ukázal, že je to krok správným
směrem, uspořádali jsme ji za rok znovu a připravili opět bohatý doprovodný program před areálem, u hasičů i na železniční vlečce. Zájemci si mohli prohlédnout Dezu na komentovaných prohlídkách.
Akce se zalíbila i jiným chemičkám koncernu AGROFERT.
Ano, loni vstoupila do hry naše mateřská firma, která se stala
hlavním organizátorem běžeckého seriálu AGROFERT RUN.
Jednotlivé závody se běží u chemiček ve
Valašském Meziříčí, Přerově, Lovosicích,
Napajedlích a na závodišti v Pardubicích.
Letos se poběží ve Valašském Meziříčí
již 4. ročník. Co se osvědčilo? A co je nového?
Jednoznačně se osvědčilo spojení sportu se zábavou. Mnoho návštěvníků,
a nejen dětí, si poprvé zkusí postavit
se na start. Mnoho návštěvníků může
strávit hezký den, pobavit se, potkat
se s přáteli a často i třeba s bývalými spolupracovníky. Akci nechceme
a neděláme jen pro sportovní nadšence,
ale pro všechny, kdo mají chuť se připojit. Každý si může přijít na své. A co je
nového? Proti loňskému ročníku určitě

vláček. Bude jezdit ze stanoviště za hasičským záchranným
sborem na železniční vlečku, kde budou mít návštěvníci
možnost si toto pracoviště prohlédnout i s odborným výkladem. A pak je tady nová grafika, nová grafická podoba celého závodu. Máme hezká nová trička pro závodníky, kteří
poběží rodinný běh a 10km závod. Sportovci určitě ocení
i nový vzhled medailí.
V předchozích ročnících putovalo startovné z 10km běhu
znásobené Nadací Agrofert k dětem, konkrétně na vybavení
mateřských škol ve městě a okolí. I tato tradice bude zachována?
Je to tak. Prostřednictvím Nadace Agrofert podpoříme tentokrát děti v základních školách ve Valašském Meziříčí. Na vybavení obdrží každá z 5 zdejších škol finanční dar. Jeho výše
je přímo úměrná počtu přihlášených závodníků na 10km běh
Deza Desítka okolo komína. Každá stokoruna ze startovného
se prostřednictvím Nadace Agrofert dostane k dětem. Jsme
rádi, že nám Nadace zachovala přízeň a chce přispět k rozvoji
dětí v našem městě.
Mimochodem, Nadace Agrofert získala a věnovala v letech
2012 – 2015 na charitativní a neziskové projekty i potřebným
jednotlivcům v České republice částku 86 307 000 Kč. V roce
2016 plánuje rozdat další desítky milionů Kč. Podrobnosti se
můžete dozvědět na www.nadace-agrofert.cz.
Závěrem?
Těšíme se na vás. Přijďte u nás pobýt, pobavit se, zasportovat si. Běžci, registrace již běží. K dnešnímu dni je na Desítku
přihlášeno už 314 závodníků, na rodinný běh je jich 515 a na
dětské běhy 173 malých sportovců.
Nashledanou v sobotu 21. května v areálu DEZA, a. s. Valašské Meziříčí.
Miriam Kallerová
Veškeré informace včetně registrace a programu naleznete
na webových stránkách www.agrofertrun.cz.

Tanec mě baví a tancuju rád, mám
rád lidové písně a tance a jsem členem folklorního souboru Mezříčan.
Jak slyším cimbálovku hrát valašské
točené, srdéčko ve mně radostí poskočí a jde se tancovat. Ten pocit je
úžasný. Tanci také vděčím za spoustu kamarádů a přátel a za spoustu
hezkých chvil, které jsem s nimi prožil. Můj život ve Valmezu je s tancem hodně spjatý.
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AKTUALIT Y
Nový ester
V měsíci březnu 2016 ve spolupráci
s odborem výzkumu a.s. a provozu Organik byla na výrobně esterů v Organiku provedena pokusná výroba nového
typu esteru, a to diisotridecylftalátu.
Ester se podařilo vyrobit v kvalitě, která odpovídá standartním parametrům
pro tento typ esteru. Rovněž se ověřila
vhodnost výrobního zařízení a použitá
technologie výroby.
Bohumír Sotorník
Sběr starého papíru
Upozorňujeme zaměstnance, že v úterý 7. června v 8.00 hodin pořádá klub
důchodců sběr starého papíru v areálu
Dezy. Sraz osvědčené party je v 8 hodin u hlavní vrátnice, kde se bude papír
postupně nakládat a odvážet do sběrny.
Zároveň žádáme vedoucí, kteří budou
mít nachystaný starý papír, aby své požadavky nahlásili na dispečink.
Za klub důchodců Josef Lazecký

Jarní úklid
Hospodářská správa pořádá ve dnech
10. až 12. května 2016 (úterý až
čtvrtek) v době od 8.00 do 11.00 hodin sběr elektroodpadu a objemného odpadu. Ve dvoře za podnikovou
prádelnou oděvů máte možnost se
bezúplatně zbavit vysloužilých elektrospotřebičů pro domácí i průmyslové využití. Bude zde rovněž odebírán
objemný odpad, který není možné
odkládat do popelnic a komunálních
kontejnerů. Přijímán bude pouze fyzicky nebo morálně opotřebený majetek vyřazený z evidence, který již
neplní svůj účel, není o něho zájem
nebo je neprodejný. Propustka na majetek podle OS 612 slouží jako doklad
o převozu přes vrátnici a organizátorovi sběru k evidenci při přejímce odpadu. Podrobnosti naleznete na síti SEID
v sekci pravidla pro nakládání s odpady.
Svatava Vráželová

Mezinárodní den ptačího zpěvu
Připadá na 1. neděli v květnu. Poprvé
byl slaven v roce 1984 v Anglii, později i jinde ve světě. Připomíná si ho
i mnoho lidí v České republice. Pod
vedením odborníků má často v ten den
laická veřejnost možnost pozorovat
a poslouchat ptáky v přírodě. I ve Valašském Meziříčí jsou organizovány
takové akce.
(Více na straně 3)

POŽÁR NA VÝROBNÍ LINCE ANTHRACHINONU V ORGANIKU OTROKOVICE
Dne 14. 4. 2016 v 3.47 hod. došlo k požáru na 4. výrobní lince výroby anthrachinonu v Organiku Otrokovice, který je jedním
z výrobních provozů společnosti DEZA, a.s.
Požár byl uhašen místními hasičskými sbory
během 12 minut od začátku zásahu. Příčinou požáru byla netěsnost v přírubovém
spoji nad odpařovákem anthrachinonu.
Požár nezpůsobil žádné zranění zaměstnanců společnosti ani zasahujících hasičů.
Škoda na majetku byla předběžně odhadnuta na 100 tisíc Kč.

Anthrachinon nepatří mezi toxické látky.
Zdraví obyvatel Otrokovic ani okolních
obcí nebylo ohroženo.
DEZA, a.s. je výhradním zpracovatelem dehtu a benzolu v České republice
a výrobcem chemických látek, které jsou
především používány v automobilovém
průmyslu a stavebnictví. K dnešnímu dni
zaměstnává téměř tisíc zaměstnanců, čímž
patří mezi největší zaměstnavatele ve Zlínském kraji.
Jaroslav Obermajer
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technologie a lidské společenství
7. Chemická
Jiří Hanika, Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Příští problémy lidstva
V posledních dekádách jsme svědky
snahy o zajištění dostatku energie pro
rostoucí životní úroveň populace. Postupné vyčerpávání fosilních surovin ze
zemské kůry vedlo k vývoji alternativních způsobů produkce energie. Určitou
roli dosud sehrály aplikace fyzikálních
a principů a technických řešení pro využívání kinetické energie větru nebo
hydrostatické energie vody v podobě
větrných a vodních elektráren. Díky
kosmickým technologiím se do rutinní
aplikace zařadily rovněž solární panely.
Produkce biopaliv je v rozporu s potřebou dostatečného množství čisté vody
pro život a zajištění dostatečné rozlohy
orné půdy pro produkci potravin a současně pro pěstování nezbytných krmiv
pro hospodářská zvířata.
Rostoucí celosvětová populace produkuje rostoucí množství odpadů s neblahým dopadem na kvalitu životního
prostředí. Poškozování jeho kvality má
pochopitelně dopad na zdravotní kondici populace i na výnosy zemědělských
plodin. Proces průniku nežádoucích
látek do životního prostředí je velice
analogický biosyntéze antibiotik v aerobním fermentoru.
Přírodní antibiotika jsou jedny
z nejdůležitějších farmaceutických látek
nezbytných k zajištění solidního zdraví lidstva a úspěšného boje s epidemiemi. Byla objevena víceméně náhodou
na konci dvacátých let minulého století
A. Flemingem. Antibiotika například
inhibují syntézu buněčné stěny bakterií
a přitom nepoškozují lidské, či zvířecí
buňky. Zároveň jde o přírodní metabolické produkty bakterií, hub, řas, lišejníků a případně vyšších rostlin. Vyrábějí se většinou biotechnologickým
způsobem ve velkých fermentorech
s použitím produkčních mikroorganismů. Aerobní proces syntézy antibiotik
probíhá v přítomnosti kyslíku v prostředí vodného roztoku živin (tzv. půdy)
obsahujícího všechny biogenní prvky
a také nezbytné stopové prvky. Hlavní
složku živin v roztoku tvoří uhlíkaté
složky - sacharidy či oligosacharidy -,
dále jsou přítomny dusík, síra a fosfor
jako amonné, síranové a fosforečnanové ionty, tedy takzvané biogenní prvky.
Proces je typický nárůstem biomasy
a vlastních metabolitů, které právě mají

žádoucí antibiotické vlastnosti. Podobně aerobní život a nárůst lidské populace je také postupně doprovázen znečišťováním životního prostředí látkami,
které jsou nepřívětivé životu, jedovaté
a jinak řečeno antibiotické povahy.
Velice vážné problémy vyvolává
nerovnoměrný vývoj populace v globálním měřítku. Postupné vyčerpávání
přírodních zdrojů a snižování rozlohy
úrodné půdy vztažené na jednoho obyvatele planety Země vede v důsledku
k nerovnoměrnému rozdělení chudoby a následně pak k různým konfliktům. Terorismus a války jsou pak
determinovány vztahem spokojenosti
a nespokojenosti mezi lidmi, jak bylo
výše ukázáno zjednodušeným modelem. Doufejme, že k tlumení vášní mezi
lidmi může snad napomoci výchova
a vzdělání podporující větší skromnost, menší
závist a jistý stupeň altruismu.
Chemická technologie pro život –
proti hladu a nemocem
Jak bylo zmíněno výše, aerobní život
(v atmosféře s obsahem kyslíku), který
v naší civilizační éře prožíváme na Zemi,
a jeho další pokračování je postaveno
na elementech, které, jak bylo zmíněno
v úvodu, velmi dávno identifikovali již alchymisté, tedy na vzduchu,
vodě a půdě. Jsou to základní pilíře
výživy a zdraví jak lidské populace,
tak i živočišné říše. Ne nadarmo se
ke skupinám věd o živé přírodě přirozeně řadí také chemické vědy, které
tvoří jakousi základní páteř, a to jak
pro výzkum, vývoj a aplikace analytických či diagnostických metodik,
tak syntetických postupů pro humánní
i veterinární léčiva, hygienických nebo
profylaktických prostředků, ochranných
prostředků či hnojiv pro pícniny a průmyslově zpracovávané plodiny… a tak
bychom mohli vyjmenovávat velmi
dlouho další příklady z oblasti produkce
potravin. Jednoznačně samozřejmě platí, že vědy o živé přírodě poskytují komplexní nástroj k usilovnému boji lidstva
proti hladu a nemocem.
Chemie a chemická technologie
tvoří také spojovací článek s vědními
disciplínami, které zkoumají neživou
přírodu, bez jejíž existence by byl náš
život rovněž nemožný. Horniny a fosilní suroviny lidstvo nepoužívá jen
k zajištění svých energetických potřeb

UDÁLOSTI
a pro výrobu rozličných materiálů, ale
jsou nezastupitelným zdrojem biogenních i stopových prvků nezbytných pro
život. Jen pro ilustraci můžeme zmínit
například železo v krevním hemoglobinu či hořčík v zeleném chlorofylu, který
je klíčový pro fotosyntézu umožňující
transformaci slunečního záření na, pro
život nezbytnou, rostlinnou biomasu.
Hloubavý čtenář, který dospěl až na
toto místo, si právem může položit několik kardinálních otázek:
• Jsme připraveni na okamžik, kdy
budou vyčerpány základní fosilní zdroje (ropa, zemní plyn, uhlí i ropné písky
nebo břidlice) nejen pro energetiku, ale
pro chemické procesy?
• Jaké jsou meze našich možností při
hledání cest dalšího vývoje lidské populace?
• Jak pomohou recyklační procesy
přírodních prvků lidstvu?
• Přežije lidstvo takový moment nebo
dojde ke kolapsu vývoje v přírodě a společnosti?
• Co bude potom?
Velmi často se ovšem za horizont
úvah o budoucím vývoji lidstva považuje jen několik desetiletí - reálná délka
života jedince - eventuálně staletí, pokud autor úvah myslí i na své nejbližší potomky – děti a vnoučata. Političtí
reprezentanti, kteří svými rozhodnutími
mohou budoucí vývoj společnosti ovlivnit, mají bohužel svůj časový horizont
k přemýšlení omezen obvykle jenom
délkou svého volebního mandátu, což je
nepochybně velice nežádoucí.
Uvedeným tématem se zabývá řada
publikací, např.:
Pokorný P., Bárta M.: Něco překrásného se končí; kolapsy v přírodě a společnosti, Praha: Dokořán 2008.
Rudinger: Pluhy, nemoci a ropa, Praha: Academia 2009.
Bárta M., Kovář M.: Kolaps a regenerace: cesty civilizací a kultur, Praha:
Academia 2011.
Casti J.: Události X – Možné scénáře
kolapsu dnešního složitého světa, Praha:
Management Press 2012.
Cílek V. ed.: Tři svíce za budoucnost,
Praha: Novela Bohemica 2013.
V roce 2014 varovala také americká
kosmická agentura NASA před kolapsem civilizace ve studii HANDY Human and Nature Dynamics. Dostupné z:
http://nasawatch.com/archives/2014/03/
its-the-end-of.html

Podnikový turnaj v kuželkách 2015 / 2016

Pan Ing. Milan Mekina
z controllingu oslavil 16. dubna
šedesáté narozeniny.
Blahopřejeme.
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Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA
vyjde v úterý 31. května 2016
uzávěrka bude 19. května 2016

Vážení sportovní přátelé,
právě ukončený podnikový turnaj
v kuželkách byl, co se týká skupiny
A, jako přes kopírák s tím loňským,
ale jen co se základní části týká. Suverenita družstva Benzol II. (Olejník,
Hrabovský J., Kovář, Cahlík a Kostka),
které projelo celou základní částí bez
zaváhání se skóre 41:9 a s náhozem
4 923 kolků po pěti zápasech utvrdila
ostatní družstva, že téměř nemají šanci. Avšak je to právě družstvo MaR
(Bělohlávek, Kulišťák, Golda, Šrubař
a Maňas), které dokáže vždy překvapit.
V druhém semifinálovém zápase vyhrálo o 3 kolky a v třetím rozhodujícím
potvrdilo výborný výkon a postoupilo
do finále, kde už na něj čekalo družstvo Ftalanhydrid (Vymětal, Tomášek,
Bača, Bohůnek R., Hrabovský I. a Bohůnek V.), které hladce přehrálo družstvo Dehet (Zahradil, Stolař, Dibelka,
Krupa, Filip). Finálová utkání se hrála na tři zápasy, skóre byla vždy 4:6
z pohledu domácího družstva, rozhodly
tedy individuální výkony jednotlivců
v týmech. Zvítězilo družstvo Ftalanhydrid s celkovým náhozem 3 013:2 879.
Ve skupině B byla situace podobná jako ve skupině A. Výborně rozjeté
družstvo Benzol I. (Majdloch, Kabeláč, Janda, Gabko a Valuch) zaváhalo
až v posledním kole proti týmu Technici (Horník, Ptáček, Spiegl, Bezděk
a Hajdová) a skončilo po základní části
druhé. Technici vyzvali tým Dioktylftalát

První muž Milan Běloholávek

(Kuzdřál, Baroš, Šimic, Nikl), Benzol
I. sehrálo zápasy s DKP 14. Nevyrovnané výkony jednotlivců protáhly
zápasy až na tři utkání, kde se radovali z postupu do finále týmy Technici a DKP 14 (Přikryl, Krumpholz,
Konečný, Šamánek, Jiříček a Smolková). Finále pak již bylo jasnou záležitostí pro DKP 14, které zvítězilo 6:4
a 8:2 a obhájilo tak loňský titul.
V soutěži jednotlivců u žen došlo
k zajímavé situaci. Vítězka kvalifikace
Hanka Svobodová ve finále propadla
a první místo obhájila Alena Jugová
před Pavlou Sedláčkovou. Na třetím
místě skončila Petra Smolková, na Hanku tedy zbylo nepopulární čtvrté místo.
U mužů byla situace dramatická skoro až do samého závěru. Po kvalifikaci
vedl Radek Olejník před Jindřichem
Cahlíkem a Petrem Maňákem. V pořadí čtvrtý Milan Bělohlávek ztrácel na
prvního už 27 kolků. Na čtvrtém místě
s celkovým náhozem 530 kolků byl
Petr Maňák, o druhém místě mezi Radkem Olejníkem a Jindřichem Cahlíkem
s 542 kolky rozhodla až celková dorážka ve prospěch Radka a soutěž vyhrál
Milan Bělohlávek s celkovým náhozem
547 kolků.
Celkem bylo shozeno během celé
soutěže 87 413 kolků. V příští sezóně
přivítáme nový tým Labiny.
Všem děkuji za účast a ZO OS ECHO
za spolupráci.
		
Radim Bohůnek

VALAŠSKÝ CHEMIK

Kam kráčí chemický průmysl

Evropský chemický průmysl je klíčovou oblastí pro hospodářský rozvoj a blahobyt, přičemž zabezpečuje moderní produkty a pokroková technická řešení fakticky
pro všechny sektory evropské ekonomiky. S počtem zaměstnanců přesahujícím 1,2 milionu a tržbami ve výši cca 550 mld. EUR je jedním z největších průmyslových sektorů
a důležitým zdrojem přímé a nepřímé zaměstnanosti ve většině regionů Evropské unie.
Produkce chemikálii je silně koncentrována pouze do několika oblastí, zvláště v severozápadní Evropě. Přitom průmysl čtyř největších členských států generuje téměř dvě
třetiny tržeb v EU. Největším producentem v Evropě je Německo, následované Francií,
Velkou Británií a Itálií. Připočteme-li k tomu Španělsko, Nizozemsko, Belgii a Irsko,
zvýší se tento podíl až na 88 procent. Chemický průmysl ve dvanácti nových členských
státech je strukturálně odlišný od původní patnáctky členských států. Kupříkladu základní chemikálie tu tvoří daleko vyšší podíl než v EU-15 a nové členské státy vykazují vysoký deficit zahraničního obchodu s chemikáliemi. Mezi nimi Polsko přitom představuje
nejvyšší příspěvek – 1,9% podíl na celkové výrobě chemikálií v EU. Potenciál těchto
zemí je stále značně nevyužitý, avšak tento region v posledních letech vykazuje solidní růstovou dynamiku. Zásadní restrukturalizace a modernizace chemického průmyslu
v nových členských státech začala v 90. letech a nadále pokračuje.

V Evropské unii v současné době existuje cca 29 tisíc chemických společností,
které zaměstnávají cca 1,2 mil. lidí, což odpovídá zhruba čtyřem procentům všech
pracovníků zaměstnaných ve zpracovatelském průmyslu unie. Zaměstnanci se středním
a vysokoškolským vzděláním představují kolem 80 % zaměstnanců.
Malé a střední podniky představují významný podíl v chemickém průmyslu EU:
96 % všech chemických společností má totiž méně než 250 zaměstnanců a vytvářejí cca
30 % z celkových tržeb a 37 % se podílejí na celkové zaměstnanosti v tomto odvětví.
Mají významný podíl na transferu inovací generovaných u „upstream“ společností (na
začátku hodnotového řetězce) v chemickém hodnotovém řetězci pro následná uživatelská odvětví. Jako producenti specialit jsou malé a střední podniky často zákazníky větších výrobních jednotek v sektoru, spíše než jejich dodavateli.
V letech 1995 až 2005 se světová chemická produkce zvýšila o téměř 40 % a přestala se omezovat na průmyslové země. Má své místo ve všech regionech světa včetně
rozvojových ekonomik Asie. V roce 2006 Čína zaujala 3. místo a Indie 7. místo mezi největšími světovými chemickými výrobci a oba státy jsou i nadále na vzestupu. V oblasti
petrochemického průmyslu hrají stále důležitější roli země na Středním východě bohaté
na suroviny. Globální trh chemických produktů neustále roste a v letech 2000 až 2007
bylo možno zaznamenat nárůst především v Číně, Indii a v Ruské federaci, které dosáhly
nominální roční nárůst o více než 20 %. V zemích OECD byl tento růst mnohem nižší
a většinou kopíroval trend růstu HDP. Evropští chemičtí výrobci mohou těžit z rozvoje
trhů v ostatních částech světa, když zajišťují silný domácí trh a současně mají přístup na
nové trhy v rozvíjejících se ekonomikách. Více než 45 % z globální chemické produkce
se ve světě obchoduje. V EU je intenzita zahraničního obchodu na úrovni 40 %, přičemž
obchodní výměna roste rychleji než výroba. Více než 35 % z tohoto obchodu probíhá
uvnitř společnosti, což odráží integraci průmyslu. Řada dodavatelských řetězců je interkontinentálních a důležité trhy mnoha výrobků jsou globální. To znamená, že tradiční
faktory, jako přístup k surovinám, velikost trhu a náklady, se stávají stále důležitějšími
při rozhodování o lokalizaci investic. Vedle toho musí firmy EU neustále inovovat, neboť
ostatní svět je rychle dohání.
Evropský chemický průmysl byl a nadále zůstává silným a úspěšným hráčem na globálním trhu, který se podílí svými tržbami na světovém trhu chemikálií cca 29 %. Ovšem
v posledních letech Evropa ztrácí, což zdůrazňuje konkurenční tlak na toto odvětví, zejména ze strany Číny. Čína se snaží eliminovat svoji závislost na dovážené ropě a chce
využít svých domácích uhelných zdrojů. V době, kdy jsou všechny oči zaměřeny na břidlicový plyn v Americe, je Čína uprostřed zcela odlišné, ale stejně dramatické revoluce.
Americký břidlicový plyn a čínské uhlí uvedou Evropu pod ekonomický tlak. Zásoby celosvětových zdrojů surovin jsou nyní více široce rozložené, a chemické společnosti musí
reagovat odpovídajícím způsobem. Dny, kdy základní chemikálie byly vyráběny téměř
výhradně na bázi ropy, jsou pryč. Použití břidlicového plynu jako suroviny pro krakování je jen začátkem. Díky konstantnímu nárůstu poptávky po surovinách prodělává uhlí
v Číně nečekaný návrat. Podle China National Chemical Information Center (CINC),
roční dovoz polyetylénu vzrostl z 5,47 megatun v roce 2002 na 8,61 megatuny v roce
2013. Dovoz polypropylenu se zvýšil z 3,2 megatun na 16,1 megatuny během stejného
období. Ústřední výbor Čínské lidové republiky usuzuje, že dovoz je nadměrný. Podle
jeho názoru jsou dovozové ceny příliš vysoké a vytvářejí tak závislost na volatilních trzích
a vytvářejí riziko plynoucí z nestability v některých ropu vyvážejících zemích. Od roku
2007, kdy byla zahájena 11. pětiletka, Čína zvýšila svou závislost na domácím uhlí,
a soustředila se na výrobu paliv, kapalných uhlovodíků, methanolu a dimethyletheru
z uhlí. Čísla vydaná čínským ministerstvem vědy a technologie zdůrazňují význam
uhlí v energetickém mixu - 70 % spotřeby energie, 75 % dodávek paliva a 60 % chemických surovin je na bázi uhlí. Zpracování uhlí na chemikálie je viděno jako strategická
technologie. Byl uveden do provozu značný počet továren zpracovávajících uhlí. Všechny továrny se nacházejí ve vnitřním Mongolsku v blízkosti největších uhelných ložisek
v zemi. Další závody jsou v současné době ve výstavbě, nebo jsou naplánovány. CINC
odhaduje, že dokončení všech těchto projektů vytvoří do roku 2015 kapacitu PE/PP asi
8,4 megatuny, a toto číslo by mohlo vzrůst na více než 27 megatun do konce roku 2018.
Čína by mohla být velkou příležitostí pro evropské investory, vlastnící technologie
pro zpracování uhlí na chemické produkty, ale existují určitá rizika. Podle čínského modelu je role poskytovatele licence opravdu jen poskytnutí licence. Existuje všudypřítomné
nebezpečí, že licensované procesy budou nahrazeny kopií, aby Čína dosáhla autonomie
v technologiích zplyňování uhlí. Čínští inženýři zatím nezvládají procesně velkokapacitní jednotky, je to ale jen otázka času, kdy získají dostatečné zkušenosti a poradí si i s nimi.
Chemický průmysl je přítomen v našem každodenním životě. Moderní společnost
a její životní styl jsou nemyslitelné bez jeho výrobků. Ve větší míře než další zpracovatelská odvětví, chemický průmysl zabezpečuje technickou bázi pro další ekonomické aktivity a to jak v tradičních sektorech jako jsou zemědělství, stavebnictví, textilní, oděvní
a obuvnický průmysl, tak v technologicky progresivních odvětvích od automobilového
průmyslu, přes moderní zdravotní péči až po elektroniku. Ekonomický růst ve všech
moderních společenstvích je vždy velmi úzce spjat s pokrokem v chemii a s rozvojem
chemického průmyslu. Nejnaléhavější problémy lidstva vyžadují nová řešení a mnohé
z nich mohou být realizovány pouze s pomocí nových materiálů a látek, jež zabezpečuje
právě chemický průmysl. Odhaduje se, že světová populace vzroste v příštích padesáti
letech ze současných 6,7 miliard na cca 9,2 miliard v roce 2050, přičemž nutno počítat,
že se prodlouží lidský věk a stárnutí populace nabude rozsahu, s jakým jsme se dosud nesetkali. To má důležité konsekvence pro všechna společenství a regiony a klade extrémně
vysoký tlak na dostupné přírodní zdroje. Posun směrem k udržitelnějšímu využití zdrojů
bude vyžadovat nová chemická řešení. Zvláště v zájmu zmírnění změn klimatu a dalších
globálních a současných environmentálních a společenských výzev bude velmi důležité zaměření na výzkum a vývoj v chemii a příbuzných vědách. Doufejme, že chemie
a chemický průmysl požadavky budoucnosti zvládne.
Zdroj: Zpráva evropské komise pro konkurenceschopnost chemického průmyslu
a www.process-worldwide.com .
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NAŠI JUBILANTI
V dubnu slaví životní jubileum
60 let
Borkovcová Hana - vývoj a technická
kontrola
Ing. Mekina Milan
- controlling
Ing. Bambušek Tomáš - IT oddělení
50 let
Horáčková Marie - závodní stravování
Jubilantům blahopřejeme.

PODĚKOVÁNÍ
V březnu odešli do důchodu:
Pernica Ladislav
- 3. provoz
Ing. Kalousek Bohuslav
- dehet
Palička Jiří
- energetika
Vedení akciové společnosti vám děkuje
za celoživotní práci a do dalších let přeje
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

VÝSTUPY PRACOVNÍKŮ
Březen
Dvořák Jakub
- ftalanhydrid
Ing. Drábková Radka - obchodní úsek
Ing. Pinkava Bohuslav - anthrachinon
Organik

JAK JSOU TU DLOUHO
Duben 25 let
Vávra Marcel		

OKÉNKO PRO NAŠE DŮCHODCE
BLAHOPŘEJEME
V dubnu slaví životní jubileum tito
důchodci:
Adamec Pavel
- 80 let
Provázková Růžena
- 75 let
Frydrych Zdeněk
- 70 let
Píša Vladimír
- 70 let
Klapka Jiří
- 70 let
Křivda Vladislav
- 70 let
Převorová Božena
- 65 let
Palacká Danuše
- 65 let
Vymětal Jiří
- 65 let
Golomb Rudolf
- 65 let
Hatlapatka František
- 60 let
Ing. Pinkava Bohuslav Organik - 60 let
JARNÍ SETKÁNÍ V OSTRAVĚ
Klub důchodců bývalého závodu Ostrava pořádá tradiční jarní setkání ve
středu 18. května od 11.30 hodin v restauraci Šantal v Ostravě – Vítkovicích,
ul. Ruská (autobus - zastávka Štramberská nebo tramvaj – zastávka Ředitelství Vítkovic nebo Stará ocelárna).
Účast potvrďte nejpozději do 11. 5. na
tel. 604 118 836.
Na setkání s vámi se těší J. Řehák

- teplárna

VÍTÁME VÁS

V březnu nastoupili:
Kozok Václav
- energetika
Příhoda Josef
- energetika
Rada Tomáš
- odbor požární ochrany
Sedláček Jaroslav
- provozní laboratoře
1. - 3. provoz
Válková Veronika
- odbor zásobování
Vítáme vás v našem kolektivu a přejeme
vám hodně pracovních úspěchů.

NAŠI NEJMENŠÍ

Dne 18. března se Lukášovi a Martině
Dobešovým narodil syn Šimon.
Rodičům blahopřejeme a malému
Šimonkovi přejeme úspěšný start do
života.

INZERCE
PRODÁM pozemek 200 m2 v blízkosti Obchodní akademie ve Valašském
Meziříčí, vhodný k zahradničení. Delší
dobu nepoužívaný, nutná větší úprava.
Cena 18 000 Kč. Tel. 602 948 158.

Půjčovny jízdních kol

České dráhy rozšiříly nabídku o tři
nové půjčovny kol v Olomouckém
a Zlínském kraji.
Služba ČD bike je k dispozici od dubna do října. K zapůjčení jsou kvalitní
značková kola s výbavou, elektrokola,
dětská kola a sedačky pro nejmenší.
Nutné jsou dva platné osobní průkazy, složení zálohy (vratná), uzavření
smlouvy a zaplacení půjčovného.
V Olomouckém kraji je půjčovna
v Lipníku nad Bečvou (7 – 20 hodin),
v Zábřehu (7.15 – 19 hodin), v Olomouci (7 – 21 hodin), v Hranicích (7 – 21 hodin) a nová v Přerově (7 - 20.30 hodin).
Na Zlínsku je půjčovna v Kroměříži (7.45 – 18 hodin) a v Otrokovicích
(7.30 – 20 hodin), nově ve Starém Městě u Uherského Hradiště (7.30 – 18.30
hodin) a od 1. května ve Valašském
Meziříčí (7.15 – 18 hodin). V Luhačovicích je otevřena nová vratná stanice
pro vypůjčená kola v Otrokovicích a ve
Starém Městě (8.30 – 18 hodin).
www.cd.cz/volny-cas/pujcovny-kolcd/-5888/

ZÁJEZD DO PRACHOVSKÝCH SKAL

Termín: 18. 5. - 19. 5. 2016.
Už se stalo pravidlem, že se každý
rok v květnu koná dvoudenní zájezd důchodců. Letos tomu nebude jinak. Cílem
zájezdu jsou Prachovské skály.
Odjezd je plánovaný ve středu
18. 5. v 5.50 hodin od nemocnice
a v 6.00 hodin z autobusového nádraží. První zastavení je v Hlinsku, kde si
prohlédneme Betlém. Historii této lokality se dozvíme na místě. Druhé zastavení bude na Kunětické hoře a okolí.
Po této akci odjedeme do Jičína, kde
se ubytujeme v hotelu Paříž. Byl jsem
ujištěn, že na každém pokoji je sociální
zařízení. Zda to je pravda se zjistí až na
místě. Večeře a snídaně je zajištěna. Po
ubytování a večeři si zábavu najde každý sám. Druhý den začíná snídaní cca
v 8 hodin, následuje odjezd do Prachovských skal, kde jsou dva okruhy. První
má 1,5 km a druhý cca 4 km, trasu si
zvolí každý sám. Okolo poledne, dle
domluvy, se někde stavíme na oběd. Po
této krásné akci bychom měli odjet do
Rovenska pod Troskami. Toto je celý
plán našeho zájezdu. Pak už nás čeká
cesta domů s tím, že poslední zastávkou budou Ležáky. A to nejdůležitější,
co všechny zajímá, je cena. Člen klubu
důchodců bude platit 750 Kč, rodinný
příslušník zaplatí 1 050 Kč. V této ceně
je doprava, ubytování, polopenze a veškeré vstupné do plánovaných objektů.
Peníze je nutno doručit s přihláškou do
3. 5. 2016. Tel. 776 141 082. Na přihlášku uveďte datum narození a adresu
bydliště, i u rodinných příslušníků.
Miroslav Hlavatý

BOWLING
Dne 29. 3. 2016 se opět uskutečnilo setkání důchodců a. s. DEZA při bowlingu. Zúčastnilo se 15 borců. V ženské kategorii byla nejlepší H. Svobodová
s 384 kolky před A. Jugovou s 334 kolky a na třetím místě skončila Z. Porubová s 330
kolky. U mužů lité boje skončily takto: zvítězil R. Stolař se 435 kolky, za ním A. Filip
se 434 kolky a třetí pořadí vybojoval P. Heidler se 425 kolky. Na záda jim dýchali borci
- L. Urbanovský a L. Martinka shodně se 423 kolky. Rád bych vás pozval na další klání
v bowlingu v pátek 29. dubna opět U Klokana od 14 do 16 hodin.
Zve J. Goláň

CESTA POHÁDKOVÝM LESEM
Klub českých turistů TJ Valašské Meziříčí pořádá v sobotu 28. května Cestu pohádkovým lesem a 2. letošní vycházku Za toulavým náprstkem – Toulavý kočárek
2016 (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.

VÍTÁNÍ JARA NA TRUBISKÁCH

Haló, halóóó. Je tady někdo? Slyšíte to taky? Tady někdo pláče! Jééé... To je paní
JARO. Je krásná, ale celá uplakaná. Dobrý den, jsem paní JARO a jsem opravdu velmi
smutná, protože sluníčko a teplé počasí nás opustilo. Mám veliký strach, že se vlády opět
zmocnila paní Zima. Pomůžete mně, aby zase bylo krásně, slunečno, teplo, všechno
kvetlo a já mohla spokojeně vládnout? Tak jako se vítalo jaro a vynášela zima před
mnoha lety, tak to zkusíme nyní i my.
Vyrobili jsme si tedy všichni travňáčky
Vše za(viz foto). Ty nám budou připomínat, jak
čalo
na
mezi nás přichází jaro. Vše se začíná zevodní hlalenat a krásně růst.
dině, kde
V areálu tábora Trubisek proběhl od
jsme spáli8. - 10. 4. 2016 pro děti z I. turnusu jarní
li „sněhotematický táborový sraz. Všichni vedouvé vločky“
cí z I. turnusu rádi zažívají neobyčejné
s přáními
chvíle :-). A velmi se snaží, aby takových
o příchod jara. Dále jsme se pustili do
chvilek pro děti z I. turnusu mohli vytvořit
výzdoby „Moreny“. Naučili se říkadla
co nejvíce.
a písně, které se při vynášení zimy zpíJá i všichni vedoucí přejeme krásné jarvaly. Zasadili jsme i „život“ ze semínek
ní sluníčkové dny.
řeřichy. Počasí se pořád nemoudřilo.
Museli jsme se tedy naučit i pozdrav slunci a každé ráno jsme
ho pak společně cvičili. S Morenami jsme obešli blízké okolí
a za zpěvu jsme je hodili do vody.
Nechali jsme je odplout společně
se zimou pryč.
Hráli jsme hry, zpívali, soutěžili i povídali si. Počasí nám zatím
stále moc nepřálo, ale nám bylo
skvěle. Úsměv na rtech jsme měli
skoro všichni. Rozhodli jsme se
i přesto ještě více přivolat jaro.

V úterý 12. dubna se vydali důchodci na svou první letošní vycházku na kelečský
Javorník. Foto Gita Škrhlová

Jeden z příhěbů Moreny od dětí:
Byla jednou jedna Mařena. Její příběh
začal v jedné vesničce poblíž velikého
rybníka. V tom rybníku žila stará baba,
která očarovala každého, kdo v tomto
rybníku pral prádlo. Mařena se jednoho
odpoledne rozhodla, že půjde vyprat prádlo. Jelikož měla po ruce Perwol, tak si
řekla, že nemusí chodit do prádelny, ale
rovnou to vypere v rybníku. Když ji stará
baba viděla, vzala jí Perwol a začarovala
ji za královnu Zimy. Celá vesnička v tu
chvíli zapadla sněhem a hodně let tam
od té doby nebylo jaro ani léto. Obyvatelé vesničky už ale nechtěli zimu, a tak
se rozhodli, že zimu i s královnou vyprovodí pryč. Večer vzali Mařenu, oblékli ji
kdo krásných oranžových šatů s velkou
kapsou ozdobenou růžemi. Zapálili ji
a hodili do vody. Ráno se probudili a bylo
opět po dlouhých letech jaro!
Hlavní vedoucí I. turnusu Trubiska
Gabča (Gabriela Mencová)

VALAŠSKÝ CHEMIK
Odbory / Info

V Z O O S E C H O I N FO R M U J E
ZÁJEZD DO POLSKA
VZO OS ECHO a CK Valaška pořádají pro zaměstnance a důchodce DEZA, a. s.
ve středu 11. května zájezd do polského Těšína. Odjezd v 6.00 hodin z autobusového nádraží ve Valašském Meziříčí. Cena pro člena odborů + rodin. příslušníka
je 100 Kč/ os., pro zaměstnance + rodin. příslušníka je 150 Kč/os, člen klubu důchodců 100 Kč/os., rodin. příslušník člena KD 150 Kč, ostatní 200 Kč. V ceně není
pojištění. Přihlášky přijímá Bambuchová Jana, tiskové středisko, tel. 571 692 373.

VOLNÝ ČAS
HVĚZDÁRNA
ATRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
Květen
Pondělí až pátek ve 20.30 hodin.
Měsíc - od 10. do 20. května.
Mars – po celou noc.
Jupiter - po celou noc.
Saturn – po celou noc.
Hvězdy a vícenásobné hvězdné systémy - po celý měsíc.
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie - neruší-li příliš svým svitem Měsíc.
Pondělí 9. května od 13.00 – 19.30 hodin - PŘECHOD MERKURU PŘES
SLUNCE
Jeden z nejzajímavějších astronomických
úkazů pozorovatelných letos v České republice – přechod planety Merkur přes
sluneční disk. Hvězdárna ve Valašském
Meziříčí bude pro veřejnost otevřena.
Vstupné je 40 Kč dospělí a 30 Kč děti.
http://www.astrovm.cz/cz/program/kalendar-akci/prechod-merkuru-pres-slunce.html.
REKONSTRUKCE HVĚZDÁRNY
Termín rozsáhlé rekonstrukce tří objektů hvězdárny Valašské Meziříčí (včetně
haly a kopule v hlavní budově) a uzavření
hvězdárny pro návštěvníky původně plánované na duben až červen se vzhledem
k náročnosti celé akce odkládá na září až
listopad. http://www.astrovm.cz
MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Úterý 3. května v 18 hodin - MARKÉTA HARASIMOVÁ - AUTORSKÉ
ČTENÍ
Představení knihy Pouta z pavučin, autogramiáda a beseda s autorkou nejen detektivních románů.
Od úterý 3. do pondělí 30. května
- MILAN KROČIL - PROMĚNY
VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ - STEJNÁ
MÍSTA V JINÉM ČASE
Výstava historických a soudobých fotografií, která srovnávají pohledy do ulic
našeho města.
Pátek 27. května od 19 hodin
- NOC V KNIHOVNĚ
Karel IV. - 700 let. Narozeninová párty
roku 2016. Kvízy, tajenky, puzzle, dortíky z plastelíny, královský fotokoutek,
knižní šifra a další.
Sobota 28. května od 12 hodin
- LEKOTÉKA ANEB HRAJEME
SI S KNIHOVNOU
Lekotéka rozvíjí, vzdělává a baví - didaktické hračky, hlavolamy, deskové hry
a další služby. Areál parku Kinských.
Úterý 31. května v 17 hodin
- MGA. KAROLINA REJLKOVÁ KONFLIKTY V PARTNERSKÝCH
VZTAZÍCH - JAK NA NĚ
Beseda. www.mekvalmez.cz
MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
Zámek Kinských Valašské Meziříčí
Do soboty 30. dubna - DEN ZEMĚ
Výstava věnovaná historii a významu
Dne Země.
Sobota 30. dubna - sraz v 6.30 hodin
u vstupu do zámku Kinských
- VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU
Ranní procházka městem spojená s poznáváním ptáků (sídliště Křižná, Rožnovská
Bečva a Zámecký park u zámku Kinských).
Exkurzi vede RNDr. Karel Pavelka.
Sobota 21. května od 10.30 do 12.30 hodin - VETERÁNI VALAŠSKEM
U zámku Kinských. Orientační jízda historických vozidel.
Sobota 21. a neděle 22. května - JONÁŠKOVO ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
Zábavný program pro děti i dospělé.
Do neděle 22. května - OCELOVÁ
KŘÍDLA NAD VALAŠSKEM
Výstava věnovaná leteckým bojům nad
Valašskem v průběhu druhé světové války.
Do neděle 22. května - VALAŠSKO
V ODBOJI ZA 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Partyzáni: hrdinové, nebo zločinci?
Pátek 27. května od 19.00 do 24.00 hodin - MEZIŘÍČSKÁ MUZEJNÍ NOC
Zámek Kinských a kostel sv. Trojice.
Sobota 28. května - DEN DĚTÍ
Oslava Dne dětí v zámku Kinských ve
Valašském Meziříčí.
Od soboty 28. května do neděle 18. září
- HRAČKY ZE STARÉ PŮDY
Výstava historických hraček ze soukromých i muzejních sbírek. Součástí výstavy je zábavná herna s exponáty a nafukovacími hračkami Fatra.
Zámek Lešná
Do středy 31. srpna
– ŽENA TŘÍ STALETÍ
Výstava hodin k výročí Marie Ebner-Eschenbach (1830-1916).
Otevřeno: Po-pá od 10 do 16 hodin, sone a svátky od 9 do 16 hodin.
Zámek Vsetín
Do neděle 1. května – VALAŠSKO –
MŮJ DOMOV
II. ročník fotosoutěže.
Kategorie: Dospělí – téma Příroda nebo

lidé a kultura * Děti do 15 let – téma
Z Valašska
www.muzeumvalassko.cz
MUZEJNÍ A GALERIJNÍ CENTRUM
Zámek Žerotínů
Do neděle 15. května – IVAN JAKEŠ –
BYLO, NEBYLO …
Výstava obrazů, keramických plastik a reliéfů valašského výtvarníka.
Do neděle 5. června – MISTROVSKÁ DÍLA
ZE SBÍREK ČESKĚ SPOŘITELNY
Výstava obrazů a kreseb nejvýznamnějších českých výtvarníků – J. Úprka,
L. Marold, F. Ženíšek a další.
www.magc.cz
GALERIE KAPLE
Do neděle 29. května – FRANTIŠEK
KOWOLOWSKI – TERITORIUM 199
GALERIE SÝPKA
Od středy 27. dubna do neděle
19. června – VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ ALFRÉDA RADOKA
Výstava prací žáků od 5 do 20 let – malba,
kresba, keramika, animace a fotografie.
Vernisáž ve středu 27. 4. v 18.00 hodin.
KZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
S-KLUB
Středa 27. dubna v 19.00 hodin
– JIŘÍ HOŠEK A DOMINIKA WEISS
HOŠKOVÁ
Koncertní předplatné. Vstupné 150 Kč.
Čtvrtek 28. dubna v 19.00 hodin –
TROŠKA HUMORU SE ZDEŇKEM
TROŠKOU Vstupné 230 Kč.
Sobota 30. dubna ve 14.30 hodin –
FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY
Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Vystoupí pěveské sbory z Valašského Meziříčí a okolí. Pořádá MPS Beseda.
Pondělí 2. května v 19.00 hodin – ŠTEFAN MARGITA (tenor) a KATARÍNA
BACHMANNOVÁ (klavír)
Vstupné 650/600 Kč.
MUZEUM ŘEZNICTVÍ
Středa 4. května v 18.00 hodin
- U2 - RATTLE AND HUM
Filmový klub. Vstupné: 30 Kč.
Středa 11. května v 18.00 hodin
– CHIRURGEM V KAZACHSTÁNU
Beseda s Martinem Ondráškem. Vstupné 30 Kč.
Středa 18. května v 17.00 hodin
– VALAŠSKÉ BYLINKY – CHUŤ ZDRAVÍ
Beseda s Vandou Vrlovou. Vstupné 30 Kč.
Středa 25. května v 18.00 hodin
– PÍSNĚ, BÁSNĚ A OBRAZY
Beseda s Josefem Bartolomějem Králem.
Vstupné 50 Kč.
Pátek 27. května od 19.00 hodin
- MEZIŘÍČSKÁ MUZEJNÍ NOC
Vstupné – zdarma.
Otevřeno: pondělí až pátek od 8.00 do
16.00 hodin. www.krasno.cz

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
DOMEČEK
Sobota 14. května od 9.00 hodin
- SOBOTNÍ KERAMIKA
Keramické tvoření pro děti i dospělé,
Cena 50 Kč. Nutno se předem přihlásit
na email: hegerova-ddm@seznam.cz do
10. 5. 2016
Čtvrtek 19. května v 17.30 hodin KRÁSNÁ V KAŽDÉM VĚKU
Beseda s Hankou Škrlovou o tom, jak
správně pečovat o svou pleť každý den.
Pátek 27. května
- MEZIŘÍČSKÁ MUZEJNÍ NOC
Prohlídka výstavy valašských strašidel,
návštěva u zvířátek, tvoření s valašskými
strašidly.
Do úterý 31. května - ATTILA HAZAY
s názvem ZTRACENÁ KRAJINA
Výstava fotografií v galerii Milana Borovičky.
Středa 1. června od 15.00 hodin
- DEN DĚTÍ
Zahradní párty na hřišti SVČ Domeček,
tvořivé dílny, diskotéka, skákací hrady,
opičí dráha, hry, soutěže, malování na obličej. Pro rodiče posezení a bufet. Akce se
koná za každého počasí. Vstupné dobrovolné. www.domecekvalmez.cz
NÁMĚSTÍ VALAŠSKĚ MEZIŘÍČÍ
Pátek 6. a 20. května
– FARMÁŘSKÉ TRHY
Čerstvá zelenina a ovoce, výrobky z masa,
mléka a pod.
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Pro všechny cyklistické nadšence, kolegy, Agroferťáky:
pokud jste vyznavači aktivního odpočinku a amatérští sportovci se soutěžním
duchem, pojďte změřit síly a užít si den s rodinou, přáteli, kolegy a to v rámci
17. ročníku seriálu závodů KOLO PRO ŽIVOT, jehož partnerem se stal v letošním
roce i AGROFERT, a.s.
Pokud má vaše společnost soutěžního ducha a máte kolegy, kteří se věnují horským kolům aktivněji, můžete založit cyklotým v barvách vaší
společnosti a zúčastnit se koncernové
soutěže firemních týmů. Pravidla pro
založení firemního týmu:
• registrace týmu na
www.agrofert.cz/koloprozivot,
• tým musí být složen minimálně ze
3 závodníků,
• minimálně 3 závodníci se musí účastnit
každý minimálně 3 závodů seriálu,
• jako firemní tým máte možnost nechat
si vyrobit dres ve vlastním firemním
designu,
• pokud máte zájem o firemní dresy,
postupujte podle návodu zveřejněném
na webových stránkách www.agrofert.
cz/koloprozivot v sekci AGROFERT
cyklo tým – týmové dresy.

KOLO PRO ŽIVOT je největší seriál amatérských závodů na horských kolech. Každý rok se na jeho start napříč
celou Českou republikou postaví tisíce
účastníků všech věkových skupin, profesionálové vedle ryzích amatérů, rodiny s dětmi vedle sportovních nadšenců.
Vedle propagace našich potravinářských výrobků, které budou na všech
akcích součástí stravování závodníků
i jejich doprovodů, mají naši zaměstnanci možnost aktivní účasti na jednotlivých závodech.
Pro naše zaměstnance, kteří budou
mít zájem se účastnit některého ze
závodů, je připraveno:
• registrace na
www.agrofert.cz/koloprozivot,
• startovné a startovací balíček se vším
potřebným,
• týmový dres v barvách AGROFERTu
od firmy Lawi za zvýhodněnou cenu
250 Kč,
• týmové zázemí v areálu závodu s malým
občerstvením,
• výběr z tratí od těch fitness, vhodných
pro celou rodinu, až po ty náročné, pro
ty, co chtějí změřit síly se závodníky,
dále pak závody a doprovodný program
pro děti,
• sportovní výživa na trať od partnera
AMINOSTAR,
• možnost půjčit si závodní kolo značky
SPECIALIZED,
• bohatý doprovodný program vhodný
pro celou rodinu.
Kalendář závodů a více informací naleznete na webových stránkách
www.agrofert.cz/koloprozivot.

Vážení kolegové, bikeři, první závod seriálu Kolo pro život startuje
23. 4. 2016 v Dobřichovicích u Prahy,
nicméně hlavním úvodním závodem
naší AGROFERTÍ cyklo sezony je druhý ze závodu seriálu Kolo pro život,
který bude probíhat dne 30. 4. 2016
v Hustopečích. Partnerem tohoto závodu je naše dceřiná společnost Agrotec, a.s. v jejichž areálu bude start
a cíl závodu. Tímto si Vás dovoluji
jménem Martina Rady, generálního
ředitele Agrotecu pozvat na tyto závody. Vzhledem k tomu, že již registrujeme značný zájem o tyto závody
a zároveň řada účastníků chce tuto akci
pojmout jako víkendovou, přikládáme
kontakt na paní Chramostovou z Agrotecu chramostova@agrotec.cz, která je
případným zájemcům schopna zajistit
ubytování v Hustopečích a okolí (nutné
rezervovat do 15. 4. 2016).
Kalendář závodů a více informací naleznete na webových stránkách
www.agrofert.cz/koloprozivot a na dotazy odpoví: Kateřina Legerská, katerina.legerska@agrofert.cz.
Novinkou pro letošní rok je skupina
AGROFERT cyklo tým na facebooku!
Připojte se ke skupině, sledujte novinky a sdílejte dojmy, zážitky a pocity ze
závodů!
www.facebook.com/groups/agrofertkoloprozivot
Sportu zdar, cyklistice zvlášť!
Za realizační tým Katka Kuchařová,
Dan Rubeš, Michal Plesník,
Ondřej Sečka
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AGROFERT Deutschland – krátký pohled do úspěšné historie

Německou skupinu zemědělských společností nesoucí název DreHa začlenil Agrofert do svého koncernu před téměř 9 lety
- 25. července 2007. Několik měsíců předtím si však Andrej Babiš spolu s Miloslavem Spěváčkem, obchodním ředitelem Lovochemie a tehdejší osobou zodpovědnou za akvizice v Německu, areály společnosti osobně důkladně prohlédli. Tehdejší
a současný stav je nesrovnatelný.
V roce 2007, kdy proběhla akvizice, byl obrat zhruba 89,4 mil. eur při množství 500 000 tun, v minulém roce 20014 se objem
výroby za skupinu pohyboval na úrovni 1 544 142 tun a konsolidovaný obrat celé skupiny činil 302 934 000 eur (střediska Bischofswerda, Charlottenhof, Schlauroth, Horka, Leubnitz, Pirna-Mockethal, Reichenbach, Leuna). Do roku 2020 bychom chtěli
dnešní obrat minimálně zdvojnásobit a zaměstnávat více než 100 lidí.

Středisko Leuna
Od roku 1949 do 90. let
Historie tehdejší skupiny DreHa
a dnešní skupiny Agrofert Deutschland
se začala psát počátkem roku 1949, kdy
byly založeny „Spojené státní výkupní
podniky“, díky kterým vznikl „Státní
výkupní podnik Drážďany“. Poválečné období se vyznačovalo především
obnovou, zřizovaly se nové struktury
a zařízení, která zajišťovala zásobování obyvatel potravinami a surovinami
pro průmyslovou výrobu. V roce 1968
se „Státní výkupní podnik Drážďany“
přeměnil na „Státní podnik specializující se na výkup obilnin“, který hrál
v Sasku rozhodující a určující roli.
Během několika let se rozsah jeho obchodních činností rozšířil a zahrnoval
i obchod s nápoji a od roku 1990, tedy
po změně režimu, byl přejmenován
na „Drážďanskou obchodní společnost specializující se na potravinářské
výrobky a nápoje“. Ve stejném roce
provedl její správce nevyhnutelnou
restrukturalizaci a do konce roku 1991
byla společnost postupně privatizována
a přešla do rukou různých majitelů. Po
revoluci byla společnost známá pod názvem „Gold-Ähre“ (v překladu „Zlaté
klasy“), později jako „DreHa“.
Důležitý rok 2010
Díky tomu, že podnik získala společnost Agrofert, stal se ze skupiny
podniků vlastněných různými drobnými soukromníky velký koncern, což
znovu znamenalo zásadní restrukturalizaci. Dne 1. ledna 2010 vznikla na
základě fúze společností Agrochemie
Handelsgesellschaft Altlandsberg a DreHa Dresdner Handelsgesellschaft für
Agrarprodukte dnešní obchodní společnost Agrofert Deutschland. Poté

následovala rozsáhlá restrukturalizace,
v jejímž závěru se koncern Agrofert
rozhodl své obchodní aktivity v Německu strategicky zaměřit tak, aby vytvořily jednotný celek.
Investice do zařízení i logistiky
Společnost Agrofert Deutschland vystupuje jako hlavní obchodní společnost Agrofertu v Německu – a to jak
v zemědělském odvětví, tak v odvětví
AdBlue. Po zahájení obchodní činnosti
v odvětví hnojiv se společnost začala více zaměřovat na agrární suroviny
a chemikálie a rozšiřovala jejich nabídku. „Několik let jsme investovali do
nových struktur, moderních provozních
zařízení a konkurenční logistiky,“ vysvětlují ředitelé společnosti, Wolfgang
Weiß a Dietmar Klose. „Zvládli jsme
to jen díky tomu, že společnost stojí na
solidních a pevných základech.“ „Červená čísla“ patří od roku 2010 minulosti. Spolu se společností GreenChem,
která zahájila svou obchodní činnost
zaměřenou na obchod s AdBlue 9. září
2013, byly v loňském hospodářském
roce zaznamenány rekordy jak v objemu, tak obratu. Tržní podíl se tak bude
v Německu i nadále zvyšovat.
Dřívější hlavní sídlo společnosti
v saském městě Bischofswerda, jehož
skladovací kapacita je 22 500 tun, se
změnilo k nepoznání a přibylo sem například pět zásobníků na kapalná hnojiva. Suroviny jsou do areálu dodávány
především po železnici, zajištěno je
zde jejich meziuskladnění, a poté jsou
distribuovány nákladními vozy zákazníkům.
Koupě areálu v Leuně
V roce 2013 byl od insolvenčního
správce zakoupen za 1,4 milionu eur

areál v Leuně, jehož cena se pohybovala kolem 11 milionů eur. Sanace areálu
bude dokončena v prvním čtvrtletí letošního roku. „Po úpravách výrobních
zařízení a zařízení na produkci krmných
směsí v posledních dvou letech můžeme
v areálu vyrábět nová, inovativní tekutá
hnojiva, jako např. hnojiva, určená do
oblastí s intenzivním chovem skotu,“
říká Nico Bernhardt, vedoucí areálu
v Leuně. V zásobnících se brzy začne
skladovat zhruba 14 000 tun kapalných
výrobků a v zásobnících pro sypký materiál zhruba 1 000 tun suroviny.
Vstup do potravinářského průmyslu
Koupí společnosti Lieken v roce 2013
Agrofert v Německu vstoupil i do potravinářského průmyslu. Obchodní
společnost Agrofert Deutschland chce
nyní do této nové oblasti vstoupit také,
a proto zřizuje v areálu Wittenberg/
Piesteritz průmyslovou pekárnu, ve
které budou vytvořena pracovní místa
pro více než 300 zaměstnanců a která
bude v dlouhodobém nájmu Liekenu.
Jelikož je vhodné, aby se záležitosti naší společnosti v budoucnu řídily
také z Wittenbergu, je město Lutherstadt Wittenberg od 11. listopadu 2015
naším hlavním sídlem. V městské
části Piesteritz sídlí také další podnik
koncernu Agrofert – společnost SKW
Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, která
v roce 2015 svým celkovým výrobním
objemem ve výši 5 030 400 tun znovu
překročila pětimilionovou hranici. Přesídlením společnosti do vysoce moderního Agrochemického parku Piesteritz
čekají na AGROFERT Deutschland
další nové úkoly.
Redakce AGF magazínu

MAFRA je generálním mediálním partnerem Roku řemesel 2016
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PARÁDNÍ DEN PRO BĚŽCE I CELOU RODINU
ZÁBAVNÝ A SPORTOVNÍ PROGRAM
ZÁVOD NA 10 km
RODINNÝ BĚH NA 2 km
+ DĚTSKÉ BĚHY V ORIGINÁLNÍM PROSTŘEDÍ

Mediální skupina Mafra se stala Generálním mediálním partnerem projektu Rok řemesel 2016, který
vyhlásila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR). Projekt má pomoci nastartovat systémovou a dlouhodobou koncepci zaměřenou
na podporu řemesel a učňovského školství.
„Úlohou médií je společenskou odpovědností podporovat smysluplné projekty. Mediální skupina Mafra
chce přispět ke snaze přesvědčit veřejnost, že řemeslo, které mělo v České republice kdysi tradici, si opět
zaslouží větší respekt. AMSP ČR přišla v loňském
roce s nabídkou na partnerství k projektu, který má
řemeslnou tradici v České republice obnovit, a tak
v MF DNES, největším zpravodajském deníku u nás,
vycházel na podzim seriál NEJ řemeslníci, kde jsme
představovali nejlepší zástupce jednotlivých cechů
a řemeslných profesí ve všech krajích. Toto předkolo
naší spolupráce bylo úspěšné, a proto jsme se dohodli
na spolupráci i v roce 2016 a stali se Generálním mediálním partnerem projektu Rok řemesel 2016,“ říká
Štěpán Košík, předseda představenstva Mafry.
Silvie Škrábová, MAFRA, a. s.

Karel Havlíček, předseda AMSP ČR s předsedou představenstva Mafry
Štěpánem Košíkem

Železité pigmenty nejen v betonu, ale i do krmiv
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V letošním roce se Precheza chystá
vyrobit a uvést na trh první tuny krmivářské železité červeně. Díky nové
výrobě rozšíří svůj dosavadní sortiment železitých pigmentů, zvýší prestiž svých výroků, a vzhledem k vysoké
poptávce po využití pigmentů v krmivech, dosáhne také rychlé návratnosti
vložených prostředků.
S výrobou a dodávkami aditiv do krmiv má Precheza mnohaleté zkušenosti
díky výrobkům na bázi síranu železnatého, uváděného pod názvem Monosal
30, a může tak využít i některé synergické efekty. Jelikož produkty uváděné
do krmivářského řetězce patří do tzv.
řízené sféry a při jejich výrobě a distribuci je nutné splňovat požadavky nejen

smluvní a technické, ale i právní, nelze
zařízení, výměna tukových náplní strovýrobu začít ze dne na den.
jů nebo opatření proti vniknutí ptáků
Před spuštěním výroby firmu čeká
a hlodavců, abychom vyloučili případpříprava návrhu výrobní linky a získání
nou kontaminaci naší krmivářské želepovolení na rozšíření stávajícího prozité červeně.
vozu, ve kterém se vyrábí již zmiňovaKromě krmiv nachází železité pigný Monosal 30. Podmínkou k získání
menty uplatnění také v potravinách,
tohoto povolení je vypracování systékosmetice nebo ve výrobcích jako jsou
mové dokumentace, schémat, dokladů
papíry pro cigaretové filtry. Funkci
a vyhotovení analýzy rizik. Na nové
barviva plní i v různých cukrovinkách,
krmivářské lince budou uplatňovány
mléčných a rybích výrobcích, líčidlech
zásady HACCP (opatření směřující k
a pochoutkách pro domácí mazlíčky.
produkci bezpečných krmiv) podobně
Tomáš Příkopa, Precheza, a.s.
jako na lince
M o n o s a l u . Nejčastější využití železitých pigmentů FEPREN z Prechezy
Nezbytné jsou • Probarvování betonových stavebních prvků.
i drobné úpravy strojního • Barvení asfaltu, pigmentace plastů a nátěrových hmot.

