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Lovochemie
MARTIN KREJZA, LaN
Druhý ročník se opět vydařil.
Zázemí a organizace závodu na jedničku.
Běželo se mi velmi dobře, trať je
pohodová rovinka. ☺
Drobná výtka – na trati se na některých úsecích pohybovali chodci
a docela překáželi.
PETRA ZIEGLEROVÁ, PRO
Běželo se mi o trochu lépe, než
loni, možná proto, že už jsem tentokrát věděla, do čeho jdu a jaká dřina
mě čeká. Jediné, co mi nevyhovovalo, bylo počasí, protože bylo opravdu
horko, ale s tím se samozřejmě nedá
nic dělat. Celkově se akce myslím vydařila, byl to moc příjemně strávený
den. ☺
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Foto: Václav Havlík

Výstavba Univerzální Granulační Linky (UGL)
léto 2016

V sobotu jsi se zúčastnil/a 2. ročníku
AGROFERT Run, jak bys akci hodnotil/a
a jak se Ti běžela Desítka okolo komína?

Zajímavé
koníčky

Vážení čtenáři, po delším období se
opět setkáváte se stavbou Univerzální
Granulační Linky. Jak vidíte na přiložených fotografiích, stavba ani v parném
létě nebyla přerušena, ocelové konstrukce výroben UGL a DA (dusičnanu amonného) dospěly do téměř konečné podoby,
na obrázku je vidět i budoucí administrativní část. „Samozřejmě jde o nosnou
konstrukci včetně podlah prvních tří
podlaží, horní patra jsou zatím rozestavěná. Ale i to se brzy změní, v areálu
máme uskladněno velké množství aparátů a do konce září by prakticky i všechny zbývající měly být v Lovochemii.
MAKS-D čeká náročné období všechny
aparáty usadit na pozice a zahájit montáže potrubí,“ řekl Ing. Petr Stuchlý.
Ačkoli pokrok výstavby je znatelný,
zajímalo nás, zda stavba pokračuje dle
harmonogramu. Odpověděl nám Ing.
Pacholík: „V zásadě ano. Samozřejmě
evidujeme spoustu odchylek od plánovaného průběhu dílčích činností, ale
zásadní skluz, který by ovlivňoval konečný termín realizace neevidujeme.
Tedy s jednou výjimkou, tou je hala zrání superfosfátu. Zde musí stavební práce
probíhat souběžně s provozem skladu

a expedice. Bohužel však docházelo k
častému přerušování prací z důvodu nevyhovujícího pracovního prostředí, vyskytovalo se zde větší množství prachu,
které spolu se stopovým množstvím
čpavku způsobilo podráždění kůže pracovníků. Proto jsme přikročili k úpravě
pracovních režimů jak stavby, tak expedic a práce již pokračují plynule. Skluz
je ale tři týdny a nebude v silách dodavatele jej eliminovat.“ Co to v důsledku znamená, doplnil opět Petr Stuchlý:
„Dojde k mírnému zpoždění instalace
expedičního zařízení v jedné části skladu. Naštěstí celý proces je navržen modulárně, takže ani tento posun neovlivní
plánovaný nájezd výroby, jen bude mírně náročnější koordinace toku produktu
do a ze skladu.“
Avšak aby to nevypadalo na letní idylku. Stavba je nyní za polovinou plánované doby výstavby, a to nejkritičtější nás
ještě čeká. Klíčové stroje jsou skutečně
zajištěny a mnohdy již dodány, přesto
existuje několik dodavatelů, kteří jsou ve
skluzu a zpoždění dodávek oznamují na
poslední chvíli. I proto se specialisté profesí poslední dobou nezastaví, služební
cesty jsou nezbytné nejen pro kontrolu
zařízení jako takového, ale i pro zvýšení
aktivity výroby. Zařízení se sice vyrábí
především v České a Slovenské repub-

lice, ale výjimkou nejsou ani jednání v
Rakousku, Itálii, Německu a Francii.
„Myslím, že si všichni oddychneme, až
budeme mít materiál a stroje na stavbě.
Někteří kolegové tráví poslední měsíc
na cestách víc času než v Lovosicích,
pro průběh výstavby je to nutnost a pro
rodiny zátěž. Věřím, že to všichni zvládnou!“ doplnil Ing. Havlík a dodal: „V
srpnu byly zahájeny montáže elektro a
MaR, pomalu se rozebíhá instalace aparátů a potrubí. Stavbu čeká příliv dalších
až 200 pracovníků v začátku září a očekáváme až 500 lidí na stavbě souběžně.
To již dává určitou záruku, že stavbu
dodavatel stihne včas. Na našich dozorech je, aby pohlídali i kvalitu díla. Zatím
musím konstatovat, že jsme spokojeni.“
Závěrem dodáme, že stavba není
pouze lokalizována na plochu budoucí
výrobny UGL, ale probíhá zároveň na
dalších místech areálu – např. hale zrání (obj. 473), parabolickém skladu (obj.
381), kruhových skladech (obj. 480 a
481), expedici hnojiv (obj. 473), rozvodně superfosfátu (obj. 373), potrubních
mostech C01, C02, E01, E02, J01, K01,
K02. Když k tomu připočtete plochy zařízení staveniště, předmontáží a skladů
materiálu, tak je prakticky celá východní
část areálu Lovochemie jedním velkým
staveništěm.

Zuzana BERKOVÁ, OPM
Akci hodnotím jako moc povedenou, zajímavá trasa závodu, dobrá
organizace, pěkné počasí. Už teď se
těším na příští rok. ☺
Jiří Hejda, IT
Hlavní závod, kterého jsem se
účastnil, byl organizačně zvládnut
velmi dobře. Stejně tak jako doprovodný program s rodinným během.
I přes mé tréninkové manko, kdy se
mi letos povedlo vyběhnout asi jenom
třikrát, mě na trati nepotkala žádná
větší krize a podařilo se mi splnit můj
cíl, doběhnout pod 50 min.
ANDREA SIKOROVÁ, PREOL
Trasa byla zajištěna dobře, nikde
jsem nezabloudila. ☺ Uvítala bych
dřívější hodinu startu, max. v 11 h.
Tak by se dalo snížit i riziko příliš
teplého počasí na běh, což se tentokrát stalo. Polední sluníčko dokáže
při výkonu z těla "pěkně" vytáhnout
energii. Atmosféra byla skvělá, účast
hojná. Běhání získává na popularitě,
což je dobře.
Martin WEISS, Bluechem
Běhu jsem se zúčastnil již podruhé,
tentokrát ale bez kolegů - spolupracovníků, kteří závod nakonec vzdali.
I já se startem váhal do poslední chvíle, neboť se nám se ženou týden před
akcí narodil syn a na trénink tak nebyl čas. Navzdory mému výslednému
času jsme si událost nakonec ale užili
už všichni tři pohromadě.

Celkový pohled na staveniště.

Zásobníkové pole.

Nový most E11.

Práce na sušícím bubnu.

AK TUALIT Y
ä Dne 5. 10. 2016 od 14:00 hod.
se uskuteční tradiční „Setkání s důchodci“ v sále závodní jídelny.
ä V srpnu proběhl audit za účetní
období k 30. 6. 2016 dle IFRS (Mezinárodní účetní standardy).
ä Od září probíhá tvorba podnikatelského plánu roku 2017, tzn.
objemy výrob, objemy prodejů,
prodejní ceny hotových výrobků,
kalkulace výrobků, plán režijních
nákladů atp. Odsouhlasení plánovaného výsledku hospodaření
pro následující rok bude uzavřeno
ke konci roku 2016.
ä 2. 9. 2016 byl uveden do provozu
nový třídič výrobků na expedici LV.
ä Ve dnech 24.10. - 4.11.2016
proběhne ve firmě předaudit účetní
závěrky k 30. 9. 2016, který provede společnost Ernst & Young Audit, s.r.o.
Finální audit za rok 2016 proběhne
ve dnech 6. - 17. 2. 2017.
ä Ve dnech 22. a 23.8. firma Bureau
Veritas úspěšně provedla v PREOL
recertifikační audit ISCC (udržitelnost biopaliv).
ä V srpnu se laboratoř PREOL
zúčastnila kruhových testů, v rámci kterých bylo provedeno 44 laboratorních analýz, jejichž výsledky
opět potvrdily vysokou kvalitativní
úroveň laboratoře.
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Zarážka PREOL 2016
Od uvedení výrobny PREOL
v roce 2009 do provozu byla historicky nejrozsáhlejší celozávodní
odstávka odstartována 20. 6. 2016.
Odstávka trvala nepřetržitě až do
8. 7. 2016. Během odstávky bylo provedeno mnoho generálních až středních oprav na vybraných zařízeních
na všech provozech, včetně skladového hospodářství.
Na provoze 01 – lisovně se provádí každoročně větší množství prací
oproti provozu 02 – FAME. Není to
z důvodu toho, že by o provozy bylo

rozdílně pečováno, ale na provoze 01
je sypký materiál dopravován pomocí
dopravníků, elevátoru a redlerů, které
si žádají větší péči a jejich opotřebení
je rychlejší, na rozdíl od dopravy kapalných medií na provoze 02.
V celozávodní odstávce byla na
provoze 01 – lisovně provedena oprava velkého množství zařízení, kde
všechny dopravované frakce řepkového semínka působí na instalované
zařízení velmi abrazivně. Byla provedena kontrola a oprava převážně
dopravníků, elevátorů a redlerů.

Původní podlaha v místnosti neutralizace.

Za zmínku stojí uvést i to, že
v rámci této odstávky probíhaly dvě
zásadní a limitující velké opravy,
tj. komplexní oprava kondicionéru
vloček a oprava podlahy přízemí
v místnosti neutralizace. Komplexní oprava kondicionéru vloček
spočívala ve výměně hlavního ozubeného kola věnce, s tím spojených
úprav základů a dodávce nových
kladek.
Oprava podlahy přízemí v místnosti neutralizace byla rovněž velmi
důležitá. Původní podlaha byla po

8 letech náročného provozu v nevyhovujícím technickém stavu,
jelikož betonová stěrka byla značně poškozená a degradovaná. Celá
stávající poškozená podlaha, včetně odtokového kanálku a záchytné
jímky, byla odstraněna a na nový
povrch byla nanesena odolná protichemická izolace zakončená čedičovou dlažbou.
Na fotografii je vidět markantní
rozdíl ve stavu podlahy před opravou
a po opravě.
Veškeré plánované akce byly dokončeny a předány v termínu a i celá
odstávka proběhla podle plánovaného
harmonogramu. Na letošní odstávce se podíleli všichni zaměstnanci
PREOL a taktéž cca 80 pracovníků ze
šesti externích společností.

Podlaha v místnosti neutralizace po opravě.
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NOVINKY V SORTIMENTU LISTOVÝCH HNOJIV V LOVOCHEMII
Lovo CaN T

Listové hnojivo Lovo CaN se stalo
jedním z nejprodávanějších a nejoblíbenějších na našem trhu. Rychlá účinnost obsaženého dusíku a vápníku zaujala zemědělskou praxi. Toto hnojivo
lze použít nejen pro mimokořenovou
výživu ale i jako klasické kapalné hnojivo. Jeho hlavní předností je schopnost rychlého řešení deficitu dusíku
a vápníku, podpora slabých, pozdě
setých a z různých příčin zaostávajících porostů ozimů i jařin. Působením
Lovo CaN je aktivizován metabolismus a příjem živin v kritických fázích
vývoje. Rychle dostupný vápník pomáhá do jisté míry nahradit nedostatek
jeho přístupných forem v půdě, který
je způsoben omezeným vápněním.
Po velmi dobrých zkušenostech
s použitím hnojiva Lovo CaN vznikla, díky rekonstrukci výrobních kapacit, možnost reagovat na připomínky
z praxe a zvýšit obsah dusíku z původních 7 % na 13 %. Tímto způsobem vznikl nový inovovaný výrobek
Lovo CaN T (Turbo). Původní obsah
dusíku, tvořený nitrátovou formou,
byl doplněn močovinovou formou,
která je v případě mimokořenové
výživy pro rostliny ještě přijatelnější
než nitrátová forma. Nitrátová forma dusíku sice tvoří podstatnou část
tohoto prvku přijímaného rostlinou,
ale většina této absorpce se uskutečňuje kořeny. Amidická molekula je
vzhledem ke své elektrické neutralitě
a malé velikosti lépe přijímána prostřednictvím listového povrchu. Vyvážená kombinace nitrátového a močovinového dusíku umožňuje využít
jak schopnosti rostliny uskladnit nitráty do zásoby ve vakuolách a podle
potřeby je uvolňovat, tak schopnosti
amidické formy urychleně, a pro rostlinu energeticky úsporně, se zabudovat do bílkovinných struktur buněk.
Významnou výhodou Lovo CaN
i Lovo CaN T (Turbo) je minimální
fytotoxicita. Aplikace na list je proto
velmi účinná v obdobích, kdy dusík

není přítomen v půdním roztoku ať
již z důvodu sucha, jeho proplavení
do spodních vrstev půdy, případně
pokud není kořenová soustava rostlin
dostatečně vyvinutá nebo dokonce poškozená různými vlivy (např. škůdci
nebo utužením půdy). Výhodou Lovo
CaN T (Turbo) je, že zvýšením obsahu dusíku nedošlo ke snížení obsahu
vápníku. Vápník je v rostlinách méně
pohyblivý a tím je jeho reutilizace
omezena. Pokud v půdě není dostatek
vápníku je vhodné postřik nejméně
jednou opakovat, aby byla rostoucí pletiva dobře zásobena zejména
v obdobích, kdy rostlina intenzivně
roste. V tomto období dochází při
velkém nedostatku k viditelnému lámání stonku a odumírání vegetačních
vrcholů. První příznaky jsou však viditelné na kořenech. Dochází k celkovým poruchám ve výživě, které jsou
způsobeny snahou rostliny nahradit
chybějící vápník jinými kationty (K,
Na, Al), což vede ke snížení pevnosti
a stability buněčných stěn, ke změně
velikosti pórů mezi buňkami a změně
propustnosti membrán, snížení odolnosti proti stresovým vlivům. Následuje snížení výnosu, kvality produkce
a její skladovatelnosti.
Aplikace hnojiva Lovo CaN T (Turbo) byla provedena jak v rámci maloparcelkových, tak provozních pokusů. Velmi pozitivní zkušenosti jsme
získali při aplikaci přípravku v ozimé
řepce a obilovinách. Při nákladu kolem 1000 Kč/ha došlo ke zvýšení výnosu o 0,37 t/ha, což při ceně 4500
Kč/t (průměrná dlouhodobá cena) potravinářské pšenice odpovídá zvýšení
příjmu o 1500 Kč se zlepšenou kvalitou produkce.

LOVOHUMINE N

- novinka, která potvrdila svoji
kvalitu
V průběhu letošního roku došlo
k výraznému nárůstu další novinky,
hnojiva LOVOHUMINE N, jdoucí
ve stopách úspěšného BOROSANU

Humine, který se osvědčil v praxi
a uplatnil na náročném trhu boritých
přípravků. Jedná se o NPK hnojivo
s vysokým obsahem huminových látek. Co ale není tak obvyklé u obdobných konkurenčních výrobků je, že
LOVOHUMINE N obsahuje všechny
stopové prvky, tj. bor, zinek, mangan, měď, železo a molybden. Ty
výrazně zvyšují jeho účinnost a užitné vlastnosti. Všechny živiny jsou přítomny ve vodorozpustné, tudíž rychle
přijatelné, formě. Mikroprvky jsou
navíc komplexově vázány. Překvapením bude určitě vysoká koncentrace
makroživin. Obsah 12 % dusíku napovídá, že hnojivo je vhodnější do počátečních fází růstu, případně k ošetření porostů oslabených, pozdě setých
nebo pomalu se vyvíjejících. Tomu
odpovídá i zvolená amidická forma
dusíku, která je vzhledem k rychlosti
příjmu nejvhodnější. Vyvážený poměr
dalších makroživin, 4 % P2O5 a 6 %
K2O byl zvolen tak, aby vyhovoval
výživným potřebám plodin v tomto
období. Na základě podobného klíče
jsme zvolili i obsahy mikroprvků, kde
jsme diferencovali jejich obsah z pohledu potřebnosti katalyzovat konkrétní a specifické metabolické procesy
probíhající v rostlinách. Samostatnou
kapitolou jsou obsažené huminové
látky. V praxi jsme si vyzkoušeli, že
jejich přídavek dokáže ovlivnit účinnost mikroprvků, konkrétně boru.
Tyto zkušenosti jsme se rozhodli využít v kombinaci s dalšími živinami.
Obecně je známo, že huminové látky zvyšují propustnost rostlinných
membrán, což se projevilo zlepšeným
transportem živin v rostlinách. Současně spolu s mikroprvky huminové
látky katalyzují metabolické a chemické procesy v rostlinách. Praktickým důsledkem je zvyšování obsahu
cukru v pletivech a produktech. Důležitá je schopnost ovlivňování funkce
kořenů a příjmu živin z půdy. To se
projevuje zvýšením klíčících schopností semen, zakořeňováním rostli-

ny, které vede přeneseně až k vyšší
odolnosti vůči suchu. První výrobky
této řady doplní v příštím roce LOVOHUMINE P a LOVOHUMINE K.
Řadu LOVOHUMINE již v letošním
roce rozšířil přípravek LOVOHUMINE NP+Zn. Podle analýzy mladých
rostlin ošetřených kombinací dusíku,
fosforu a zinku dochází k lepšímu rozvoji kořenové soustavy, rostliny v porostu jsou vyrovnanější a zvyšuje se
jejich hmotnost. To vše má pozitivní
vliv jak na regeneraci ozimých plodin
na jaře, tak na vývoj jařin. Zejména
v obdobích, kdy jsou porosty stresovány suchem, nadměrnými srážkami,
chladem a dalšími nepříznivými vlivy,
se ošetření velmi osvědčilo.

dne 15. 7. 2016
proběhla
v Lovochemii
ochutnávka
výrobků PENAM.
Foto: Eva Živná
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VÍTE, ŽE…
... pásmo na měření vzdálenosti
používáme již přes 150 let?
Pásmo na měření vzdálenosti bylo poprvé vyrobeno firmou
Justus Roe & Sons z New Yorku
v roce 1865, jako dlouhý ocelový
pásek s vyznačenou vzdáleností
navinutý na kovový kolík. V roce
1868 si pak americký vynálezce
J. Alvin Fellows v New Havenu
v Connecticutu nechal patentovat
pásmo podobné tomu, jaké používáme dnes, kdy je po měření možné ocelový pásek vtáhnout zpět
do krabičky. Větší rozšířenost tohoto měřítka začala počátkem 20.
století. Dnešní pásma často dokážou stanovit i vzdálenost vzdálených objektů pomocí ultrazvukové, nebo laserové technologie.
... společnost Tesla chce prorazit
v oblasti nákladní dopravy?
Vizionář Elon Musk, zakladatel a ředitel společnosti Tesla, nedávno prozradil, že by se
po úspěchu s osobními elektromobily chtěl věnovat elektrickým
nákladním autům a prostředkům
veřejné dopravy a postupně se
prosadit ve všech hlavních typech
pozemní dopravy. Třeba se i u nás
již brzy dočkáme elektrického autobusu, který navíc není potřeba
téměř vůbec řídit.
... výherní automat pochází
z 19. století?
Především v 90. letech minulého
století se u nás rozmohly výherní
automaty a neexistovala snad restaurace nižší cenové kategorie,
kde by se tento stroj s lákavou hrou
o nezanedbatelné finanční částky
nevyskytoval. Díky současné regulaci automaty ubývají, což ale
není na škodu. Věděli jste ale, že
první mechanický automat s třemi
rotačními kotouči s obrázkovými
symboly byl vyroben již v roce
1895? Tenkrát se jednalo o čistě
mechanický stroj. Dnešní moderní automaty jsou, ač se to na první pohled nemusí zdát, nadupány
elektronikou a řadou vychytávek
pro zabránění možnosti ovlivnění
stroje vnějším zásahem.
(Zdroj: www.21stoleti.cz)
DANIEL ZELENKA
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Popálení horkou kapalinou
Vzhledem k posledním událostem v areálu bych
vás chtěl tímto
článkem informovat, jak se chovat
v případě, když
dojde k popálení
horkou kapalinou.
Úraz popálením
je vždy velmi bolestivá a co se týká léčby také dlouhodobá záležitost. Důležité je
vždy používat předepsané OOPP dle požadavků pracoviště. Bohužel vždy musí
dojít k mimořádné události, abychom si
uvědomili, jaké důsledky může mít nepoužívání OOPP, tak jak je vyžadováno. Dva
případy z poslední doby ukazují, jak velký
rozdíl poškození těla může nastat, když se
OOPP použije a když ne. Následky v procentech popálenin jsou 15 % vs. 40 %,
sami zvažte, vhodnost používání OOPP.
Několik rad pro případ, že dojde k popálení horkou kapalinou:
Správně poskytnutá první pomoc může
postiženému zmírnit hloubku popálení,
délku jeho rekonvalescence a také míru
trvalých následků. A hlavně - může zachránit život.
1. Přerušte kontakt se zdrojem popálení.
Hořící oděv co nejrychleji uhaste.
2. Ze zasažených částí těla sundejte oblečení, přiškvařenou látku nestrhávejte.
3. Okamžitě začněte postižené místo chladit (tekoucí vodou z kohoutku, ponořením do vody nebo pomocí obkladů).
K chlazení nepoužívejte přímý kontakt
s mraženými potravinami, ledem či sněhem (popálenina se může ještě zhoršit).
4. Chlaďte co nejdéle (desítky minut, případně do příjezdu záchranné služby)
- chlazením zabráníte prohlubování
popálenin a ulevíte od bolesti.
5. Popálené plochy chlaďte pouze do celkového rozsahu 5 % tělesného povrchu (odpovídá velikosti 5 dlaní popáleného). V případě ochlazování větší
plochy hrozí podchlazení organismu.
6. Sundejte prstýnky, řetízky a náramky,
které mohou po rozvoji otoku působit
jako škrtidlo.

7. Na popálenou plochu nedávejte žádné
zásypy, masti ani krémy. Puchýře nepropichujte ani neodstraňujte.
8. Volejte záchrannou službu (155, 2403).
Nesnažte se čerstvě popáleného dopravit do nemocnice sami - díky prožitému šoku a strachu o blízkého můžete
za volantem zbytečně riskovat. Navíc
se nebudete během řízení moct věnovat ochlazování popálené tkáně, což je
v této poúrazové fázi důležité.
9. Nezávažné povrchové popáleniny,
které nevyžadují lékařský zásah,
chlaďte co nejdéle (alespoň 20 minut). Poté použijte speciální náplast
nebo chladící gel na popáleniny - zamezí infekci a bude ránu zvlhčovat.
Čerstvě popálenou tkáň ničím nemažte, s promazáváním začněte až
po zhojení rány.

Popálenina II A stupeň.

Popálenina III. stupeň.
Faktory určující hloubku popáleniny:
Při vzniku popáleniny nehraje roli jen
to, jakou teplotou se člověk popálí, ale
i po jakou dobu tato teplota na tělo působí.
Je tedy možné se popálit i relativně nízkou teplotou, pokud působí po dostatečně
dlouhou dobu. Pro představu o teplotách
a časech, které stačí pro vytvoření HLU-

BOKÉ popáleniny, se podívejte na následující tabulku:
teplota tekutiny

čas

70 stupňů

2 sekundy

53 stupňů

1 minuta

49 stupňů

10 minut

Popáleniny 1. stupně
(zarudnutí – erytém)
• postižena pouze epidermis;
• zarudnutí, otok; netvoří se puchýře;
• zvýšená citlivost a bolest (v důsledku
vyplavení vazoaktivních látek);
• změny jsou reverzibilní;
• k zahojení dochází spontánně po několika dnech;
• epidermální bariéra zůstává intaktní;
metabolická odpověď je minimální;
riziko infekce je minimální; nedochází k jizvení.
Popáleniny 2. stupně – povrchové
(IIa; puchýř – bula)
• poškození zahrnuje epidermis a povrchovou část dermis (papilární vrstvu);
• část kůže zůstává vitální a umožňuje
obnovu epitelu v oblasti rány;
• tvoří se tenkostěnné puchýře vyplněné tekutinou (únikem plazmy z kapilár na rozhraní dermis a epidermis);
• růžové, vlhké, jemné;
• velmi citlivé na dotyk;
• spontánní hojení během 2–3 týdnů;
• k reepitelizaci dochází obvykle během 7–10 dnů po úraze, a to vyrůstáním „pupenů‟ epitelu z vitálních
pilosebaceózních jednotek a potních
žláz z papilární a retikulární části
dermis;
• obvykle se zhojí bez jizvení.
Popáleniny 2. stupně – hluboké (IIb)
• poškození zasahuje až do hluboké
(retikulární) vrstvy dermis;
• kůže je červená a bělavá, kapilární
plnění je zpomalené;
• puchýře jsou tlustostěnné;
• může být zhoršené rozlišování 2 bodů, ale je zachována citlivost na tlak
a bolest;
• může dojít ke spontánní epitelizaci
z vitálních částí v nejhlubších vrstvách kůže;
• k zahojení dochází obvykle během
3 – 6 týdnů;

Pracovní úrazy 06-08/2016
Sledované kritérium

Pracovní úrazy LTI3+

Stručný popis událostí

Datum

2

22. 8. 2016
7. 7. 2016

Pracovní úrazy MTC

2

23. 7. 2016

28. 6. 2016
Pracovní úrazy OST

3

18. 8. 2016
31. 8. 2016

Požáry

5. 7. 2016
Kontraktoři OST

5

20. 7. 2016
15. 8. 2016
24. 8. 2016

Vysvětlivky:

LCH – SÚ, při opravě vrapové hadice na expedici LAV došlo k utržení bicepsu levé horní
končetiny.
PREOL – FAME, při přípravě na přečerpávání
glycerinu došlo k popálení zad, krku a nohou.
LCH – ŽD, při rozvěšování vagonů došlo
k naražení zad.
PREOL – FAME, při chůzi ze schodů došlo
k špatnému našlápnutí a zvrtnutí kotníku levé
dolní končetiny.
LCH – ŽD, při sestupování z vagonu došlo
ke zvrtnutí pravé dolní končetiny - kotník.
PREOL – FAME, při otvírání víka nádrže došlo
k zablokování zad.
LCH – OŘJ, při chůzi po komunikaci došlo k zakopnutí s následným pádem, odřeniny dolních
i horních končetin a pravé části obličeje.

0
11. 6. 2016

LCH - INEX, spol. s r.o., při přecházení lávky došlo k zakopnutí s následkem pádu a zlomenině
prstů pravé horní končetiny.
PREOL – IT&T s. r. o., při práci s nářadím došlo
k řezné ráně na palci levé horní končetiny.
LCH – FORCORP GROUP spol. s r.o., při chůzi
po komunikaci došlo k pádu a pohmožděnině
pravé horní končetiny.
LCH - INEX, spol. s r.o., při chůzi po schodišti došlo k naražení ukazováčku levé horní končetiny.
PREOL - Kamenolom Žlutava, při přípravě
na přečerpávání glycerinu došlo k popálení zad,
krku a nohou.

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

• vyšší riziko hypertrofického jizvení;
• vhodné jsou antimikrobiální obklady
k prevenci infekce;
• v oblasti kloubů mohou vznikat kontraktury způsobující omezenou hybnost.
Popáleniny 3. stupně (nekróza)
• ireverzibilní poškození epidermis
i dermis v celé šíři;
• zničení kapilární sítě dermis;
• bílé či šedobílé zbarvení;
• bezbolestné;
• velmi malé plochy se mohou zhojit
kontrakcí okolní tkáně
• k zakrytí je obvykle zapotřebí kožní
štěp.
Popáleniny 4. stupně (zuhelnatění)
• poškození kůže a podkožní tkáně

včetně poškození svalových fascií,
svalů, kostí a dalších struktur;
• vyžadují rozsáhlý debridement
a kompletní rekonstrukci poškozených struktur.
Kdy volat záchrannou službu
• Pokud je popálenina hluboká, jsou
na ní rozsáhlé puchýře nebo pokud je
horní část kůže stržená či je pokožka
hladká, lesklá a jasně červená.
• Pokud je střed popáleného místa bílý.
• Pokud je popálené místo nebolestivé
nebo bolestivost není adekvátní rozsahu popálení.
Pokud si nejsme závažností popálení
jistí, lépe je záchrannou službu zavolat k nezávažnému zranění, než zranění podcenit.

OBEC ŽALHOSTICE

VELETRH IKR AGRÁR
V BÁBOLNĚ

Lovochemie, a.s každoročně přispívá na letní pobyty
dětí z okolních obcí. V letošním roce podpořila společně
se společenští PREOL, a.s. obec Žalhostice, která poprvé
pořádala pobyt v přírodě pro 14 dětí v penzionu Romance,
v srdci Českého Švýcarska. Děti měly zajištěno ubytování,
dopravu, stravu a výlety včetně vstupů. Nechyběly ani krásné ceny a diplomy za soutěže. Jako památku každý účastník
obdržel fotoknihu. Téma pobytu „Příroda nás baví“ děti velice zaujalo, protože se mohly přiučit, co roste a žije v českých lesích, jak si vyrobit léčivou bylinkovou mast a jiné
zajímavosti. Jsme rádi, že se letošní pobyt v přírodě vydařil.
Stanislava Hanková
starostka obce Žalhostice

Lovochemie se zúčastnila veletrhu Agricultural Days
v maďarské Bábolně, který se konal
31. 8. – 3. 9. 2016. Expozice Lovochemie byla součástí
společné výstavy s maďarským IKR Agrár.

Vstup do velkokapacitního stanu IKR Agrár byl vymezen
koridorem z Big bagů.

Demonstrativní ukázky mocností kořenových
soustav různých hospodářských plodin.

Počet
událostí
za měsíc

18. 6. 2016

Foto: Marek Kocánek

Společná expozice IKR Agrár a Lovochemie
na veletrhu v maďarské Bábolně.
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Velkou část veletrhu zaujímaly expozice mechanizační techniky.
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VZO OS ECHO/VĚRA HOZÁKOVÁ

12. ROČNÍK SPORTOVNÍCH ODBOROVÝCH HER ECHO
JE MINULOSTÍ
Tradičně, již podvanácté se konaly
sportovní odborové hry. V pátek 24. 6.
2016 přivítali všechny soutěžící organizátoři letošních her ZO OS ECHO
Kladno skupina ČEZ ve spolupráci se
Skupinou ČEZ a ZO OS ECHO Energetika Brno Plynárenská a společností
E.O.N Česká republika, s.r.o. ve sportovním centru Nymburk.
Zde bylo připraveno zázemí pro
měření sil v těchto, pro letošní rok vy-

hlášených, sportovních disciplínách:
malá kopaná, tenis, stolní tenis, bowling, kuželky, šachy, volejbal a nohejbal. Jako zpestření pro účastníky her
byl na páteční večer připraven závod
dračích lodí a hudební produkce DJ
Marka Hůly, který svými vystoupeními provázel sportovce po celou dobu
konání her.
Za odborovou organizaci Lovochemie
se her zúčastnilo 6 sportovců s dopro-

Dračí lodě.

T u r istika / Daniel Z elenka

Foto: VZO OS ECHO

Foto: Daniel Zelenka

Lanovkou na Komáří Hůrku

Tento nový turistický příspěvek nás měl
původně provést výšinami Krkonoš až na dominantní Sněžku, ale klimatické podmínky,
které panovaly během našeho víkendového
pobytu v Krkonoších, poněkud změnily naše
plány, takže jsme pro tentokrát s naším reportážním blokem naši nejvyšší horu nezdolali.
Máme pro vás ale výlet náhradní, na místo,
které ještě nedávno mohlo být se Sněžkou
spojováno. Tentokrát vyrazíme do Krušných
hor na Komáří Hůrku, kde se můžete svést lanovkou stejného systému, jaká ještě nedávno
vedla právě na Sněžku.
Po vydatné snídani vyrážíme autem směr
Ústí nad Labem, kde se napojíme na dálnici
do Německa, kterou ale cca po 4 kilometrech
opouštíme na exitu 74 a pokračujeme přes
Přestanov, kde odbočíme a zamíříme směr
Krupka. U kulturního domu v Krupce opět
odbočujeme doprava do ulice Dlouhá, abychom brzy mohli odbočit, tentokrát doleva,
do Nerudovy ulice, na jejímž konci najdeme
neplacené parkoviště místního hřbitova.
Pokud je zde volno, můžeme zaparkovat
a po turistické značce začneme Lipovou ulicí
stoupat k dolní stanici lanovky. Pokud by bylo
parkoviště obsazené, pokračujeme autem ulicí
Lipovou až k parkovišti za železničním přejezdem, které je ale placené, i když symbolicky. Na železničním přejezdu zavzpomínáme
na doby, kdy tudy projížděl vlak a doprava
k lanovce tak bývala mnohem jednodušší
a romantičtější. Rezavé kolejnice a vyšlapané
pěšiny ve vysoké trávě rostoucí v kolejišti bohužel napovídají, že se zde obnovení železničního provozu jen tak nedočkáme.

Přicházíme k dolní stanici lanovky, kde
v příjemném občerstvení můžeme strávit čas
do rozjezdu lanové dráhy. Technicky zaměření turisté si zatím prohlédnou vystavený mechanismus pro uchycení sedačky k tažnému
lanu. V letních měsících jezdí lanovka každou hodinu, vždy v půl, ale pokud je zájemců
více, jezdí prakticky nepřetržitě.

Uchycení sedaček lanovky k tažnému lanu.
V očích dnešních návštěvníků se může lanovka jevit, jako málo bytelná, ale věřte, že je
spolehlivá a bezpečná. Tato lanovka byla totiž
uvedena do provozu již v roce 1952, vyrobila ji Transporta Chrudim v licenci švýcarské
firmy Von Roll, stejně jako původní lanovku
na Sněžku. Vedle toho, že je dnes naší nejstarší provozuschopnou lanovkou a v roce 2013
byla prohlášena kulturní památkou, je také
naší nejdelší lanovou drahou. Její délka totiž
dosahuje úctyhodných 2348 m a převýšení,
které jízdou zdoláte, potom je celkem 480
metrů.
Kapacita lanovky je sice pouhých 226
osob za hodinu a má dnes již neobvyklý
pravostranný provoz, ale jízda na ní patří

Vrcholová restaurace s rozhlednou.

k nezapomenutelným zážitkům. Dvoumístné sedačky, otočené kolmo na směr jízdy
tak cestujícím umožňují nádherné výhledy
na okolní panoramata. A nemusíte se bát, že
by jízda na nejdelší naší lanovce byla příliš
dlouhá, při rychlosti 2,5 m/s (nastupuje se
na stojící sedačky, které se potom uchytí
k nosnému lanu), netrvá jízda déle, než příjemných 16 minut. Během jízdy vystřídáte
úseky s výrazným stoupáním, i pozvolnými
částmi, při cestě k vrcholu budete dokonce
v jednou úseku nadmořskou výšku mírně
ztrácet, budete se pohybovat pár metrů nad
zemí, že se až zdá, že se nohou můžete dotknout země a naopak také v místech velmi
vysoko, kde se jen stěží ubráníte závrati.
A až z lanovky na vrcholu vystoupíte, můžete se rozhlížet do všech světových stran,
Nás nejvíce zaujal výhled na lázeňské Teplice, ležící prakticky téměř pod horou. Škoda
jen, že zdejší rozhledna, která vrcholu Komáří Hůrky dominuje, není přístupná a její okna
pro rozhledy do kraje jsou dokonce zazděná.
Tím si ale nenecháme zkazit dojmy z dnešního výletu a po občerstvení se vydáváme zpět
pěšky, nebo opět lanovkou. My jsme zvolili
méně náročný sestup a jízdu lanovkou tak
vychutnali ještě jednou. Jen pozor na to, že
v úsecích s větším klesáním vám mohou zalehnout uši.
Po návratu k autu, můžeme zamířit po stejné trase zpět, kde můžeme den zakončit nákupem v některých z ústeckých nákupních center, případně se vrátit do Přestanova a odtud
vyrazit opačným směrem na Teplice a zbytek
dne strávit procházkou lázeňskými parky.

vodem. Vytvořili družstvo žen a mužů
pouze v jedné sportovní disciplíně,
a to v bowlingu.
Naši zástupci sice na medailové
příčky nedosáhli, oproti letům minulým, přesto jim patří velké poděkování za snahu o dobré umístění.
Hry skončily, již jsou minulostí
a nám zůstal do příštího roku úkol
zajistit alespoň několik nových
zájemců o sportovní reprezentaci
naší firmy. Myslíme, že každý kdo
se letošních her zúčastnil, bude
na celé sportovní klání vzpomínat
jen v dobrém.

Procvičte si s námi angličtinu
Barbora Zemanová
Joke for September

Vtip na září

Two factory workers are talking. The woman says, "I can make the boss give me
the day off." The man replies, "And how
would you do that?" The woman says,
"Just wait and see." Then she hangs upside down from the ceiling. The boss comes
in and says, "What are you doing?" The
woman replies, "I'm a light bulb." The
boss then says, "You've been working so
much that you've gone crazy. I think you
need to take the day off." The man starts
to follow her and the boss says, "Where
are you going?" The man says, "I'm going
home, too. I can't work in the dark."

Povídají si dva pracovníci továrny.
Žena říká: „Umím přimět šéfa, aby
mi dal den volna“. Muž odpoví:
„A jak bys to udělala?“ Žena říká:
„Počkej a uvidíš.“ Poté se pověsí
hlavou dolů ze stropu. Vejde šéf
a říká: „Co to děláte?“ Žena odpoví: „Jsem žárovka“. Šéf na to:
„Vy tak moc pracujete, že blázníte.
Myslím, že potřebujete den volna.“ Muž jí následuje a šéf na něho
říká: „Kam jdete vy?“ Muž odpoví: „Jdu také domů. Nemohu pracovat ve tmě.“

Slovníček pojmů

to hang – pověsit
upside down – vzhůru nohama
ceiling – strop
light bulb – žárovka

factory – továrna, fabrika
day off – den volna

Business etiketa / E va Ž ivn á
Cestujeme vlakem na služební cesty
Stále větší oblibu si získávají
vlaky, mají výhodu velké rychlosti,
mnohem větší spolehlivosti než dálnice, manažerům odpadají starosti
s parkováním. V dálkovém vlaku
jsou všichni společně odsouzeni
strávit několik hodin v těsném společenství s ostatními cestujícími.
Jakkoli máme nutkání zpříjemnit si
tento čas co nejvíc a udělat si maximální pohodlí, stále se ohlížíme
na ostatní, abychom kontrolovali,
jak se jim naše chování zamlouvá.
Předně, nikdy si nezouváme boty.
Muži to dělají (naštěstí) méně často
než ženy, ale nemůže si to dovolit
nikdo.
Zavazadla patří výhradně do
schránek nad hlavami cestujících.
Když přistoupí žena a začne odvážně zvedat kufr nad hlavu, aby
ho položila na horní polici, každý

muž v dohledu je povinen vstát
a pomoci jí.
Samostatnou kapitolou je chování v restauračním voze. Je lepší poobědvat tam než v kupé. A přestože
cesta trvá několik hodin a my už se
vracíme z jednání, neměli bychom
tu příšernou nudu zabíjet sérií panáků. Náš návrat do kupé by mohl
být poznamenán sníženou úrovní
sociálního chování; třeba bychom
zjistili, že dáma v kupé, jež nám
před návštěvou restauračního vozu
nepřipadala nijak zajímavá, je mimořádně atraktivní a my ji musíme
okouzlit stůj co stůj.
Při vystupování mají muži ještě
jednu povinnost: nemyslím co nejrychlejší opuštění vozu, ale pomoc
všem ženám, které začnou sundavat
svá zavazadla z polic nad hlavou.
Zdroj: Internet

Panorama s lanovkou.

Sport/IVAN GALIA

Letní sezona přinesla lovosickým atletkám 2 tituly z MČR!
Po úspěšném květnovém vystoupení
pokračovala atletická sezona dalšími závody, ve kterých se představila řada atletů
lovosického ASK. 4. června se na mítinku
Olympic Hopes v Uherském Hradišti výborně uvedly Kristýna Malířová a Michaela Červínová. První z nich vyhrála skok vysoký výkonem 176 cm, čímž splnila limit
pro ME dorostu v Gruzii, Míša byla v běhu
na 400 m druhá časem 58,74 s. Také ona si
splnila limit na ME, a to v běhu na 800 m
na Odložilově Memoriálu 6. června.

KP mladšího žactva a elévů proběhl
v Bílině 4. 6. 2016 za účasti početné
skupiny lovosických nadějí. Ty získaly celkem 4 medaile, tu nejcennější
Elen Pémová v běhu na 1500 m časem
5:47,34 min. Stříbro přidala Eva Pojslová v dálce výkonem 433 cm, bronzové
medaile pak štafeta děvčat na 4 x 60 m
časem 34,44 s ve složení Pojslová, Břečková, Fibichová a Adamcová, a v hodu
kriketovým míčkem elévek Štěpánka
Hojdarová za 27,60 m.

O týden později se konalo v Brně mezistátní čtyřutkání dorostu ČR – Maďarsko – Slovensko a Slovinsko, kde měla
lovosická atletika rovněž své zastoupení:
Malířová vyhrála výšku výkonem 171 cm,
Červínová byla na půlce druhá časem
2:12,18 min a obě přispěly k vítězství českého týmu.
V témže termínu se v Děčíně uskutečnilo 2. kolo KPD mužů a žen. Lovosičtí atleti
s pouhými 7 závodníky bojovali a obsadili
třetí místo ziskem 112,5 bodů; nejvíce se

dařilo Smělému, který vyhrál hod diskem
a byl druhý v hodu kladivem, Posel vyhrál
výšku a byl třetí na 200 m, druhá místa obsadili také Šimon Weniger a Jakub Kafka
v bězích na míli resp. 5 km a štafeta na
4 x 100 m, třetí skončil Martin Topš na
100 m a přidal i páté místo v dálce.
Třetím kolem pokračovala v Praze na stadionu Na Děkance druhá liga
mužů a žen. V neděli 12. 6. 2016 se tam
představilo v neúplném složení družstvo
lovosických atletek a i přes snahu skon-

čilo na předposledním 7. místě ziskem
86 bodů. Nejvíce se dařilo tradičně výškařkám, které obsadily 1., 2. a 4. místo v pořadí Malířová, Hellerová a Hieková výkony
171, 168 a 156 cm. Malířová byla druhá
v běhu na 100 m časem 12,70 s, Hellerová třetí v trojskoku za 10,61 m a třetí byla
i Heřmánková na 400 m překážek časem
70,11 s. Štafeta na 4 x 100 m byla čtvrtá
časem 51,79 s a pátá skončila na 400 m
Kirbsová v osobním rekordu 61,42 s.
Pokračování na straně 5
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Letní sezona přinesla lovosickým
atletkám 2 tituly z MČR!
Pokračování ze strany 4
Na MČR mužů a žen v Táboře se představila výškařka Malířová, a ač věkem dorostenka, mezi domácí elitou vybojovala
skvělé 5. místo výkonem 176 cm! O týden
později, 25. a 26. června, se lovosičtí atleti
zúčastnili republikového mistrovství juniorů a dorostu v Třinci; výsledkem jejich
snažení jsou 2 mistrovské tituly – v běhu
na 800 metrů dorostenek zvítězila Michaela Červínová časem 2:15,19 min a ve skoku vysokém po dramatickém závěru Kristýna Malířová výkonem 174 cm. Ve stejné
disciplině juniorek skončila Tereza Hellerová na nepopulárním 4. místě výkonem
167 cm. Bilanci doplnil dorostenec David
Koblischke v hodu diskem, když hodem
38,59 m skončil na 14. místě.

Dvě lovosické atletky, Kristýna
Malířová a Míša Červínová, se představily na 1. Mistrovství Evropy dorostu, konaném v polovině července
v gruzínském Tbilisi. Kvůli zdravotním problémům, které postihly
celou řadu účastníků, se jim závod
nevydařil; Malířová neprošla kvalifikací výškařek a Červínová k běhu
na 800 m ani nenastoupila.
Sezona pokračovala několika letními závody a pro družstvo žen vyvrcholila účastí ve 4. kole A skupiny
II. ligy v sobotu 20. srpna na Kladně.
Oslabený tým bez několika opor obsadil 5. místo ziskem 88 bodů a stejné
místo mu patří i v konečném pořadí.
Nejvíce se dařilo Tereze Hellerové,

Z aj í mav é kon í č ky / oto w e b e r

jezdím

v pekelném tempu
Rád bych vám představil svůj koníček, a to jízdu na horském kole, v mém
případě převážně z kopce dolů a v pekelném tempu ☺. Pokusím se vám také
představit litoměřický singltrek a co jízda na něm obnáší.
Jak ses ke sjezdu na kole dostal?
Tady to vezmu lehce ze široka, abych
vás patřičně uvedl do děje. ☺ Sport
a pohyb jsem dostal do vínku. Již v kočárku jsem pravidelně navštěvoval veslařský klub a o mém dalším působení
bylo rozhodnuto. A protože jsem v mládí okusil, zač je toho loket při výkonnostním sportu, tak jsem v „rozumnějším“ věku hledal vhodnou alternativu
pohybu na čerstvém vzduchu s trošku
lepším poměrem dřina/zábava. V interní
anketě s přehledem zvítězilo lyžování,
kde ke sportovní stránce a přírodě přibyl
ještě jeden podstatný aspekt, a to adrenalin! V letním období se ovšem v Českém středohoří alpské lyžování praktikuje celkem na houby. Naštěstí jsem
v našich končinách záhy zaregistroval
nový sport s podobným předpokladem
veliké zábavy, a to sjezd na horském
kole. Příkré svahy v okolí Litoměřic
k podobným radovánkám přímo vybízí.
Co vlastně znamená pojem singltrek
a kde vznikl?
Singltreky, jakožto čistě bikové stezky
se začaly budovat současně s příchodem
horských kol ve Spojených státech a postupně se rozšířily do celého světa. V Evropě je Mekkou singltrekového ježdění
Irsko a Wales, kde se inspirovali i první
Čeští stavitelé. Zmíním Singltrek pod
smrkem či legendární Rychlebské stezky.
Singltrek můžeme zjednodušeně definovat jako úzkou jednosměrnou přírodní
cestu v kopcovitém reliéfu s příjemným
sklonem, kde každý mírný výstup je odměněn co nejdelším sjezdem. Vhodné
jsou zejména lesní stezky, které byly navrhovány tak, aby se myslivec přespříliš
nezadýchal. Proto se příjemně vinou terénem, často mění směr či sklon a poskytuji toliko zábavy při jejich zdolávání.
A co příroda, netrpí? Je vůbec ježdění
po lesích a loukách legální?
Při dodržování základního kodexu terénního cyklisty, lidské slušnosti a zodpovědnosti není příroda jízdou na bicyklu nijak negativně poznamenaná. Tím
rozhodně nemyslím jízdu volným terénem v národním parku, ale využívání
minimálně frekventovaných již stojících
stezek a cestiček. Postupem času je cítit
mírná změna k lepšímu ve vnímání toho-

to sportovního odvětví na straně správních orgánů jako jsou CHKO, myslivecké spolky či vlastníci lesů a pastvin,
kterým se už a priori neježí vlasy hrůzou
při představě cyklisty v lese ☺. Další
komplikací je proces, jak dostat trasu
singltreku do oficiálních mantinelů a tím
zajistit značení a jednosměrný status,
což z velké míry napomáhá bezpečnosti
jízdy. Trasa sama o osobě bývá poměrně
dlouhá, v řádech kilometrů a tak si jistě
dovedete představit, že jednání se všemi dotčenými subjekty nebývá snadné,
neřkuli majitelům a správcům nemůžete
na revanš nabídnout nic víc, než „dobrý
pocit“ za to, že udělali něco pro druhé.
Ale to už zabředávám do nudných vod
a jízda na kole je především zábava. ☺

Úspěšné atletky Malířová a Červínová.
Foto: Miroslav Pavlík
která vyhrála skok vysoký, třetí místa
vybojovaly Bára Heřmánková v běhu
na 400 m překážek, Karolina Kirbsová
ve výšce a Adéla Jirásková ve skoku
o tyči.
hodná cirkusové opičky. Helma je
pro jízdu na horském kole absolutní
základ, pud sebezáchovy a funkční
brzdy taktéž nebývají na škodu. Ale
abych jen nestrašil, obtížnost a rizika
jsou přímo úměrná stylu a především
rychlosti jízdy. Litoměřické singltreky jsou lehce technicky náročnější
a maximální zážitek z jízdy nabízí
mírně pokročilým bikerům. Oproti
tomu zavedené singltrekové základny nabízí rozmanitou škálu obtížností
a délek tratí, od tras určených pro rodinný výlet až po technicky náročné,
o to však zábavnější, tratě pro zkušenější jezdce.
Je nutné o singltrek speciálně pečovat?
Když je dobře navržen tak, aby nesloužil jako koryto a nepodléhal snadno
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VÝROČÍ V SRPNU
Své životní jubileum oslavili:
Jiří Kozák
operátor, Expedice

Pracovní výročí oslavili:
5 let zaměstnání v podniku:
Jozef Tuhársky
operátor, KD
Ing. Hana Rosolová
obchodní referent, OPM
Pavel Rozínek
operátor, Expedice
Kamil Pišinger
operátor, LAV
Růžena Toušková
laborant, OŘJ
Mgr. Michal Kurka
ředitel SÚ
Pavel Pfeifer
operátor, LAV
10 let zaměstnání v podniku:
Ing. Michal Baji
produktový manažer, UGL
Ing. Monika Baji
vedoucí OŘJ
Vendula Seifertová
operátor PREOL
15 let zaměstnání v podniku:
Jindřich Kubát
zámečník, GSH
Jiří Borkovec
zámečník, GSH
Jaroslav Dlouhý
operátor, GSH

Své životní jubileum oslaví:

Pracovní výročí oslaví:
5 let zaměstnání v podniku:
Václav Nykodým
operátor, KD
Ing. Josef Schwammberger
vedoucí OAS

Kde je nejbližší nebo tvoje nejoblíbenější trasa?
V okolí Litoměřic je několik zajímavých tras, některé z části vedou po turistických cestách a tam je potřeba být o to
víc obezřetný a ohleduplný k ostatním
návštěvníkům. Do tohoto ranku patří trasa z Čeřeniště do Sebuzína, tzv. Rytina
nebo z Varhoště. Asi je nelze úplně nazvat
singltrekem, ale za projížďku určitě stojí.
Další dvě trasy, které se snaží vyhýbat turistickým trasám, jak jen to jde, jsou singl
z Křížové hory a z hřebenu nad Lbínem.
Obě se potkají na Skalici a dále vedou kolem Pokratického potůčku zpět
do Litoměřic. Můj nejoblíbenější singl
ze Lbína měří zhruba 6 km a má čtyřsetmetrové převýšení. Potkávám na něm
spoustu různorodých bikerů a bikerek,
s různou technikou a umem, ovšem
vždy s velkým nadšením a úsměvem
na tváři. Samozřejmě případným zájemcům rád poradím, kde a jak mohou najít
začátek trasy a pořídit si tak vlastní slušivý úsměv. ☺
Je potřeba nějaké speciální vybavení?
Pro koho je singltrek určený?
No asi bych doporučil jízdu na horském kole, taková „skládačka“ by
určitě udělala velkou parádu, ale
to už by byla potřeba ekvilibristika

Foto: Martin Keller
erozním vlivům, vystačí si s občasnou
údržbou. Zejména vyčištění stezky
od spadaných větví, stromků či kamenů.
Také je nasnadě nejezdit po deštivém
období, kdy se lesní povrch změní v blátivou skluzavku a je náchylnější ke zmíněné erozi.
Letos jsem tuto trasu po svých sám či
s bandou kamarádů absolvoval nejméně
třikrát, a i tak to byla příjemná kratochvíle. Stihnete se totiž pokochat nejedním
atraktivním zákoutím, které byste plně
pohlceni jízdou jen těžko postřehli ☺.
Účastníš se nějakých závodů?
Já už jsem závodní ambice vyčerpal
při veslařské průpravě, ale aby toho nebylo málo, tak jsem se na stará kolena
nechal uvrtat do soutěže o Litoměřický
florbalový superpohár. ☺ Prásknu ale
na kolegu a kamaráda Martina Kellera, že se už druhým ročníkem úspěšně
účastní enduro série, která je singltrekovému ježdění asi nejblíže. Také se pochlubím, že se mi na „Lbín“ mimo střelce
Martina zadařilo zlanařit kolegy Kubíka
Švédu a Toma Pošvu. Všichni do jednoho byli nadšení!
PS: Jen mám takový pocit, že už
jsem je tam nikdy neviděl. :D
Děkuji za rozhovor.
Dagmar Kubáčová

25 let zaměstnání v podniku:
Ing. Marek Jiřič
controller, FÚ
30 let zaměstnání v podniku:
Ing. Luděk Jambor
vedoucí údržby, ÚI
35 let zaměstnání v podniku:
Jana Lonská
finanční účetní, FÚ
40 let zaměstnání v podniku:
Stanislav Dopita
vedoucí údržby, Elektro
Jaromír Šustr
operátor, Expedice
Roman Bilina
operátor, LAV
Všem našim spolupracovníkům
přejeme pevné zdraví a hodně
úspěchů.

VÝROČÍ V ZÁŘÍ
Ing. Jiřina Henschová
vedoucí OPM
Vítězslav Podhorský
operátor, KD
Ladislav Bohuš
směnový mistr, PREOL

Hlavně se udržet v sedle ☺.

Miroslav Trusina
operátor, GSH
Ing. Miloš Vanc
technolog, GSH
Bohuslav Kysilka
vlakvedoucí, GSH
Štěpán Brzák
operátor, GSH
Pavel Piroutek
mistr, GSH
Miroslav Janeček
operátor, GSH

10 let zaměstnání v podniku:
Martin Lanc
elektrikář, Elektro
15 let zaměstnání v podniku:
Marie Daňková
účetní, GSH
Ing. Jitka Šmidrkalová
technik laboratoří, GSH
20 let zaměstnání v podniku:
Vlasta Kubešová
laborant, OŘJ
Ivana Kylíšková
obch. referent, OPM
Petr Peterka
ved. odd. MaR

25 let zaměstnání v podniku:
Robert Heyna
vrchní mistr, SÚ
30 let zaměstnání v podniku:
Dušan Vašaš
operátor, LAV
Vladimíra Noháčková
operátor, PREOL
35 let zaměstnání v podniku:
Miloš Novák
mistr, Expedice
Všem našim spolupracovníkům
přejeme pevné zdraví a hodně
úspěchů.

V srpnu nastoupili:
Karel Foit
Expedice
Petr Kárník
IT
Jan Lipert
OŽD
Vladimír Sokol
výroba hnojiv
Tereza Tóthová
operátor PREOL
Přejeme mnoho úspěchů
v novém zaměstnání!
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AGROFERT RUN 2016 v Lovosicích
Lesopark Osmička a chemička se opět zaplnily běžci

V

sobotu 3. 9. se lesopark
Osmička zaplnil sportovci a jejich rodinami, kteří
si přišli užít druhý ročník rodinného dne a běhů
AGROFERT RUN 2016 v Lovosicích. Podle reakcí usuzujeme, že se běžecký den vydařil, počet registrovaných běžců překročil
číslo 800, což je o 100 závodníků více než
v roce 2015. Účastníci s námi strávili půlden
v příjemné atmosféře běžeckých závodů pro
všechny věkové kategorie, doplněný o bohatý doprovodný program. Počasí pořadatelům
přálo, běžci Desítky okolo komína si „užili“ stoupající teplotu na dvouokrohové trati
vedoucí i areálem chemičky. Akce byla zakončena vyhlášením vítězů závodu na 10 km
v několika kategoriích a losováním hodnotných cen v tombole.
Výtěžek ze startovného navýšený Nadací
Agrofert na 50.000 Kč byl věnován místní organizaci Svazu tělesně postižených, která
jej využije na nákup vozíků a dalších zdravotních pomůcek pro tělesně hendikepované.
Desítku okolo komína bezkonkurenčně
vyhrál Vít Pavlišta z Liberce v čase 31:50.
V konkurenci téměř tří stovek běžců v cíli
byla nejlepší ženou, stejně jako vloni, na dvanáctém místě Martina Vévodová z Jablonného nad Orlicí. Nejen oba nejlepší tento závod
pojali jako rodinnou akci. Spousta rekreačních běžců, tedy nejen manželských párů,
dobíhala po hodině závodu do cíle ve dvojicích s úsměvem na tvářích a držíc se při tom
za ruce, že si toho povšiml i moderátor závodu. Doslova nespoutanou radost předváděli
při vyhlašování manžele Petr a Eliška Vodvárkovi ze Semil s jejich doprovodem, oba se
totiž v nejstarších vypisovaných kategoriích
umístili na třetím místě.
Radost ze sportu projevili i malí závodníci, kteří běhali s velkým nasazením trasy
od 200 do 1000 m. Rodinný běh rádia IMPULS na 2 km, ve kterém vítězil každý, přilákal rekreační běžce všech věkových kategorií
a podtrhl atmosféru sportovního dne s vyžitím
pro celou rodinu.
Vítězům gratulujeme a těšíme se na další ročník seriálu AGROFERT RUN v Lovosicích.

Foto: David Jančík, Tomáš Veselý, archiv AGROFERT

