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VALAŠSKÝ CHEMIK
LAMPIONY ŠTĚSTÍ
A JEJICH NEBEZPEČÍ
Jak je vidí hasiči.
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KŘÍŽEM KRÁŽEM NA
KOLE PO ŠUMAVSKÝCH
HŘEBENECH

I. provoz ve spolupráci s odbory
připravil na druhý červnový týden
další nezapomenutelný zájezd.
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OHLÉDNUTÍ ZA ČTVRTÝM
ROČNÍKEM DESÍTKY OKOLO
KOMÍNA
Fotoreportáž.

Hlavní téma / DEZA

ANKETA
Sportujete?
Ing. Radka
Kovářová,
SEAL, TS

Ano a velice ráda, i když v poslední
době jen velice rekreačně a tempem,
jaké syn zvládne. Doma preferujeme
hlavně turistiku ve spojení s poznáním
naši vlasti, kolo a plavání. Nebráníme
se však i jiným sezonním sportům. Od
narození syna máme rodinnou tradici,
že absolvujeme každé léto výstup na
naši nejvyšší horu Sněžku, tak snad
i letos dodržíme tradici.
Petra
Bartoňová,
obchodní úsek

Samozřejmě že ano. Ne nadarmo se
říká sportem ku zdraví. Nejraději mám
jízdu na kole, při které se dobře odreaguji a vyčistím si hlavu. Také chodím
pravidelně jednou do týdne hrát volejbal a badminton. Sport doporučuji
všem lenivcům, protože ten pocit, že
jsem něco udělala pro své zdraví a tělo
je nenahraditelný.
Bc. Jiří Štěrba,
obchodní úsek

Samozřejmě. V životě kancelářské
krysy je pravidelné vylézání z nory
zcela nezbytné. Základem je již doprava do práce i z práce, kterou, kromě
zimních období, řeším pěšmo či kolmo. Kolo jakožto hlavní dopravní prostředek ostatně vyhrává i v mnohých
dovolenkových destinacích, úžasný je
např. Amsterdam. V letních měsících
pak po práci většinou navazuji posilováním pravé ruky vzpíráním a v neposlední řadě využívám akce odborů co
se bazénu a tenisové haly týče.
Ing. Petr Švec,
1. provoz

Sport byl odjakživa přirozenou součástí mého života. Již ve věku jinošském jsem se závodně věnoval
sportovním disciplínám jako skok
na trampolíně nebo pak lední hokej.
V dalších letech až dodnes, v teplejší
polovině roku, jezdím pravidelně na
kole, v zimě na běžkách a celoročně hraji badminton. Aktuálně jsme
I. provoz společně s kolegy z jiných
středisek vytvořili cyklotým s názvem DEZoláti, který zatím úspěšně
drtí soupeře v celostátní soutěži firem Do práce na kole.

A G R O F E RT R U N 2 0 1 6 J E J I Ž M I N U L O S T Í

V sobotu 21. května 2016 proběhl v areálu společnosti DEZA, a.s. a jeho okolí již 4. ročník sportovně společenské akce
DEZA Desítka okolo komína a současně 2. ročník v rámci běžeckého seriálu AGROFERT RUN.
bojovce nebo zdolávaly nafukovací horolezeckou stěnu. DoLetošní ročník přilákal více než 2 000 malých i velkých
spělé návštěvníky přilákaly stánky se sportovním vybavením
běžců. Jako první se na start postavily děti, pro které byly přiči ochutnávky Birellu. Snad nikdo si nenechal ujít návštěvu
praveny tratě v délkách 200, 300, 600 a 1 000 metrů. Dětské
u hasičů. Mnoho návštěvníků se vydalo vláčkem na železniční
běhy absolvovalo celkem 400 malých závodníků. Na rodinný
vlečku nebo autobusem na komentovanou prohlídku Dezy.
nesoutěžní dvoukilometrový běh se vydalo rekordních 1 000
I počasí vyšlo na jedničku. A tak mnoho sportovců a náúčastníků nejen pěšky, ale i na bruslích, koloběžkách, odrávštěvníků prožilo hezký den.
Miriam Kallerová
žedlech, s kočárky.
Hlavní závod DEZA Klimatex Desítka okolo komína byl
vyvrcholením celé sportovní části akce. Šest set běžců vyrazilo na trať v pravé poledne a nejrychlejší byli po půlhodině
v cíli. Vítězem se stal Jiří Čípa (31:31), druhé místo obsadil Martin Kučera (32:05), jako třetí se umístil Robert Míč
(32:16). Nejrychlejší ženou byla Martina Vévodová (38:18),
za ní doběhla Denisa Kozáková (39:21). Na třetím místě
skončila Adéla Esentierová (39:35).
I letos startovné z Desítky zdvojnásobené Nadací Agrofert
putovalo k dětem. Každá z pěti valašskomeziříčských základních škol si odnesla 20 tisíc korun.
Desítka okolo komína však není jen sportování. Je to i zábava a pro zájemce i poznávání. Děti soutěžily v rodinné

Ing. Jiříček odchází aneb 53 let v Deze

Po téměř 53 letech práce ve firmě odešel na zasloužený odpočinek Ing. Karel Jiříček. Deze byl věrný celý svůj život. Zůstalo za ním půlstoletí poctivé práce. Ing. Jiříček je z těch lidí, kteří se nám vybaví, když se řekne Deza.
Pane inženýre, kdy jste naJejich zásluhou a odborných spolupracovníků byl vybudostoupil do Dezy, dříve Urxových
ván moderní závod s velmi vyspělou zpracovatelskou kapacizávodů? Můžete nám, prosím,
tou pro výrobu dehtových a benzolových výrobků. Poznamepřiblížit trochu tehdejší podnik?
návám, že jsem měl tu příležitost s nimi spolupracovat. Nelze
Do Dezy, resp. tehdejších Uropomenou ani velmi dobrý provoz energetiky, vodního hosxových závodů, jsem nastoupil
podářství a ostatních obslužných provozů. Je vhodné zmínit
10. 9. 1963, takže je tomu téměř
i vybudování překladiště na tekutou smolu v polském přísta53 let, co jsem pracoval u této
višti Svinoústí u Štětína, umožňující skladování a expedici
firmy.
tekuté smoly s využitím námořní přepravy.
Nastoupil jsem v období buKde vidíte firmu za dalších 50 let? Jak hodnotíte Dezu
dování nového závodu na „
a její perspektivu?
zelené louce“, kdy výstavba
Ze všeho, co již bylo uvedeno, vyplývá, že DEZA, a.s. má
dehtochemického závodu byla
velmi dobré postavení v oboru svého podnikání. Trvalým obpřed najetím hlavních výrobnovováním a údržbou výrobního zařízení včetně rozvojových
ních a obslužných provozů.
investic si zajišťuje potřebnou konkurenceschopnost a kvalitu
Bylo to v období, kdy vrcholisvých výrobků. Její další výhled spíše ovlivní dostupnost sula příprava k najetí výrobního provozu benzolky a potřebrovinových zdrojů. Užití výrobků v oblasti stavebnictví, plasných obslužných provozů – teplárny, vodního hospodářtických hmot, autoprůmyslu má stále velmi dobrou perspekství, železniční dopravy aj. Pamatuji se na slavnostní akt
tivu. Takže přeji firmě i jejím pracovníkům úspěšný rozvoj
v listopadu 1963, kdy tehdejší ředitel závodu Ing. Čeplý udělonejméně dalších 50 let.
val diplomy, zejména pracovníkům útvaru výstavby, za úspěšNa co se těšíte do důchodu? Na co se chystáte Vy, činorodý
ný průběh a dokončení technologických celků.
člověk?
Administrativní budovu nahrazoval objekt za současným
V důchodu, pokud bude zdraví sloužit, budu cestovat po
autoservisem „Lukáš“. Místní doprava nejezdila, chodili jsme
zemích českých, slovenských a jiných. Dobrou zálibou je pespolu s p. Blažkem z útvaru výstavby do Urxů dlouhou dobu
čovat na zahradě o ovocné stromy, ze kterých je všestranné
pěšky od Dělnického domu po tehdy budovaném obchvatu
a zdravé užití. A pak lehce sportovat a pečovat o vnoučky.
silnice, nebo zkratkou přes hřbitov.
Děkuji za rozhovor.
Jak se vyvíjela Vaše profesní kariéra? V jakých funkcích
Ing. Jiříčkovi přejeme do dalších let hodně zdraví ke koníčjste pracoval? A co bylo Vaší pracovní náplní?
kům i k odpočinku.
Nastoupil jsem do pozice provozního účetního a měsíčně
Miriam Kallerová
jezdil předkládat výsledky závodu na tehdejší podnikové
ředitelství Urxů do Ostravy. Podmínky odpovídající době
- evidence o nákladech pomocí amerického žurnálu v podobě „černé knihy“. Pomůcky – kalkulačka, inkoustová tužka
Vážené kolegyně a kolegové. Minulý týden jsem si uvědomil
a s tím pečlivé záznamy v podobě provozního účetnictví. Neplatnost nostalgického konstatování, jak čas strašně rychle běží.
bylo na služební aktovku (tu mohl mít je EN – ekonomický
Nedávno jsem blahopřál svému kamarádovi a kolegovi Ing. Karnáměstek), tak jsem svázal doklady motouzem do úhledného
lu Jiříčkovi k významnému životnímu výročí – k sedmdesátinám
balíku a vlakem směr Ostrava a Urxy na podnikové ředitelství.
a dnes už jsme opět o pár let dále.
Výhodou bylo postupné zapracování v pozicích provozní
Rozhodnutí Ing. Jiříčka ukončit pracovní poměr v Deze mě,
účetní, plán nákladů a kalkulací. V roce 1969, po převodu
po pravdě, vůbec nepotěšilo, ale na druhé straně ho respektuji,
podnikového ředitelství do VM, jsem byl nominován do
zejména proto, že vím, jaké nároky na odbornost, čas a psychiku
funkce vedoucího odboru účetnictví a ER, který byl pak přetaková náročná práce přináší. A tak k 31. 5. 2016 po neuvěřiteljmenován na odbor informační soustavy. V té době též podléných padesáti třech letech odchází Ing. Jiříček do důchodu a svou
hající GŘ UNICHEM v Pardubicích, do kterého byly Urxovy
práci zaměří spíše na zahrádku, vnoučky nebo kolo.
závody začleněny. V letech 1976 – 1981 jsem dálkově vystuJen pro připomenutí.
doval VŠE v Praze.
Karel nastoupil do Urxových závodů v září 1963 na pozici účetV roce 1988 jsem byl jmenován EN. Po privatizaci firmy
ního, později pracoval ve funkci plánovače a vedoucího odboru.
v roce 1992, a též změně názvu, jsem začal pracovat ve funkci
Kariéru završil v roce 1988, kdy se stal ekonomickým náměstfinančního ředitele Dezy. V roce 2009 jsem tuto funkci ukončil,
kem a v roce 1992 finančním ředitelem a statutárním zástupcem
nadále jsem však vykonával funkci místopředsedy představengenerálního ředitele. V roce 2009 pak přešel na pozici specialisty.
stva DEZA, a.s. Po roce 2000 jsem pracoval i ve statutárních
Mimo funkce v Deze ještě zastával řadu pozic v rámci skupiny
orgánech vybraných chemických společností ve skupině AgroAgrofert, a to zejména na úseku Výboru pro audit, dále je členem
fert, kam Deza od roku 1999, po finančním převodu vlastnictví
dozorčí rady Fatry, a.s. atd.
akcií od bankovních investičních fondů, patří.
Chci mu v prvé řadě poděkovat, že dokázal svoji vysokou odPůlstoletí je hodně dlouhá doba. Jak vidíte firmu v průběbornost dlouhodobě spojit s lidskostí, citlivostí, humorem a nadhu padesáti let?
hledem.
Dezu ve Valašském Meziříčí od samých začátků řídili velmi
Karle, dovol, abych Ti popřál za sebe i za ostatní zaměstnance
schopní manažeři v oboru koksochemie i technických znalostí
Dezy pevné zdraví a ať si co nejdéle užíváš rodinného zázemí
výrobního zařízení, kteří jednak přešli z Urxů z Ostravy nebo
a pohody.
byli z našeho regionu. Byli to pánové Ing. Čeplý, Lamacz,
Ing. Zbyněk Průša
Ing.Fišer, Ing. Rissler, Ing. Malík a současný GŘ Ing. Průša.
předseda představenstva

Poděkování Ing. Karlu Jiříčkovi
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AKTUALIT Y
Aktuality na úseku ochrany životního prostředí a řízení kvality
– duben 2016
Ve dnech 21. a 22. dubna proběhlo
školení auditorů systémů řízení, zaměřené na auditování systému energetického managementu ve smyslu
požadavků normy ISO 50.001.
Dne 26. dubna byla v odloučeném provoze Organik Otrokovice
provedena pracovníky ČIŽP Brno
kontrola dodržování podmínek integrovaného povolení. Provedenou
kontrolou nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky.
RNDr. O. Kuběna

Hasiči zahájili sportovní sezonu
Letošní sezónu v požárním sportu po
náročné přípravě započalo naše mladé
soutěžní družstvo soutěží v rámci Velké ceny České republiky v požárním
útoku družstev HZS krajů a HZS podniků. Zde v konkurenci 19 týmů obsadilo krásné 4. místo, což je nejlepší náš
výsledek v historii této soutěže. Jen tak
pokračovat!
hasiči

Školení PO II
Jako každý rok probíhalo v průběhu
května každé úterý a čtvrtek praktické
školení hašení PO II.

Oznámení odborové knihovny
Oznamujeme čtenářům odborové
knihovny, že ve dnech 4. 7. 2016 –
6. 7. 2016 a 8. 8. 2016 (energetická zarážka) bude knihovna uzavřena.
Auditu systému jakosti v DEZA
Polska
Dne 19. 5. 2016 proběhl v překladišti
tekuté smoly DEZA Polska , SP z o.o.
ve Svinoujscje interní audit systému
jakosti v souvislosti s kontrolní návštěvou certifikační společnosti Bureau Veritas.
Bohumír Sotorník

Začátek astronomického léta
Dne 21. června 2016 v 00.34 hodin
SELČ vstupuje Slunce do znamení
Raka. Nastává letní slunovrat, na severní polokouli začíná astronomické léto.
V okamžiku letního slunovratu se dostává Slunce nad obratník Raka na severní
polokouli (Slunce dosahuje v poledne
největší výšky nad obzorem za celý
rok). Den, který je v tomto okamžiku
nejdelší a trvá 16 hodin a 22 minuty, se
začíná zkracovat a noc prodlužovat.

UDÁLOSTI
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Lampiony štěstí a jejich nebezpečí

Většina z nás jistě dobře zná přáním
popsané balónky, tzv. lampióny štěstí,
jejichž funkčnost je založena na ohřívání vzduchu otevřeným ohněm. Lidé
si touto atraktivní zábavou často zpříjemňují rodinné oslavy, různé akce, či
romantické chvilky. Létající přání je nezapomenutelným zážitkem pro všechny
přítomné, kteří si ale přitom vůbec neuvědomují riziko tohoto počinu.
Nebezpečí při vypuštění létajícího
štěstí spočívá v tom, že po zapálení
a vznesení se stává tento balónek zcela
nekontrolovatelným otevřeným ohněm, který může letět až 20 minut, vystoupat do výše 1 kilometru a doletět do
velké vzdálenosti dle síly větru. Je nutné si uvědomit vysoké riziku vzniku požáru, které může být způsobeno špatnou
manipulací nebo při sebemenším poškození balónku za letu díky povětrnostním
vlivům. Hořící lampión může spadnout
na střechy domů, louky, lesy, či kamkoli
jinam a velmi snadno způsobit požár.
Proto by všichni uživatelé měli dodržovat přiložený návod výrobce, tzv.
bezpečnostní pokyny, ze kterých ale po
důkladném přečtení plyne, že se v našich podmínkách prakticky vůbec nedají
bezpečně vypouštět.
Některé bezpečnostní pokyny uváděné výrobci:
• Balón smí vypouštět pouze osoby
starší 18 let. Balóny uchovávejte mimo
dosah dětí a v žádném případě nenechávejte balón dětem na hraní.
• V blízkosti manipulace s balónem
nesmí být žádné hořlavé předměty.

• Balon vypouštějte pouze za bezvětří.
• Nikdy nevypouštějte balóny v blízkosti skladů sena, slámy, hořlavin nebo
výbušnin, ve kterých se tyto materiály
vyrábějí nebo skladují – např. zemědělské objekty, chemické závody, čerpací
stanice apod.
• Vyvarujte se vypouštění balonu
v době zvýšeného sucha nebo v blízkosti ploch s dozrávajícím obilím, suchých
luk, lesů a elektrického vedení.
• Balón lez vypouštět pouze na volném prostranství vždy nejméně 100 metrů od nejbližších budov, lesů, luk apod.
• Balón by měl být vždy přivázán pomocí provázku a držen za jeho konec po
celou dobu hoření paliva.
Zde je třeba si uvědomit, že balónky
štěstí se k nám dostaly s Číny, kde bývají vypouštěny nad otevřené moře.
Dále je potřeba zmínit, že při vypouštění těchto předmětů do vzduchu,
dochází k porušení zákonu o požární
ochraně, podle kterého je každý povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu
ke vzniku požáru. Osoba vypouštějící hořící balónek je plně zodpovědná za celou
dobu letu, a pokud dojde ke vzniku požáru, hrozí jí pokuta až do výše 25 000 Kč.
Příklady požáru vzniklých od lampiónu štěstí:
13. 2. 2011 – Zlín – Při veřejné akci
na náměstí ve Zlíně došlo k požáru části
střechy budovy o ploše zhruba 15 x 20 m.
Škoda vzniklá požárem byla vyčíslena na
částku 1,5 mil. Kč
28. 2. 2011 – Rataje – Požár stohu –

škoda způsobená požárem byla odhadnuta na 40 000 Kč
1. 1. 2016 – Semily - Požár střechy
šestipatrového panelového domu, při
kterém muselo být evakuováno 18 osob.
Předběžná škoda byla vyčíslena na částku 100 000 Kč.
V našem podniku už byly tyto vyhořelé balónky také nalezeny a můžeme
mluvit o štěstí, že nedošlo k vzniku požáru.
Z těchto důvodů důrazně nedoporučujeme vypouštět hořící balónky štěstí.
Lukáš Dobeš,
Odbor požární ochrany

ÚSPĚCH DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO
SBORU MIBIDIZO

Pan Bohumil Segeťa z teplárny
oslavil 1. května
padesáté narozeniny.
Blahopřejeme.

Dětský pěvecký sbor MIBIDIZO ze
ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí
se ve dnech 30. 4. – 4. 5. 2016 zúčastnil XIII. ročníku mezinárodního soutěžního festivalu v Rakousku. Festival
se konal v lázeňském městě Bad Ischl.
Soutěže se zúčastnilo celkem 23 pěveckých sborů ze 14 zemí. Dětské pěvecké
sbory soutěžily v kategorii G1 (dětské
pěvecké sbory do 16 let).
Děti z koncertního sboru měly v Bad
Ischlu nabitý program. Hned den po
příjezdu se setkaly s vybranými porotci, aby jim předvedly svůj repertoár.
Jednotliví porotci připomínkovali předvedené skladby a s dětmi také pracovali
na určitých těžkých místech nacvičených skladeb. Měli jsme tak možnost
poznat názory paní Inessy Bodyako
z Běloruska (vedoucí oboru sbormistrovství na Belarus State Academy
of Music), pana Heinze Ferlesche
z Rakouska (umělecký ředitel Singakademie Wien) a pana Johanna van der

Sandta z Jižní Afriky (profesor na Music
Education at the University of Bolzano).
Soutěž v kategorii G1 proběhla
1. 5. 2016.
Další dny byly ve znamení probíhající soutěže ostatních kategorií a plánovaných koncertů dětských pěveckých
sborů, např. v Trinkhalle (Bad Ischl).
Zpěváci z pěveckého sboru MIBIDIZO soutěžili s pěveckými sbory
z Chorvatska, Německa, Litvy a Rakouska, které měly výbornou uměleckou úroveň. MIBIDIZO obhájilo své
kvality a bylo oceněno zlatým pásmem.
Dětem tímto gratulujeme.
Mgr. Eva Ježíková, sbormistryně
Tuto akci finančně podpořili: Město
Valašské Meziříčí, Ministerstvo kultury
ČR, Nadace AGROFERT, společnosti
SPEDOS s.r.o., Bártek Rozhlasy, s.r.o.,
Bonver Win, a.s., Muzeum řeznictví,
CS CABOT, spol. s r.o.

VALAŠSKÝ CHEMIK

Konference ICCT v Mikulově

Ve dnech 25. – 27. dubna 2016 pořádala Česká společnost průmyslové chemie ve
spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou Praha, Fakultou chemickotechnologickou Pardubice, Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU
Bratislava, Ústavem chemických procesů AV ČR, Svazem chemického průmyslu ČR
a Výzkumným a vzdělávacím centrem UniCRE 4. mezinárodní chemicko-technologickou konferenci ICCT (4th International Conference on Chemical Technology).
Konference se konala, stejně jako v předešlých ročnících, v prostorách hotelu Galant
v krásném prostředí Mikulova.
Cílem konference je seznamovat odbornou veřejnost s klíčovými problémy české chemie a energetiky, rozvíjet vzájemnou informovanost mezi odborníky jak
v průmyslové, tak v akademické sféře, a pokud možno motivovat k jejich vzájemné
diskuzi a spolupráci.

Odborný program byl rozdělen do následujících 11 tematických sekcí: petrochemie
a organická technologie; ropa, plyn, uhlí, paliva, biopaliva; polymery, kompozity; anorganická technologie; materiálové inženýrství; biotechnologie a biorafinace; syntéza
a výroba léčiv; zachycování a ukládání CO2; zpracování odpadů, ochrana ovzduší
a vod, technologie pro dekontaminaci půd; bezpečné řízení procesů, prevence havárií, analýza rizik. Součástí programu byla i posterová sekce, kde výsledky svých
prací prezentovali převážně studenti vysokých škol.
O tom, že je konference nejen rozsáhlá, ale i oblíbená, svědčí následující čísla: 144 odborných přednášek, 86 posterů, 294 registrovaných účastníků, 60 hodin odborného výkladu.
Osobně mne nejvíce zaujaly přednášky zabývající se využitím nanotechnologií v čištění odpadních vod (možnosti využití nanotechnologií v životním prostředí), kvalitou
nerezové oceli vyrobené metodou selektivního laserového tavení (Stainless Steel 316L
Prepared by 3D Printing Technology) a systémem řízení katalyzátorů (Catalyst Management Program). Kromě samotných přednášek byla velkým přínosem možnost potkat
a poznat spoustu odborníků.
Martin Zgabaj

Sedmdesátiletý dezácký důchodce
František Koňařík doběhl Desítku
v úctyhodném čase 58 minut 48 vteřin.

Do Dezy si přišel zaběhat i vzácný host
Ing. Ivo Hanáček současný ředitel Prechezy

VALAŠSKÉ KILO 2016

Od pátku 10. do neděle 12. června 2016 se bude konat
3. ročník sportovní akce Valašské kilo. V pátek ve 22 hodin odstartuje ze ZŠ Žerotínova ve Valašském Meziříčí vytrvalostní závod
100+ km (V100). Hlavním těžištěm pak budou rodinné pochody
v sobotu 11. června, ať už Kouzelná cesta na Lhoty plná trpaslíků (11 km) nebo
20km cesta Okolím Valmezu. Nikdo nemine občerstvení v hosdpůdce Na Ranči.
Program bude pokračovat na zahradě ZŠ Žerotínova sportovním odpolednem a táborovým ohněm s opékáním při cimbálové muzice Soláň. Výsledky vytrvalostního
závodu V100 budou vyhlášeny v neděli 12. června v 9 hodin na ZŠ Žerotínova.
www.valasskekilo.cz

Pan Miroslav Třeštík z teplárny
oslavil 3. května
šedesáté narozeniny.
Blahopřejeme.
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Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA
vyjde v úterý 28. června 2016
uzávěrka bude 16. června 2016

Výstavu fotografií nejlepších momentů českých olympioniků z letních olympijských
her, jak je zaznamenali fotografové mediální skupiny Mafra, jsme mohli ve Valašském Meziříčí zhlédnout na putovní výstavě Athény/04 - Peking/08 - Londýn/12
v expozici pod širým nebem na náměstí od 19. do 25. května.

TECHNICKÉ ZAJÍMAVOSTI

V sobotu 30. dubna uspořádala odborová organizace zájezd do Národního divadla
v Praze na operu Carmen a komentovanou prohlídku budovy Národního divadla.
A před novou budovou divadla se konal současně Den tanga v Praze. Byla radost
a zábava sledovat tanečníky všech věkových kategorií na improvizovaném parketu
pod širým nebem. Krásný slunečný den umocnil zážitek.

Mince v kombinaci plast – kov
Německé Spolkové ministerstvo financí
(BMF) představilo u příležitosi mezinárodního veletrhu World Money Fair 2016, který se konal 5. až 7. února v Berlíně, novou
5eurovou minci.
Novinka s emblémem Planet Erde (planeta Země) je podle BMF první na světě,
která je zhotovena z kombinace plastu
a kovu. Jedná se o třídílný peníz, skládající
se z vnitřního kovového jádra, kovového
kroužku a raženého plastového kroužku.

Mezi kovovými komponenty (slitiny mědi a
niklu) je modře zářící polymerní kroužek, který natrvalo spojuje kovové části jubilejní mince. Ta má průměr 27,25 mm a váží 9 gramů.
Umístění zemského povrchu přímo na
plastový kroužek plní dle designérů dvě
funkce. Planeta je obklopena modrým pruhem tak, že divák ho považuje za zemskou
atmosféru. Dále plastový kroužek symbolizuje spojení planety Země s kosmickým
prostorem. Nová mince se prodává od dubna za numizmatickou cenu 15,55 eur.
TT 3 / 2016
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NAŠI JUBILANTI
V květnu slaví životní jubileum
60 let
Třeštík Miroslav
- teplárna
Zábavík Rudolf		
- dehet
50 let
Kvasničková Eva
- zásobování
Ing. Škarabelová Irena- obchodní úsek
Bambuchová Magda - finanční úsek
Segeťa Bohumil
- teplárna
Fárek Radim
- voda a odpady
Navrátil Josef		
- fenoly
Jubilantům blahopřejeme.

PODĚKOVÁNÍ
V dubnu odešel do důchodu:
Bohůnek Vladimír
- ftalanhydrid
Frenštacký Jaroslav		
- benzol
Vedení akciové společnosti vám děkuje
za celoživotní práci a do dalších let přeje
hodně zdraví a osobní spokojenosti.

VÝSTUPY PRACOVNÍKŮ
Duben
Mgr. Románková Michaela - vývoj
a technická kontrola (MD)
Pavelka Karel		
- dehet
Pořický Vladislav
- energetika

JAK JSOU TU DLOUHO
Květen 30 let
Trefil František		

- HZS

VÍTÁME VÁS

V dubnu nastoupili:
Drasal Antonín		
- dehet
Hrstka Petr
- spalovna odpadů
Kuchařík Petr
- ftalanhydrid
Vítáme vás v našem kolektivu a přejeme
vám hodně pracovních úspěchů.

NAŠI NEJMENŠÍ
Dne 12. dubna se Josefovi a Ludmile
Chvatíkovým narodila dcera Agáta.
Dne 25. dubna se Jaroslavovi a Monice Bačovým narodil syn Lukáš.
Dne 26. dubna se Janovi a Vandě
Sinerovým narodila dcera Lara.
Rodičům blahopřejeme a dětem
přejeme úspěšný start do života.

VOLNÝ ČAS
HVĚZDÁRNA
ATRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
Květen
Pondělí až pátek v 21.00 hodin.
Měsíc - od 7. do 19. června
Mars – po většinu noci, kromě rána.
Jupiter – v první polovině noci.
Saturn – po celou noc.
Hvězdy a vícenásobné hvězdné systémy
- po celý měsíc
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie - nerušíli příliš svým svitem Měsíc.
Středa 15. června v 19.00 hodin
- EXISTUJE 9. PLANETA SLUNEČNÍ
SOUSTAVY?
Přednáška Jiřího Srby, odborného pracovníka Hvězdárny Valašské Meziříčí. Doplněno počítačovou prezentací s bohatým
obrazovým materiálem.
http://www.astrovm.cz
MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
Zámek Kinských Valašské Meziříčí
Od úterý 31. května do neděle 25. září
- HRAVÁ EVROPA
Výstava velkoformátových interaktivních
panelů a her věnovaných evropské tematice.
Od čtvrtku 2. června do neděle18. září JOŽKA BARUCH
– VALAŠSKO NAVŽDY
Výstava grafik, kreseb, bibliofilií a malovaných hraček valašského výtvarníka.
Vernisáž proběhne ve čtvrtek 2. 6. 2016
v 17.00 hodin za účasti rodiny autora.
Od středy 15. června do neděle 28. srpna - Kostel sv. Trojice
- OD KAMENE K SOŠE
Výstava věnovaná horninám i hlíně a jejich využití člověkem od dob pravěkých
až do současnosti z pohledu archeologa,
geologa a historika umění.
Čtvrtek 16. června v 17.00 hodin - kostel sv. Trojice - OD KAMENE K SOŠE
Přednáška a komentovaná prohlídka expozice s archeologem Mgr. Samuelem
Španihelem a historičkou umění Mgr. Kamilou Valouškovou.
Od středy 22. do pátku 24. června od
8.00 do 14.00 hodin
- SVATOJÁNSKÉ ČAROVÁNÍ

INZERCE
PRONAJMU rekonstruovaný byt 1+1
v Podlesí. Výhled do Beskyd, zasklená
lodžie, dům po revitalizaci. Volný ihned,
vybavení dle domluvy. Cena vč. energií
5 800 Kč. Tel. 704 778 666

OKÉNKO PRO NAŠE DŮCHODCE
BLAHOPŘEJEME
V květnu slaví životní jubileum tito
důchodci:
Plachá Růžena Organik
- 80 let
Klvaňa Jaroslav
- 80 let
Pítr Karel
- 75 let
Hlavicová Ludmila
- 70 let
Zapletal Jaromír
- 70 let
Pospíšil Jaroslav
- 70 let
Svak Miroslav
- 65 let
Šindler Milan
- 65 let
Dostalík Jiří Organik
- 65 let
SBĚR STARÉHO PAPÍRU
Připomínáme, že v úterý 7. června
v 8.00 hodin
pořádá
klub
důchodců sběr
starého papíru
v areálu Dezy.
Zároveň žádáme
vedoucí, kteří
budou mít nachystaný starý
papír, aby své
požadavky nahlásili na dispečink.
Za klub důchodců Josef Lazecký

BOWLING
Dne 29. 4. 2016 proběhlo další setkání důchodců a. s. DEZA na bowlingu.
Sešlo se nás 13. Jako vždy se pochlubíme výsledky. U děvčat zvítězila
M. Ondrušková s 395 kolky, druhá skončila A. Jugová s 376 kolky a třetí se umístila A. Vykopalová s 353 kolky. U mužů
byl nejlepší R. Stolař s 550 kolky, druhý
byl L. Martinka s 531 kolky, třetí pak
A. Filip s 514 kolky. V květnu si od
bowlingu odpočineme z důvodu pozdního vydání Valašského chemika. Zvu vás
na bowling v pátek 24. června do Scandal bowlingu na Sokolské ulici naproti
restauraci Fontána. Začátek jako obvykle ve 14 hodin.
Zve J. Goláň
POSLEDNÍ KUŽELKY PŘED
PRÁZDNINAMI
V pátek 17. června se sejdeme v kuželně na zimním stadionu od 14 do 16
hodin.
Zve M. Hlavatý
VZPOMÍNKA
Dne 15. května zemřel pan Pavel Adamec ve věku 80 let.
Čest jeho památce.

Pan strojvedoucí Klvaňa oslavil 80 let

V pátek 20. května proběhl již 11. ročník tradičního
srazu důchodců z dopravy.
Sraz to byl tradičně plný
vzpomínek, zpěvný a veselý. Letošní setkání bylo
významné také tím, že pan
Klvaňa, který patřil mezi
historicky první zaměstnance dopravy, právě v těchto
dnech slaví osmdesátiny.
Také touto cestou mu přejeme hodně zdraví do dalších
let. Jak sám řekl, věří, že na
srazu nebude chybět ani při
dalších kulatinách.
Petr Menc

VALAŠSKÝ CHEMIK
Odbory / Info

V Z O O S E C H O I N FO R M U J E
KŘÍŽEM KRÁŽEM NA KOLE PO ŠUMAVSKÝCH HŘEBENECH
Všem nadšeným cyklistkám a cyklistům!
I. provoz ve spolupráci s odbory DEZA, a. s. pro vás připravil na druhý červnový
týden další nezapomenutelný zájezd:

1. Valašské cyklotoulky po Šumavě – SRNÍ
Termín: St - Čt - Pá - So - Ne 8. 6. – 12. 6. 2016

1 000 km cyklostezek a nových tras na německé straně hranic!!!
Doprava: Cyklobus fy Antonín Bartl pro 30 cyklistů a kol
Program:
1. den 8. 6. Odjezd z Valašského Meziříčí v 12.00 hodin, dále po trase Olomouc
- Brno – Humpolec – Tábor – Písek - Strakonice – Kašperské Hory – Srní, chata
Povydří (v cca 20.00)
2. – 4. den 9. - 11. 6. Na každý den bude naplánována jedna z uvedených cyklotras, případně možnost volby individuální trasy:
Cyklotrasa Srní I
Srní - Vchynicko-tetovský plavební kanál – Antýgl – Vydra – Modrava – Roklanský
potok – Poledník – Nová Studnice - Srní. Délka: 47 km
Cyklotrasa Srní II
Srní – Vchynicko-tetovský kanál – Tříjezerní slať – Modrava – Březník – Filipova
Huť – Kvilda – Horská Kvilda – Zhůřské slatě – Otava – Čeňkova pila. Délka: 57,6 km
Cyklotrasa Pramen Vltavy
Srní – Antýgl – Horská Kvilda - Kvilda – pramen Vltavy – Bučina – Knížecí Pláně –
Polka, Borová Lada – Chalupská slať – Kvilda – Horská Kvilda - Srní. Délka: 47,2 km
Cyklotrasa Jezero Laka I – doprava do Železné Rudy vlastním autobusem
Železná Ruda – Laka – Nová Hůrka – Staré Hutě – Starý Brunst – Nový Brunst –
Železná Ruda. Délka: 36,4 km
nebo Železná Ruda – Laka – Gsenget – Prášily – Velký Bor - Srní
Cyklotrasa Prášily Poledník
Srní – Velký Bor - Prášily – Prášilské jezero – Poledník – Bavorská cesta – Javoří pila
– Pod Oblíkem – podél Vchynicko-tetovského kanálu – Srní Mechov. Délka: 56,7 km
Cyklostezka Rakouská – doprava do Nové Pece vlastním autobusem
Popis: Atraktivní zalesněnou šumavskou přírodou na české i rakouské straně - překrásná scenérie u Plešného jezera.
Trasa: Nová Pec - Říjiště - Plešné jezero - Plechý (CLO) - Holzschlag - Schönbach - Zadní Zvonková (CLO) - Přední Zvonková (modrá; č. 1020) - Bližší Lhota
(převoz) - Horní Planá (č. 33) - Nová Pec
Obtížnost: střední. Délka: 38,6 km
5. den 12. 6. Odjezd v cca 9.00, návrat do Valašského Meziříčí kolem 16. - 17. hodiny
Ubytování: Chata Povydří, Srní (webová adresa: chatapovydri@email.cz, telefon: +420 776 580 143)
Stravování: Polopenze, tj. snídaně a večeře, nebo jenom snídaně.

Personální odbor / Info

NABÍDKA PRO ZAMĚSTNANCE
Mateřský koncern AGROFERT nabízí zaměstnancům DEZA, a. s. několik volných
vstupenek na Kryštof Kemp v Náměšti na Hané v termínu 16. 7. 2016. Zájemci,
hlaste se u paní Skýpalové na personálním oddělení. Ve čtvrtek 30. 6. v 9.00 hodin
budou vylosováni účastníci, kteří obdrží po 2 lístcích. Losování je veřejné.
Objednání předem. Čarovná moc devatera
kvítí a jedno z nejmagičtějších období v roce.
Čtvrtek 23. června v 16.30 hodin
- LITERÁRNÍ VEČER
Komorní setkání na výtvarné výstavě Příběhy
z Modré planety s Alenou Mornštajnovou.
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
– ŠŤASTNÝ ŽIVOT V SECESI
Výstava oděvů, modních doplňků, hraček
a vybavení domácnosti z přelomu 19. a 20.
století.

Do středy 31. srpna
– ŽENA TŘÍ STALETÍ
Výstava hodin k výročí Marie Ebner-Eschenbach (1830-1916).
Otevřeno: Po - pá od 10 do 16 hodin,
so - ne a svátky od 9 do 16 hodin.
MUZEJNÍ A GALERIJNÍ CENTRUM
Zámek Žerotínů
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

Středa 8. června v 19.00 hodin
– DEEP-M-OCEAN
Koncert jazzové skupiny. Vstupné 100 Kč.
Středa 15. června v 18.00 hodin –
GASTROŠOU JANA PEROUTKY
Grilování. Vstupné 50 Kč.
Středa 29. června v 18.00 hodin
– SANTANA – SUPERNATURAL LIVE
Filmový klub. Vstupné 30 Kč.
Otevřeno: pondělí až pátek od 8.00 do
16.00 hodin.
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
DOMEČEK
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.
Do středý 15. června - ATTILA HAZAY
s názvem ZTRACENÁ KRAJINA
Výstava fotografií v galerii Milana Borovičky. Vstup volný. www.domecekvalmez.cz
NÁMĚSTÍ VALAŠSKĚ MEZIŘÍČÍ
Pátek 3. a 17. června
– FARMÁŘSKÉ TRHY
Čerstvá zelenina a ovoce, výrobky z masa,
mléka apod.

GALERIE SÝPKA
Do neděle 19. června
– VÝSTAVA VÝTVARNÉHO UMĚNÍ
OBORU ZUŠ ALFRÉDA RADOKA
KZ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Čtvrtek 2. června
– TANEC VALMEZ 2016
VerTeDance – Simulante Bande, Kader
Attou – The Roots, Burki&Com - Divočina. Festival obohatí doprovodná výstava
o historii tance.
Sobota 4. června – GALAVEČER ZUŠ
B-ART
MUZEUM ŘEZNICTVÍ
Středa 8. června v 17.00 hodin
– PETR POLÁŠEK
Vernisáž. Vstup zdarma.

Pan Josef Navrátil z provozu fenol
oslavil 28. května padesáté narozeniny.
Blahopřejeme.

Předběžná cena:
Ubytování se snídaní: 2 800 Kč
Ubytování se snídaní a večeří: 3 200 Kč
Předběžná cena odboráři a rodinní příslušníci:
Ubytování se snídaní: 2 500 Kč
Ubytování se snídaní a večeří: 2 900 Kč
V ceně zahrnuta doprava, ubytování, polopenze, místní poplatky.
Závazné přihlášky přijímá Ing. Petr Švec, tel. 3106,
mobil: 723173242, e-mail: p.svec@deza.cz, č. ú. ČS: 688858063/0800
Po přihlášení účastníka bude do naplnění max. počtu (30 účastníků) vybírána záloha 2000,- Kč/os., v termínu 26. 5. - 7. 6. 2016, pak doplatek do výše uvedené ceny,
vše v hotovosti nebo zasláním částky na účet.
Těšíme se na Vaši účast.

*****

LUCIE VONDRÁČKOVÁ
Odbory zakoupily vstupenky na vystoupení Lucie Vondráčkové se skupinou VoKoBere, které se uskuteční v amfiteátru Valašské Meziříčí 18. srpna 2016 ve 20.00 hodin.
Cena: Plná cena 390 Kč
Člen odborů + rod. příslušník 150 Kč/os.
Zaměstnanec 300 Kč/os.
Přihlášky od 1. 6. 2016 na odborech, tel. 2192.

Dětské domovy ovládly dětské dopravní hřiště
Co mají společného dětské domovy,
dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí
a poslední dubnová sobota? Odpověď
je snadná – Dopravní soutěž mladých
cyklistů pořádanou Dětským domovem
ve Valašském Meziříčí. Již desátý ročník této soutěže se uskutečnil 30. dubna na dopravním hřišti ve Valašském
Meziříčí. Soutěže se zúčastnily děti
z dětských domovů a střediska výchovné péče. Soutěžilo se v jízdě zručnosti, jízdě podle pravidel silničního
provozu po cvičných komunikacích
pod dohledem a s hodnocením místních strážníků a policistů PČR, děti
prokazovaly své praktické
znalosti ze zásad poskytování první pomoci pod
odborným dohledem ČČK
a z testu pravidel silničního provozu. To vše (letos
nově) ve třech kategoriích.
V první kategorii (děti do
dvanácti let) se umístila na
prvním místě dvojice dívek
z meziříčského střediska výchovné péče. Ve druhé kategorii (děti do patnácti let)
obsadili první místo chlapci
z pořádajícího dětského do-

mova. A v poslední kategorii (děti nad
patnáct let) zvítězily dívky z Kroměříže. Celkovým vítězem soutěže se stal
Jiří Berkovec z meziříčského domova.
Krásné počasí, nadšení soutěžících
a celková připravenost soutěže přispěla
k výborné atmosféře, kladným ohlasům
a (jako bonus) ke zvýšení bezpečnosti
silničního provozu mladých cyklistů.
A my se již velmi těšíme až příští rok
(snad opět v dubnu) zahájíme za hojné
účasti dětských domovů již jedenáctý
ročník této soutěže.
Bc. Petra Mačáková
DD Valašské Meziříčí

Foto Petra Mačáková

DEZA A MY
VALAŠSKÝ CHEMIK
Ohlédnutí za čtvrtým ročníkem Desítky okolo komína
4 strana

Letošní, již čtvrtý, ročník Desítky okolo komína byl co do počtu běžců rekordní. Zaběhat si přišlo
2 000 sportovců všech věkových i výkonnostních kategorií. Akci si nenechali ujít ani zaměstnanci
Dezy. Na start „desítky“ se postavilo a trať zdolalo celkem 27 běžců včetně 2 žen.
Velký zájem veřejnosti vzbudila i společenská část. Děti zaujaly soutěže rodinné bojovky, ale
i skákací hrad – traktor, lezecká nafukovací stěna, malování na obličej, pískohraní. Velké pozornosti se těšili tradičně hasiči se svou technikou, auty a pěnou. Kdo nesportoval, prohlédl si závod
z autobusu při komentované prohlídce nebo železniční vlečku, kam se dostal vláčkem od hasičárny.
O občerstvení bylo postaráno.
Zájem veřejnosti byl opět veliký.

