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Trend zvyšování objemu železničních přeprav chceme udržet!
Objem přeprav ve výši 1 milion tun
se podařilo překročit
již v roce 2011.
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Centralizace
laboratoří

Budeme mít nový
velín stáčení čpavku

Modernizace laboratoří
zahájená v prosinci
se blíží k závěru.

O jedné z investičních akcí,
jejíž realizace bude probíhat
v letošním roce.
strana
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ANKETA

Jak
slavíte
Velikonoce?

AK TUALIT Y

For Garden 2013

 Již od ledna letošního roku běží pra-

videlné měsíční vzdělávací akce na vybraná témata pod názvem JUNIOR
PROGRAM. Účastníci hodnotí tento
program jako přínosný nejen pro svou
teoretickou část, ale zejména z důvodu
setkávání se s odborníky z Lovochemie
vždy dle tématu vzdělávací akce. Junior programu se zúčastnil i generální
ředitel společnosti.

 20. března proběhla závěrečná jed-

Dagmar
Kubáčová
asistentka OŘ
Lovochemie

Vzhledem k tomu, že máme
2 malé děti, tak si je hodně užíváme.
Kluci jdou s tatínkem „hodovat“ a já
vítám doma koledníky a rozdávám
vajíčka ☺.
Tomáš
Vajdl
operátor odd. KD
Lovochemie

Letošní Velikonoce jsem strávil tím,
že jsem měl ranní směnu, takže jsem
své 2 dcery odvezl k babičce a dědovi
do Doks a prý si to užily podle tamních zvyků a tradic.
Vladimír
Mrázek
dispečer
Lovochemie

Letošní Velikonoce jsem oslavil
prací, měl jsem ranní „12“. Jinak šupat už nechodím, nějak nezvládám ten
ranní příděl tvrdého alkoholu, notabene v každé rodině jiný. Ale, mám na to
své lidi! Do terénu vysílám syna a dva
vnoučky.
Monika
Lerchová
obchodní úsek
PREOL

Velikonoce prožíváme tradičním
způsobem. S dětmi barvíme vajíčka
a tvoříme dekorace pro výzdobu bytu.
Též tradičně každý rok navštívíme
velikonoční jarmark. Letos jsme byli
v Třebenicích, kde jsme s dětmi upletli
i vlastní pomlázky.
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nání hodnotících komisí výběrového
řízení pro projekty Ekologizace energetického zdroje (kotel) a Ekologizace
energetického zdroje – úspora energií
(turbína). Schválení uchazeči budou
soutěžit o zakázku v elektronické aukci
v průběhu dubna.

Poradenství při realizaci zahrad a využití hnojiv Lovochemie.

Zákazníci u stánku Lovochemie.

Jako každý rok, tak i v tom letošním se zástupci Lovochemie zúčastnili tradiční výstavy For Garden v pražských Letňanech. Tato významná akce nám umožňuje setkání s koncovými zákazníky a přímou prezentaci našich výrobků určených
pro hobby trh. Tradičně zde vystavujeme a propagujeme naši
trávníkovou řadu Lovogreen s pozvolným uvolňováním dusíku a mikroprvky, zahrádkářské univerzální, bezchloridové
hnojivo Cererit a také listové hnojivo na okrasné květiny Lovoflor. Samozřejmě kromě těchto hnojiv doporučujeme další
hnojiva z produkce Lovochemie, jako je LOVOFERT LAD 27
nebo LOVOFERT LV 15.
Naše expozice byla v hale 1 ve společném stánku našich
obchodních partnerů, firem Seed Service, která je zaměřena
na trávníková osiva a firmy GRENEX, specialistu na trávníkové koberce. Ve společnosti těchto firem nabízíme komplexní informace z oboru.
Akce probíhala od čtvrtka 21. do neděle 24. března a i přes
nepříznivé zimní počasí si k našemu stánku našlo cestu mnoho zákazníků z řad odborníků, hobby nadšenců, realizátorů
a dalších zájemců. S nimi naši zástupci konzultovali hnojení
produkty naší společnosti, a také další rady týkající se okrasných trávníků a zahrad.
Neoficiální účast dle pořadatele výstavy byla okolo 30 tisíc
návštěvníků veletrhu, kde mimo For Garden probíhaly také

výstavy For Greenery, For Habitat, For Furniture a For Office.
V tradici účasti na veletrhu budeme pokračovat i v příštích letech, protože chceme zvyšovat povědomí o produktech
a novinkách naší společnosti a naší značce nejen mezi profesionály, ale i mezi běžnými zákazníky.

Foto: Regina Čornejová, Jan Bradáč

 S účinností od 1. dubna 2013 byl
uzavřen dodatek č. 1 ke kolektivní
smlouvě.

 Ve dnech 5. a 6. dubna proběhlo

výjezdní rozšířené pracovní zasedání
managementu společnosti. Přítomní
na něm byli seznámeni s podnikatelským plánem společnosti pro letošní
rok a výzvami, které zaměstnance v letošním roce čekají.

 Energetika zahájila přípravu na odsta-

vení turbogenerátoru č. 1 jako přípravu
pro budoucí investiční akci „turbína“.

 Vítězem výběrového řízení na praní,
chemické čištění a impregnaci prádla
se stala firma Korál.

Prezentace produktů.
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PREOL SE ZAPOJIL DO PROJEKTU
„ŘEPKOVÝ OLEJ, OLEJ NAD ZLATO”
Jak již bylo několikrát zde zmiňováno, PREOL vstupuje
na pole potravin, přesněji jedlých olejů. Jednak do budoucna přímou výrobou jedlého řepkového oleje v rámci dnes
připravované výstavby rafinerie jedlých olejů zde v Lovosicích a zároveň v současnosti realizovanou nabídkou tohoto
potravinářského produktu spotřebitelům, kterou realizuje
formou externího přepracování a následným obchodováním na trhu.
K tomu hledá marketingové nástroje, kterými by, stejně jako u bionafty,
podpořil jeho spotřebu a oblibu u zákazníků. Jedním z nich je spolupráce
na projektu „Řepkový olej, olej nad
zlato“. Tento tříletý osvětový projekt organizovaný Svazem pěstitelů
a zpracovatelů olejnin za podpory EU,
státního rozpočtu ČR a soukromých
subjektů má za cíl představit srozu-

 27. března získala Lovochemie
od Drážního úřadu ECM „Osvědčení pro subjekt odpovědný za údržbu“
a „Osvědčení pro funkce údržby“ s platností v celé Evropské unii na dobu 5 let.

mitelnou formou řepkový olej široké
spotřebitelské veřejnosti a zvýšit tak
povědomí o jeho nutriční, zdraví prospěšné hodnotě. S tím pochopitelně
zvýšit i podíl řepkového oleje na trhu
dnes prodávaných rostlinných olejů.
Tento podíl se dnes pohybuje mezi 25
až 35 %, pokud se započítává i podíl
ve směsných olejích a margarínech,
ale čistý řepkový olej prodávaný

v malo i velkoobchodu tvoří jen malou
část, okolo 7 %.
Projekt se bude snažit ovlivnit hlavně
fakt, že řepkový olej má z hlediska kvality v očích mnoha našich spoluobčanů
spíše špatnou pověst. Je to dáno historicky a důvodem jsou skutečně problematické vlastnosti oleje vyráběného ze
starých odrůd řepky zejména v dobách
první a druhé světové války. V těchto
těžkých časech byl totiž řepkový olej
používán hlavně pro svícení v lampách.
V potravinářství byl využíván pouze
nouzově, neboť nic lepšího k dispozici
nebylo. A podle pamětníků opravdu nebyl jak chuťově, tak ani nutričně příliš
dobrý. Takto získané negativní zkušenosti se potom přenášely a často stále
ještě přenášejí z generace na generaci.
Rovněž současné alternativní využití řepkového oleje pro výrobu methylesterů
Pokračování na straně 2

 Pokračují práce na obnově kulových
zásobníků amoniaku A+B. Po provedené demolici původní záchytné jímky kulového zásobníku B bylo březnu
2013 zahájeno budování nové záchytné
jímky.

GRAF MĚSÍCE
Prodej MEŘO
v letech 2010 - 2012
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Pokračování ze strany 1
povinně přimíchávaných do motorové
nafty vyvolává u některých spotřebitelů
představu, že je řepkový olej surovinou
nikoliv potravinářského, ale chemického průmyslu.
Přitom dnešní realita z hlediska nutričních vlastností řepkového oleje je
úplně jiná. Současné odrůdy řepky,
z nichž se olej vyrábí, jsou kvalitativně
významně jiné a výrazně lepší než staré
- tzv. erukové odrůdy. Šlechtění řepky
totiž zaznamenalo dva fenomenální
úspěchy, díky kterým byl drasticky
snížen obsah kyseliny erukové v oleji a glukosinolátů ve šrotech. Od roku
1985 se v České republice pěstují výlučně tyto nové, tzv. dvounulové odrůdy řepky, které poskytují olej velmi
ceněný a doporučovaný odborníky
na zdravou výživu prakticky po celém
světě. Zatímco je v zemích západní
Evropy řepkový olej již nyní velmi populární a jeho obliba dále roste, v ČR

Víte, že

? ?

znamně zaostává.
Zde čeká účastníky projektu, tedy
i PREOL, hodně práce. Zároveň ale
máme hodně témat, kterými chceme

prospěšnost řepkového oleje
spočívá v nízkém podílu nezdravých
nasycených mastných kyselin a velmi
vysokém obsahu zdraví prospěšných
nenasycených mastných kyselin?

veřejné mínění ovlivňovat, například
mnoha výzkumy a studiemi podpořená fakta o nutričních přednostech
řepkového oleje vůči ostatním olejům.
Tedy, že z běžně používaných olejů má
nejnižší obsah nasycených mastných
kyselin. Z hlediska obsahu omega-3
vícenenasycených mastných kyselin
patří k nejvýznamnějším zdrojům rostlinného původu této skupiny mastných
kyselin. Že používání řepkového oleje
v potravinářském průmyslu (například
výroba margarinů, majonéz) i k přímé
spotřebě v domácnostech je v souladu
s trendy ve výživě – snižování konzumace nasycených mastných kyselin
a jejich efektivní záměně vícenenasycenými mastnými kyselinami.
Řepkový olej z hlediska svého složení a nutričních předností si rozhodně
zaslouží větší pozornost a větší místo
v našich kuchyních, a proto je z našeho
pohledu projekt „olej nad zlato“ velmi
významný.


Víte, že

pro příjem
doporučeného
množství
omega-3
a omega-6
mastných kyselin
je potřebná
konzumace cca
100 ml řepkového
oleje denně?

www.olejnadzlato.cz

se informace o jeho pozitivních vlastnostech šíří velmi pomalu a povědomí
běžného zdejšího spotřebitele za úrovní západoevropských konzumentů vý-
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Trend zvyšování objemu železničních
přeprav chceme udržet!
trati Lovosice – Litoměřice procházející naším areálem bylo vysázeno
25 listnatých stromů. V trendu podpory ekologické železniční dopravy
a šetrnějšímu přístupu k životnímu

Pravidelní čtenáři Lovochemiku
vědí, že s výstavbou nové výrobny
biopaliv v Lovosicích byla rekonstruována i část naší železniční vlečky. V roce 2009 byl realizován investiční projekt „Rozšíření železniční
vlečky v areálu Lovochemie, a.s.“.
Dotaci poskytlo Ministerstvo dopravy z Operačního programu Doprava,
kde významnou část peněz poskytla
Evropská unie. Intenzivním využíváním nových kapacit usilujeme
o navyšování přeprav po železnici,
a tím trvale přispíváme ke snižování
zátěže životního prostředí v důsledku růstu silniční dopravy. Železniční
doprava má v rámci dopravního uzlu

Lovosice svoji nezastupitelnou úlohu a náš podíl je v současnosti dominantní.
Již v roce 2011 se nám podařilo
na naší železniční vlečce překročit
v objemu přeprav 1 milion tun, a tím
plnit podmínky dotace. Za navýšením objemu přeprav o více jak 400
tis. tun/rok oproti roku 2007 je potřeba vidět obrovský kus práce. V rámci
dotačního projektu bylo vytvořeno
na železniční dopravě 16 nových pracovních míst, zvýšila se bezpečnost
na vícekolejném železničním přejezdu u nové výrobny biopaliv instalací nového světelného přejezdového
zabezpečovacího zařízení. Podél

prostředí hodlá naše společnost jako
významný člen skupiny AGROFERT
HOLDING i nadále pokračovat. Naše
4 lokomotivy v Lovosicích již jezdí
na 100% bionaftu, čímž rovněž při-

Přepravené tuny na vlečce v Lovosicích
1 200 000
1 000 000
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kolaudace po roce
zkušebního provozu
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LABORATOŘE / MONIKA BAJI

CENTRALIZACE LABORATOŘÍ

Interiér nových laboratoří již slouží laborantkám.
V prosinci loňského roku započala
akce, ke které se Lovochemie odhodlávala již několik let – centralizace
laboratoří. Celá akce spočívá v přestěhování mezioperačních laboratoří z UVH a LAV do administrativní
budovy GŘ. Pouze laboratoř kyseliny dusičné zůstane na svém místě,
v provozu KD. V budově GŘ bude pro
prostory laboratoří vyčleněno nejvyšší patro laboratorního křídla budovy,
o patro níže bude umístěno sociální



Foto: Eva Živná

zázemí laboratoří. Důvodem pro tuto
změnu je koncentrace moderních analytických přístrojů v laboratořích této
budovy, jejichž využití bude přínosem pro rychlejší a přesnější odezvu
na změny výrobního procesu.
Celá rekonstrukce byla zahájena
na začátku prosince a dokončení se
očekává do května. Celé laboratoře budou rekonstruovány kompletně
- budou vyměněny rozvody médií,
okna, radiátory a v neposlední řadě

Nový výkonný automatický spektrometr pro rozbor vod a hnojiv. Po roce se dočkal odpovídajícího prostředí. 
Foto: Eva Živná
také interiér laboratoří. K laboratořím
bude nově náležet i sociální zázemí
pro laborantky, které je v současné
době nedostatečné. Právě sociální zázemí je součástí první etapy zmíněné
rekonstrukce. V první etapě jsou též
rekonstruovány laboratoře na levé
straně chodby. V současné době jsou
již rekonstruovány laboratoře na druhé straně, čímž bude centralizace téměř dokončena. Nedílnou součástí
bude instalace protipožárních dveří

na obou stranách patra.
Generálním dodavatelem celé akce
je společnost Raeder Falge, dodavatelem laboratorního nábytku je společnost ITES. Na průběh celé akce
dohlíží vedení OŘJ, zejména kolegyně
Marcela Marešová, Anna Müllerová
a Helena Řezníčková a za investiční
oddělení na celý průběh akce dohlíží
Josef Schwammberger, kterým bych
tímto velice ráda poděkovala za jejich
dohled a práci na této akci. 


VÍTE, ŽE…
…odrůdy řepky, pěstované v současné době, poskytují olej velmi
ceněný a doporučovaný odborníky na zdravou výživu?
…pro
příjem doporučeného
množství omega-3 a omega-6
mastných kyselin je potřebná
konzumace cca 100 ml řepkového
oleje denně?
…prospěšnost řepkového oleje spočívá v nízkém podílu nezdravých nasycených mastných
kyselin a velmi vysokém obsahu
zdraví prospěšných nenasycených
mastných kyselin?
…řepkový olej se dá použít jak
k vaření a dušení, tak na přípravu
studených pokrmů? Má krásnou
barvu a díky své neutrální chuti
zvýrazňuje aroma ostatních přísad?
Zdroj: PREOL
spíváme ke snižování energetické závislosti na fosilních palivech.
V návaznosti na bezpečnostní požadavky Evropské unie kladenými
na dopravce v železniční nákladní
dopravě byl závěrem roku 2012 vybudován systém údržby nákladních
vozů (ECM), který byl certifikován
společností BUREAU VERITAS
CZECH REPUBLIC. Završením úsilí
našich techniků a pracovníků údržby
železniční dopravy pak byla úspěšná
certifikace tohoto systému Drážním
úřadem. Jsme držiteli „Osvědčení
pro subjekt odpovědný za údržbu“
a „Osvědčení pro funkce údržby“,
s celoevropskou platností certifikátů na 5 let. Věříme, že budoucnost
bezpečné a ekologické dopravy zboží po železnici má dobré základy,
na kterých lze stavět a dále ji budeme
rozvíjet. Děkuji nejen pracovníkům
železniční dopravy, ale všem, kteří se
podílejí na těchto úspěších.


Malý slovníček
cizích slov

Zdeněk Šrámek

PACIFISMUS
postoj, který odmítá válku a násilí
PAKT
smlouva, úmluva, ujednání
PAMFLET
ostrý, útočný, hanlivý leták, článek,
hanopis
PARADOX
neočekávané, překvapující tvrzení
PARALELA
přirovnání, příměr, podobnost
PARITA
stejný počet, rovnost
PARTICIPACE
účast, účastnictví, podíl
PAUŠÁL
pevně stanovená peněžní částka
k úhradě výloh
PEDANT
člověk úzkostlivě přesný, puntičkář
PERLUSTRACE
úřední prohlídka, kontrola
PERMANENCE
trvalost, stálost, nepřetržitost
PERZEKUCE
pronásledování
PLAGIÁT
napodobenina uměleckého nebo vědeckého díla
PLATFORMA
základna, program činnosti politické strany
Zdroj: Internet
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Téma měsíce:
Jaký byl rok 2012
z pohledu BOZP a PO

Loňský rok byl rokem
změn nejen v oblasti výroby, ale také v oblasti
BOZP a PO.
Zásadní změnou v této oblasti je
změna v přístupu a chování od vedení
společnosti až po vlastní výkonné zaměstnance.
Na základě požadavku Zákoníku
práce bylo provedeno opakované posouzení, vyhledání a vyhodnocení ri-

zik na našich pracovištích s ohledem
na zvýšení osobní bezpečnosti zaměstnanců proti nebezpečí, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zdraví
nebo život našich zaměstnanců. Jedná
se zejména o specifické osobní ochranné pracovní pomůcky chránící proti
účinkům působení ohně nebo statickému náboji, jako jsou nehořlavý, antistatický pracovní oděv z nehořlavého materiálu Lenzing nebo UNITEX. Jedná
se o materiály na bázi přírodních prvků
(doplněné o materiály podobné Kevlaru). V neposlední řadě je nutné zmínit
i ochranu zaměstnanců proti vlivům
postříkání nebo potřísnění nebezpečnou chemickou látkou, např. kyselinou,
což je provedeno pomocí impregnace
oděvů a také vlastnostmi vlákna, ze
kterých je pracovní oděv vyroben.
Změnil se systém školení zaměstnanců a kontraktorů, kde každý nový
zaměstnanec i kontraktor byl řádně
seznámen s riziky, povinnostmi a způsobem chování v oblasti BOZP a PO
v naší společnosti. Dále naše oddělení
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Pracovní úrazy v březnu
Sledované kritérium

Počet událostí
za měsíc

Datum

Pracovní úrazy LTI3+

0

Pracovní úrazy MTC

1

5. 3. 2013

Strojní údržba – při manipulaci
s momentovým klíčem při dotahování šroubů u konvertoru výrobny KD6 došlo k náhlé bolesti
ramene LHK.

Pracovní úrazy OST

1

21. 3. 2013

Personální úsek – při vybírání
schránky s dotazníky na hlavní
vrátnici došlo k otevření posuvných dveří, které způsobily pád
osoby a následné pohmoždění
ramene PHK a krční páteře.

Požáry

0

Kontraktoři

0

Úrazovost v roce 2012
25

23

20
16
15

10
5

5

0

3

Evidované
2011

Registrované

2012

provádí časté pochůzky na pracovištích se zaměřením na dodržování podmínek v „Povolení k práci“. Společně
s vedením společnosti provádíme bezpečnostní pochůzky na všech pracovištích, které jsou zaměřené na vlastní bezpečnost pracovišť, vyhledání

Vysvětlivky:

Stručný popis událostí

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

možných rizikových míst se záměrem
tyto odstranit tak, aby pracoviště byla
bezpečná.
Cílem je zvládnout systém bezpečnosti a ochrany zdraví včetně požární
ochrany za pomoci všech našich za-

městnanců. Jsme si vědomi, že lidský
faktor je rozhodující, proto bych si závěrem dovolil připomenout, že lidský
život a zdraví jsou to nejcennější, proto
se chovejme tak, aby se každý z nás
vrátil domů živý a zdravý.


E x kurz e / I r e na V odi č kov á
S tudenti nás navštěvují často
Myslím, že si všichni z mládí pamatujeme, že exkurze jsou pro každého
studenta vítanou změnou v průběhu
studia, kdy může vyměnit školní lavici
za zcela jiné prostředí. Je jedno, jestli se
jedná o žáky základních, středních nebo
vysokých škol. Ti ze základek se přicházejí podívat, jak takové průmyslové prostředí vůbec vypadá a jestli by takový
obor byl pro ně zajímavý, ti ze středních
a vysokých škol již přemýšlejí o možném budoucím pracovním uplatnění.

I v Lovochemii tyto studenty rádi
vidíme, zvláště jsou-li to studenti
technicky zaměřených škol, především chemických a strojních. Také
letos nás již navštívili studenti ze
čtyř škol - střední školy chemické
v Ústí nad Labem, Fakulty strojní
ČVUT v Praze, VŠCHT v Praze a Univerzity Pardubice. S posledně jmenovanou školou spolupracujeme
také v rámci projektu „Partnerství
pro chemii“ a studenti k nám při-

Hasiči mají nové technické vozidlo

cházejí nejen na exkurze, ale také
na praxe a brigády.
Co je pro studenty při exkurzích
nejzajímavější? Vidět v praxi to, co
se teoreticky učí ve škole. Většinou si
neumí představit zaměstnání v neobvyklém pracovním prostředí chemických provozů, které je pro ně zatím
velkou neznámou.
Děkuji všem kolegům, kteří se při
exkurzích studentům věnují.

Koncem března nás navštívili studenti Fakulty strojní ČVUT v Praze. Nejprve se seznámili s oběma podniky při prezentaci, pak si prohlédli výrobu MEŘO a kyseliny dusičné.

Foto: Irena Vodičková

P é č e o zaměstnanc e / I r e na V odi č kov á

Firemní školka ve finále
Je to k neuvěření, že dvouletý
projekt „Firemní školka: partnerství jako klíč ke spokojenosti“ se
blíží ke svému závěru. Děti našich
zaměstnanců a ani jejich rodiče se
však obávat nemusejí. Děti, které
zatím nedosáhly na školní věk, budou ve stejné mateřské školce pokračovat i po prázdninách, i když již

Nové technické vozidlo IVECO DAILY. 
Vedení společnosti umožnilo zakoupit našim hasičům nové technické vozidlo IVECO DAILY. Nové vozidlo nahradí již zastaralá vozidla HYUNDAI
(bývalá sanita) a IVECO MAGIRUS
DEUTZ. Tato technika již nesplňovala požadavky na zásah, byla zastaralá,
poruchová a její údržba stála nemalé
peníze.
IVECO je skříňový automobil, který
je vybaven technickými a zásahovými

za jiných podmínek.

Foto: Jan Rusó
prostředky (agregáty) pro případný
zásah na únik nebezpečných látek kyselin, čpavku, ropných látek apod.
Nové vozidlo má kromě vnitřního vybavení elektrický naviják s tažnou silou
3,5 tuny a tažné zařízení. Je možné
k němu připojit přívěsný vozík pro přepravu člunu. Je také vybaven sorbenty,
sběrnými nádobami a nářadím pro případný zásah při úniku nebezpečné látky do řeky Labe.


V současné době navštěvuje firemní mateřskou školku 12 dětí,
z toho pouze jedno dítě z PREOL,
rodiče všech ostatních jsou zaměstnáni v Lovochemii. Podle průběžDesetiletý canisterapeutický pes Charlie, navštívil se svojí majitelkou děti ve firemní
školce v pátek 12. dubna. Jeho majitelka Blanka Nikodýmová pracuje již 3 roky
s dětskými klienty na Skalici. Děti viděly, jak probíhá základní výcvik psa k poslušnosti, a dozvěděly se, jak je třeba se o takového pejska starat. Nakonec byl Charlie
odměněn psími piškoty a granulemi.
Foto: Hana Bažantová

ných dotazníkových šetření jsou
všichni s fungováním firemní školky spokojení a nelze než si přát, aby
všem tento pocit vydržel i nadále.

LOVOCHEMIE a PREOL
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I nv e stic e / J iř í K anda

Budeme mít nový velín stáčení čpavku
Tak se jmenuje jedna ze spuštěných akcí, jejíž realizace bude v jednotlivých etapách probíhat
v letošním roce. Cílem akce je zajistit nové pracovní zázemí pro obsluhu celého čpavkového
hospodářství. Stávající velín obsluze slouží již dlouhou řadu let a při povodni v roce 2002 byl
po střechu zatopen.
Tomuto projektu předcházela velká
projektová příprava v průběhu minulého roku. Na přípravě se podílel tým,
složený ze specialistů, mistrů provozu
a dalších pracovníků. Příprava byla
náročná, protože nejde jen o vlastní
stavbu nového velínu. Musí se zohlednit všechny vazby na již provedené úpravy a dále také počítat s nově
plánovanými akcemi bezpečnostního
a technologického charakteru. Jednotlivá zadání byla dotvářena tak, aby

bylo možné na základě nich zajistit
nabídky a výběr realizační firmy odpovídající danému zadání.
Podařilo se vybrat dodavatele, který
v postupných krocích zajistí komplexně celou realizaci díla od stavebního
povolení přes projektovou dokumentaci až po konečnou kolaudaci. Akce,
která je rozdělena do několika etap,
bude dokončena ke konci tohoto roku.
Do nově vybudovaného velínu je
nutné přesunout systémy, které již

byly zrekonstruovány v průběhu akcí
„Stáčení čpavku z cisteren“ (2007)
a „Obnova kulového zásobníku A a B“
(2011 – 2013), což znamená, že rozvaděče a systémy již nainstalované
v těchto jmenovaných akcích se musí
znovu odpojit, přesunout do nového
velína a vše znovu řádně zapojit a odzkoušet.
Přesunutí systémů a rekonstrukce
zastaralého řízení je možné pouze při
odstaveném provozu čpavkového hos-

Foto čpavkového hospodářství z povodní – červeně označena střecha velínu.

Zdroj: Archiv Lovochemie
podářství, tedy o celopodnikové zarážce na přelomu června a července.
Ze stávajícího velínu se řídí celé
čpavkové hospodářství a jednotlivé

prvky technologie. Některé části technologie jsou řízeny zastaralým systémem řízení, který bude nutno zcela
zrekonstruovat.


Jak probíhá výstavba?

Velín stáčení čpavku - původní stav 26. října 2012.

Místo před započetím prací 4. března 2013.

Následovala skrývka ornice a odstranění části vozovky, …

…betonáž základů a základové desky, …

… hydroizolace základové desky a …

… zakládání první řady obvodového zdiva.

A tím samozřejmě stavba nekončí. V době zveřejnění tohoto článku bude s jistotou již hrubá stavba kompletní. O dalším průběhu vás budeme informovat v dalších vydáních Lovochemiku.

T uristika / M iloš V odi č ka

Přijďte s námi putovat
okolím Lovoše

Klub českých turistů Lovosice
a město Lovosice pořádají pravidelně poslední sobotu v dubnu „Putování okolím Lovoše“. Ředitelství silnic
a dálnic umožnilo, aby se 34. ročník
spojil s „Dnem otevřených dveří Via
Porta Bohemica“, akcí ŘSD a Krajského úřadu. Mottem letošní akce, která
se koná 27. dubna 2013, je „Po dálnici
Portou Bohemicou“.
Od prezentace na náměstí v Lovosicích dopraví účastníky autobus před
dálniční prackovické tunely, což je výchozí místo všech tras (kromě 50 km).
Úvodní dva kilometry putování vedou
po rozestavěném úseku dálnice až
k dálničnímu mostu pod obcí Dobkovičky. Účastníci mohou obdivovat jak
stavební dílo tělesa dálnice, tak reliéf

Českého středohoří protnutý údolím
řeky Labe. Z obce Dobkovičky se turisté rozejdou na plánované trasy. Cíl je
na vrcholu Lovoše (570 m n. m.), kde
účastníci obdrží jako obvykle drobné
občerstvení a pamětní list.
Nejkratší 9km trasa míří z dálnice
rovnou na Lovoš. Z Dobkoviček sestoupí po silnici do Chotiměře. Odtud
po zelené do údolí Milešovského potoka až k Černému mlýnu a dále vystoupá
do cíle na vrcholu Lovoše
Obvykle nejnavštěvovanější trasa
16 km nás provede Portou Bohemicou.
Z Dobkoviček sestoupíme po žluté do Litochovic. Odtud po zelené nad údolím
Labe až do Malých Žernosek a Opárenským údolím dojdeme k Černému mlýnu, a dále po modré do cíle na Lovoši.

Jiné pohledy na České středohoří
nabídne trasa 22 km. Z Dobkoviček
také po žluté, ale směr Radejčín. Odtud po zelené přes Kletečnou na Paškapole. Pokračuje po úpatí Milešovky
k rozcestí Nad Velemínem. Sestoupíme
do Velemína, odtud po modré až do cíle
na vrcholu Lovoše.
Trasa v délce 30 km kopíruje trasu
22 km až na Paškapole. Odtud nás zelená značka zavede do Černčic. Po červené vystoupáme pod vrchol Milešovky a sestoupíme až k Ostrému, odtud
po modré značce do Března, a dále
po silnici do Velemína. Údolím potoka
k Černému mlýnu a dále stále po modré
do cíle na vrcholu Lovoše.
Fyzicky náročná 50km trasa vychází z Lovosic. Vede podél Labe po

I letos Vás zveme na tradiční jarní putování okolím Lovoše.
cyklostezce až k přívozu v Malých
Žernosekách. Odtud kolem stanice ČD
do obce a dál po zelené do Litochovic,
pokračuje do Dobkoviček, na Milešovku a přes Štěpánov, Lhotu a Březno,
aby do cíle na vrcholu Lovoše vystoupala z Bílinky.

Foto: Miloš Vodička

Jsou připraveny i trasy pro cyklisty.
Klub českých turistů Lovosice zve
všechny zájemce o pohyb v rozkvetlém
Českém středohoří. Bližší informace naleznete na www.kct.lovosice.net
nebo ve skříňce KČT v ulici Osvoboditelů.
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FOTBALOVÝ TURNAJ Klub seniorů na cestách
Termín:
Kde:
Startovné:
Kdo:

neděle 19. května 2013 od 9:00 do 15:30 hod.
Sportovní hala Chemik
200 Kč za družstvo
Glanzstoff - Bohemia
ACZ, NCH Distribution, PREOL
Lovochemie 1 a Lovochemie 2

V minulém vydání jsme informovali o chystané akci pro klub seniorů
při Lovochemii. V úterý 27. března
členové klubu navštívili zámek Pirna
– Zuschendorf, kde si prohlédli expozici nádherné, velice ceněné sbírky
kamélií spolu se zámeckou botanickou
zahradou. Po prohlídce a procházce
zámeckým parkem nastal čas na malé
občerstvení a návštěvu obchodního
domu.
V odpoledních hodinách se všichni
prošli historickým centrem města Pirny. Mnozí zavzpomínali na dobu, kdy
v Pirně SCHZ mívala družební podnik,
většina zaměstnanců v té době do družebního města zavítala. Domů se naši
senioři vrátili v pozdních odpoledních
hodinách ve zdraví a spokojeni.
Na závěr mám jménem zúčastněných poděkovat vedení za možnost
krásně prožitého dne.
Všem zaměstnancům popřát jen to

Krásné kamélie v zámeckém skleníku.
dobré a poděkovat naší průvodkyni
a překladatelce paní Trefné za ochotu.
Výlet se vydařil, a tak pomalu budeme připravovat další.


Přihlášky zasílejte nejpozději do 30. dubna 2013 na adresu marek.trefny@lovochemie.cz.
Občerstvení zajištěno.

ETIKETA

Eva Živná

I doma jsme upravení
Děti vedeme odmalička k péči o svoje svršky a boty. Brzy dítě pozná, že
špinavé nebo zpocené tričko musí odložit do koše na špinavé prádlo, ne zpátky do skříně. Ve špinavých botách by
ani malé dítě nemělo opustit byt. Dříve
bylo samozřejmostí, že děti čistily boty
celé rodině.
Ani doma, kde nás „nikdo“ nevidí,

nebudeme chodit v roztrhaných kalhotách, vytahaných teplákách nebo
rozpadlých bačkorách. Veďme děti
k tomu, že člověk by měl být upravený
vždy, sám pro sebe, nejen když vychází na ulici. Neznamená to, že budeme
doma chodit v saku, ale v praktickém
oblečení pro volný čas.
A ještě bychom neměli zapomínat
na osobní hygienu. Vštípí-li si dítě,
že normální je sprchovat se dvakrát
denně, bude mít ve společnosti výhodu. Když dospěje do puberty, vedeme
mladíka nebo dívku k používání deodorantů.

Zdroj: Internet

Z archivu Alexandra Vopata

Rekreační středisko

Bývalé Severočeské chemické závody mívaly i řadu podnikových rekreačních středisek. Jedním z nich byla i chata v Jetřichovicích na Děčínsku, kde

řada zaměstnanců trávila svoji dovolenou uprostřed krásné přírody a někdy
i houbařského ráje. Snad si ještě starší
generace vzpomene.


Květinová výzdoba interiéru zámku.

Foto: Alexandr Vopat

KULTURNÍ STŘEDISKO „LOVOŠ“ LOVOSICE duben 2013
Pátek 19. dubna
TANEČNÍ ZÁBAVA S PŘEKVAPENÍM
Sál „Lovoš“, od 17:00 do 22:00 hodin, vstupné 65 Kč.
K tanci a poslechu hraje Jitka Dolejšová, Pořádá SPCCH.

Foto: Alexandr Vopat

JUBILEA
Své životní jubileum oslaví:
Jana Pletichová,
laborantka, OŘJ
Lenka Čubenková,
skladník, ES
Tomáš Oberer,
mistr, OE
Pavel Císař,
operátor, NPK
Alena Lukanová,
operátor, KMC
Emil Mudra,
operátor, OVH
Ing. Karel Horčic,
specialista řízení jakosti, úsek PŘ
Miroslav Bezděka,
mechanik loko a motor, ŽD

Pracovní výročí oslaví
10 let zaměstnání v podniku
Antonín Brožek,
operátor, výrobna KMC
Richard Slavík,
operátor, EO
30 let zaměstnání v podniku
Milan Gaško,
operátor, VH

Čtvrtek 25. dubna
DEN ZDRAVÍ
Sál „Lovoš“, od 13 do 17:00 hodin.

Do důchodu
odešli v březnu

Úterý 30. dubna
SWINGOVÁ KAVÁRNA
Sál „Lovoš“ - vchod průjezdem z ulice 8. května, v 16:00 hodin, vstup volný.
Reprodukovaná hudba k poslechu a tanci předních světových a českých orchestrů
a zpěváků.

Jiří Karfilát,
vlakvedoucí
Hana Bartoňová,
obchodní referent, ŽD
Pavel Zázvorka,
HZSP

Středa 1. května
OSLAVA 1. MÁJE
Areál Osmička
10:00
Hry rybářské mládeže - soutěže pro děti
11:00
Koncert Dechového orchestru KS Lovoš
12:00
ELMEX
13:00
Maracas
15:00
Připomínka 1. Máje (Ing. Josef Šenfeld)
15:05
Lačho Amicus • MELODIE Petra Vrány
16:30
DMC Revolution
18:00
Ukončení akce
Změna programu vyhrazena.
LOVOCHEMIK, podnikový měsíčník, vydává akciová společnost Lovochemie pro
interní potřebu zaměstnanců podniku. Výtisk zdarma.
Redakční rada:
Mgr. Irena Vodičková, Ing. Michal Baji, Karel Hendrych, Ing. Luděk Jambor,
Dagmar Kubáčová, Andrea Sikorová, Ing. Zdeněk Šrámek, Marek Trefný, Bc. Renáta Veselá, Ing. Daniel Zelenka, 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

V dubnu odchází
do starobního důchodu
František Hylek,
operátor, KD
Všem našim spolupracovníkům
přejeme pevné zdraví
a hodně úspěchů!

V březnu nastoupili
Petra Steinmetzová,
železničář, ŽD
Ing. Ivana Tlstovičová,
controller, úsek FŘ
Jiří Malý,
provozní zámečník, SÚ
Karel Čtvrtečka,
provozní zámečník, SÚ
Lukáš Marvan,
provozní zámečník, SÚ
Petr Kouba,
operátor, KD
Mnoho úspěchů v novém zaměstnání!

AGROFERT a my
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Potravináři chtějí bojovat za české potraviny
Přes 50 zástupců potravinářských firem se sešlo v Praze, aby podpořili zviditelnění a dobrou pověst českých potravin.
Vzniká tak nová iniciativa, kterou na první setkání svolal majitel skupiny Agrofert Holding Andrej Babiš.
veterinární správy ČR Milan Malena,
který na setkání vystoupil. „Čeští výrobci se za své potraviny absolutně
nemusí stydět,“ uvedl Malena. Do Bruselu jezdí o legislativě a potravinách
jednat dvakrát měsíčně. „Česká republika neměla v potravinářství zatím
žádný problém a ze strany EU nebylo proti nám zavedeno žádné opatření a žádná fabrika nemusela být
uzavřena,“ dodal ředitel. To se nedá říci
o Polsku, kde už Brusel různá opatření,
například vůči chovům slepic, udělal.

Nebezpečné výroky politiků
Výrobci potravin se ohradili proti
nepravdivým informacím o českých
potravinách. Jejich zdrojem je například poslanec Vít Bárta. „On šíří různé
dezinformace, a tím poškozuje obchodníky a výrobce,“ uvedl majitel Agrofertu Babiš. Věci veřejné například
loni na podzim organizovaly zájezdy
za levnými potravinami do Německa.
„Mnohé údaje předkládané spotřebiteli postrádají objektivitu a elementár-

ní znalost potravinářské problematiky,
což ovšem řádový spotřebitel nemůže vědět,“ uvedli potravináři v úvodním společném prohlášení. Některé
z těchto informací jsou prý tak zavádějící, že se pohybují „na hranici šíření
poplašných zpráv.“

Vodňanské kuře
na český stůl

nější, než výrobek, který je dovážen například z Polska – bez garance původu
a možnosti zjistit, jaké maso si zákazník
kupuje.

Zlaté kuře
Dne 7. května 1965 dochází
k založení podniku Jihočeské drůbežářské závody Vodňany. Stavba
komplexu, který dal základ novému pojetí zpracování drůbeže,
trvala více než čtyři roky. Výsledkem byl podnik, který ostatní
převyšoval nejen technologií, ale
i duševním pojetím zpracování
drůbeže.

Již od počátku bylo jasné, že nejdůležitějším aspektem bude zachování
věrnosti českým dodavatelům. Postupem času tak společnost, od roku 2010
s názvem Vodňanská drůbež, a. s., zachovává jednoduchou rovnici „český
chovatel + český výrobce = český
výrobek té nejlepší kvality“. Svým
vývojem společnost dostala do českého povědomí myšlenku, že výrobek
s národní hodnotou je mnohem kvalit-

Potraviny páté nejlevnější v Unii
Podle agentury Eurostat jsou české
potraviny páté nejlevnější v Evropské
unii. Tento názor sdílí i ředitel Státní

Stálá kontrola
Společnost Vodňanská drůbež, a.s.,
si vytvořila vysoké nároky v produkci
výrobků té nejvyšší kvality. Prvotním
aspektem je neustálá kontrola dodavatelů. Čerstvě vylíhnuté kuřátko je pod
dohledem našich veterinářů. Klademe
také vysoké nároky na složení krmiva –
velmi důležitý je původ a kvalita obilí.
Dalším klíčovým aspektem je welfare
zvířat. Jednou ročně provádí pracovníci Krajské veterinární správy audity,
které jsou zaměřeny na jeho dodržová-

Vodňanské kuře

ma lety. „Tehdy jsme založili iniciativu
číslo jedna, která dnes lobbuje za zájmy českých zemědělců v Bruselu
nebo ve Štrasburku. Toto je podobné,
chceme ale, aby se konkrétní čeští
potravináři vyjádřili o svých výrobcích
tady v Česku a uvedli některé informace na pravou míru,“ podotkl Jaroslav
Faltýnek, který se ve skupině Agrofert
věnuje zemědělské problematice.
Podle posledních informací by měla

v nejbližších dnech vzniknout pracovní skupina pro komunikaci složená ze
zástupců potravinářských podniků,
kteří se chtějí aktivně zúčastnit pozitivní prezentace tuzemských potravin. Vznikne i administrativní centrum,
které bude sbírat náměty od potravinářů a naopak jim rozesílat aktuální
informace o tom, co „Iniciativa“ potravinářských výrobců dělá.
Redakce

ní. Každý chovatel jatečních kuřat musí
získat Osvědčení o způsobilosti k péči
o kuřata chovaná na maso.

zemí, které nemůže být nikdy tak čerstvé a s takovou garancí původu, jako je
naše pravé vodňanské kuře.

Čerstvé, chutné, kvalitní
Zpracování masa, které je též pod
neustálou
veterinárně-hygienickou
kontrolou, je prováděno proškolenými zaměstnanci, kteří denně na všech
linkách zpracují kolem 240 000 kusů
drůbeže. „Vždy čerstvé, vždy chutné“
není jen planým heslem, ale je heslem,
které reprezentuje naše výrobky hned
v několika bodech.
• Chlazené drůbeží maso je vždy 100%
čerstvé - již několik hodin po spuštění
výrobní linky může být ve vaší lednici.
• Podle zmiňované rovnice je naše kuře
vždy od českého chovatele, zpracovávané českým výrobcem.
• Kvalitní maso je výsledkem správného
welfare zvířat, a také tím, že neprošlo
procesem mražení, který by poškodil
svalovou tkáň.

„Zlaté kuře“
Vedle klasických kuřat produkuje
společnost Vodňanská drůbež, a.s., také
tzv. Zlaté kuře, které je nedílnou součástí hodnot, které k celé společnosti
a k samotné značce Vodňanské kuře
neodmyslitelně patří. Výrobek má několik předností, které jsou u běžných kuřat
zastoupena v menším množství. To však
neznamená, že by byl výrobek méně

kvalitní. Zlaté kuře je pouze jiným odvětvím z hlediska drůbeže. Je speciálně
vyšlechtěno, aby uspokojilo spotřebitele. Díky tomu má náš podnik možnost
nabídnout něco jiného, než je typické
české kuře. Zlaté kuře je známé svou typickou žlutou barvou, která je dána geneticky a nadále podporována krmivem
bez barviv (garance min. 30% kukuřice).
Maso je tak daleko šťavnatější a jemnější.

Podpora chybí
Čeští výrobci potravin si dlouhodobě stěžují na obchodní řetězce, které tlačí na co nejnižší cenu výrobků.
To snižuje kvalitu potravin a narůstá
dovoz levných náhražek ze zahraničí. Chybí ale i podpora tuzemských
potravinářů. „Když přijedu například
do Německa, v televizi běží pořady
o firmách, jejich pracovnících nebo
produktech. U nás toto není a pak
vidíme pořady, jak jsou dobré francouzské sýry nebo jak výborné jsou
rakouské výrobky, to je špatně,“ uvedl
Zdeněk Jahoda, zakladatel potravinářské společnosti Emco.
Iniciativa číslo 2
Nové seskupení má navázat na podobný projekt, který vznikl před dvě-

Tradice a podpora
Vodňanská drůbež, a.s., je jedním
z mála podniků, který zachoval svou
tradiční značku a svůj postoj k výrobě.
Je důležité tvořit české výrobky a podporovat tak tuzemský trh. Díky své
kvalitě dokáže české maso převyšovat
kvalitu masa dováženého z ostatních

Kachnička pro gurmány
Při výčtu výrobků společnosti neopomeňme ani kachnu distribuovanou pod značkou Vodňanská kachna.
Stejně jako Vodňanské kuře pochází
i ona výhradně z českých uzavřených
chovů. Je krmena pečlivě kontrolovanými krmnými směsmi a zpracovávána
a skladována za těch nejpřísnějších
podmínek. Vodňanská kachna je speciálně šlechtěna k nižšímu obsahu tuku
a naopak k vyššímu podílu prsní partie.
Nebojte se s kachním masem experimentovat, protože například marinovaná kachní prsa připravená na grilu
jsou opravdu gurmánským zážitkem.
Ať už si z portfolia společnosti Vodňanská drůbež, a.s., vyberete cokoliv,
věřte, že zároveň vybíráte kvalitu, čerstvost a český původ.
Vždyť to nejlepší naleznete tam, kde žijete.
Tea Mucková, Vodňanská drůbež, a.s.

Pečená mladá kachna s červeným zelím a bramborovým knedlíkem zdobená smaženou cibulkou
Ingredience
1 x vodňanská kachna
1 x větší zázvor
1 x jablko
1 x cibule
sůl, kmín, česnek

Omytou a osušenou vodňanskou kachnu posolte
a posypte kmínem. Nakrájejte 50 g zázvoru, polovinu jablka a čtvrtku cibule, vložte do kachny, zbylý
zázvor, jablko a cibuli umístěte do pekáče. Kachně
odkrojte křídla v 2. kloubu, položte na pekáč hrudí dolů, a pečte 45 min. při 180 stupních. Pak kachnu v pekáči otočte a dopečte asi 15 min. při 200
stupních doměkka a do zlatova. Kachnu vyjměte
z pekáče, zbylou šťávu zaprašte hladkou moukou
Penam, orestujte dozlatova, podlijte vývarem a přibližně 30 min. provařte tak, aby se šťáva zredukovala.

Vídeňská smažená cibulka
Cibuli nakrájejte na kolečka, obalte v krupici či hrubé
mouce značky Penam a usmažte dozlatova.
Bramborový knedlík
Vzhledem k tomu, že každý doma vaří dle svého
oblíbeného receptu, máme pro Vás jen pár tipů:
Housku opečte a přidejte do bramborového knedlíku, tím bude nadýchanější. Pokud chcete knedlík
extra nadýchaný, přidejte do těsta špetku kypřícího
prášku do pečiva.

