
    Změna ve vnitropodnikovém 
jízdním řádu
Od 12. 6. 2016 byly kvůli změně 
vlakového jízdního řádu na trati Va-
lašské Meziříčí - Hranice provedeny 
změny u dvou spojů:
spoj č. D2: odjezd Lhotka 5.35 ho-
din (místo 5.30), příjezd Hlavní brá-
na 5.40 hodin (místo 5.36),
spoj č. D21: odjezd Hlavní brána 
14.01 hodin (místo 14.05), nově 
Lhotka příjezd/odjezd 14.06 hodin. 
Ostatní spoje zůstávají nezměněny.
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Jak nejraději trávíte dovolenou?
Jitka 
Martiníková,
obchodní 
úsek

Dovolenou si nejraději užívám se svý-
mi nejbližšími, nezáleží mi na tom, kde 
dovolenou trávím, ale především s kým 
ji trávím. Protože jsme s manželem mi-
lovníci cestování, tak je každá naše do-
volená nejen odpočinková, ale hlavně 
zážitková. Nejraději střídáme turistiku 
v ČR a na Slovensku s odpočinkem  
a poznáváním u moře.

Jiří Kabeláč,
zpracování 
sestaveného 
benzolu

Bc. Michal 
Daněk,
technická 
skupina

Petr Škrobák, 
provozní 
laboratoře  
1. a 3. pro-
vozu

Dovolenou nejraději trávím doma  
s rodinou, s dobrými přáteli. Lebedím 
si na zahradě a potěšení mi přináší  
i drobné kutilské práce, na které jinak 
nemám čas. Vycestovat na zajímavá 
místa bývá sice příjemným zpestřením 
léta, doma si však odpočinu nejlépe. 
Domov zkrátka nikdy nezklame a ne-
omrzí ☺

Máme nejraději aktivní dovolenou. 
Každé léto vyrážíme s rodinou od 
chalupy do jesenických hor, ať už 
na kole nebo pěšky. Na přehradě 
Slezská Harta plaveme či využíváme 
všechna možná plavidla. Jinak jsem 
v podstatě měl teď dovolenou, neboť 
jsem s patnáctiletým synem během 
2 měsíců zdolal na kole 50 vrcholů 
Vrchařské koruny Valašska JUNI-
OR (VKV JUNIOR). Syn skončil na  
3. místě na Valašsku v kategorii zá-
kladní školy!

PŮLSTOLETÍ 
NAFTALENKY

LAGO DI GARDA ITÁLIE  NEJLEPŠÍ MLADÝ CHEMIK 
JE NAŠE DÍTĚ

V roce 1965 byl zahájen zku-
šební provoz výrobny naftalen. 
O rok později najela do zkušeb-
ního provozu výroba čistého 
naftalenu. 

Dle přání zaměstnanců připravily 
odbory v září zájezd ke Gardskému 
jezeru v Itálii.    
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Nejraději trávím dovolenou se svou 
přítelkyní, rodinnou nebo přáteli a je mi 
celkem jedno kde, hlavně že je dobrá 
nálada. Spíše mám rád odpočinkovou 
dovolenou než aktivní. 

Na začátku června byl vyhlášen nej-
lepší Mladý chemik v letošním roce.
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Asi nikomu z nás, kdo byl  
24. 5. 2016 v areálu naší firmy  
i mimo ni, neunikl zvuk varov-
ných sirén. Námětem cvičení byla 
havárie na výrobním zařízení, ke 
které došlo při údržbě, kdy unik-
la hořlavá kapalina a následně od 
mechanické jiskry vznikl požár  
a šířil se na celé výrobní zařízení.             

Cílem cvičení bylo prověření 
připravenosti a akceschopnosti 
jednotek zařazených do prvního 
stupně poplachu požárně popla-
chového plánu DEZA, a.s., ově-
ření odborných znalostí, postupů 
zdolávání požárů, dále prověření schopností velitelů směn 
organizovat a řídit zásahy při vyšších stupních poplachu, 
odzkoušení techniky, pěnové stranice (SHZ). Současně byla 
také ověřována součinnost a komunikace mezi jednotkami 
požární ochrany (PO), krajským operačním a informačním 
střediskem HZS Zlín, vedením podniku a pracovníky provo-
zu Ftalanhydrid při svolání štábu, zdolávání požáru a spolu-
práci se zaměstnanci zařazenými do požárních hlídek.

Jako první po vyhlášení poplachu vyjela na místo události 
sloužící směna (12 hasičů). Velitel směny po provedení prů-
zkumu místa události kontaktoval naši spojovou ústřednu  
s nutností vyhlášení I. stupně požárního poplachového plá-
nu. Byla povolána i jednotka HZS ZL kraje ze stanice Valaš-
ské Meziříčí. Zbylí zaměstnanci HZSP Deza rozdělení pod-
le svých směn simulovali další jednotky PO dle požárního 
poplachového plánu, které by v případě reálné události byly 
povolány. Tyto směny poté na místo události dojížděly podle 
plánovaných dojezdových časů. Tím byly na místě události 
soustřeďovány síly a prostředky ke zdolání požáru. V prů-
běhu příjezdu byla spuštěna pěnová stanice, která do SHZ 

    Sběr starého papíru – poděkování
V úterý 7. června proběhl v a. s. DEZA 
sběr papíru organizovaný klubem dů-
chodců. Děkujeme všem, kteří se na 
této akci podíleli, ať už připravili mate-
riál pro sběr nebo se postarali o odvoz 
(Nikol Sterne a Libor Indruch). Vlast-
ního sběru papíru a předání ve sběrně 
se jmenovitě zúčastnili pánové Bača, 
Bill, Buček, Goláň, Golomb, Habuda, 
Kretek, Martinka, Nohavica, Stolař  
a Zahradil.
Celkem se nasbíralo 2 530 kg papíru  
a 690 kg kartonu. Získané finanční pro-
středky budou použity na činnost KD.

Za výbor KD Josef Lazecký

    Energetická zarážka 2016
I v letošním roce bude na provozu 
Energetika odstaveno zařízení z provo-
zu ve dvou etapách. 
V neděli 31. 7. 2016 bude v nočních 
hodinách odstaveno výrobní zařízení 
na teplárně tak, aby v pondělí ráno bylo 
možno zahájit zarážkové práce v naplá-
novaném rozsahu. Dodávka tepla bude 
zabezpečena výrobou na parních kot-
lích dopalovny Tailgas. Centrální kom-
presorovna na výrobu tlakového vzdu-
chu nebude v letošním roce odstavovat 
(mimo odstávku elektrické energie).
V pondělí 8. 8. 2016 bude ráno odsta-
vena do zarážky dopalovna Tailgas  
a od 7.00 hodin do 17.00 hodin bu-
dou probíhat servisní a revizní prá-
ce na zařízeních vysokého napětí. 
Po tuto dobu nebude v celém areálu  
k dispozici elektrická energie. Po 
ukončení údržby budou opětovně 
uvedena do provozu zařízení na trans-
formaci a rozvod elektrické energie  
a výroba tlakového vzduchu na kom-
presorovně.
V úterý 9. 8. 2016 dopoledne bude na 
teplárně uveden do provozu kotel K5 
a následně zajištěna dodávka tepelné 
energie pro jednotlivé provozy a exter-
ní odběratele. 
Dodávka tepla pro obyvatele ve Valaš-
ském Meziříčí bude přerušena od ne-
děle 7. 8. (od cca 22.00 hodin) do čtvrt-
ku 11. 8. 2016 dopoledne. Dle vývoje 
postupu údržbářských prací na zařízeních 
CZT může být dodávka tepla podle poža-
davku odběratele obnovena i dříve.

Ing. Vlastimil Horák
Vedoucí provozu Energetika

Jako každým rokem, i letos se v měsíci květnu konalo prověřovací cvičení jednotek požární ochrany, tzv. útvarový den 
hasičského záchranného sboru podniku DEZA, a.s. Námětem byl požár na provozu ftalanhydrid.

    Čtyři nové chemické prvky
Periodická tabulka prvků se rozšířila 
o další 4 chemické prvky – nihonium, 
moscovium, tennessine a oganeson. 
Jejich existenci potvrdila Mezinárodní 
unie pro čistou a užitou chemii IUPAC 
na konci loňského roku. Tyto prvky  
s protonovými čísly 113, 115, 117 a 118 
jsou nestabilní, ve volné přírodě se ne-
vyskytují, dají se vyrobit pouze v labo-
ratoři. Patří mezi transurany. 

dodávala hasící směs do místa události. Zároveň byla zřízena 
dálková doprava vody z požární nádrže provozu Dehet. Dále 
byla mobilní technika zásobována ze sudů s pěnidlem, aby 
bylo maximálně a efektivně využito všech sil a prostředků. 
Pracovníci zařazení do požárních hlídek byli nápomocni při 
přípravě hadicového vedení atd. Byl svolán štáb zdolávání po-
žáru, který by v případě mimořádné události řešil své úkoly. 
Po zdolání požáru jednotky odjely na naši stanici, kde došlo  
k vyhodnocení průběhu cvičení.

Cvičení bylo hodnoceno kladně, i když s nepatrnými ne-
dostatky, které vyvstaly z dané situace. Ty by v případě re-
álného požáru neměly žádné fatální následky. Vyvarovat se  
a upozornit i na drobné nedostatky, to je též jeden z důvodů 
každoročních cvičení. Jak zní staré přísloví: těžce na cvičišti, 
lehce na bojišti.

K hasičskému životu neodmyslitelně patří hasičský sport. 
Všichni příslušníci jednotky měřili své síly v disciplínách  
100 m s překážkami a ve výstupu do čtvrtého podlaží cvičné 
věže. Vyvrcholením pak byla královská disciplína v požárním 
sportu, kterou je požární útok. 

Jiří Šebesta

H a s i č i  p r v n í  n a  k r a j s k é  s o u t ě ž i  v  H u l í n ě
Dne 16. 6. 2016 se hasičský záchranný sbor podniku Deza 

zúčastnil každoroční krajské soutěže v disciplínách požární-
ho sportu (výstup do 4. podlaží cvičné věže, běh na 100 m  
s překážkami, štafeta 4 x 100 m s překážkami, požární útok). 
Soutěž se nevyvíjela ze začátku pro tento tým příznivě, nej-
silnější disciplína (100 m) nedopadla podle našich představ. 
Kluci ale velice rychle pochopili, že pokud chtějí přemýšlet  
o zlatu, musí bodovat v třetí disciplíně (štafety). Ukázalo se, 
že příprava byla kvalitní a „štafeta A“ celkem jednoznačně 
tuto disciplínu vyhrála. Snad jediným konkurujícím týmem 
byla opět naše „štafeta B“, která skončila druhá. Tímto se do 
týmu vnesla zase pohoda, kluci měli chuť se „prát“, což před-
vedli také v poslední závěrečné královské disciplíně. Napro-
sto vyrovnané nástřiky (10 l) obou našich proudařů zajistily 
týmu první místo v disciplíně požární útok a také první místo 
v celkovém hodnocení (7 bodů).

Touto cestou děkuji jak vedení za vytvořené podmínky pro 
sport, tak samotným sportovcům za předvedené výsledky i ce-
lému realizačnímu týmu.

 Aleš Navrátil, foto Robert Skýpala



ků naftalenu a plniček granulovaného 
naftalenu včetně automatické ukládací 
a balící linky. Výstavba nového skladu 
granulovaných výrobků. Instalace na-
kládacích můstků.

Granulace naftalenu celkový pohled  

Plnicí linka granulovaného naftalenu

Zásobníkové pole fenanthrenových 
frakcí - 2002 - 2004
Účel akce: Rozšíření skladovací kapaci-
ty pro výrobny těžké aromáty a naftalen
Rozsah akce: Výstavba betonového 
dvorce s celkovým počtem 6 zásobníků 
s kapacitou 
6 x 600 m3 (ve dvou etapách), napojení 

zásobníků na centrální systém likvidace. 
Zásobníkové pole fenanthrenových 
frakcí

Rampy železničních a automobilo-
vých cisteren (ŽC, AC) – realizace 
akce likvidace exhalací při plnění 
naftalenu - 2009
Účel akce: Odvod exhalací z plnění/
spouštění cisteren do desublimátorů 
centrálního systému exhalací.
Rozsah akce: Instalace plnících ramen 
s odsáváním exhalací z prostoru plněné 
/ spouštěné cisterny, potrubní napojení 
do centrálního systému likvidace exha-
lací. Posílení nosné konstrukce rampy 
ŽC. Doplnění expedičních tras TN, ČN 

hmotnostními průtokoměry. 

Rampa železničních cisteren
Rampa automobilových cisteren

Chtěl bych tímto poděkovat bývalým  
i současným pracovníkům výrobny naf-
talen a také pracovníkům údržby, labo-
ratoří, obchodního oddělení, ostatních 
úseků společnosti a též pracovníkům 
externích firem za odvedenou práci. Bez 
jejich úsilí, houževnatosti a pracovitosti 
by výrobna naftalen nemohla fungovat. 

Další fotografie a podrobnosti naleznete 
na nástěnce SEID v podadresáři DEZA 
Historie provozu.

Ing. Martin Křenek, 
vedoucí 2. provozu
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RESPONSIBLE CARE

T I R Á Ž

Příští číslo VALAŠSKÉHO CHEMIKA
vyjde v úterý 20. září 2016
uzávěrka bude 8. září 2016 

Paní Dagmar Maňáková z prádelny 
a čistírny oděvů oslavila  

9. června šedesáté narozeniny. 
Blahopřejeme.

1. ETAPA: výstavba a najíždění objektů skladu naftalenu, odfenolování, fyzikální 
rafinace technického naftalenu (TN), výstavba budovy velínu, spouštěcí a plnící rampy

2. ETAPA: výstavba a najíždění objektů výroby čistého naftalenu (ČN), destilace 
odkapaného oleje, granulace čistého naftalenu

3. ETAPA: výstavba a najíždění objektů destilace (rozšiřující výrobu technického 
naftalenu), rozšíření skladu naftalenu 

Najíždění technologie skladů, odfenolování a rafinace TN od června 1965 probíhalo 
bez větších problémů. První dodávky naftalenu byly expedovány koncem července 
1965. Pro plánovanou kapacitu zařízení však bylo nutné provést řadu změn na rafinaci 
včetně zavedení třetí rafinační frakce. V roce 1966 bylo zařízení schopno automatické-
ho provozu a dosahovalo požadované kapacity. Technologie zpracování odkapaného 
naftalenového oleje a rovněž granulace naftalenu byly, po drobných úpravách, schop-
ny provozu.

Enormní potíže však provázely uvedení technologie výroby čistého naftalenu do 
provozu. Byly řešeny problémy s malou odolností materiálů vůči silně korozivnímu 
prostředí, dále nebyly funkčně správně některé technologické postupy, konstrukčně 
byla špatně provedena i některá technologická zařízení, nevyhovující byly i přístro-
je měření a regulace. Postupně se na návrhy pracovníků provozu a technologie UZ 
(Urxových závodů) provedly zásadní rekonstrukce zařízení, které zvýšily spolehli-
vost zařízení, a v roce 1970 výrobna dosahovala požadovaných parametrů. Najíždění 
technologie zvyšující kapacitu vyráběného TN o 50 % bylo, po zvýšení výkonu pece  
a úpravě odtahu naftalenové frakce, uvedeno do provozu v roce 1974.

Během následujících let prošla výrobna řadou změn a úprav:
• úprava technologie výroby čistého naftalenu včetně výměny výplně destilační kolo-
ny ČN za vysoce účinnou orientovanou výplň firmy Sulzer.
• výstavba nové destilační jednotky pro výrobu TN s dvojnásobnou kapacitou výroby 
spojená s výstavbou nové plynové pece.
• výstavba nového odfenolování naftalenového oleje.
• úpravy článků v rafinérech, změna teplonosného média rafinace, opětovná instalace 
rafinéru R8
• instalace nové výkonnější plnící linky granulace včetně výstavby nového skladu.
• výstavba nového zásobníkového pole na tekuté produkty - sklady fenanthrenových 
frakcí.
• výměna prvků měření a regulace, instalace řídícího systému firmy Honeywell a ná-
sledně instalace pokročilého systému řízení (APC) u dvoukolonového systému desti-
lace odfenolovaného oleje.
• rekonstrukce všech zásobníků a tanků a jejich napojení na nově vybudovaný centrál-
ní systém likvidace exhalací.
• instalace vychlazovacích jednotek pro snižování obsahu naftalenu v exhalacích, atd. 

Pan Jiří Tomaštík z provozu zpra-
cování sestaveného benzolu oslavil 

10. června padesáté narozeniny.
Blahopřejeme.

Víte, že ... 
jsme v letech 1965 až 2015 zpracovali 2 437 573 t frakcí bohatých na naftalen 
a vyrobili 1 682 082 t technického naftalenu a 216 158 t čistého naftalenu?

PŮLSTOLETÍ NAFTALENKY

Pan Milan Vrchovský z údržby 
4 - voda oslavil 11. června 

šedesáté narozeniny. 
Blahopřejeme.

V roce 1965 byl zahájen zkušební provoz další vybudované výrobny nového závodu 
ve Valašském Meziříčí, a to výrobny naftalen. O rok později najela do zkušebního 
provozu výroba čistého naftalenu.

Za posledních 15 let  byly na provoze real izovány následující  invest iční  akce.
Velín naftalen - rekonstrukce - 2011
Účel akce: Rozšíření zázemí řídícího 
systému pro akce Likvidace  exhalací 
naftalen a rafinér R8, celková revita-
lizace velínu - doplnění bezpečnostní 
sprchy, protipožárních oken, klimati-
začních jednotek, úprava toalet, zaizo-
lování a oprava střechy, přesunutí parní 
výměníkové stanice mimo velín, atd… 

Velín naftalen

Pracoviště velináře
 
Dvoukolonový destilační systém – 
2001 - 2002
Účel akce: Zvýšení kapacity výroby 
naftalenu, zvýšení kvality frakce F75  
z destilace naftalenu 
Rozsah akce: Demontáž původního 
destilačního systému, výstavba betono-
vých základů kolon a záchytné betonové 
jímky, instalace 2 hlavních a 1 pomocné 
(methylnaftalenové) kolony, instalace 
kolon s vysoce účinnou orientovanou 
výplní firmy Sulzer (Švýcarsko), in-
stalace ocelových konstrukcí, vařáků, 
čerpadel a další technologie, instalace 
plynové diphylové pece, napojení na 
centrální systém likvidace exhalací

Dvoukolonový destilační systém

Destilace čistého naftalenu - 2011
Účel akce: napojení na centrální systém 
likvidace exhalací stejně jako na celé 
výrobně.

Destilace čistého naftalenu

Rafinace naftalenu – 2011
Účel akce: napojení rafinérů a předloh 
na systém odsávání exhalací stejně jako 
na celé výrobně.

Rafinace naftalenu

Výstavba rafinéru R8 - 2011
Účel akce: Snížení množství naftalenu 
v odkapaném oleji, uvolnění rafinéru 
R1 na výrobně těžké aromáty na výrobu 
specialit

Převoz vany rafinéru R8 z autodopravy 
na nové stanoviště a usazení na stavební 
základy

Rafinér R8 v provozu

Granulace naftalenu – instalace nové 
plnící linky, výstavba nového skladu 
naftalenu - 2002 - 2004
Účel akce: Zvýšení kapacity granulova-
ných výrobků
Rozsah akce: Instalace mezizásobní-

Příjemné prázdninové dny přeje všem čtenářům 
redakce Valašského chemika

  1. etapa  2. etapa  3. etapa
Zahájení výstavby srpen  1963 červen  1964 leden  1970
Dokončení výstavby říjen  1965  prosinec 1966 květen 1972
Zahájení zkušebního provozu červenec 1965 srpen  1966  květen 1972
Trvalý provoz  prosinec 1972 prosinec 1972  říjen   1974

Výstavba výrobny probíhala ve 3 etapách:



Dne 18. a 19. 5. 2016 se 
uskutečnil zájezd do Adr-
špašských skal.

V 6 hodin jsme odjíždě-
li z autobusového nádraží 
směrem Hlinsko, kde jsme 
byli objednáni na 9 hodin na 
prohlídku Betléma (jedná se 
o staré domky, které sloužily 
v dávných dobách pro řeme-
slníky i jako bydlení). Tento 
skanzen byl svým způsobem 
zajímavý a všem se líbil. Po 
dvou hodinách jsme odjíždě-
li z Hlinska směr Pardubice na Kunětickou horu. Pod ní se v lese nachází Lovčí zámeček, 
což je muzeum perníku, takže i vstupenka je ve formě pardubického perníku. Uvnitř nás 
provázeli se zajímavým vyprávěním o jeho historii, samozřejmě pro dospělé, jelikož děti 
mají vyprávění odlišné. V tomto muzeu nás seznámili s pečením různých druhů perníku  
a perníčků. Po této zajímavé exkurzi ti, kteří nechtěli jít na Kunětickou horu, kde se 
nachází hrad, zůstali v restauraci. Větší část šla cca 20 minut na horu, kde jsme si hrad 
prohlédli. Poté jsme se sešli u autobusu a namířili si to na Jičín. Cesta nás vedla skrz 
Hořice, kde jsme byli upozorněni, že jet přes toto město a nekoupit si hořické trubičky, 
by byl hřích. Proto autobus zastavil u prodejny, kde se trubičky prodávaly, a všichni jsme 
si kvůli nim vystáli hodinovou frontu. Spokojeni s nákupem jsme se blížili se zpožděním 
do Jičína, kde jsme měli ubytování v centru v hotelu Paříž. Jedná se o starý hotel, který 
má veškeré vybavení. Jelikož jsme měli zpoždění, tak jsme místo ubytování museli odejít 
na chutnou večeři do hotelové restaurace. Po večeři byl volný program, takže si někteří 
prošli městem, které v této večerní době bylo překvapivě pusté a prázdné i bez Rumcajse. 
Údajně seděl v hospodě, někteří tam šli, ale asi se minuli, a tak šli všichni unavení spát.

Druhý den ráno po budíčku a rozcvičce běháním z pokoje do pokoje rozléváním švest-
kových kapek, které nám dala cestovka Valaška jako pozornost a omluvu. My jsme moc 
neprotestovali, flašu jsme přijali a podívali se jí na dno. Po tomto náročném cvičení jsme 
odešli na taktéž bohatou snídani a připravili jsme se k odjezdu do Prachovských skal, 
ale nastalo zděšení, když šofér zjistil, že tím velkým poschoďovým autobusem nemůže 
vyjet ze dvora hotelu, protože někdo zaparkoval přímo oproti výjezdu osobní auto. A my, 
kteří jsme spěchali do skal, abychom stihli celkový program, měli najednou hodně času 
a postávali a radili málem i přivolaným policajtům jak to vyřešit, protože ty švestkové 
kapky jsou i na rozum. Asi po třičtvrtě hodině jsme to vyřešili. Policajti našli osobu, které 
auto patřilo, asi ji zavřeli a my jsme  vítězně s pokřikem a se zpožděním, které nám tolik 
nevadilo, odjeli do nádherných skal. Prošli jsme se mezi skalními obry a odměnou byl 
možný oběd, ale to už za své peníze.

Po vydatném obědě jsme odjeli do Rovenska pod Troskami podívat se na zvonici, kde 
jsou zvony obráceny srdcem vzhůru. Zajímavá podívaná, poučné vyprávění co a jak to 
vzniklo před pěti sty léty.  Pak nás průvodkyně pozvala do místního kostela na výstavu 
betlému, který vyřezával místní pan farář. Po ukončení  prohlídek jsme se vydali na cestu 
k domovu. Cestou jsme se zastavili u pomníku v Ležákách  a provedli  malou procházku.  
Tam jsme ukončili dvoudenní zájezd, o kterém si myslím, že se vydařil. Chci poděkovat 
všem účastníkům za vstřícnost a bezproblémové kolektivní cestování. Snad v příštím 
roce se opět sejdeme na nějakém zájezdu. 

                                                                      Mirek Hlavatý, foto Jaroslav Poruba
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NAŠI  JUBILANTI
V červnu slaví životní jubileum:

60 let
Vlček Vladislav             - technická četa
Maňáková Dagmar- prádelna a čistírna

 oděvů
Vrchovský Milan    - údržba 4 - voda

50 let
Tomaštík Jiří - zpracování sestaveného 

benzolu
Sováková Jarmila - provozní laboratoře 

voda
V červenci oslaví životní jubileum:

60 let
Fabíková Jana - zásobování
Pavlištík Vladimír  provozní laboratoře

1. – 3. provozu
Paťava František    - údržba železnič-

ní dopravy 
50 let

Zubaj Milan   - spalovna odpadů
Vrečka Petr        - výroba ftalanhydrid
Géryk Pavel - redestilace a malotonážní

 výroby
Grossová Jana     - odbor účetnictví
Mizerová Lenka          - daňový odbor

Jubilantům blahopřejeme.

Červen 25 let
Holeňová Jitka                  - obchodní úsek
Janošek René                     - voda a odpady
Janošková Marcela   - provozní laboratoře

 4. a 9. provoz
Červen 35 let

Krčmářová Eva     - HZSP
Červen 40 let

Kuzdřál Vítězslav    - ftalanhydrid a dioktylftalát
Červenec 25 let

Marková Pavlína          - personální úsek
Mrázová Petra - provozní laboratoře

 4. a 9. provoz
Obermajerová Eva       - obchodní úsek
Slováková Kamila - vývoj a technická 

kontrola
Vidláková Martina - zásobování

Červenec 30 let
Čunek Jiří          - těžké aromáty a naftalen
Duroň Pavel              - Organik Otrokovice 
Bc. Markusíková Gabriela   - zásobování
Orel Petr  - výroba dioktylftalát 
Volková Martina - provozní laboratoře 

voda
Červenec 35 let

Baroš Petr - výroba dioktylftalát
Holubová Jana - provozní laboratoře voda 
Křenek Vlastimil - autodoprava
Mgr. Žilinský Alois - vývoj a technická 

kontrola
Červenec 40 let

Ing. Sotorník Bohumír - Organik 
  Otrokovice
Adámek Josef  - zušlechťování a expedice 

smol
Němec Jiří - zpracování sestaveného dehtu
Zátopková Anežka  - provozní laboratoře 

voda
Červenec 45 let

Hrabovský Ivan  - ftalanhydrid
Palát Jaroslav - spalovna odpadů

6. dubna 2016 se Otovi Dunklovi ml. 
a Martině Ondričkové narodil syn 

Sebastian.
3. května se Petrovi a Vendule Machá-

čovým narodila dcera Hana.
Rodičům blahopřejeme a dětem  
přejeme úspěšný start do života.

V květnu nastoupili
Bouda Martin - údržba dehet
Ing. Horná Jana - obchodní úsek
Ing. Kučerová  Zuzana      - obchodní úsek
Martiníková Jitka - obchodní úsek

Vítáme vás v našem kolektivu a přejeme 
vám hodně pracovních úspěchů.

PODĚKOVÁNÍ

JAK JSOU TU DLOUHO

NAŠI NEJMENŠÍ

O K É N K O  P R O  N A Š E  D Ů C H O D C E

V květnu odešli do důchodu:   
Kulajta Václav                      - autodoprava
Cimalová Jana                   - sekretariát GŘ
Smolková Vladislava             - zásobování 

Vedení akciové společnosti vám děkuje 
za celoživotní práci a do dalších let přeje 

hodně zdraví a osobní spokojenosti.

VÍTÁME VÁS

BLAHOPŘEJEME
V červnu slaví životní jubileum tito 

důchodci:
Dohnalová Aloisie - 85 let
Martinát Antonín - 75 let
Caisberger Vladimír - 75 let
Czerny Horst - 75 let
Porubová Zdeňka - 70 let
Jurka Ladislav - 70 let
Martinková Hana - 70 let
Pravdík Josef      - 70 let
Pastrnek Miloslav - 70 let
Kuvik Miroslav Organik - 65 let
Divín Stanislav - 65 let
Karola Vladimír - 65 let
Daňková Jaroslava - 60 let

Květen
Chromela Michal - železniční doprava
Škařupa Radim  - HZS

VÝSTUPY PRACOVNÍKŮ

INZERCE
KOUPÍM přívěsný vozík s platným tech-
nickým průkazem. Tel.: 777 261 175

VOLNÝ ČAS
HVĚZDÁRNA

ATRONOMICKÁ POZOROVÁNÍ
Květen
Pondělí až pátek v 21.00 hodin.
Měsíc - od 6. do 17. července
Mars – v první polovině noci
Jupiter – večer nad západní m obzorem
Saturn – po většinu noci kromě rána 
Hvězdy a vícenásobné hvězdné systémy 
- po celý měsíc
Hvězdokupy, mlhoviny, galaxie - neruší-
li příliš svým svitem Měsíc.

****
LETNÍ PRÁZDNINOVÝ PROGRAM: 
Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. bude  
v období hlavních školních prázdnin ote-
vřená pro veřejnost (pro jednotlivce, ro-
diny či organizované skupiny) nejen ve 
večerních hodinách, ale i v denní dobu,  
a to v pracovní dny a v sobotu. Navštívit ji 
můžete od 1. července do 31. srpna 2016 
(včetně svátku 5. a 6. července) v době 
od 9.00 do 16.00 hodin. Velký prohlídkový 
okruh začíná vždy v 9, 11, 13 a 15 hodin. 
Vstupné: dospělí 50 Kč, mládež 40 Kč, 
děti do 6 let zdarma.
Organizované výpravy si mohou objednat 
prohlídku hvězdárny a vhodnou přednáš-
ku z bohaté nabídky programů Hvězdárny 
Valašské Meziříčí. Návštěvu nutno dohod-
nout předem. www.astrovm.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
Od pátku 1. do pátku 29. července 
- BAZAR VYŘAZENÝCH KNIH 
Prodej knih ve vestibulu knihovny. Jeden 
kus 10 Kč.
Od pátku 1. do středy 27. července 
- LIBOR BUREŠ - ČTENÁŘI SVĚTA
Výstava fotografických momentek z celé-
ho světa, ve kterém se čte a čte. 
Od pátku 1. července do středy 31. srp-
na - LÉTO V DĚTSKÉ KNIHOVNĚ
Vezměte kamaráda, rodiče či prarodiče  
a přijďte si hrát na oddělení pro děti. Při-
praveny jsou deskové hry, hlavolamy, kví-
zy, plastelína aj. Aktivní děti na konci léta 
odměníme.
Čtvrtek 14. července 2016 v 19.30 hodin 
v Kině Svět - ROBERT FULGHUM VE 
VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 

VZO OS ECHO INFORMUJE
Odbory  /  In fo

Milý pane Černochu,
poprvé po 44 letech si Valašského chemika čtete v teple a pohodlí domova.  

A my Vám chceme poděkovat za Váš kamarádský, férový, usměvavý, lidský pří-
stup, ochotu a cenné rady.

A co k tomu odchodu popřát? Hlavně zdraví!
Kolektiv VH

PODĚKOVÁNÍ

Pan František Paťava ze střediska 
údržby železniční dopravy oslaví  
9. července šedesáté narozeniny. 

Blahopřejeme.

Zájezd důchodců do Adršpašských skal

Divadelní představení z knihy Drž mě 
pevně, miluj mě zlehka (LiStOVáNí a Lu-
káš Hejlík), beseda se spisovatelem, auto-
gramiáda, prodej knih. 
Vstupné 50 Kč. Předprodej v Kině Svět.
Od čtvrtku 28. července do pátku  
31. srpna 2016 - KATEŘINA PAVEL-
KOVÁ - LA VIDA (ŽIVOT)
Výstava fotografií ve vestibulu knihovny.
www.mekvalmez.cz 

MUZEUM REGIONU VALAŠSKO
Zámek Kinských Valašské Meziříčí

Od středy 15. června do neděle 28. srp-
na - Kostel sv. Trojice - OD KAMENE 
K SOŠE
Výstava věnovaná horninám i hlíně a je-
jich využití člověkem od dob pravěkých 
až do současnosti z pohledu archeologa, 
geologa a historika umění.
Do neděle 18. září 
- HRAČKY ZE STARÉ PŮDY
Výstava historických hraček ze soukro-
mých i muzejních sbírek. Součástí výstavy 
je zábavná herna s exponáty a nafukovací-
mi hračkami Fatra. 
Od pátku 1. července do středy 31. srp-
na – PRÁZDNINY V MUZEU
Pojďte si užít prázdniny do muzea. Pro 
zájemce z řad mimoškolního a zájmového 
vzdělávání, příměstských táborů atd. na-
bízíme možnost vytvoření individuálního 
programu vycházejícího z naší celoroční 
nabídky dle vašich požadavků.
Od pátku 1. července do čtvrtku  
28. srpna – LETNÍ DOBRODRUŽ-
STVÍ V MUZEU
Prázdninová pokladová hra pro celou rodi-
nu, která vás provede po klenotech zámku 
Kinských, kostela sv. Trojice i zajímavos-
tech ve městě.

Zámek Lešná
V pátek 8. a v sobotu 9. července, v pá-
tek 5. a v sobotu 6., v pátek 26. a v sobo-
tu 27. srpna vždy v 17.30, 19.00 a 20.30 
hodin – SLAVÍK A RŮŽE 
Hrané představení v zámeckých komna-
tách. Vstup pouze na objednání.
Cena: dospělý 130 Kč, senioři a studen-
ti 90 Kč, děti 6-15 a ZTP 70 Kč, děti do  
6 let zdarma.
www.muzeumvalassko.cz

VZPOMÍNKA
13. června zemřel pan Vladimír Kuchař 
ve věku 84 let. 

Čest jeho památce.

Lago di Garda Itálie

V červenci oslaví životní jubileum 
tito důchodci:

Tomšík Jaroslav - 85 let
Cigánek Alois - 80 let
Januš Petr - 75 let
Podzemný Jiří - 70 let
Hlavica Josef  - 70 let
Hlavica Vlastimil - 70 let
Stolař Rostislav - 65 let
Kukučka Zdeněk - 65 let
Pastuchová Hana - 65 let
Maňák Petr - 65 let
Habuda Miroslav - 65 let
Švec Jiří - 65 let
RNDr. Žočková Marta  - 60 let

Odbory připravují ve dnech 6. 9. 
– 11. 9. 2016 zájezd ke Gardskému 
jezeru. Zájezd je sestaven dle přání za-
městnanců. Milovníci turistiky mohou 
zdolávat okolní vrcholky po značených 
turistických trasách. Vyznavači relaxu  
a vodních radovánek mohou relaxo-
vat na pláži u jezera, milovníci umění, 
památek a historie mohou navštívit 
spoustu pamětihodností a historických 
zajímavostí. V době našeho zájezdu 
teplota vody dosahuje až 25 °C.  Uby-
tování bude v městečku Limone sul 
Garda. 

Zájemci si budou moci vy-
tvořit libovolný program dle 
svých představ. Doporuče-
ný program s informacemi  
o turistických trasách, his-
torických památkách a do-
poručení co na Gardě vidět, 
je v podrobném programu, 
který je vyvěšen na místech 
obvyklých - SEID, nástěn-
ka, internetové stránky.

V ceně zájezdu je zahrnuta 
doprava, pojištění, ubytová-
ní s polopenzí, lodní lístek 
na plavbu lodí po jezeře, 

jednosměrný lístek na panoramatickou 
lanovku na vrchol Monte Balo.

Cena pro odboráře a rodinného 
příslušníka: 5 000 Kč/os.

Cena pro neodboráře a rodinného 
příslušníka: 7 000 Kč/os.

Zájemci se mohou hlásit na odborech 
od 11. 7. do 10. 8. 2016 na tel.: 2192, 
doporučujeme se nahlásit emailem na 
adrese: odbory@deza.cz. Při přihlášení 
prosím uveďte jméno, příjmení, číslo stře-
diska, rodné číslo, číslo cestovního dokla-
du, adresu a číslo mobilního telefonu.

HURÁ NA TRUBISKA - I. TURNUS UŽ JE ZA DVEŘMI
Letos společně vyrazí-

me za dobrodružstvím do 
přírody a také do světa 
počítače. Tématem je Byl 
jednou jeden…kompjůtr.  
Máme se na co těšit. Zážit-
ky a krásné chvíle už kle-
pou na dveře.

Gabriela Mencová alias 
Gabča

Hlavní vedoucí I. turnusu 
Trubiska

Milý příteli, ocitli jsme se 
ve strašném nebezpečí a po-
třebujeme tvoji pomoc. Pře-
čti si, prosím, náš příběh.

Byl jednou jeden kompjůtr. Jeho 
obyvatelé, programy, si žily svým 
poklidným produktivním životem  
a denně plnily své úkoly tak, aby co 
nejlépe sloužily svému uživateli. Jed-
noho dne uživatel připojil kompjůtr  
k internetu a objevil úžasný svět plný 
zábavy a informací. Bylo to krásná 
doba plná prosperity a pokroku. Oby-
vatelé kompjůtru mohli komunikovat  
s celým světem, cestovat po informační 
dálnici a cesta přes velkou síť byla ote-
vřena pro všechny.

Jednou uživatel brouzdal v moři we-
bových stránek a našel odkaz na báječ-
nou hru. Na nic nečekal, klikl na odkaz 
a začal hru hned stahovat. Nevěděl nic 
o tom, že se ve hře schovával spící 
zlý vir Arcivir, který jen čekal na to, 
až si hru někdo stáhne. Uživatel si hru 
okamžitě pustil a Arcivir se probudil  
z dlouhého spánku. Po probuzení se 
hned schoval hluboko v systému, da-
leko od zraku hlídek Kompaktů, 
systémových policistů, kteří hlídali, 
aby byl všude v kompjůtru pořádek. 
Na svou šanci nemusel Arcivir pří-
liš dlouho čekat, zanedlouho se díky 
neopatrnosti uživatele zmocnil systé-
mových hesel. Díky nim získal takřka 
neomezený přístup k systému a brzy 
jej začal měnit podle svých před-

stav. Z hlubin internetu povolal 
své čtyři věrné poskoky - Čer-
va, Trojského koně, Spyware  
a Ransomware. Společně pak 
podnikli útok na systém, kterému 
obyvatele kompjůtru nemohli če-
lit. Mezi programy propukla pa-
nika, dříve propustné informační 
dálnice a kanály se uzavíraly  
a veškerý hardware přestal správ-
ně fungovat. Nakonec zůstala 
většina programů a dat počítače 
uzamčena v odlehlých částech 
systému, nebo uspána na systé-
movém disku a ani Kompakti  

s tím nemohli nic dělat.
Přesto není ještě vše ztraceno. Radě 

správců a několika Kompaktům se 
podařilo spustit Velký Firewall, zeď 
kolem Srdce systému, kde soustředili 
svoji obranu. Bohužel na to, aby mohli 
podniknout protiútok, bylo Kompaktů 
zoufale málo. Rada tedy na Velkém 
shromáždění rozhodla poslat nás, něko-
lik z posledních Kompaktů pro pomoc. 
Naším úkolem je najít na internetu 
silné a chytré spojence, dobrovolníky, 
kteří by se po návratu a výcviku stali 
Kompakty a pomohli zachránit komp-
jůtr od nadvlády krutého Arcivira. Ten 
se chce zmocnit Srdce systému a nepře-
stane, dokud nebude mít celý kompjůtr 
pod kontrolou.

I v tuto chvíli, když čteš tento pří-
běh, Arcivir a jeho armáda utočí na 
Velký Firewall. Pomoz nám v našem 
boji, přidej se k nám! Cesta sítí bude 
otevřena ve Valašském Meziříčí dne  
02. 07. 2016 v 08.00.

Staňte se Kompakty a společně naše-
ho nepřítele porazíme.

Podepsáni 

Paní Jana Grossová z odboru 
účetnictví oslaví 22. července 

padesáté narozeniny. 
Blahopřejeme.
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Nejlepší mladý chemik je naše dítě 
A to doslova. Nápad zorganizovat 

soutěž o nejlepší mladé chemické ta-
lenty se totiž zrodil před deseti lety 
v Synthesii, jejíž tehdejší personální 
ředitel Daniel Rubeš se rozhodl ře-
šit klesající počty kvalifikovaných 
chemiků už na základních školách. 
Spolu se svou kolegyní Jaroslavou 
Doležalovou a ředitelkou Střední 
průmyslové školy chemické Pardubi-
ce Miroslavou Katzerovou vymysleli 
soutěž, která žákům přibližuje che-
mii jako atraktivní předmět. Výsled-
ky se dostavily téměř okamžitě a rok 
od roku jsou výraznější. Letos se do 
soutěže zapojilo rekordních 12 000 
žáků devátých tříd. 

Mezi nejtalentovanějšími chemiky si 
nejlépe vedla Jana Spurná ze ZŠ Kryry, 
která se stala letošní pomyslnou králov-
nou mladých chemiků pro rok 2016. 
„Ještě mi pořád nedochází, že jsem vy-
hrála, je to pro mě obrovský šok! Já si 
přijela soutěž spíš užít a na finále jsem 
se nijak zvlášť nepřipravovala,“ svěřila 
se vítězka, která spolu s personálním 
ředitelem Agrofertu Danielem Rubešem  
a personální manažerkou Agrofertu Ja-
roslavou Doležalovou zdobí titulní stra-
nu letního vydání Agrofert magazínu. 

A protože za úspěchy nejlepších žáků 
stojí do značné míry jejich učitelé, 
uznání se dočkali i pedagogové, jejichž 
svěřenci obsadili první tři pozice. Jaro-
slava Suchomelová ze ZŠ Kryry, Hana 
Nečasová ze ZŠ Letovice a Dagmar 
Víšková ze ZŠ Cerekvice nad Louč-
nou, která je zároveň trojnásobnou dr-
žitelkou titulu Nejlepší učitel chemie.

„Ještě se mi nestalo, že by se můj 
žák chemii nenaučil,“
říká trojnásobná držitelka titulu nejlep-
ší učitel chemie Dagmar Víšková ze ZŠ 
Cerekvice, podle které se člověk musí 
jako učitel narodit a musí být pro svůj 
předmět stoprocentně nadšený.

Letos se vaše žákyně Vanesa Víško-
vá umístila na 3. místě. Co pro vás 
takový úspěch znamená, budete ve 
škole slavit?

Byla jsem moc ráda. Pro mě je to vel-
ké zadostiučinění za dvouletou práci. 
Vanesu učím chemii od 7. třídy a ne-
jen ona, ale i další dva její spolužáci se 
chtěli soutěže účastnit a být co nejlepší. 
Scházeli jsme se proto pravidelně od-
poledne po vyučování a třeba i o prázd-
ninách. Celou dobu jsem si říkala, že 
pokud je někdo „nahoře“, musí jejich 
velké úsilí vidět a ocenit je. No a slavit 
rozhodně budeme, diplomy a poháry 
ve škole vystavíme a velké ocenění do-
stanou na konci školního roku, kde jim 
pan ředitel poděkuje znovu před celou 
školou. 

Moderátor celostátního finále vás 
letos označil za „buldozera“ cen. Ko-
lik ocenění jste už v historii soutěže 
nasbírala?

Z regionálních kol mám tři nejvyšší 
příčky – třikrát jsem byla oceněná jako 
nejlepší učitel chemie a jednou jsem 
skončila na druhém místě. Letos jsem 
dostala největší ocenění: čestné uznání 
za přípravu celostátního finalisty.

Je pro vás snadné být nejlepší uči-
telkou nebo musíte svou výuku rok 
co rok zlepšovat?

Za dobu co učím, mám už hodiny při-
pravené tak, aby děti bavily, byly vtip-
né a děti ve vysvětlované látce nevidě-
ly žádné složitosti. Ještě se mi nestalo, 
že by můj žák chemii nechápal. Učila 
jsem dokonce jednoho integrovaného 
žáka, a třebaže se neúčastnil všech ak-
tivit v hodině a musela jsem do výuky 
zapojit i jeho oblíbené vláčky, chemii 
se naučil. 

S jakou látkou jste měla u svých 
žáků největší úspěch?

Napadá mě hodina, ve které jim vy-

světluji vznik chemické vazby.  Mám ji 
připravenou jako divadelní představení 
a celou třídu to hrozně baví.

Je podle vás dnes možné děti za-
ujmout i bez interaktivních pomů-
cek, videí apod.?

Ano, ale učitel musí být profesionál 
a odborník a musí dětem říkat věci,  
o kterých vědí, že je budou v budoucnu 
potřebovat. Proto jim na začátku kaž-
dé hodiny vysvětlím, kde danou látku  
v životě využijí. Je ale pravda, že uči-
tele dnes stojí mnohem víc energie děti 
něco naučit. Dnešní generace je trochu 
jinak nastavená, je mnohem těžší za-
ujmout ji pro danou věc. Učitel musí 
mnohem více přemýšlet nad přípravou 
vyučovací hodiny, pokud chce, aby vý-
uka žáky bavila. 

Vy do svých hodin investujete hod-
ně času i kreativity a celou řadu vý-
ukových materiálů si vyrábíte sama. 
Kolik času vám taková domácí pří-
prava zabere a jak takové hodiny 
vypadají?

Příprava jedné hodiny mi trvá třeba 
dvě a půl hodiny, ale připravený ma-
teriál můžu používat i v dalších letech. 
Moji žáci, kteří dnes studují na gymná-
ziích, na moje výukové kartičky rádi 
vzpomínají a říkají mi, že se díky nim 
hodně naučili. Navíc je dnes vědecky 
prokázané, že spojení ruky s mozkem 
je při výuce velmi efektivní. Proto se 
snažím vyrábět různé kartičky, domina 
a další materiály. Do výuky zapojuji  
i relaxační prvky. Děti během hodiny 
absolvují tzv. samošky, při kterých jsou 
pro ně na různých místech ve třídě při-
pravené úlohy.

Jak často mají děti možnost podí-
vat se, jak chemie funguje v chemic-
kých společnostech?

Velmi často jezdíme na exkurze do 
pardubické společnosti Synthesia, aby 
děti viděly, jak funguje chemie, o které 
si povídáme.

Mirka Žirovnická, AGROFERT, a.s.

A g ro f e r t  j e  i  l e t o s  d r u h o u  n e j o b d i v o v a n ě j š í  f i r m o u
Koncern AGROFERT obhájil na jaře 

loňské druhé místo v soutěži 100 nejob-
divovanějších firem v České republice. 
Soutěž pořádá Sdružení Czech Top 100. 

Na dalších místech se umístily společ-
nosti Kofola, ČEZ, Alza.cz a Student 
Agency. O vítězích rozhodli nezávislí 
hodnotitelé z řad manažerů, finančních 
analytiků, zástupců různých profesních 
asociací a dalších ekonomických odbor-
níků, které oslovil pořadatel soutěže. Po-
rota hodnotila inovace, kvalitu manage-
mentu, vztah ke společnosti a k životnímu 
prostředí, kvalitu produktu, finanční spo-
lehlivost a další kritéria bez souvislostí  
s číselně měřitelnými kritérii (tržby, zisk, 
počet zaměstnanců atd.), rozhodujícími 
o pořadí v žebříčku 100 NEJVÝZNAM-
NĚJŠÍCH FIREM ČR, který Sdružení 
CZECH TOP 100 vyhlásilo krátce před uzávěrkou letního vydání Agrofert magazínu 16. června 2016 na Pražském hradě. Kon-
cern Agrofert v této prestižní soutěži obsadil znovu třetí pozici. Ocenění převzal ve Španělském sále místopředseda představen-
stva a výkonný ředitel koncernu Josef Mráz.

Karel Hanzelka, AGROFERT, a. s.

Investícia do novej výstavby posunie Duslo medzi špičku  

Najdôležitejšiu investíciu v novo-
dobej histórii Dusla v Šali 25. 2. 2016 
odštartovalo slávnostné poklepanie 
základného kameňa novej výrobne 
čpavku. Investícia vo výške 310 mi-
liónov eur podnik etabluje na pozí-
ciu významného chemického závodu 
na Slovensku. Duslo sa tak ocitne  
i v európskej špičke výrobcov čpavku 
z hľadiska hospodárnosti energetic-
kej náročnosti a objemu emisií. Jed-
notka Čpavok 4 zabezpečí udržanie 
zamestnanosti nielen v závode, ale aj 
v dodávateľských spoločnostiach. 

Nová výrobňa čpavku spĺňa naj-
prísnejšie požiadavky európskej legis-
latívy. Vďaka nej sa zvýši spoľahlivosť 
a bezpečnosť pri prevádzkovaní a ma-
nipulácii s vyrobeným čpavkom a zlep-
ší sa vplyv na životné prostredie (zní-
žením emisií a produkcie odpadových 
vôd). Prevádzka, ktorej výstavba už za-
čala, bude uvedená do chodu na začiat-
ku roka 2018. „Energetická náročnosť 
výroby čpavku a jej ekologické dopady 
sú kľúčové nielen pre Duslo, ale aj pre 
Slovensko. Výstavba prevádzky zaradí 
náš závod medzi európsku technolo-
gickú špičku v chemickom priemysle, 
ktorá bude natoľko konkurencieschop-
ná, že jej prínos dlhodobo pocíti aj 
slovenské hospodárstvo. Zároveň mô-
žeme hovoriť o významnom oživení 
ekonomiky regiónu,“ uviedol Ing. Petr 
Bláha, podpredseda predstavenstva 
a generálny riaditeľ Dusla. Výroba 
čpavku (amoniaku) tvorí dôležitú  časť 
produkcie Dusla, pričom súčasná výro-
ba čpavku sa vyznačuje vysokou ener-
getickou náročnosťou, čo sa úmerne 
premieta do nákladov na jeho výrobu. 
Jej zníženie, ktoré je hlavným cieľom 
pripravovanej investície, je jedným zo 
základných predpokladov pre udržanie, 
príp. posilnenie pozície chemického 
závodu v konkurenčnom prostredí trhu. 
Navyše, čpavok je základnou surovi-
nou pre výrobu priemyselných hnojív, 
ktorých závod produkuje vyše 1,3 mi-
lióna ton. Pre Duslo, ktoré je domácim 
lídrom a významným výrobcom hnojív 
v strednej a východnej Európe, je táto 
investícia kľúčová.

Investícia a jej dopad na región 
Šale

Projekt modernizácie výroby čpav-
ku si vyžiada investíciu vo výške  
310 miliónov eur. V súvislosti s ňou 
požiadalo Duslo o investičný stimul  
v podobe daňovej úľavy vo výške 58 mi-
liónov eur po dobu 10 rokov. Keďže ide  
o mimoriadne vysokú investíciu, navyše  

s charakterom výroby ovplyvňujúcim  
i európske krajiny, bol v prípade che-
mického závodu nutný súhlas aj Európ-

skej komisie (EK). Tá po niekoľkome-
sačnej diskusii a dopĺňaní informácií 
vydala začiatkom roka 2015 súhlas  
s poskytnutím štátnej pomoci v spomí-
nanej forme, pričom tá začne plynúť až 
po začatí výroby. Znamená to, že Dus-
lo si bude môcť uplatniť daňové úľavy 
až po výstavbe, nábehu a po potvrdení 
efektívnosti výroby. Podľa investič-
ného projektu tak bude v roku 2018. 
Dôležitým kritériom pri posudzova-
ní štátnej pomoci v prípade investície 
Dusla bol aj jej vplyv na zamestnanosť 
a ďalší hospodársky rozvoj regiónu 
Šaľa. Projekt umožní zachovanie mini-
málne 1 800 pracovných miest priamo 
v chemickom závode a ďalších stoviek 
v spoločnostiach naviazaných na jeho 
aktivity. Pre región, ktorý je podľa hod-
notenie EK zaraďovaný medzi oblasti  
s vysokou nezamestnanosťou a život-
nou úrovňou nižšou, než je priemer Eu-
rópskej únie, je tento projekt prínosný.

Silvia Karásiková, Duslo, a. s.

Paní učitelka Dagmar Víšková ze ZŠ 
Cerekvice nad Loučnou se svou žákyní 
Vanesou Víškovou

Jana Spurná, královna mladých chemi-
ků 2016

Základný kameň poklepali (zľava): Ing. Zbyněk Průša, podpredseda predsta-
venstva Duslo, a.s., Ing. Petr Cingr, predseda predstavenstva Duslo, a.s., Ing. 
Peter Pellegrini, predseda Národnej rady Slovenskej republiky, Ing. Petr Blá-
ha, generálny riaditeľ Duslo, a.s., Marco Villa, President Technip Region  
B & CEO Technip Italy. Foto Juraj Kovács

Běžecký seriál AGF RUN 2016 pokračoval další akcí v sobotu 11. června ve Fatře 
Napajedla.

K A M  V Y R A Z I T  V  L É T Ě
A g ro f e r t  n a  C o l o u r s  o f  O s t r a v a

1 4 .  -  1 7 .  7 .  2 0 1 6 ,  O s t r a v a
Přijďte za námi do 

naší Food & Fun zóny, 
která se již tradičně 
nachází vedle divadla 
Gong na jedné z mála 
zelených ploch areá-
lu Dolních Vítkovic. 
Ochutnáte tady třeba 
ten nejlepší hot dog 
ve městě Parky´s nebo 
speciality z kostelecké-
ho grilu, jako sladkou 
tečku si dáte luxusní 
točenou Tatra zmrzku, 
a pak se už jen v klidu 
rozvalíte na trávě a budete poslouchat hudbu z vedlejší Agrofert Fresh stage. Po 
relaxu si zasloužíte osvěžení a zábavu v originálním vodním smileboxu nebo tře-
ba otestujete Fatra nafukovací slony, žirafy, buvoly či indiánské kánoe, které znáte  
z dětství. A protože zábavy není nikdy dost, zveme vás i do navazující zóny jedné 
z dceřiných společností – do Mafra City – kde si zahrajete fotbálek nebo skočíte do 
bazénu! Těšíme se na vás!


