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Lovochemie, PREOL a PREOL FOOD připravují změnu v systému poskytování benefitů
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ANKETA
Jak posilujete imunitu před
zimou?
Zuzana
Kuncová,
absolvent OVH

Svoji imunitu před zimou nijak
zvlášť neposiluju. Celý rok za každého počasí chodím se svým pejskem
na procházky, takže jsem na nepříjemné počasí zvyklá. Když jsem promrzlá z procházky, ráda si dám doma čaj
s medem.
Petra
Peřinová,
správní úsek

Na posilování imunity zapomínám.
Proto mými nejlepšími kamarády
v zimním období jsou horké čaje, kožich, čepice, šála a rukavice. ☺

Foto: archiv PREOL

pro rok 2017 pro Vás připravujeme nový systém firemních benefitů, které společnosti Lovochemie,
PREOL a PREOL FOOD poskytují každoročně nad rámec mzdy. Současný systém papírových šeků (Flexi
passů) bude nahrazen elektronickým benefitovým portálem - tzv. „KAFETERIÍ“, kde bude mít každý
zaměstnanec možnost čerpat benefity podle svých preferencí. Portál pro čerpání benefitů funguje
jako dnes jvelmi využívaný prostředek k nákupu zboží a služeb - e-shop. Každému zaměstnanci bude
zřízen účet pro přístup do kafeterie s přihlašovacím jménem a heslem, jehož prostřednictvím bude
moci realizovat čerpání z bodového kreditu přiděleného zaměstnavatelem. Obsluha účtu je možná
z PC, tabletů i chytrých telefonů.

PREOL slavnostně zahájil
výrobu extrudovaného
řepkového šrotu

Pro uplatnění benefitů v kamenných prodejnách, jako jsou například lékárny, optiky, kina či sportovní
centra, získá zaměstnanec magnetickou kartu, která nahrazuje současné poukázky Flexi pass a
funguje na obdobném principu jako karta platební. Nelze z ní ovšem vybírat hotovost nebo čerpat
body nad přidělenou hodnotu, tedy do „mínusu“. Výhodou karty je skutečnost, že se odečítá přesná
hodnota nákupu, není třeba doplácet hotovost nad hodnotu papírových šeků.. Kartu může mít
zaměstnanec u sebe jako řadu dalších karet pro platby nebo slevy v obchodech a není tak závislý na
hodnotě poukázek, které má v okamžiku nákupu při sobě.

Společnost PREOL, a.s., investovala téměř 200 milionů korun
do výstavby nové moderní výrobny extrudovaného řepkového šrotu
a začátkem října tohoto roku ji slavnostně uvedla do provozu.
PREOL tím rozšířil nabídku svých
produktů ze zpracování řepkového semene, tedy řepkového oleje pro technické účely, jedlého řepkového oleje
pro potravinářské účely, řepkových
šrotů pro krmivářský průmysl a nově
extrudovaných řepkových šrotů coby
náhradu dražšího, dováženého sojového šrotu pro výkrm zvláště vysokoprodukčních dojnic.
Nová jednotka, jejíž příprava byla
zahájena v roce 2014 a vlastní realizace
byla zahájena podpisem kontraktu s generálním dodavatelem díla v 04/2015,
si vyžádala náklady na výstavbu
ve výši cca 190 mil. Kč. Hlavní technologie byla vybrána od německé firmy

Amandus KAHL, specialisty v tomto
oboru. Generálním dodavatelem stavby
byla firma BAK – stavební společnost.
Výstavbou bylo vytvořeno 8 nových
pracovních míst.
Slavnostní otevření neprobíhalo formou okázalé společenské akce, ale jako
exkurze nového provozu s pohoštěním

Při prohlídce celého komplexu nové výrobny.
pro nejvýznamnější zákazníky. Podařilo se sezvat nejvýznamnější chovatele
dojnic, výrobce krmných směsí, ob-

Slavnostní otevření výrobní linky je vždy příležitostí pro setkání se zákazníky.
chodníky s komoditami z Čech i Německa a ukázat jim detailně novou výrobnu, která v ČR nemá obdoby. Právě
zvolená technologie, začlenění do stávající výroby řepkových šrotů a zvolený objem zpracování nabídne zákazníkům bezkonkurenční podmínky, co se
týče vysoké kvality konečného produktu i jeho ceny.
Řepkové šroty jsou významným
zdrojem bílkovin v krmných směsích
hospodářských zvířat obecně. PREOL
jich v současné době produkuje 270
tisíc tun ročně. Realizací investice
do nové moderní technologie extruze

s roční kapacitou 80 tisíc tun se významně zvýší nutriční hodnota v části této produkce poptávaná chovateli
skotu. Použitím technologie extruze,
tedy současného působení tepla, vlhkosti, tlaku a mechanického střihu
na materiál protlačovaný extrudérem,
se u řepkových šrotů navíc zvýší stravitelnost proteinů, čímž v případě dojnic
dochází ke zvýšení mléčné užitkovosti
(dojivosti). Substitucí za sojový šrot
dochází i ke snížení ceny vstupních
surovin pro konečného zákazníka, což
ve spojení s vyšší dojivostí činí tento
produkt atraktivní.

Petr
Kárník,
OIT

Nedá se říci, že bych imunitu před
zimou nějak zvlášť cíleně posiloval.
Necpu do sebe žádné vitamínové přípravky, ani se nesnažím jíst nějak extra zdravě. Občas zajdu do fitka nebo
na plavání, ale to je tak celé. A když už
se o mě pokouší nějaký bacil, spolehlivě ho zničí horký nápoj z citronu, zázvoru a medu. Anebo panáček whisky
před spaním... ☺
Tomáš
Mikula,
PREOL, FAME

Myslím, že sportování je ten nejlepší způsob, jak se na zimu připravit. Potravinovým doplňkům neholduji. Aktivně jezdím na kole, běhám a někdy
si v tréninkovém zápalu dám i několikafázový trénink. Mým cílem bylo najezdit na kole za letošní rok 6000 km
a už teď mám splněno. Pravidelný
pohyb zlepšuje nejen kondici, ale i náladu. Věřím, že podzimní a zimní nemoci se mi obloukem vyhnou i proto,
abych se mohl naplno věnovat svému
novému zaměstnání.:)

Na slavnostním otevření laděném stylově hosty přivítal úvodním slovem generální ředitel PREOL, a.s. Ing. Petr Cingr.

O prohlídky nové výrobní jednotky byl velký zájem, vzhledem
k podmínkám se organizovaly po skupinách.

Prohlídka s výkladem od vedoucího provozu extruze, uvnitř
technologie.
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Výstavba Univerzální Granulační Linky (UGL)
září 2016
Vážení čtenáři, jak jsme avizovali
v minulém vydání Lovochemiku, zahájil
dodavatel díla montáže technologií. Jak

Celkový pohled na staveniště.

Foto: Václav Havlík

je vidět na obrázcích, do stavby zejména
jednotky dusičnanu amonného (DA) již
jsou instalovány hlavní aparáty a technologická zařízení. „Na staveništi je nyní
v provozu celkem devět jeřábů, tři stacionální a zbývající na automobilových
podvozcích. Kromě stavebních prací zajišťují právě i dopravu technologických
zařízení na své pozice,“ řekl Ing. Petr
Stuchlý a doplnil: „Souběžně s instalací pak probíhá prefabrikace potrubí.
K tomuto účelu má dodavatel MAKS-D
v areálu dvě dočasné haly a v nich pracuje zatím v jedné prodloužené směně
na padesát montérů. Stejně jako dosud
neinstalované aparáty i předvyrobené
potrubí se skladuje na volných plochách
kolem staveniště. Pomalu ale zřetelně
volného prostoru ubývá.“
My jsme si ale všimli, že na stavbě jsou
i další profese. To potvrdil i Ing. Pacholík, který nám poskytl i další podrobnosti.
Pokračování na straně 2

AK TUALIT Y
ä Během již tradiční společenské akce
Večer s českou chemií, která se konala dne
22. 9. 2016 v Národním technickém muzeu
v Praze, jsme opět získali osvědčení Responsible Care – odpovědné podnikání v chemii.
ä Probíhá tvorba nové Příručky IMS dle
kapitol nových norem ISO 9001 a ISO 14001.
ä 20. 10. 2016 proběhla návštěva IKR
Agrár v Lovochemii.
ä V říjnu budou ve spolupráci
s AGROFERTem probíhat napříč Českou
republikou komentované polní vycházky
určené pro agronomy.
ä 3. - 4. 11. 2016 proběhne tradiční setkání distributorů listových hnojiv.
ä Tak jako každý rok se uskuteční 1. 12.
2016 Setkání společností LOVOCHEMIE
a PREOL s představiteli regionu.
ä V měsíci listopadu proběhne na sále
Lovochemie „DEN S CHEMIÍ“ pro žáky
základních škol z přilehlých oblastí.
ä V září byl v Preol dokončen up grade systému MAU (sledování údržby).
ä 21. září se v Preol sešli zástupci pojišťoven za účelem zhodnocení pojistných rizik
a stanovení výše pojistného na další období.
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Foto: Václav Havlík

Výstavba Univerzální Granulační Linky (UGL)
Pokračování ze strany 1
Především dodavatel díla má již zasmluvněny montážní práce v celém potřebném
rozsahu. Na staveništi se tak pohybují
pracovníci MAKS-D na strojně-technologických montážích, IS Žilina na části
elektro, INELSEV na části měření a regulace, SYNER na stavební části a společnosti INSGTEEL a COLAR na montážích ocelových konstrukcí. „To jsou ti
největší hráči, dále je tu spoustu dalších

subdodavatelů, celkem asi dvě stovky
lidí denně,“ dodal Ing. Pacholík.
A jak to vypadá s harmonogramem, má
stavba problémy nebo je naopak v předstihu? Na to odpověděl Ing. Havlík: „Jako
každá stavba obdobného rozsahu i tato má
své problémy. Ať už jde o drobné skluzy
v termínech dodávek nebo o kolize reality s projektovou dokumentací. Důležité
je, že jak MAKS-D a Hutní Projekt Frýdek-Místek, tak Lovochemie spolu s Ko-

Zásobníkové pole a jednotka DA.

voprojektou Brno zjištěné problémy řeší.
Celkově lze říci, že z pohledu dodávek
nečekáme komplikace, z pohledu montáží a dokončovacích prací jistou obavu
máme. Dodavatel díla sice potvrzuje dosažení plánovaného termínu dokončení,
ale za cenu vyššího počtu pracovníků
a nočních směn. Stavba si již skutečně nemůže dovolit žádné zpoždění, na počátku
příštího roku zahajujeme najíždění. To je
milník, který dodavatel nesmí zpozdit,

sankce dosahují vysokých částek.“ Ano,
ačkoli do zahájení zkušebního provozu
nyní zbývají necelé čtyři měsíce, nechce
se ani věřit, že tomu tak bude. Pokud se
ale podíváme blíž a sledujeme denní postup na jednotlivých pracovištích, tak by
se to mělo podařit.
Jak nás dále informoval Ing. Michal
Baji, zahájila Lovochemie v minulém
měsíci přípravu na najíždění. Je sestavený najížděcí tým za Lovochemii, jsou

Objekt DSO521 - expedice.

Instalace aparátů UGL - WESP.
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OMLAZUJEME VOZOVÝ PARK NA ŽELEZNICI
V polovině září bylo zprovozněno
nové zabezpečovací zařízení SŽDC
na seřaďovacím nádraží v Lovosicích, které zahrnuje i koleje naší
vlečky, včetně spojovací koleje mezi
stanicí a chemičkou. Zároveň se propojuje naše reléové zabezpečovací

zařízení stavědla 1 s novým zabezpečovacím zařízením železniční stanice, řízeným počítači. Trať z Prahy
do Děčína bude připravena pro dálkové ovládání z Centrálního dispečerského pracoviště v Praze Balabence,
odkud se bude ovládat 2200 km tratí.

Jeden vůz byl letos v červnu vystaven na veletrhu Czech Raildays v Ostravě, hned vedle
první nově vyrobené třísystémové elektrické lokomotivy Vectron dopravce ČD Cargo určené pro mezinárodní provoz, největší novinky letošního veletrhu.
Foto: Jiří Trojan

Vlak složený z 65 m3 výsypných vozů, pronajatých od společnosti ERMEWA. Vozy
byly kompletně opraveny, mají nový vnitřní a vnější nátěr.
Foto: Jiří Trojan
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13. ŘÍJEN - CELOSVĚTOVÝ DEN HNOJIV
– GLOBAL FERTILIZER DAY
13. říjen se historicky poprvé slavil jako celosvětový den hnojiv.
Hnojiva se bezesporu řadí k nejdůležitějším vynálezům naší doby, které každoročně zachraňují miliony lidí před hladomorem. Díky hnojivům budou
zajištěny potraviny pro miliardy lidí i v následujících
desetiletích. Hnojiva změnila svět! Jsou nedílnou
součástí našeho zemědělství a zajišťují 50 % celosvětové produkce potravin. Světová populace se za posledních 50 let ztrojnásobila a očekává se, že do roku
2025 se zvýší o další miliardu. Ještě v roce 1960 uživil jeden hektar půdy
2 osoby. V roce 2025 bude muset stejný hektar uživit 5 osob. Hnojiva významně přispívají k nárůstu produkce potravin a tím napomáhají k výživě dynamicky rostoucí světové populace.
Proč zrovna 13. říjen? Datum připadá na den, kdy byl v roce 1908 zapsán
přelomový patent na syntézu čpavku z dusíku a vodíku. Jedná se o známou
Haber-Boschovu syntézu, za jejímž objevem stáli pozdější nositelé Nobelovy
ceny Fritz Haber a Carl Bosch. Ti již ve své době řešili palčivou otázku výživy rostoucí populace a zároveň dramatického úbytku dusíku v půdě.

Omlazujeme vozový park pronajatých
železničních vozů. Proběhla generační
výměna cisternových vozů na amoniak.
Cisterny o objemu 95 m3 byly nahrazeny cisternami o objemu 104 m3. Kromě
modernější konstrukce vozů, zohledňující nejnovější požadavky na bezpečnost
provozu cisteren převážejících nebezpečné plyny, dochází také ke zvýšení
přepravní kapacity vozů.
Nahrazujeme menší dvounápravové 38 m3 vozy na sypké zboží čtyřnápravovými vozy, které jsou dopravci
žádanější. Čtyřnápravové podvozkové
vozy jsou výhodnější z hlediska bezpečnosti proti vykolejení a jsou šetrnější k tratím. Mají menší jízdní odpor
v obloucích, jsou vybaveny systémem
automatického brzdění podle hmotnosti přepravovaného nákladu.

Výrazný posun v kvalitě přepravovaného
zboží pro naše zákazníky nastává od října,
kdy jezdí v našich firemních barvách jeden
vlak nově vyrobených 82 m3 nerezových
vozů na sypká hnojiva, pronajatý od společnosti NACCO.
Asi největší viditelná změna na železnici
nás ale čeká koncem příštího roku. Celkovou modernizací projde první ze dvou našich posunovacích lokomotiv, které na vlečce slouží již 40 let. V dílnách společnosti
CZ LOKO bude do lokomotivy zabudován
nový spalovací motor Caterpillar. Lokomotiva obdrží nové kapotové uspořádání s vyvýšeným stanovištěm strojvedoucího, ze
kterého bude výrazně lepší výhled na trať.
Co napsat závěrem? Přeji všem šťastnou
cestu. A pokud náhodou potkáte náš modrý
vlak někde na trati, určitě nám pošlete fotku.
Budeme na železnici velice rádi.

Vlak složený z 82 m3 výsypných vozů, pronajatých od společnosti NACCO.

Foto: Lukáš Verner

přizváni zástupci nositele technologie
(VÚCHT Bratislava), partnerského závodu DUSLO Šaľa, kde obdobnou jednotku provozují již deset let, zástupci projektanta a samozřejmě i zhotovitele. Tým
nyní pracuje na plánu zkoušek a najetí,
tato etapa zabere rovněž několik měsíců.
Výsledkem, a doufáme, že i realitou, pak
má být zahájení výroby v jarních měsících roku 2017 a předání funkčního díla
do 18. 4. 2017.

VÍTE, ŽE…
... bramborové čipsy pojídáme
od poloviny 19. století?
První bramborové čipsy byly
údajně vyrobeny 24. srpna 1853
v New Yorku, co v jedné restauraci kuchař George Crum nařezal
brambory na plátky tloušťky papíru, protože si zákazník stěžoval,
že brambory v jeho francouzských
bramborách jsou příliš silné. Tenké
bramborové plátky vyvolaly u hostů restaurace nadšení a brzy se staly
pravidelnou součástí jídelníčku.
Bramborové lupínky chutnají
i nám, i když jsou dnes, stejně jako
další smažená jídla, zařazovány
na seznamy nezdravých potravin.
... javorový sirup lze vyrobit
i u nás?
Většina světové produkce javorového sirupu probíhá ve východní
části Kanady. Pro výrobu sirupu je
potřeba sesbírat sladkou mízu javorů. Ta se sbírá pomocí plastových
trubic z navrtaných otvorů. Čerstvá
míza se vaří, až vznikne hustá tekutina. Na výrobu jednoho litru sirupu je
potřeba skoro 40 litrů mízy z javorů,
nesmíme se tak divit, že cena sirupu
se potom pohybuje kolem 1000 Kč
za litr. Mízu produkují všechny druhy javorů, a tak je možné sirup vyrobit i u nás, jen množství získané
mízy bude z našich stromů poněkud
menší, než z těch kanadských.
... míčky na baseball se stále vyrábí ručně?
I v dnešní době, kdy většinu jemné, nebo namáhavé práce vykonávají stroje, jsou stále oblasti, kde
jsou ruční práce nenahraditelné.
Představte si, že míče na baseball se
i dnes vyrábí ručně, i když některé
méně důležité operace jejich výroby
jsou již zautomatizovány.
Jedná se o malý míček, jehož
obvod je 22,5 cm, jehož výroba by
neměla být nijak složitá, ale v tom
se právě mýlíme. Míček má v sobě
několik přesně určených vrstev, jejich sešívání není vůbec jednoduché
a tak výroba jednoho míčku zabere
zručnému výrobci i více jak týden.
(Zdroj: www.21stoleti.cz)
DANIEL ZELENKA
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LOVOCHEMIE a PREOL
připravujeme pro vás

Lovochemie, PREOL a PREOL FOOD připravují změnu v systému poskytování benefitů
Foto: zdroj Internet
FIREMNÍ KAFETERIE
Kolegyně a kolegové,
pro rok 2017 pro Vás připravujeme
nový systém firemních benefitů, které společnosti Lovochemie, PREOL
a PREOL FOOD poskytují každoročně nad rámec mzdy. Současný systém
papírových šeků (Flexi Passů) bude
nahrazen elektronickým benefitovým portálem - tzv. „KAFETERIÍ“,
kde bude mít již každý zaměstnanec
možnost čerpat benefity podle svých

preferencí. Portál pro čerpání benefitů funguje jako dnes velmi využívaný
prostředek k nákupu zboží a služeb e-shop. Každému zaměstnanci bude
zřízen účet pro přístup do kafeterie
s přihlašovacím jménem a heslem,
jehož prostřednictvím bude moci realizovat čerpání z bodového kreditu
přiděleného zaměstnavatelem. Obsluha účtu je možná z PC, tabletů i chytrých telefonů.

Lovochemie, PREOL a PREOL FOOD připravují změnu v systému poskytování benefitů
FIREMNÍ KAFETERIE

Pro uplatnění benefitů v kamenných
prodejnách, jako jsou například lékárny,
optiky, kina či sportovní centra, získá
zaměstnanec magnetickou kartu, která nahrazuje současné poukázky Flexi
Pass a funguje na obdobném principu
jako karta platební. Nelze z ní ovšem
vybírat hotovost nebo čerpat body nad
přidělenou hodnotu, tedy do „mínusu“.
Výhodou karty je skutečnost, že se odečítá přesná hodnota nákupu, není třeba
doplácet hotovost nad hodnotu papírových šeků. Kartu může mít zaměstnanec u sebe jako řadu dalších karet pro
platby nebo slevy v obchodech a není
tak závislý na hodnotě poukázek, které
má v okamžiku nákupu při sobě.

Věříme, že nový systém poskytování benefitů nabídne našim zaměstnancům širší možnosti uplatnění
každoročního příspěvku. O dalších
výhodách a možnostech kafeterie Vás
budeme informovat v dalším čísle
Lovochemiku a prostřednictvím
připravované informační kampaně
na Sharepointu. S dotazy se můžete obrátit i na Vaše personalistky.
Základní informace:
Co jsou benefity?
Benefity jsou zaměstnanecké výhody,
které poskytuje zaměstnavatel nad rámec
mzdy. Přidělený rozpočet bodů v kafeterii (v současnosti v hodnotě papírových

šeků) může zaměstnanec směnit za zboží
a služby v oblastech cestování, vzdělávání, zdraví, kultury a sportu.
V čem spočívá výhoda benefitu?
Podle zákona o dani z příjmu
jsou benefity, jako nepeněžní plnění ve výše jmenovaných oblastech,
osvobozeny od daně a odvodů na sociální a zdravotní pojištění. 1000 Kč
v benefitech (nebo 1000 bodů v naší
chystané kafeterii) tak znamená
1000 Kč čistého nefinančního příjmu
pro zaměstnance. V tom to se benefity liší od mezd, ze kterých se odvádí
daň i odvody na sociální zabezpečení
a zdravotní pojištění.
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V minulých týdnech začala realiJako výrazný benefit pro zaměstK aktuálnímu sortimentu masných výprozace
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Foto: Libuše Tomanová
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centra, získá zaměstnanec magnetickou kartu, která nahrazuje současné poukázky Flexi pass a
Lovochemie se zúčastnila TECHNODAYS 2016
funguje na obdobném principu jako karta platební. Nelze z ní ovšem vybírat hotovost nebo čerpat
sí, mapou areálu, aktuálními volnými
Od 22. do 24. 9. 2016 se konal první
ník. Pokud máte doma žáka 8. nebo
Během podzimu nás čekají dalbody nad přidělenou hodnotu,
tedy do2016„mínusu“.
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lit, nezapomeňte na nabídku našeho
na partnerské školy, výběr žáků
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nově otevíraný papírových
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na žákyhotovost
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Pro více
indo přípravné fáze stipendijního prohodnota nákupu, není třeba
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nad jehodnotu
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Kartu
může
mít
mik operátor na partnerské škole SOŠ
škol z Litoměřic, Lovosic a okolních
formací se neváhejte obrátit na Persogramu a příprava kariérních veletrhů
technickánebo
a zahradnická
obcí. Nadalších
ní představovali
významní
nální oddělení.
zaměstnanec u sebe jako řadu
karet
pro platby
slevyLovosice.
v obchodech
a není tak závislý nanaVŠ.
Žáky samozřejmě zajímaly výhody
regionální zaměstnavatelé možnosti
budoucího
profesního
uplatnění
hodnotě poukázek, které má
v okamžiku nákupu přistipendijního
sobě. programu, zejména měsíční stipendium až do výše 1 000 Kč,
a střední školy se zaměřením na tech-

Stánek Lovochemie.

nické obory nabídku studijních oborů.
Ve čtvrtek a v pátek navštívilo akci
v rámci organizovaných prohlídek
necelých 1 000 žáků, vystavovalo zde
9 středních škol a 12 firem. V sobotu
byla akce přístupná pro širokou veřejnost. V jednom z pavilonů byla umístěna prezentace Technického klubu
mládeže Litoměřice, kde se žáci mohli
zapojit do Merkurmánie, technických
her a vyzkoušet si elektronické ovládání různých „hraček“ jako například
drony, autíčka, roboty apod.
U stánku Lovochemie se žáci mohli
seznámit s portfoliem výrobků, profe-

příspěvek na dojíždění až do výše
600 Kč, vybavení pracovními pomůckami v hodnotě 3 000 Kč, praxe, stáže
a brigády v Lovochemii a další. Velký
úspěch sklidily chemické pokusy, které prováděl náš stipendista Mirek Škola oboru Aplikované chemie. Pokusy
pro nás připravily kantorky chemie ze
SOŠ technické a zahradnické Lovosice, kterým tímto děkujeme za spolupráci. Žáci mohli vidět například chemikovu zahrádku, modrý efekt, zlatý
déšť nebo modelaci výbuchu sopky.
První ročník Technodays měl velký
úspěch, budeme se těšit na příští roč-

Chemické pokusy.
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Foto: Roman Havlíček

15. integrovaná kontrola ČIŽP dle zákona o prevenci závažných havárií
Každým rokem
se opakuje integrovaná kontrola
České inspekce
životního prostředí (ČIŽP) dle požadavků zákona
č. 224/2015 Sb.,
o prevenci závažných havárií
v letošním roce již popatnácté. Kontrolní
skupina je složena z několika složek státního dozoru, vlastní ČIŽP, který kontrolní
skupinu vede, dále ve skupině jsou Kraj-

ský úřad Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, Krajská hygienická stanice
Ústí nad Labem, HZS Ústí nad Labem,
územní pracoviště Litoměřice, OIP Ústí
nad Labem. Tématem kontroly bylo pracoviště Skladování čpavku a stáčení
čpavku ze ŽC. Celkově byly shledány 4 neshody ze strany OIP Ústeckého
kraje, které nebyly takového charakteru,
aby ohrožovaly bezpečnost kontrolovaného pracoviště. Dále byly navrženy
3 technicko-organizační opatření. Děkuji
všem kolegům za dobrou práci a organizaci při vlastním průběhu kontroly.

Pracovní úrazy 9/2016
Sledované kritérium

Pracovní úrazy LTI3+

6

Datum

Stručný popis událostí

3. 9. 2016
3. 9. 2016

LCH – HZSP, při zdolávání požáru došlo ke špatnému došlápnutí a natažení úponu kotníku levé dolní končetiny.
LCH – HZSP, při odstraňování spálených filtrů a uhelného prachu pomocí tyče z násypky odprášení došlo k utržení
bicepsu levé horní končetiny v lokti.
LCH - DASA, při uvolňování výpusti míchačky (48 A) došlo k opaření horkou vodou s následnými potřísněním zad
a předloktí pravé horní končetiny.
LCH - ŽD, v kanceláři při pádu ze židle došlo k naražení hlavy a krční páteře.
LCH – DASA, při zprůchodňování sifonu (V 39C) došlo k opaření horkou taveninou a zasažení krku, zátylku,uší.
LCH – EO, při vytahování přepravky a následné manipulaci došlo k náhlé bolesti zad.

6. 9. 2016
14. 9. 2016
17. 9. 2016
20. 9. 2016

Pracovní úrazy MTC

1

17. 9. 2016

LCH – DASA, při zprůchodňování sifonu došlo k vystříknutí horké taveniny a opaření zápěstí pravé horní
končetiny.

Pracovní úrazy OST

1

29. 9. 2016

PREOL – Lisovna, při čištění výpadu z dekantéru došlo k vniknutí horkého materiálu za rukavici a popálení
dlaně a zapěstí pravé horní končetiny.

Požáry

3

3.9.2016
19.9.2016
29.9.2016

LCH - OE, požár zauhlovacích pasů.
LCH - OE, požár svodky paliva K8.
LCH - EO, požár gumového spojení vibračního aktivátoru.

Kontraktoři OST

1

1. 9. 2016

LCH - INGSTEEL, při práci na plošině došlo k zasažení stehna levé dolní končetiny ocelovou okují

Vysvětlivky:
Stáčení čpavku.

Počet
událostí
za měsíc

LTI3+ = pracovní úraz s neschopností delší než 3 kalendářní dny
MTC = pracovní úraz s lékařským ošetřením
OST = ostatní pracovní úraz bez lékařského ošetření
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Foto: archiv klubu

3. ročník házenkářského festivalu se vydařil
Ve dnech 2. – 4. září 2016 se v Lovosicích uskutečnil již 3. ročník házenkářského festivalu, kterého se
v kategorii minižáků, mladších žáků
a starších žáků zúčastnilo 30 družstev
z Čech, Moravy a Německa.
V kategorii minižáků se z vítězství radovalo družstvo Loun, které
předvádělo líbivou házenou a svoje
soupeře přehrávalo rychlostí. Kate-

gorii mladších žáků ovládlo družstvo
Dukly Praha I, které po celý turnaj
nepoznalo hořkost porážky a ve finále po vyrovnaném boji porazilo družstvo Mělníka 13:10.
Kategorii starších žáků vyhrálo
družstvo Mělníka, které ve finále
zdolalo družstvo Talentu Plzeň až
v prodloužení, v normální hrací době
skončilo utkání remízou.

Mimo sportovní klání připravili pořadatelé pro všechny účastníky spoustu doprovodných aktivit, mezi jinými soutěž
v rychlosti střelby, možnost vyzkoušet si
jízdu ve formuli 1 v simulátoru a zahrát si
na X-boxu. Letošní novinkou byla možnost shlédnout utkání extraligy házené
mezi družstvem Lovosic a Baníkem Karviná. Po skončení utkání proběhl před
plaveckým bazénem ohňostroj, již tra-

diční součást festivalu. Turnaj se vydařil
jak po stránce sportovní, tak doprovodné
a všichni se již těší na 4. ročník.
Výsledky turnaje:
Kategorie mini:
1. Loko Louny, 2. Talent Plzeň,
3. Lovosice a, 4. Lovosice b

Kategorie ml. žáci:
1. Dukla Praha, 2. házená Mělník,
3. Liberec handball, 4. Lovosice a
Kategorie st. žáci:
1. házená mělník a, talent
plzeň, 3. stm olomouc, 4. dukla
praha a

Business etiketa / E va Ž ivn á

Jak správně stolovat

Družstvo mladších žáků.

Minižáci při zápase.
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SKVĚLÝ ÚSPĚCH MICHAELY ČERVÍNOVÉ NA ZÁVĚR SEZONY
Letošní atletická sezona skončila a přinesla závodnicím lovosického ASK řadu
úspěchů. V samotné závěru je bezesporu
největším druhé místo Míši Červínové
na MČR do 22 let, konaném během posledního srpnového víkendu na Kladně.
Získala je ve své oblíbené disciplině v běhu

ASK Lovosice

na 800 metrů časem 2:16.77 min, ač byla
z celého startovního pole nejmladší! Další zástupkyně lovosické atletiky Kristýna
Malířová obsadila ve skoku vysokém dělené páté místo výkonem 169 cm.
Poslední, 4. kolo KP družstev mladšího žactva, proběhlo v Bílině dne

Foto: Ivan Galia

13. září. Lovosická děvčata usilovala
o obhajobu loňského druhého místa, což
se jim nakonec po výborném závěru v posledních disciplinách podařilo! Nejvíce
se o tento úspěch zasloužily Eva Pojslová, Tereza Fibichová a Eliška Šorfová, ale
pochvalu si zaslouží celé družstvo, složené pouze ze závodnic lovosického oddílu.
Velký dík patří obětavým trenérům Janu
Benešovi a Martinu Hrdinovi.
V závěru měsíce se konal již tradiční
CORNY pohár pro studenty středních
škol. Některé lovosické atletky reprezentovaly své školy a nejvíce se dařilo
Gymnáziu Josefa Jungmanna Litoměřice; po suverénním vítězství v okresním kole v Lovosicích se neztratily ani
v krajském kole v Ústí nad Labem, kde
nestačily jenom na vyrovnanější tým závodnic z Chomutova. Z dílčích výsledků
vynikají vítězství Míši Červínové v bězích na 200 a 800 metrů a Kristýny Malířové ve skocích do výšky i dálky, štafeta v běhu na 400 – 300 - 200 a 100 metrů
podlehla pouze celkovým vítězkám.

Způsob, jakým se chováme u stolu,
není vždy stejný, ale závisí na prostředí. Jinak jíme doma, jinak v nádražní
restauraci, jinak v luxusní restauraci
v Londýně. Umíme-li stolovat na vyšší
úrovni, snadno se přizpůsobíme nižší,
naopak je to obtížnější.
U jídelního stolu sedíme zpříma, nehrbíme se ani neskláníme hlavu k talíři.
Ženy sedí jen v první třetině židle, tělo
drží zpříma, neopírají se o opěradlo
židle. Muži sice mohou sedět „na plný
sed“, ale ne tak, aby byli nahrbeni nad
deskou stolu. Není vhodné křížit nohy
pod židlí, ty by měly spočívat vedle sebe pod stolem, u žen přitisknuty

k sobě, u mužů mírně od sebe. Lokty
držíme u těla, abychom neomezovali
své sousedy. Ve šlechtických rodinách
dávali dětem do podpaží knihy, aby se
naučily během jídla tlačit lokty co nejtěsněji k tělu.
Při jídle se nedotýkáme lokty hrany
stolu, ruce s příborem máme zvednuty nad desku stolu s lokty u těla. Mezi
chody, když nemáme v ruce příbor, se
opíráme o hranu stolu v rozmezí mezi
zápěstím a polovinou loketní kosti.
Ruce ovšem nemají být ani v klíně, to
je nespolečenské. Gestikulujeme uměřeně, a nikdy ne s příborem v ruce.
Zdroj: Internet

Procvičte si s námi angličtinu
Barbora Zemanová
Joke for October

Vtip na říjen

An employee goes to see his supervisor
to the office. “Boss,” he says, “we’re doing some heavy house-cleaning at home
tomorrow, and my wife needs me to help
with the furniture and moving and hauling stuff.”
“We’re short-handed,” the boss replies.
“I can’t give you the day off.”
“Thanks, boss,” says the employee
“I knew I could count on you!”

Zaměstnanec jde za svým nadřízeným
do kanceláře. „Šéfe,“ říká, „zítra budeme dělat velký úklid našeho domu
a moje žena potřebuje, abych jí pomohl s nábytkem a stěhováním a taháním
věcí.“
„Nemáme dostatek pracovníků“, odpověděl šéf. „Nemohu Vám dát den volna.“
„Děkuji, šéfe,“ říká zaměstnanec, „věděl jsem, že je na Vás spoleh!“

Slovníček pojmů

Home – domov
Wife – manželka
Furniture – nábytek
Day off – den volna

To spend – Employee – zaměstnanec
Supervisor – nadřízený, též dozor
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Chata na Lovoši oslavila 90. výročí
V sobotu 17. září 2016 si Klub českých turistů Lovosice připomněl v turistické chatě na vrcholu Lovoše 90. výročí
jejího slavnostního otevření. Vzpomínkový akt byl laděn komorně pro členy
Klubu, pozvání obdrželi též představitelé okolních obcí. Organizátoři si netroufli zopakovat atmosféru tehdejšího slavnostního dne a konec konců ani vytrvalý
déšť by jim to nedovolil. Soudobý tisk ji
tenkrát popsal takto: „Dobře školený dechový kvartet zdravil nádhernými lidovými melodiemi vzhůru mířící poutníky.
Během krátké doby oživil celou horu
chór namíchaný z mládí i stáří, z radosti
a účasti. V malé chatě přirozeně nebylo
dostatek místa pro poutníky, kterým pot
stékal po tváři, a tak se většina z nich
slunila venku.“
Pořadatelům udělala velkou radost
přítomnost pozvaných hostů, staros-

ty Lovosic Ing. Diana Ph.D., Malých
Žernosek Ing. Lišky a Velemína p. Křivánka, za Lesy ČR Ing. Tendlera a také
pátera Mgr. Depa, kteří i přes nepřízeň
počasí vážili namáhavý výstup.
V úvodním slovu setkání přivítal
místopředseda Klubu PharmDr. Stáně hosty a necelou třicítku skalních
turistů. Shrnul historii chaty, zmínil
i úsilí a hlavní aktéry obnovy chaty.
Na závěr svého příspěvku předeslal
hlavní kroky, které pro modernizaci
chaty Klub čekají. Každý přítomný
měl příležitost na panelu obdivovat
dobové fotografie a také obdržel brožurku o historii chaty.
Zajímavé bylo vzpomínání přímých
účastníků rekonstrukce chaty v 80. letech. Jejich vzpomínky oživil film,
kterým nadšení budovatelů zachytil
p. Baumruk. I současná generace se

mohla pochlubit záznamem z obnovy, byť ne přímo chaty. Kompozice
videa a fotografií z ruky Ing. Vodičky
jr. připomněla obnovu laviček na cestě z Lovosic. I druhá kompozice se
věnovala obnově cesty – budování
schodů. Nevšední pohledy z Lovoše pak nabídly jednodenní sekvence
snímků vrcholové webové kamery.
Ve druhé polovině setkání se diskutovalo nejen o chatě a o bohatých
zážitcích z turistických aktivit, ale
i o nevyužitých turistických možnostech Českého středohoří. V pozdním
odpoledni se nad účastníky slitovalo
počasí a sestup již nebyl provázen
deštěm. Věříme, že všichni účastníci
si ze vzpomínkového aktu odnášeli
zajímavé informace a také příjemné
pocity ze setkání se stejně naladěnými lidmi.
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VÝROČÍ V říjnu
Své životní jubileum oslaví:
Pavel Rakovický
operátor, Energetika
Pavel Červinka
operátor, KD
Jiří Borkovec
zámečník, GSH

Všem našim spolupracovníkům
přejeme pevné zdraví a hodně
úspěchů.

V září nastoupili:

Pracovní výročí oslaví:

5 let zaměstnání v podniku:
Vladimír Nešněra
operátor, GSH
Jan Rusó
vedoucí, OBOZP
Jakub Záruba
operátor, Energetika
Michal Procházka
operátor, LH
Tomáš Chundelák
operátor ČOV a PP, PREOL
10 let zaměstnání v podniku:
Richard Janoušek
operátor, DASA
Václav Štícha
dispečer, Dispečink
Petra Pařízková
obchodní referent, GSH
15 let zaměstnání v podniku:
Petr Šuler
prodejce, OPM
Ing. Zdeněk Šoral
vedoucí výroby, OVH
Tomáš Vajdl
operátor, KD

Lovoš.

Foto Eva Živná

R e c epty / E va Ž ivn á

PSALO SE PŘED 30 LETY

Grilované tousty
s kuřecí šunkou
a sýrem feta

František Stáně přivítal hosty i skalní turisty.

Foto: Miloš Vodička

Vladimír Kočí
mechanik MaR, PREOL

20 let zaměstnání v podniku:
Milan Holeček
hasič, HZS
Jaroslav Svoboda
operátor, DASA
35 let zaměstnání v podniku:
Mirek Hanuš
mechanik, Údržba

Martina Horáčková
operátor, KMC
Bc. Petra Peřinová
mzdová účetní, Správní úsek
Jan Brožek
operátor, DASA
Martin Faltus
mechanik, údržba Elektro
Lukáš Kotrba
mechanik loko a motor, OŽD - údržba
Michal Hrubý
absolvent, Údržba MaR
Norbert Sallaba
operátor, LAV
Jan Palán
operátor, LAV
Milan Klier
operátor, Mlýnice
Miroslav Bartoš
operátor, LV
Ing. Zuzana Kuncová
absolvent, OVH
Tomáš Mikula
operátor, PREOL
Jindřich Pém
operátor, PREOL
Vít Kalousek
operátor, PREOL
Jan Scherbaum
operátor , PREOL
Jana Triebová
operátor, PREOL FOOD
Přejeme mnoho úspěchů
v novém zaměstnání!

KULTURNÍ STŘEDISKO „LOVOŠ“ LOVOSICE
Pátek 21. 10., 19:00 hodin

8 plátků toustového cereálního
chleba
4 silnější plátky Originál české
šunky 90 % masa
(Vodňanské kuře)
100 g sýra Feta
hrst bazalky
0,5 dl mléka
1 vejce
tymián
sůl a pepř
salát rukola a olivový olej na ozdobu

MICHAL HORÁČEK NA CESTĚ 2016 aneb HAPKA ŽIJE!
KS Lovoš zve do Krušnohorského divadla Teplice na Koncertní projekt Michala Horáčka o Petru Hapkovi. Můžete těšit i na Ondřeje Rumla, Lenku Novou a Františka Segrada. Pořádá KS Lovoš. Odjezd od Olejny v 17:30 hod.,
cena s dopravou 450,- Kč
Neděle 23. 10., 9:30 – 12:00 hodin
OBEZITA U DĚTÍ
Přednáší MUDr. Zdeněk Škola ml., rezervace: sarka.pravdova@rcmozaika.cz
Pořádá Rodinné centrum Mozaika z.s. Vstupné 30,- Kč

Polovinu toustů potřeme bylinkovým máslem, poklademe lístky bazalky, kuřecí šunkou a sýrem feta.
Přikryjeme zbylými tousty a upevníme párátky.
V misce rozšleháme vejce spolu
s mlékem, solí, pepřem a tymiánem.
Tousty potřeme připravenou směsí
a opékáme po obou stranách na grilovací pánvi dozlatova. Zdobíme rukolou s olivovým olejem.
Zdroj: Vodňanská drůbež

Neděle 23. 10. od 10:00 hodin
SVÁŤOVO LOUTKOVÉ DIVIDLO	
Pohádka „Kašpárek a Baba Jaga“. Sál KS Lovoš, vstupné 20,- Kč
26. – 27. 10. 2016
PŘÍMĚSTSKÝ PODZIMNÍ TÁBOR
Podzimní prázdniny. Pořádá DDM Elko Lovosice.
Úterý 1. 11. od 15:00 hodin
SWINGOVÁ KAVÁRNA
Reprodukované hudba k poslechu a tanci. Sál KS Lovoš, vstup volný.
Změna programu vyhrazena.

Eva Živná

LOVOCHEMIK, podnikový měsíčník, vydává akciová společnost Lovochemie pro interní potřebu zaměstnanců podniku. Výtisk zdarma.
Šéfredaktor: Libuše Tomanová.
Redakční rada: Miroslava Gurellová, Karel Hendrych, Lenka Hozáková, Luděk Jambor, Dagmar Kubáčová, 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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VZO OS ECHO/VĚRA HOZÁKOVÁ

SETKÁNÍ S DŮCHODCI
Středa 5. 10. 2016 byla dnem, kdy se naši bývalí zaměstnanci opět v hojném počtu dostavili na
tradiční „Setkání důchodců“. Již třetím rokem se účastní i bývalí zaměstnanci PREOL. Toto setkání je vždy velmi přátelské a někdy až dojemné. Senioři se sejdou, zavzpomínají si na pracovní
léta strávená jak ještě v Secheze, tak i nyní v Lovochemii.
Během roku pořádáme i další kulturní nebo poznávací akce, o které je ze strany členů klubu
velký zájem. Naši důchodci si velice moc považují, že mají možnost se těchto aktivit zúčastňovat
a po každé akci vyřizují poděkování vedení společnosti za umožnění pořádání těchto akcí.
Pozvaní, kteří se setkání nemohou zúčastnit většinou ze zdravotních důvodů, vyřizují své pozdravy alespoň prostřednictvím organizátorů. Tentokráte jsme pozdravilili touto cestou všechny přítomné od pana Fádlera, paní Ing. Prášilové a mnoha dalších, kteří už na setkání jen vzpomínají. Přesto je těší, že jsme na ně nezapomněli. Vždyť co je nejdůležitější v této uspěchané
době, než na chvíli se zastavit, popovídat, zavzpomínat a potěšit se milou vzpomínkou. Letošní
setkání dopadlo opět ke spokojenosti všech zúčastněných.
Chceme tímto poděkovat vedení akciové společnosti. Dále pak za přivítání a pár vřelých
slov od ředitele správního úseku Mgr. Michala Kurky a finanční ředitelky PREOLu Ing. Jitky
Nezbedové. Děkujeme všem, kteří ke zdaru této akce přispívají, jak předsedům úsekových
odborových rad, tak i ochotným zaměstnancům. A nesmíme zapomenout na externisty: firma
Hrachovec zajistila chutnou večeři, paní Nováková již tradičně vykouzlila krásnou květinovou
výzdobu a hudební skupina pana Fröhlicha svou produkcí provázela celým odpolednem.
Každý z nás se těší na příjemné zážitky a myslíme si, že toto setkání to naplňuje. Přejeme
všem, aby se za rok zase sešli, rádi vše opět zorganizujeme.
Foto: Eva Živná

Přátelské setkání

Opravdu přátelské setkání zažilo 10 našich odborářů, kteří na pozvání Odborového výboru
ZO ECHOZ při Duslo a.s. odjeli 12. 9. 2016 ve večerních hodinách vlakem směr Šaľa. Po dlouhé
noční cestě nás uvítala předsedkyně paní Csanyiová.
Po rychlém ubytování jsme byli pozváni ke krátkému posezení a diskuzi s personální ředitelkou JUDr. Silvií Kasasíkovou. Proběhla výměna zkušeností a plodná diskuze, kdy paní ředitelka
velice fundovaně odpovídala na naše dotazy. Příjemné povídání jsme ukončili a poté absolvovali
prohlídku podniku, kde nám byl prezentován velice podrobný současný stav podniku. Dotazy
nebraly konce, co vše naše odboráře zajímalo. Pozvání na oběd do závodní jídelny bylo také
inspirativní.
Večer strávili všichni v přátelském duchu se členy odborů. Plni očekávání jsme se těšili na
druhý den, kdy jsme byli pozváni na tradiční akci zaměstnanců Dusla - „Vaření guláše,“ kam
nás přišel srdečně pozdravit generální ředitel Ing. Bláha. Pro mnohé naše členy toto setkání bylo
poctou.
Setkání se vydařilo, měli jsme možnost pohovořit i vyslechnout hosta firemní akce profesionálního kuchaře p. Ignačáka, který prostřednictvím našich kolegů poslal pozdrav všem zaměstnancům Lovochemie. Myslíme, že takových příjemných setkání by se mělo organizovat víc. Za
krásně zorganizované a prožité dny byl námi zaslán děkovný dopis jak odborové organizaci, tak
vedení podniku.
Foto: archiv odborů

LOVOCHEMIK

