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Kdy: 26. února 2016 od 20:00 – 2:00 hod.
Kde: Sál společnosti Lovochemie, Terezínská 57, Lovosice

Dress code: společenský oděv
Vstupenky je možné objednat a vyzvednout na personálním odd. od 2. 2. 2016. Cena vstupenky je 150 Kč.

Kontakt: Anna Adamcová, tel.: 416 562 219
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RafinéRie jedlých olejů v pRovozu 

výstavba univeRzální GRanulační linky (uGl)
V Ý R O B N Í  Ú S E K / V Á C L A V  H A V L Í K                                        

Na konci roku 2015 jsme informovali 
o schválení realizace největšího inves-
tičního projektu posledních let a podpi-
su smlouvy s generálním dodavatelem 
díla.  Tím  se  na  základě  výběrového 
řízení stala společnost MAKS-D spolu 
s  Hutním  Projektem  Frýdek-Místek. 
Smlouva byla podepsána 18. 11. 2015 
a  prakticky  okamžitě  byly  zahájeny 
práce  na  finalizaci  projektové  doku-
mentace,  přípravě  výrobní  dokumen-
tace,  přípravě  staveniště  a  dokončení 
výběru hlavních aparátů. 
Jak sdělil  Ing. Michal Baji, produk-

tový manažer úseku OVH, trval proces 
přípravy projektu více než 18 měsíců. 
„Projektovou  dokumentaci  zpracová-
vala  společnost  TKB  Kovoprojekta 
Brno podle podkladů VÚCHT Bratisla-
va.  Dokumentace  sloužila  jednak  pro 
získání stavebního povolení, jednak pro 
vlastní výběrové řízení na realizaci díla 
a  také  pro  přípravu  realizace  budoucí  Pokračování na straně 2
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po necelých sedmnácti měsí-
cích výstavby byla v září 2015 
uvedena do zkušebního provozu 
rafinérie jedlých olejů. na kom-
plexní vyhodnocení nové výrobní 
jednotky je po pár měsících mož-
ná ještě příliš brzy, přesto lze již 
základní věci o fungování výrob-
ny sdělit.

Rafinerie  jedlého  řepkového  oleje, 
provozovaná  firmou  PREOL  FOOD, 
vyrobila  od  nájezdu  do  konce  roku 
2015 přes 7000 tun jedlého řepkového 
oleje.  Expedice  oleje  autocisternami 
k  zákazníkům  probíhá  téměř  denně 
a výsledný produkt, tedy jedlý řepkový 
olej, je v porovnání s dostupnými oleji 
v tržní síti ČR vynikající kvality. Je to 
i  díky  tomu,  že vedle vhodně zvolené 

Nevím, jestli jsem ta pravá osoba na tuto otáz-
ku. Mám už dospělé děti a Vánoce již moc nedr-
žíme.  Synové  nemají  moc  fantazie,  poradit  jim 
zatím  nemá  kdo  a  tak  pro  jistotu  píši  Ježíškovi 
seznam. Žádná velká překvapení se sice nekonají, 
ale také nemusím vracet nevhodné dárky.

Letos pro mě bylo nejkrásnějším vánočním dár-
kem obdržení pracovní nabídky od PREOLu ☺. 

lukáš němec, mechanik preol

Jana motyčková, laboratoře

martin bulíček, odd. péče o majetek

petra Šmídová, personální oddělení

Letošní  vánoční  dárek,  který mě  nejvíce  po-
těšil, byla značková autokosmetika. Bylo to pro 
mě  příjemné  překvapení  pod  stromečkem,  jeli-
kož rád pečuji o své auto. Už jen počkat na hezké 
teplé  počasí,  abych  mohl  přípravky  vyzkoušet. 
Bohužel podle Murphyho zákona, když umyjete 
auto, tak začne pršet… 

ä Koncem roku 2015 PREOL obhájil 
certifikát  ISCC  (udržitelnost  biopaliv) 
pro následující období - rok 2016.
ä Ve  spolupráci  se  Střední  odbornou 
školou  technickou  a  zahradnickou 
v  Lovosicích  bude  od  školního  roku 
2016/2017 otevřen nový obor Chemik 
operátor, který bude podporován stipen-
dijním  programem  Lovochemie,  a.s. 
Pokud máte doma žáka/žákyni 9. třídy 
ZŠ neváhejte ho přihlásit na nový zají-
mavý obor.
ä  V  polovině  ledna  proběhlo  pře-
stěhování finančního úseku do 1. pa-
tra levého křídla administrativní bu- 
dovy GŘ.
ä  Všechna  naplánovaná  námětová 
cvičení  HZSP  na  rok  2015  proběhla 
v plánovaných termínech. V posledním 
měsíci roku byla cvičení ještě v budově 
GŘ a skladu obalů provozu KMC.

Na  konci  listopadu  byl  generál-
ním  ředitelem  jmenován  projekto-
vý tým. Pod vedením Ing. Havlíka 
a Ing. Stuchlého zahájil  tým v ob-
sazení interních a externích specia-
listů prakticky okamžitě svoji čin-
nost.  „Bylo  to  naprosto  nezbytné. 
Termín dokončení montáží je únor 
2017,  v  květnu  již  jednotka  musí 
být v provozu. Pokud si uvědomí-
me,  že  je  nutné  vybudovat  celou 
výrobnu  s  kapacitou  přes  250  kt 
hnojiv  ročně  s  investičními  ná-
klady  dvě  miliardy  korun,  pak  si 
nemůžeme  dovolit  ani  den  zpož-
dění.  Pro  efektivní  řízení  projektu 
bude  navíc  celý  tým  soustředěn 
na jednom místě, v administrativní 
budově  u  hlavní  vrátnice. Není  to 
sice na stavbě, ale bude zde veške-
ré  zázemí  včetně  archivu,“  uvedl 
Ing. Havlík.   

Jelikož máme asi 5  let  rodinný baráček a stále 
je potřeba něco dodělávat, předělávat a renovovat, 
nelenila jsem a psala Ježíškovi dopis s přáním, aby 
mi dodělal sprchový kout, který ještě před Vánoce-
mi vypadal jen jako otvor ve zdi s jednou betono-
vou příčkou. Ježíšek mi přání splnil ☺,  i když měl 
4 dny zpoždění, měla jsem dárek 28. 12. v podobě 
nového sprchového koutu – HURÁ!

Samozřejmě,  že  největším  dárkem  pro  rodiče 
jsou rozzářená malá očka našich ratolestí a pusin-
ka rozesmátá od ucha k uchu. I když to jsou někdy 
velcí čertíci, o Vánoce se promění v milující andíl-
ky – TO JE PRO MĚ NEJKRÁSNĚJŠÍ DÁREK. 
Dostala  jsem  i  tajný dárek,  náušnice  od manžela, 
o kterém jsem nevěděla, a moc mě to potěšilo.

Demolice objektu granulace superfosfátu. Foto: Václav Havlík

stavby.  Ta  byla  realizována  již  v  loň-
ském roce společností Metrostav,“ řekl 
M. Baji.  Jednalo  se o bourání objektu 
bývalé granulace superfosfátu a bývalé 

administrativní  a  sociální  budovy  su-
perfosfátu,  viz  fotodokumentace.  Zde 
bude v budoucnu umístěna technologie 
pro expedici produktů.

rového oleje. V  tomto ohledu  je potě-
šující, že výrobna vzhledem k použité 
tzv.  „nejlepší  dostupné  technologii“ 
a  principu  tzv.  „šetrné  krátkodobé  ra-
finace“  plní  převážnou  většinu  kvali-
tativních  a  kvantitativních  garantova-
ných parametrů s významnou rezervou. 
To má pochopitelně vliv na ekonomiku 
celé firmy. I když v tomto případě jsou 
rozhodující ceny jedlých olejů na svě-
tových burzách, a ty nám příliš radosti 
nedělají.  Přesto má  „šetrnost“  techno-
logie vliv na dlouhodobé fungování fir-
my jako obchodního subjektu. 
Z  pohledu  vlivu  výrobny  na  životní 

prostředí již bylo v předešlých článcích 
zmíněno, že ten je minimální už vzhle-
dem  k  tomu,  že  se  jedná  o  uzavřený 
technologický proces. I přesto byly zá-
ležitosti týkající se vlivu výrobny na ži-
votní  prostředí  řešeny  již  v  rámci  sta-
vebního  povolení.  Plnění  jednotlivých 
podmínek  stavebního  povolení  bylo 
a je předmětem přísné kontroly. V rám-
ci probíhajícího zkušebního provozu se 
nyní  průběžně  ověřují  všechny  přede-
psané environmentální parametry výro-
by a výrobna se připravuje na kolaudaci. 
Nemělo  by  uniknout  pozornosti,  že 

celá  rafinerie  jedlého  řepkového  ole-
je  je  koncipována  jako  potravinářská 
výroba,  což  zahrnuje veškerá opatření 
v  souladu  s  normami  pro  potravinář-
ské  provozy,  a  tudíž  se  částečně  liší 
od ostatních provozů výroby zpracová-
ní  řepkového  semene. V praxi  to  zna-
mená,  že  jsou  instalovány  prvky  tzv. 
hygienických  smyček.  Tedy  technic-
ká  opatření  v  souvislosti  s  pracovním 
a výrobním prostředím, jako jsou např. 
typ  použité  vzduchotechniky,  použití 
materiálů  schválených  pro  styk  s  po-
travinami, úpravami vnitřních povrchů 

stěn, podlah a další. Velký důraz je také 
kladen  na  použité materiály  technolo-
gických zařízení dle nároků potravinář-
ských norem. 
Aby  toto  krátké  hodnocení  nové 

výrobny  nevyznívalo  jako  zázrak 
nebo  agitka  z  časů  dávno  minulých, 
je  nutno  konstatovat,  že  evidujeme 
i drobné nebo i vážnější provozní ne-
dostatky,  které  však  nemají  zásadní 
vliv  na  provozuschopnost,  ekologii 
a  spolehlivost  výrobny.  Zjišťované 
běžné závady provozu i doladění tech-
nologického procesu jsou společně ře-
šeny  s  dodavatelem díla  i  licensorem 
technologie, a tak je možno celou vý-
stavbu a nájezd výrobny hodnotit jako 
velmi úspěšný.

Část technologie Rafinerie jedlých olejů.  Foto: archiv PREOL

technologie  výroby  se  již  během  pro-
vozních  zkoušek  parametry  technolo-
gie podařilo optimalizovat  tak, že  ten-
to  olej  dosahuje  výborné  kvalitativní 
úrovně. 
Během  dosavadního  provozu  byly 

úspěšně  odzkoušeny  základní  výkonové 
parametry výrobny včetně požadované fle-
xibility. Výrobna je, vedle plného výkonu, 
při dodržení všech kvalitativních parame-

trů schopná pracovat od 50 % do 100 % 
maximálního výkonu, který představuje 
100 tun jedlého řepkového oleje denně, 
resp. 33,3 tis. tun za rok. 
Dále  byly  po  celé  období  provozu 

sledovány  provozní  parametry  výrob-
ny,  jako  jsou spotřeby páry, elektrické 
energie,  zemního  plynu  a  použitých 
surovin a pomocných materiálů, hlavně 
spotřeby bělící  hlinky a vstupního  su-
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A jak  to vypadá na staveništi? Již 
v průběhu prosince zahájil subdoda-
vatel stavebních prací, firma SYNER, 

Vybouraná část haly zrání (bývalý superfosfát). Práce na staveništi na začátku ledna. 

instalaci buňkoviště a oplocení hlav-
ní  stavby.  První  zemní  práce  byly 
zahájeny 10. 12. 2015 a  na počátku 
ledna  již  na  stavbě  byly  v  činnosti 

dvě  pilotovací  soupravy.  Jak  do-
plnil  Ing.  Petr  Stuchlý,  projektový 
manažer  stavby,  jde  vše  podle  plá-
nu.  Základové  konstrukce  budou 
realizovány  do  března,  pak  dojde 
na  výstavbu  ocelových  konstrukcí. 
„K  počátečním  aktivitám  patří  rov-
něž otevření třetí vrátnice určené vý-
hradně pro potřeby tohoto projektu. 
Vrátnice, která byla využívána v zá-
padní části areálu při výstavbě nové 
energetiky,  byla  v  prosinci  přemís-
těna k  investičnímu  skladu a  zajistí 
tak přístup ke staveništi z parkoviště 
nákladních  vozů. V  lednu  ještě  vy-
budujeme  parkoviště  pro  cca  pade-
sát  osobních  vozů  na  ploše  uvnitř 
areálu  za  nákladní  vrátnicí,“  uvedl 
Ing.  Stuchlý  a  dodal:  „Bude  to  po-
třeba,  očekáváme  na  stavbě  až  600 
externích pracovníků!“ 

ÚdRžba bude dále zlepšovat stav zařízení a majetku
Ú d R ž B A / L U d Ě K  J A M B O R                                        

Při krátkém ohlédnutí za uplynulým 
rokem v údržbě uvidíme kladný vý-
sledek práce oddělení a dílen údrž-
by.  Je  dobré  připomenout  si,  co  se 
vloni  podařilo,  a  na  tom,  kde  vidí-
me  prostor  ke  zlepšení,  zapracovat 
letos.
Očekávané čerpání nákladů na údrž-
bu před uzávěrkou roku 2015 před-
pokládá,  že  roční  limit  bude  dodr-
žen.  Největší  objem  nákladů  byl 
vynaložen  na  zajištění  provozu-
schopnosti  výrobních  zařízení,  a  to 
především  v  celozávodní  zarážce. 
Mimoto  se  v  druhé  polovině  roku 
prováděla  údržba  infrastruktury  – 
budov a komunikací.
V  loňském  roce  byl  rozšířen  repor-
ting  údržby  a  zkoordinována  tvor-
ba  plánu  údržby  s  plánem  investic. 
Po  každé  poruše  s  významným  do-
padem na výrobu se zpracovává pro-
tokol  a  ukládá  se  na  veřejné  doku-
menty výrobního úseku na intranetu. 
Součástí protokolu je návrh na opat-
ření.  Obdobně  se  dokumentují  ne-
kvalitní dodávky a řeší se ve spolu-
práci s oddělením nákupu.
Pro posílení kontroly vykazovaných 
výkonů  externích  dodavatelů  prací 
údržby  a  pro  zkvalitnění  podkladů 
pro  fakturaci  se  pro  dodavatele  za-
vedla  povinnost  vykazovat  výkony 
v  jednotné  struktuře  údajů  na  jed-
notné  formuláře,  které  jsou  povin-
nou přílohou faktur.
Pokračuje  spolupráce  s  údržbami 
ostatních společností v rámci výboru 
údržby AGROFERTu.
V celozávodní zarážce byly realizo-
vány  veškeré  plánované  jmenovité 
akce  i  akce  běžné  údržby.  Činnosti 
byly zahájeny podle harmonogramu 
a s výjimkou výroben KD6 a LAV3 
dokončeny rovněž dle plánu.
Nájezd  výrobny  KD6  po  zarážce 
zdržela porucha parní turbíny. Chy-
ba  v  programu  řídicího  systému 
způsobila,  že  nenajelo  olejové  čer- Zarážka 2015 na LAV3. Foto: archiv KD

padlo a v důsledku toho došlo k po-
škození  součástí  zvýšením  teploty 
uvnitř turbíny.
Zpoždění  nájezdu  LAV3  způsobi-
la  deformace  nosné  konstrukce  sila 
T1720,  která  byla  zjištěna  při  kon-
trole  v  závěru  zarážkových  prací. 
Příčinou  byla  vnitřní  nitrátová  ko-
roze  a  ztráta  pevnosti  spojovacího 
materiálu. Jako opatření byla prove-
dena preventivní výměna spojovací-
ho  materiálu  ocelových  konstrukcí 
na LAV3.
Průběh celozávodní zarážky byl vy-
hodnocen v samostatném dokumen-
tu,  který  poslouží  k  nápravě  zjiš-
těných  nedostatků  a  jako  podklad 
k další přípravě plánu údržby.
Přes veškerou pozornost věnovanou 
stavu zařízení docházelo k nahodi-
lým poruchám. Nejvýznamnější po-
ruchou,  která  měla  vliv  na  výrobu 
a  na  čerpání  nákladů  údržby,  bylo 
v  únoru  přetržení  elevátoru B1820 
na  výrobní  jednotce  LAV3.  Došlo 
k  porušení  ok  řetězu  na  obou  stra-
nách  elevátoru.  Příčinou  bylo  ko-
rozní  praskání.  Jako  opatření  byla 
provedena kompletní výměna a sta-
novení  kratších  intervalů  kontroly 
stavu.
Výskyt  poruch  se  snažíme  elimino-
vat  jejich  rozborem  a  stanovením 
opatření k jejich předcházení. Každá 
porucha vyžaduje mimořádné nákla-
dy na údržbu. Náklady na odstranění 
uvedených  poruch  byly  vynaloženy 
bez překročení ročního limitu nákla-
dů.  Podařilo  se  to  díky  snížení  čet-
nosti  poruch  na  jiných  zařízeních, 
odložením některých akcí na letošní 
rok, a  také dosažením nižších reali-
začních cen při výběrových řízeních.
Velké úsilí věnovali technici údržby 
spolupráci  na  dokončení  investič-
ních akcí revamp výrobny ledku vá-
penatého a ekologizace energetické-
ho zdroje. Nová zařízení se zanášejí 
do modulu údržby PM informačního 
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Jako  každým  rokem  i  v  roce  2016 
proběhne  v  období  od  20.  1.  2016 
do 15. 3. 2016, hodnocení zaměst-
nanců za rok 2015. Hodnotící  for-
muláře  se  vyplňují  na  SharePointu 
na  základě  hodnotícího  pohovoru, 
který  probíhá  mezi  zaměstnancem 

a jeho přímým nadřízeným (hodnoti-
telem). Hodnocení probíhá ve dvou 
kategoriích,  a  to  pro  zaměstnance 
kategorie  D  (operátoři,  zámečníci, 
elektrikáři,  topiči  a  další)  a  pro  za-
městnance kategorie THP (adminis-
trativa,  specialisté,  mistři,  vedoucí, 

ředitelé).  Obsahem  hodnotícího 
pohovoru by mělo být celkové hod-
nocení  pracovního  výkonu  zaměst-
nance  za  minulý  rok,  vyhodnocení 
stanovených  cílů,  návrh  cílů  a  od-
borného  vzdělávání  na  rok  2016. 
Neméně důležitou součástí hodnotí-

cího pohovoru je stanovování osob-
ních  cílů  na  další  kalendářní  rok  – 
mělo by se jednat o 3 - 5 konkrétních 
cílů. Obsah jednotlivých cílů by měl 
vycházet  z  charakteru dané pracov-
ní pozice a z potřeb společnosti pro 
dané hodnocené období, zároveň se 

hodnocení zaměstnanců za Rok 2015

systému  SAP  a  zakládají  se  k  nim 
příslušné plány  revizí  a  preventivní 
údržby
Nyní je již zpracován položkový plán 
údržby  letošního  roku.  Jmenovité 
akce  budou  do  realizace  uvolněny 
ve  třech  skupinách. Akce  s nejvyšší 
prioritou je možné spustit od začátku 
roku. Další dvě skupiny budou uvol-
něny od dubna a od září v závislosti 
na vývoji čerpání nákladů.
Podstatnou  změnou  proti  vžitým 
zvyklostem  je  organizace  zarážek. 
K  celozávodní  zarážce,  kdy  byla 
v jednom termínu odstavena všech-
na média  a  všechny  provozy,  letos 
nedojde.  Odstávky  provozů  pro-
běhnou  podle  jejich  potřeb  na  kaž-
dém  provozu  zvlášť.  Samozřejmě 
budou muset  být  dodrženy  techno-
logické  návaznosti.  Konkrétní  har-
monogram  zarážek  se  připravuje 
na  pravidelných  schůzkách  výroby, 
údržby a investic a na schůzkách za-
rážkového štábu.
Do  plánu  údržby  pro  letošní  rok  je 
zařazena  řada  významných  akcí. 
Na  KD5  bude  provedena  výměna 
rotoru  plynové  turbíny  a  výměna 
kompresoru. Na KD6 budou  vymě-
něny opotřebené části parní turbíny. 
Na  úseku  expedic  bude  opravena 
střecha a plášť haly skladování LAV 
a  LAD  a  střecha  kruhového  skladu 
KCl.  Bude  provedena  definitivní 
oprava potrubního mostu S01 u ky-
seliny dusičné. Dále se počítá s opra-
vou potrubního mostu F02, pokračo-
váním oprav kanalizací a s opravou 
stropu  napájecí  stanice  energetiky. 
V Městci Králové se plánují opravy 
textilního  filtru  a  mísiče,  stavební 
opravy haly A+B a další.
Celkový objem připravovaných pra-
cí údržby je opět značný a mimo po-
vinného zajištění provozuschopnosti 
a  bezpečnosti  má  za  cíl  dosáhnout 
také celkového zlepšení technického 
stavu zařízení a majetku.

stanovují  termíny,  do  kdy  mají  být 
jednotlivé  cíle  splněny.  Zaměstna-
nec se může k samotnému hodnoce-
ní též vyjádřit po vyplnění hodnotí-
cího formuláře přímým nadřízeným. 
V případě zájmu nabízíme hodnoti-
telům školení se zaměřením na hlav-
ní  zásady  hodnotícího  pohovoru. 
Za  personální  oddělení  děkujeme 
všem  hodnotitelům  za  spolupráci 
a  dodržení  termínů  pro  zpracování 
výstupu z ročního hodnocení.
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Jako  každým  rokem  i  letos  při-
nášíme  statistiku  pracovních  úrazů 
za  předcházející  rok.  Ve  stručném 
přehledu  jsou  zaměstnanci  společ-
ností  Lovochemie,  PREOLu,  nově 
PREOLu  FOOD,  tak  i  zaměstnanci 
kontraktora/externích firem.

statistika pRacovních ÚRazů v Roce 2015
Pracovní úrazy v roce 2015

Sledované kritérium Lovochemie PreoL PreoL FooD Kontraktoři

Pracovní úrazy LTI3+ 8 1 1 0

Pracovní úrazy MTC 3 0 0 8

Pracovní úrazy oST 10 2 0 2

Požáry 8 1 1 0

Vysvětlivky:
LTI3+ = pracovní úraz s neschopnosti delší než 3 kalendářní dny
MTC = pracovní úraz s lékařským ošetřením
oST = ostatní pracovní úraz bez lékařského ošetření

připomínáme definici pracovního 
úrazu, která je uvedena v § 271k 
zákoníku práce č. 262/2006 sb.
(1) Pracovním  úrazem  pro  účely  to-

hoto  zákona  je  poškození  zdraví 
nebo  smrt  zaměstnance,  došlo-li 
k nim nezávisle na jeho vůli krát-
kodobým, náhlým a násilným pů-
sobením zevních vlivů při plnění 
pracovních  úkolů  nebo  v  přímé 
souvislosti s ním.

(2)  Jako  pracovní  úraz  se  posuzuje 
též úraz, který zaměstnanec utrpěl 
pro plnění pracovních úkolů.

(3) Pracovním úrazem není úraz, kte-
rý se zaměstnanci přihodil na ces-
tě do zaměstnání a zpět.

Zaměstnavatel podle Zákoníku práce 
musí:
Dle  § 105 odst. 1  vyšetřit  příčiny 

a okolnosti vzniku každého pracovní-
ho úrazu.
Dle  § 105 odst. 2  v  knize  úrazů 

vést  evidenci  všech  pracovních  úra-
zů,  i  když  jimi  nebyla  způsobena 
pracovní  neschopnost  delší  než  tři 
kalendářní dny (popř. žádná pracovní 
neschopnost).
Dle § 105 odst. 3 při pracovní ne-

schopnosti  delší  než  tři  kalendářní 
dny  a  při  úmrtí  zaměstnance  musí 
zaměstnavatel  nejpozději  do  pěti 
pracovních  dnů  po  oznámení  úra-
zu  vyhotovit  záznam  o  pracovním 
úrazu  a  vést  o  pracovním  úrazu 
dokumentaci  (dle  Nařízení  vlády 
č. 170/2014 Sb.).

kniha úrazů
V  knize  úrazů  se  evidují  všechny 

úrazy,  i když jimi nebyla způsobena 
pracovní neschopnost nebo byla způ-
sobena  pracovní  neschopnost  nepře-
sahující 3 kalendářní dny.
Dále je stanoveno, že:
·  záznam  v  knize  úrazů  provádí  jak 
zaměstnavatel  zaměstnance,  tak 

zaměstnavatel,  u  kterého  k  úrazu 
došlo

·  zaměstnavatel  je  povinen  vydat 
na  žádost  kopii  zápisu  či  výpis 
z knihy úrazů úrazem postiženému 
zaměstnanci  či  v  případě  smrtel-

ného pracovního úrazu jeho rodin-
ným příslušníkům; vydání kopie či 
výpisu z knihy úrazů je pro zaměst-
nance  či  jeho  rodinné  příslušníky 
bezplatné a náklady na pořízení ko-
pie či výpisu nese zaměstnavatel.

MIKROKOMPLEX  CuMnZn  je 
koncentrát  mědi,  manganu  a  zinku. 
Mikroprvky  jsou  vázány  v  organic-
ké  komplexové  formě,  která  zvyšu-
je  agronomickou  účinnost.  Jedná  se 
o  čirou  modrozelenou  kapalinu  bez 
zápachu. Surovinami pro výrobu jsou 
síran měďnatý, síran zinečnatý, síran 
manganatý a dusičnan manganatý.
MIKROKOMPLEX CuMnZn  je ka-
palné  hnojivo,  které  se  používá  jak 
při hnojení na půdu, tak i mimokoře-

NAšE pROdUKTY

nové výživě rostlin (hnojení na list). 
Použití je vhodné ke kurativním zása-
hům během vegetace, kdy jsou před-
poklady k projevům  jejich nedostat-
ku (nevhodné pH půdy, sucho, aj.) ale 
i tehdy, když se na rostlinách projeví 
akutní nedostatek Cu, Mn, Zn. Rost-
liny  obzvlášť  náročné  na  dostatek 
těchto  stopových  prvků  jsou:  jarní 
a  ozimé  obiloviny,  cukrová  řepa, 
brambory, hrách, bob, slunečnice, ci-
bule, česnek, špenát, paprika, rajčata.

MIKROKOMPLEX Cu-Mn-Zn

Podrobnější informace:
http://www.lovochemie.cz/cs/produkty/detail-produktu/borosan-forte-3

Loni v listopadu proběhl recerti-
fikační audit SMJ (ECM) na oddě-
lení železniční dopravy. Auditorem 
byl  Ing.  Rada  ze  společnosti  Bu-
reau Veritas Czech Republic, s.r.o. 
Audit prověřoval shodu s požadav-
ky normy ČSN EN ISO 9001:2009 
a požadavky ECM, které  jsou  sta-
noveny  Nařízením  komise  (EU) 
č. 445/2011.
Prověřeny  byly  činnosti  prová-

děné  pracovníky  oddělení  želez-
niční  dopravy  a  dále  pak  činnosti 
související  s  nákupem  externích 
oprav,  hodnocením  dodavatelů 
těchto  oprav  na  oddělení  nákupu. 
Na  personálním  oddělení  auditor 
prověřoval  činnosti  prokazující 

Nové kolo auditů za rok 2015 bylo za-
hájeno v  květnu 2015  a  skončí  v  únoru 
2016.  Společným  jmenovatelem  všech 
auditů  je  nejenom  prověření  procesů 
a  subprocesů  probíhajících  v  Lovoche-
mii,  ale  také  rychlé  a  co  nejhlubší  pro-
niknutí do  jejich  tajů nás, co by nových 
auditorů  a  zaměstnanců  nově  vzniklého 
Oddělení systémů řízení (OSŘ).   Z toho-
to pohledu byly a stále  ještě  jsou audity 
velmi hektické a náročné a v takové inten-
zitě proveditelné také díky vedení zkuše-
ného Ing. Karla Horčice. Tímto bych mu 
ráda poděkovala.
Nebudu  se  zde  rozepisovat  o  výsled-

cích, audity stále ještě probíhají a výsled-
ky již uskutečněných auditů se projedná-
vají a formulují do úkolů pro následující 
období. Zaměřím se na poslání interních 
auditů  a  jejich  budoucího  fungování 
v naší společnosti.
Význam  a  úloha  interního  auditu  se 

neustále vyvíjí a roste. Nicméně jeho zá-
kladním cílem je:
·  prověřování  aktuálnosti  a  dodržování 
nastavených postupů a pravidel, 

·  hodnocení správnosti nastavení proce-
sů a kontrolních mechanismů ve  spo-
lečnosti,

·  poskytování  zpětné  vazby  pro  vedení 
společnosti o skutečném stavu a zajiš-
tění  včasné  korekce  nebo  nového  na-
stavení  řízení  v  případě  potřeby  (tzv. 
doporučení či nápravných opatření). 
Pokud  je  interní  audit  takto  chápán, 
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výsledky ReceRtifikačního 
auditu smj (ecm)

– systém ÚdRžby vlastních 
železničních vozů

inteRní audity 
2015 a 2016

v  říjnu  2015).  Neshody  neidentifi-
koval  žádné  a  identifikoval  jednu 
příležitost  ke  zlepšení  týkající  se 
důslednosti  v  uvádění  požadavků 
na  dodání  atestů  brzdových  špalků 
v  kupních  smlouvách.  Zjistil,  že 
požadavek  na  atest  chybí  v  objed-
návce, ačkoliv v žádance na nákup 
tento požadavek byl uveden.
Při  závěrečném  jednání  auditor 

konstatoval  shodu  předložené  do-
kumentace  s  požadavky  systémo-
vých norem, efektivní implementa-
ci, udržování a zlepšování systému 
managementu, zavedení a sledování 
vhodných klíčových výkonnostních 
cílů a cílových hodnot  a monitoro-
vání pokroku při jejich dosahování.

Stáčení čpavku. Foto: archiv Lovochemie

zajištění  odpovídající  pracovní 
a  zdravotní  způsobilosti  pracov-
níků  oddělení  železniční  dopravy, 
na  oddělení  elektro  a  MaR  kont-
roloval  záznamy  týkajících  se  ka-
librací  měřidel  používaných  při 
údržbě železničních vozů a též byl 
prověřen  systém  interních  auditů 
IMS  a  způsob  přezkoumání  ECM 
vedením společnosti.
Jako silné stránky systému ECM 

auditor uvedl pořádek a identifikaci 
v prostorách OŽD, neustále zlepšo-
vání  pracovního  prostředí,  vedení 
metrologické evidence v SAP a její 
zajišťování  a  účinnost  interních 
auditů  (pozn.  auditor  se  zabýval 
jen  interním  auditem  provedeným 

posouvají jeho výsledky společnost vpřed 
směrem k efektivnějšímu fungování, což 
je také důvod jeho existence.
V duchu zmíněného poslání  interního 

auditu  bude  od  roku  2016  pokračovat 
rozšiřování týmu interních auditorů o zá-
stupce většiny úseků, jejichž hlavním pří-
nosem bude nový pohled na auditované 
procesy  a  hlubší  vnímání  vzájemných 
souvislostí  a  provázanosti  procesů  díky 
podrobným  znalostem  ze  svého  oboru.  
Zároveň početnější tým interních audito-
rů zajistí vyšší objektivitu při hodnocení 
posuzovaných  činností  a  procesů,  mož-
nost  obměny  auditních  týmů a  také při-
jatelnou vytíženost jednotlivých auditorů. 
Hlavním úkolem nových auditorů pro rok 
2016 bude seznámit se v rámci odborného 
školení se všemi certifikovanými systémy 
ve společnosti a s postupy pro provádění 
interních auditů a následně prakticky zú-
ročit nabyté vědomosti v rámci provádění 
interních auditů pod vedením OSŘ.  
Na  závěr  bych  chtěla  zdůraznit,  že 

smyslem interního auditu není kritika prá-
ce  jednotlivých zaměstnanců, ale prově-
řování správného a efektivního nastavení 
systému řízení a souladu „všeho se vším“ 
tzn. nejenom s interními požadavky vede-
ní, koncernu,   certifikovaných standardů 
ale i právních požadavků ČR a EU.  
Přeji  všem  spolupracovníkům mnoho 

úspěchů a zdraví v novém roce a těším se 
na  spolupráci  s  novým  týmem  interních 
auditorů.
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hlavní stavební opRavy pRovedené v Roce 2015
Uplynulý  rok  2015  byl  z mého  po-

hledu s ohledem na požadavky na větší 
stavební  opravy  v  areálu  i  na  provo-
zech poměrně velmi náročný. K deseti 
původně plánovaným jmenovitým sta-
vebním akcím přibylo v průběhu roku 
několik dalších neplánovaných. Celko-
vý počet akcí v mé gesci se tak vyšplhal 
na číslo 19 s celkovým objemem nákla-
dů více než 35 milionů korun. 
První akcí, o které bych se rád zmí-

nil,  byla  ta  finančně  nejobjemnější 
a  díky  jejímu  rozsahu  a  odlehlosti 
také asi časově nejnáročnější. Jednalo 
se o opravu střechy Haly c v gsH 
městec králové.  Určitou  představu 
o  jejích  rozměrech  si  uděláte  z přilo-
žených  fotografií.  Tato  parabolická 
střecha má výměru cca 7 000 m2 a šlo 
o  kompletní  odstranění  starých  střeš-
ních vrstev (degradovaná PUR izolace 
a rozpraskaný sklolaminát) až na nos-
nou  dřevěnou  konstrukci  a  prkenný 
záklop  a  jeho  opravu.  Následně  bylo 

A R E Á L O V é  S L U ž B Y / M I R O S L A V  K R A U T                                              Foto: Miroslav Kraut 

Střecha haly C v GSH - demontáž krytin. 

Budova Drtírny vápence po opravě.

Oprava ploch před novým archivem. 

Středové pilíře skladovací haly před opravou. 

Střecha haly C v GSH - dokončená oprava. 

Výrobna vápenného mléka - stav před opravou.

Dokončená oprava ploch před novým archivem. 

Středové pilíře skladovací haly po opravě.

Střecha haly C v GSH - dokončená oprava - detail.

Výrobna vápenného mléka po opravě.

Betonové plochy u Autodopravy - stav před opravou.

Budova Zdravotního střediska po opravě fasády a oken.

instalované  resp.  obnovené  střešní 
souvrství,  tj. hydroizolace  resp. paro-
těsná zábrana,  tepelně  izolační vrstva 
a  vrchní  krytina  Fatrafol  P  918/SG-
PV, což je nejkvalitnější a nejodolněj-
ší střešní folie, kterou náš koncernový 
partner  FATRA  Zlín  vyrábí.  Oprava 
trvala  více  než  5  měsíců  a  relativně 
hodně jí komplikovalo loňské rekord-
ně horké léto. Pracovat 10 hodin den-
ně na střeše, kde je téměř celý den cca 
50  °C,  nebyl  pro  pracovníky  zhoto-
vitele  opravdu  žádný  med.  Výsledek 
opravy je ale přes všechny potíže mys-
lím velmi dobrý.
Dalšími  stavebními  opravami, 

v tomto případě při údržbě infrastruk-
tury  podniku,  byla  oprava komu-
nikací a ploch u nového archivu, 
oprava živičné komunikace kolem 
nakládky a paraboly lav (1 700 m2) 
a akce oprava betonových ploch 
u autodopravy. U nového archivu se 
jednalo  o  generální  opravu  živičných 

ploch  a  jejich  odvodnění  na  západní 
straně  objektu  a  opravu  dlážděných 
ploch. U podnikové Autodopravy byl 
kompletně  vybourán  starý  poškozený 
betonový kryt vozovek včetně poruše-
ného podloží. Byly kvalitně obnoveny 
a  zhutněny  podkladní  vrstvy  –  tzv. 
„kufr“, opraveny všechny kanalizační 
šachty  a provedeno 2 400 m2  železo-
betonových desek z betonu s protiche-
mickou  přísadou,  což  představovalo 
480 m3 betonu. Na opravených komu-
nikacích by mělo docházet k  lepšímu 
odvodnění  a  menšímu  poškozování 
dopravní techniky.
Byly  provedeny  také  některé  vyti-

pované  sanační  práce  na  provozech 
resp.  skladech.  Hlavní  akcí  v  této 
odbornosti  byla  sanace 25 kusů 
středových pilířů objektu č. 473 – 
Hlavní sklad lav+lad. Tato sana-
ce  představovala  očištění,  vysprave-
ní  resp.  reprofilaci  tvaru  a  uzavření 
odolným  protichemickým  nátěrem 

celkově 1 540 m2 povrchu pilířů, vše 
ve specifickém prostředí skladu hno-
jiv,  za  omezeného  provozu  a  při  ne-
možnosti použití vody. Za kvalitu fo-
tografií k této akci se omlouvám. Kdo 
někdy  fotil  ve  skladu  s  rozptýleným 
prachem z hnojiva, ví, o čem mluvím. 
Podobnými akcemi pak byly sanace 
Žb žlabů objektu č. 381 – parabo-
lický sklad výrobků  (celková  délka 
přes  300 m), sanace Žb konstruk-
ce chladící věže lav  (v  době  CZ) 
a  sanace chodby s pasovým do-
pravníkem na eXp lv.
Při opravě plášťů stavebních objek-

tů  byla  během  léta  realizována  akce 
oprava fasád pěti administrativních 
budov (GŘ, EŘ, OŘ, ZJ, ZZS – plocha 
opravy cca 6 500 m2), o které jsem již 
v  Lovochemiku  referoval  v  průběhu 
minulého  roku.  Dále  byla  provedena 
oprava/výměna oken objektu č. 454 
– ab bývalé ks 2 a oprava/výměna 
oken závodního zdravotního stře-

diska  (146  kusů  oken).  Podobnými 
akcemi v průmyslové části závodu pak 
byla oprava pláště objektu č. 353 - 
drtírna vápence a oprava opláštění 
objektu č. 5603 – výrobna vápenné-
ho mléka. Na podzim byla v mojí ges-
ci  provedena  také demolice objektu 
č. 572 – bývalá plachtárna.
Pro  letošní  rok  plánujeme  zajiště-

ní  dalších  dvaceti  větších  stavebních 
oprav  s  celkovými  náklady  ve  výši 
přibližně  59  milionů  korun.  Z  těch 
hlavních  uvedu  dokončení  opravy 
stropní konstrukce nad napáječkárnou 
na Energetice, GO střešní konstrukce 
obj. č. 480 – Kruhový sklad KCL, GO 
střešního  pláště  obj.  č.  473  –  Sklad 
LAV+LAD,  což  je  největší  stavební 
objekt v Lovochemii. Dále budou pro-
bíhat  opravy  plášťů  budov  Ústřední 
labské vodárny, objektu Výrobny RM 
(AD Blue)  a  budovy OTBS. Tři  vět-
ší  stavební opravy budou  realizovány 
také v GSH Městec Králové.

Dokončená oprava betonových ploch u Autodopravy.

Budova Drtírny vápence - stav před opravou.
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lovochemie a pReol podpořily ReGion

Partnerské  obce,  sportovní  a  zá-
jmové  organizace,  občanská  sdru-
žení,  či  financování  regionální 
sportovní  akce  AGROFERT  RUN 
Lovochemie  a  PREOL  pro  všechny 
věkové  kategorie  byly  cílem  pod-
pory Lovochemie a PREOLu v  roce 
2015.  Do  projektů  a  činností  orga-
nizací  či  obcí  z  regionu  Lovosic-
ka  společnosti  přerozdělily  téměř 
1,5 milionu korun „Spolupráce s  re-
gionem, zejména s partnerskými ob-
cemi  je  již  tradiční  a má  svou  kon-

tinuitu. Nejedná se pouze o finanční 
podporu obcí v nejbližším okolí spo-
lečností  Lovochemie  a  PREOL,  dů-
ležitá  je  pravidelná  komunikace, 
aktuální  informovanost  obcí  o  dění 
ve  firmách  prostřednictvím  sms 
zpráv z  firemního dispečinku a vzá-
jemná spolupráce v dalších oblastech. 
„Pro letošní rok bych chtěl vyzdvih-
nout  hlavně  přípravu  projektu  spo-
lečného  výstražného  informačního 
systému s městem Lovosice, realiza-
ce by měla proběhnout v roce 2016,“ 

AGROFERT RUN. 

Dominik Miko a Jan Landa.                                          Český svaz chovatelů Litoměřice.                                          

řekl  předseda  představenstva  obou 
společností Ing. Petr Cingr. Již něko-
likátým  rokem  podporuje  společnost 
Lovochemie,  a.s.  malé  i  velké  spor-
tovce z házenkářského klubu v Lovo-
sicích. „Obecně vnímáme sport a další 
volnočasové aktivity věnované dětem 
a  mládeži  jako  významnou  součást 
jejich  rozvoje.  Každoročně  nás  těší 
velmi  dobré  výsledky  týmu  Lovců 
nejen  v  mládežnických  kategoriích, 
ale  i  extralize  mužů,“  konstatoval 
Petr  Cingr.  Projektů  a  akcí  podporo-
vaných  Lovochemií  a  PREOLem  je 
samozřejmě více.“ Pro  rok 2016 při-
pravujeme nově další možnost podpo-
ry pro malé spolky, zájmová sdružení 
a  neziskové  organizace.  Ty  mohou 
žádat  o podporu  své  činnosti  z  gran-
tu Lovochemie  a PREOL. Podmínky 
žádosti  a  formulář  budou  v  průbě-
hu ledna 2016 ke stažení na webových 
stránkách  společnosti  Lovochemie,“ 
avizoval  Mgr.  Michal  Kurka,  ředitel 
správního úseku a dodává: „Rok 2016 
neznamená  pouze  pokračování  sou-
časných  aktivit. Věřím,  že  navážeme 
spolupráci  v  dalších  smysluplných 
projektech  pro  Lovosice  a  nejbližší 
okolí.“

Letní dětský tábor obce Píšťany. 

Merkurmánie 2015. 

podpořené projekty 2015
Obce: Lukavec, Píšťany, Žalhostice, Malé Žernoseky, Keblice, Vchynice, Sule-
jovice, Lhotka n. L.
Regionální akce: AGROFERT RUN Lovochemie a PREOL, HAŠMAR Country 
Festival, MERKURMÁNIE 2015
Sportovní organizace: HK FCC Město Lovosice, ASK Lovosice - plavecký od-
díl, běžecký závod – výběh na Lovoš, FUNKY DANGERS
Příspěvkové  organizace: Český  svaz  chovatelů Litoměřice, Dechový  stacionář 
ČČK Litoměřice, SOŠ Technická a zahradnická Lovosice
Věcné  dary  –  hnojiva:  Lovosice,  Lukavec,  M.  Žernoseky  (údržba  zelených 
ploch, fotbalová hřiště)

S p R Á V N Í  Ú S E K / L I B U š E  T O M A N O V Á    

lovochemie, a.s. získala čestné 
uznání na 1. Ročníku
ceny Ústeckého kRaje

za společenskou odpovědnost
15.  12.  2015  proběhlo  vyhlášení 

1.  ročníku  Ceny  Ústeckého  kra-
je  za  společenskou  odpovědnost. 
Ocenění byla předávána ve 4 kate-
goriích:  podnikatelský  sektor  -  za-
městnavatelé nad 250 zaměstnanců, 
zaměstnavatelé  do  250  zaměstnan-

ců,  veřejný  sektor  a  obce.  Ideou 
Ceny  však  není  ocenit  pouze  vítě-
ze  soutěže,  ale  všechny  regionální 
subjekty,  které  jsou  v  kraji  aktivní 
při  realizaci  principů  společenské 
odpovědnosti.  „Kraj  podporuje 
koncept  společenské  odpovědnos-

ti,  protože  pomáhá  rozvíjet  region, 
měnit  společenské  klima  a  chrá-
nit  životní  prostředí.  Proto  se  také 
rozhodl  udělovat  každoročně Cenu 
Ústeckého  kraje  za  společenskou 
odpovědnost,  aby  vyzdvihl  práci 
všech, kteří věnují péči svému okolí 
nad rámec svých povinností,“ sdělil 
v  úvodu  hejtman  Ústeckého  kraje 
Oldřich Bubeníček.

„V  kraji  působí mnoho  organiza-
cí, které aktivně přispívají k rozvoji 
regionu, v  této oblasti  jsou nebo by 
měly být vzorem ostatním, dostávají 
národní či mezinárodní ocenění a za-
slouží si uznání především vlastního 
kraje  a  okolí,“  dodala  k  důvodům 
vyhlášení Ceny Gabriela Nekolová, 
předsedkyně HSR-ÚK. 

Za  Lovochemii  převzal  čestné 
uznání  ředitel  správního  úseku, 
Mgr. Michal  Kurka.  Společnost  se 
věnuje  zejména  spolupráci  s  part-
nerskými  obcemi,  snižování  zátě-
že  životního  prostředí  investicemi 
do moderních a ekologických tech-
nologií, rozvoji zaměstnanosti v re-
gionu  a  finanční  podpoře  regionu 
v oblasti volnočasových aktivit. 

Pavel Csonka, předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální věci, zastupitel Ústeckého 
kraje předává čestné úznání pro Lovochemii řediteli správního úseku Michalu Kurkovi.                                                                                                                       

Zdroj: archiv Lovochemie Eva Živná

PSALO SE PŘED 30 LETY
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poděkování
Vážení, 

před  nedávnem  jsem  vás  oslovila 
se žádostí o podporu při nadělování 
dárků dětem Mateřské školy, Sady 
pionýrů,  Lovosice  k  Vánocům. 
Tímto  vám  chci  jménem  obdaro-
vaných  poděkovat  za  příspěvek 
ve  výši  5  000,-  Kč.  Mezi  didak-
tickými  pomůckami  nám  k  poly-
technickému  vzdělávání  chyběly 
dřevěné  dětské  ponky,  které  byly 
z vašeho příspěvku pro děti zakou-
peny. Ponky  jsou vybaveny dřevě-
ným  nářadím  -  pilkami,  kladívky, 
šroubováky, montážními klíči a tře-
ba svěrákem. Děti, hlavně chlapci, 

byli neskutečně nadšeni již při se-
stavování  stolů,  se  kterým  pomá-
hali. Což teprve, když si k „práci“ 
oblékli skutečné pracovní kalhoty 
a pustili se do hry. 
Tvořivá  hra  s  ponky  a  nářadím 

přispěje  k  rozvoji  zručnosti  dětí, 
jejich  jemné  motoriky  a  v  nepo-
slední řadě také tvořivosti při pra-
covních činnostech se dřevem. Pro 
spoustu  dětí  je  to  první  setkávání 
s  nářadím  v  praxi.  Postupně  bu-
deme  dílenské  koutky  doplňovat 
dalšími nástroji. 
Děkujeme  a  těšíme  se  na  další 

spolupráci

Děti MŠ Sady pionýrů, Lovosice 
Hana Bažantová, ředitelka MŠ Naši malí kutilové. Foto: Hana Bažantová

Ačkoli  jaro  i  léto  jsou  ještě po-
měrně daleko, mám pro milovníky 
pěší turistiky tip na zajímavý výlet. 
Dá  se  absolvovat  během  jednoho 
dne vlakem a pěšky. Já jsem vyra-
zil jednoho krásného prázdninové-
ho dne z Litoměřic již o půl šesté 
ráno a po přestupu v Lysé nad La-
bem dorazil po osmé do Jaroměře. 
Dál  bylo  nutné  použít  náhradní 
autobusovou dopravu do Náchoda 
kvůli  rekonstrukci  části  železnič-
ní trati, která je naštěstí v součas-

T U R I S T I K A / I V A N  G A L I A                                                                 

výlet do adRšpašsko
-teplických skal

Rozhledna Čáp. Foto: Ivan Galia

k  odbočce  k  vrcholu.  Posledních 
asi  500 metrů  vede  sice  poněkud 
obtížnějším  terénem  mezi  ská-
lami,  ale  konečný  výsledek  stojí 
rozhodně za vynaložené úsilí. Sto-
jím u paty rozhledny na nejvyšším 
bodě  celé  oblasti  na  stejnojmen-
ném kopci Čáp ve výšce 786 m n.m. 
ta byla slavnostně otevřena v září 
2014. Z jejího vrcholu, nacházejí-
cího  se  ještě  o  13 metrů  výše,  je 
krásný  výhled  do  širokého  okolí, 
jak na českou, tak polskou stranu, 

V Í TE ,  žE…
... pokud máte světlé oči, snad-

něji podlehnete závislosti na al-
koholu?
Vědci  z  americké  univerzity  se 

pokusili  najít  vztah  mezi  barvou 
očí a pravděpodobností vzniku zá-
vislosti na alkoholu. Výsledky jsou 
pro  některé  možná  překvapením, 
neboť  zjistili,  že  světloocí  propa-
dají  této  závislosti  o  54 %  častě-
ji,  než  jedinci  s  tmavě  hnědýma 
očima. Nejhůř na  tom potom byli 
modroocí,  tam byla zjištěná prav-
děpodobnost  dokonce  až  o  80 % 
větší.  Spojení  barvy  očí  a  rizikem 
alkoholismu bylo ověřeno také ge-
neticky, geny ovlivňující barvu očí 
totiž úzce souvisí s geny, které sou-
visí s náchylností k závislostem.

... nedaleko amsterodamu mají 
solární cyklostezku?
V předchozím roce byla nedale-

ko Amsterodamu otevřena  solární 
cyklostezka.  Pro  některé  čtenáře 
bude možná zklamáním, když pro-
zradíme,  že  se  nejedná  o  stezku, 
kdy by kola jezdců byla poháněna 
sluneční  energií,  ale  pouze  o ma-
lou  solární  elektrárnu.  Některé 
úseky  stezky  jsou  vybudovány  ze 
solárních panelů chráněných vrch-
ní skleněnou deskou se samočistí-
cí schopností. Stezka SolaRoad je 
velmi  oblíbená,  denně  po  ní  pro-
jede  přes  2000  cyklistů.  Na  rok 
2016  je  naplánováno  prodloužení 
její solární části, což zajistí dosta-
tek energie pro provoz dvou až tří 
domácností. 

(Zdroj: www.21stoleti.cz)
DANIEL ZELENKA

né době již dokončena. Po dalším 
přestupu  na  místní  motorák  jsem 
kolem  desáté  dorazil  do  Teplic 
nad Metují;  je  třeba  vystoupit  až 
na  zastávce  město.  Odtud  je  to 
blízko  na  náměstí,  kde  se  nachá-
zí  informační  centrum.  Vybaven 
nezbytnými  radami na  cestu  jsem 
se vydal od turistického rozcestní-
ku v dolní části náměstí po zelené 
značce  směrem  na  Lokomotivu, 
cílem mého výletu je ale rozhled-
na Čáp. Cesta mírně stoupá lesem, 
kde  je  příjemný  chládek,  neboť 
teplota  začíná  šplhat  ke  25  °C. 
Značení  cesty  je  přehledné,  a  tak 
se  po  necelé  hodině  dostávám 

se  spoustou  kamenných  věží,  vy-
stupujících  nad  vrcholky  stromů. 
Když se dost vynadívám s pomocí 
dalekohledu,  vydávám  se  na  zpá-
teční cestu s odbočkou k restauraci 
v zámečku Bischofstein, a po dob-
rém  obědě  se  vracím  zpátky 
do  města.  Následuje  znova  cesta 
motorákem,  tentokráte  na  opač-
nou  stranu  do  Trutnova,  a  odtud 
rychlíkem s přestupem v Lysé nad 
Labem  domů  do  Litoměřic,  kam 
přijíždím před 21. hodinou. Výlet 
není příliš náročný, tam a zpět asi 
12 km, přesto je dobré mít dobrou 
obuv a také dostatek tekutin v zá-
sobě. 

S p O R T / M A R E K  T R E F N Ý

Úspěšný pRosinec házenkářských 
žákovských dRužstev 

Družstvo mladších žáků. Foto: archiv klubu

Ve dnech 5. – 6. 12. 2015 se druž-
stvo mladších žáků zúčastnilo v Pra-
ze  velice  kvalitního  turnaje,  kam 
byla pozvána vedoucí družstva Praž-
ského,  Západočeského,  Východo-
českého,  Zlínského  a  Olomouckého 
a Ústeckého kraje. V této těžké kon-
kurenci  žáci  sehráli  velice vyrovna-
né zápasy a obsadili celkové 5. místo 
se  stejným  bodovým  ziskem  jako 
družstvo na místě čtvrtém.

pořadí turnaje: 1. dukla praha, 
2. Hbc Jičín, 3. dukla praha i, 4. 
sk velká bystřice, 5. Hk Fcc měs-
to lovosice, 6. talent plzeň, 7. Hc 
zlín.

Družstvo  starších  žáků  se  zúčastnilo 
ve dnech 4. – 6. 12. 2015 turnaje v Rož-
nově pod Radhoštěm a v konkurenci 13 
družstev z Čech a Slovenska se dokázalo 
probojovat do finále, kde po velkém boji 
podlehlo  celku  ze  Zubří  v  prodlouže-
ní 21:24. V sobotu 12. prosince sehrálo 
v Karviné  úvodní  turnaj  žákovské  ligy, 
kterého se zúčastnilo 24 družstev z celé 
republiky a v konkurenci týmů z Karvi-
né,  Náchodu,  Brna,  Napajedel  obsadilo 
bez  porážky  1. místo! Tím  si  vytvořilo 
výbornou pozici do dalších kol.

pořadí turnaje v karviné: 1. Hk Fcc 
město lovosice, 2. Hcb karviná, 3. tJ 
náchod, 4. kp brno, 5. Fatra napajedla.

VYCHYTÁVKY 
pRO KAždéHO

vážení čtenáři,
Od  letošního  roku  jsme  si  pro 
Vás připravili novou pravidelnou 
minirubriku  s  názvem Vychytáv-
ky pro každého, kde najdete  tipy 
a  „babské“  rady,  jak  ušetřit  fi-
nančně, ekologicky nebo mít pro-
stě  jen  tak  radost  z  dobrého  ná-
padu a jeho fungování. Přivítáme 
pak Vaše reakce a názory, zda jste 
něco  vyzkoušeli  a  doporučujete 
nebo naopak.

aby zámek nezamrzal
Když před začátkem zimy proma-
žete  zámky  glycerinem,  nebudou 
zamrzat.

namrzající schody
Schody  tak  rychle  nenamrzají, 
když do vody při mytí pravidelně 
přidáte trochu čpavku.

broušení nůžek
Pro  nabroušení  nůžek  několikrát 
„stříhněte“  do  hrdla  skleněné 
lahve,  a  to  po  celé  délce  nůžek. 
Je to sice neuvěřitelné, ale prý to 
opravdu funguje.

umyvadlo jako nové
Na  matné  umyvadlo  nasypte 
vrstvičku  soli,  navhčete  octem 
a  nechte  působit  přes  noc.  Ráno 
umyvadlo vydrhněte drsnou  stra-
nou houbičky a opláchněte teplou 
vodou.

(zdroj: internet)
ANDrEA SIKorová

Five interesting 
facts about 2016
2016 is a leap year and there will be 
an extra day in February – the 29th.
The  United  States  of  America 
will  elect  its  45th  president  on 
November 8.
Rio  de  Janeiro  will  host  the 
Summer  Olympics  starting Au-
gust 5.
UN declared 2016 the Internati-
onal Year of Pulses.
According to the Chinese calen-
dar, 2016 is the Year of Red Fire 
Monkey.

Slovníček pojmů
leap year – přestupný rok
to elect – volit

Pět zajímavostí
o roce 2016
Rok  2016  je  rokem  přestupným, 
čeká nás jeden den navíc – 29. února.
Spojené státy americké budou vo-
lit svého 45. prezidenta 8. listopa-
du 2016.
Rio de Janeiro bude pořádat Letní 
olympijské hry,  začínající 5.  srp-
na 2016.
OSN vyhlásila  rok 2016 meziná-
rodním rokem luštěnin.
Podle  čínského  kalendáře  bude 
rok  2016  rokem  červené  ohnivé 
opice.

pROCVIčTE SI S NÁMI ANGLIčTINU
BARBORA ZEMANOVÁ

to host – pořádat
un – United Nations (OSN)
pulses – luštěniny
monkey – opice



Z mlhy vystupovaly jen vrcholky nejvyšších kopců středohoří.              Foto: Pavla Broulová

K L U B  č E S K Ý C H  T U R I S T Ů / M I L O š  V O d I č K A

otevření tuRistické sezóny 2016
VÝROčÍ V LEdNU

Novoroční  výstup  na  Lovoš 
(570 m  n.m.)  je  v  nové  turistické 
sezóně tradičně prvním cílem čle-
nů Klubu českých turistů Lovosi-
ce. Tato tradice byla zahájena dne 
1.  ledna  1979  brigádníky,  kteří 
se  v  letech  1977  a  1978  podíleli 
na  obnově  zchátralé  vrcholové 
chaty. 
Členové  KČT  očekávali,  že  se 

k  nim  připojí  i  další  milovníci 
pohybu v přírodě. Skutečnost  ale 
překonala  očekávání.  Na  sněhem 
obílený  Lovoš  vystoupalo  tolik 
nadšenců,  že  připravený  tisíc  pa-
mětních PF zdaleka nestačil. Prv-
ní  nedočkavci  vystoupali  na  Lo-

Své životní jubileum oslaví:
Jiří plšek
mechanik, ved. centrál. údržby
miloš Žádník
signalista, železniční vlečka

Pracovní výročí oslaví:
20 let zaměstnání v podniku:
Jan mach
operátor, kyselina dusičná 
Jozef mrázek 
operátor, kyselina dusičná

30 let zaměstnání v podniku:
zdeněk tajč
operátor, mlýnice

všem našim spolupracovníkům 
přejeme pevné zdraví a hodně 
úspěchů.

voš  již kolem šesté hodiny  ranní. 
Škoda, že mlha nedovolila kochat 
se nádhernými výhledy, ale kolem 
druhé hodiny odpoledne přece jen 
sluníčko  na  chvilku  ozářilo  bílý 
oceán, ze kterého vykukovala krá-
lovna  Milešovka.  Provozovatelé 
chaty, rodina Buriánkova, se měli 
co otáčet, aby uspokojili hrdla pří-
chozích. Příjemnou odpolední ná-
ladu dokreslila hudební produkce 
skupiny Karavana. Všichni účast-
níci mohli mít i přes trochu nároč-
nější  sestup  po  zasněžené  cestě 
dobrý  pocit  nejen  ze  sportovního 
výkonu, ale i z příjemného setkání 
s přáteli.
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KULTURNÍ STřEdISKO „LOVOš“ LOVOSICE
Úterý  2. února  
sWingová kavárna 
Reprodukovaná  hudba  k  poslechu  a  tanci  předních  světových  a  českých 

orchestrů a zpěváků.

Sál „Lovoš“ – vchod průjezdem z ulice 8. května, od 15.00 hodin, vstup volný.

pátek  5. února   
zadáno pro dobrou náladu   
Podvečer s hudbou a tancem pro všechny generace. Hraje orchestr Kulturního 

střediska Lovoš.

Sál „Lovoš“, od 17.00 hodin, vstupné 50 Kč.

sobota 6. února  
dětskÝ karneval   
Vystoupení plné masek, tance a soutěží o ceny. 

Sál „Lovoš“, od 15 – 17 hodin,  vstupné 30 Kč. Děti do 1 roku vstup zdarma. 

sobota 6. února    
rodinné centrum mozaika pořádá 3. beneFiční ples

– Hraje kapela  vitamín
Předprodej RC Mozaika, Infocentrum Lovosice, kadeřnictví Lukáš Černý. 

Sál „Lovoš“, od 20.00 hodin, vstupné 200 Kč. 

pondělí 8. února   
geograFická přednáŠka

karel starý – geograf a cestovatel severní korea  
Klubovna KS Lovoš, 17.00 hodin, vstupné 20 Kč. 

Úterý 9. února     
přednáŠka – dakar dobrodruŽství s ceJcHem smrti  
Učinkují Jan Říha ml. a přímý účastník rallye.V průběhu pořadu soutěž o knihu.

Městská knihovna od 17.00 hodin, vstupné 30 Kč. 

neděle 14. února      
sváťovo loutkové dividlo

– povídání o peJskovi a kočičce
Pohádka pro děti. Sál „Lovoš“, v 10.00 hodin, vstupné 20 Kč. 

Úterý 16. února    
"éditH piaF mon amour" věnované královně šansonu

– francouzské zpěvačce editH piaF
Sál „Lovoš“, v 18.00 hodin, vstupné 100 Kč. 

čtvrtek 18. února   
sWingová kavárna  
Reprodukovaná  hudba  k  poslechu  a  tanci  předních  světových  a  českých 

orchestrů  a  zpěváků.  Sál  „Lovoš“  –  vchod  průjezdem  z  ulice  8.  května, 

v 15.00 hodin, vstup volný. 

pátek 19. února     
Úsměv = zdraví z.s. a klub sen

pořádá taneční zábavu s překvapením
Sál  „Lovoš“,  od  17  do  22  hodin,  vstupné  65 Kč.  K  tanci  a  poslechu  hraje 

ALOIS WEISS. 

sobota 20. února     
sdružení Šance pořádá  beneFici, hraje kapela vitamín
Sál „Lovoš“ od  20.00 hodin, vstupné 150 Kč.

změna programu vyhrazena.

V prosinci nastoupili:
petra Šmídová
personalista, personální oddělení
ing. zdeněk novotný
absolvent, techn. skupina pro výrobu 
hnojiv 
František komm
operátor, výrobna LV
Jiří puchar
operátor, exp. a skl. výrobků
Jan Franek
operátor, exp. a skl. výrobků
Filip beneš
hasič, HZS
martin Hindrák
zámečník, údržba strojní

přejeme mnoho úspěchů 
v novém zaměstnání!

R E C E p T Y / E V A  ž I V N Á

Suroviny:
Dětské Safari:
1 balení Kuřecí Safari smažené, zn. 
Vodňanské kuře
na bramborovou kaši:
500 g brambor, 150 ml mléka, 80 g 
másla, sůl
na zeleninový salát:
100 g rajčat, 100 g salátové okurky, 
100 g ledového salátu
na jogurtový dresink:
150 g bílého jogurtu, 1 PL mouč-
kového cukru, 3 lístky bazalky, 
šťáva z ½ citrónu, sůl

PoStuP: 
Kuřecí Safari:
Připravíme dle návodu na obalu.
Bramborová kaše:
Oloupané brambory překrájíme 
na  menší kusy, zalijeme vodou, 
osolíme a  uvaříme do  měkka. Sce-
díme. V  kastrůlku ohřejeme mléko, 
do  kterého přidáme kousek másla. 
Přilijeme k  bramborám a  pomo-
cí elektrického šlehače vytvoříme 
hladkou kaši.
Zeleninový salát:
Zeleninu omyjeme a vše překrájí-
me na kostičky.
Jogurtový dresink: Do mísy s jo-
gurtem přilijeme citrónovou šťá-
vu, přidáme cukr, sůl a  najemno 
posekané bazalkové lístky. Metlou 
prošleháme.

Zdroj: Vodňanské kuře

dětské safaRi s máslovou 
bRamboRovou kaší

a zeleninovým salátkem 
s joGuRtovým dResinkem

Kdy: 26. února 2016 od 20:00 – 2:00 hod.
Kde: Sál společnosti Lovochemie, Terezínská 57, Lovosice

Dress code: společenský oděv
Vstupenky je možné objednat a vyzvednout na personálním odd. od 2. 2. 2016. Cena vstupenky je 150 Kč.

Kontakt: Anna Adamcová, tel.: 416 562 219
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Cesta dolů nebyla jednoduchá. Foto: Miloš Vodička

LOVOCHEMIK, podnikový měsíčník, vydává akciová společnost Lovochemie pro interní potřebu za-
městnanců podniku. Výtisk zdarma.
Šéfredaktor: Libuše Tomanová.
redakční rada: Miroslava Gurellová, Karel Hendrych, Lenka Hozáková, Luděk Jambor, Dagmar Ku-
báčová, Andrea Sikorová, Marek Trefný, Renáta Veselá, Daniel Zelenka, Barbora Zemanová, Eva Živná.
adresa: Lovochemie, a.s., redakční rada Lovochemiku, Terezínská 57, 410 02  Lovosice
e-mail: lovochemik@lovochemie.cz,  
IČ: 49100262
Uzávěrka příspěvků vždy 20. v měsíci. 
Tisk: Jiří Bartoš - SLON, spol. s r. o., 
U Chemičky 18, 400 01 Ústí n. L.
Evidenční číslo: MK ČR E 17172
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dvě vydařené akce odboRů koncem Roku 2015
10. prosince byl uspořádán další ročník „setkání s důchodci“, ten letošní byl z důvodu 
celkové rekonstrukce budovy Hzs a využití sálu jako prozatímní základny podnikových 
hasičů odložen mimořádně na konec roku.
zahájení a přivítání provedl mgr. michal kurka, ředitel správního úseku, poděkoval 
téměř 300 účastníkům za jejich přínos společnosti a popřál příjemnou zábavu.
za odborovou organizaci bychom rádi touto cestou předali poděkování vedení společ-
nosti od účastníků setkání za uspořádání netradičního vánočního posezení a přikládá-
me několik momentek z průběhu akce.

Foto: eva Živná

v sobotu 12. 12. 2015 byla v sále lovochemie pořádána pod taktovkou odborové organizace mikulášská besídka. děti zaměstnanců měly možnost shlédnout krásnou pohádku 
a spolu se členy divadla „v pytli“ uvítat mezi sebou mikuláše, čerta i anděla, kteří každého dětského účastníka obdarovali mikulášským balíčkem vybaveným sladkostmi a plyšo-
vou hračkou s motivem některé z pohádkových postav.
z reakcí dětí i rodičů se mikulášská besídka vydařila. i zde přikládáme několik snímků.

Foto: iveta stejskalová


