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Údržba/Luděk Jambor

ANKETA
Co pro vás znamená
advent?
Barbora
Zemanová,
asistentka GŘ

Období vánočních svátků je pro mě nejkrásnějším v roce. Spousta lidí zažívá předvánoční stres a shon, ale já jsem se naučila,
že člověk má svátky takové, jaké si je udělá.
Večerní procházka po vánočně vyzdobených
ulicích a následná pohoda s kávou a cukrovím u rodinného krbu je balzámem pro duši.
Navíc jsem nadšenec do vánoční výzdoby
a tvoření všeho druhu, takže už se svátků
nemohu dočkat.
Adam
Pospíšil,
absolvent

Advent. Doba očekávání příchodu Spasitele. Ježíšek je však u nás spíše v pozici štěňátka, co dostávají milé ratolesti pod stromeček.
Dokud je malý a roztomilý, tak o něj pečujeme a hýčkáme ho. Jakmile se z něj stane velký
Ježíš a přijdou povinnosti, obvykle se ho zbavíme. Buďme ale zodpovědní, štěňátka totiž
na rozdíl od Spasitele opravdu existují.
Zdeněk
Novotný ml.,
technolog

Upřímně – pro mě, jako pro muže, advent
tolik nepředstavuje. Dotýká se mě maximálně
„šílenství“ v obchodech. Ale když si vzpomenu
na dětství, tak se mi vybaví především vůně při
pečení cukroví, zapalování svíček na adventním
věnci, zdobení stromku a těšení se na Ježíška…

Zarážky provozů byly dobře připravené
Zarážky provozů v Lovochemii
proběhly letos bez přerušení dodávek elektrické energie, vody a páry
jako série odstávek přizpůsobených potřebám výroby.
Přípravu a průběh zarážek řídil
hlavní zarážkový štáb. Začal se scházet v prosinci loňského roku a v pravidelných schůzkách pokračoval až
do konce letošního srpna, kdy byly
ukončeny všechny zarážky s výjimkou KD5. Celkem se sešel 16krát.
Hlavní zarážkový štáb se také staral
o pořizování a ukládání dokumentace zarážek. Zarážky na jednotlivých
provozech řídilo pět dílčích zarážkových štábů. Svoje štáby měly NPK
(DASA) a LV, výrobny KD5 a KD6,
další štáb řídil práce na energetice a vodním hospodářství, dále byl
společný štáb pro DA, LAV3, zkapalňovací stanici čpavku, mlýnici
vápence, DAM, abraziva a AdBlue,
a poslední štáb ve výčtu měl na starosti expedice. Výrobní zařízení
se z provozu do opravy a z opravy
do provozu předávaly stanoveným
protokolem.
Rozložení zarážek bylo zpracováno v harmonogramu zarážek, se
kterým pracoval hlavní zarážkový
štáb. V něm se také sledovaly hlavní termíny. V harmonogramu byly
také zohledněny zarážky společností
PREOL a Glanzstoff-Bohemia. Práce na samotných provozech probíha-

ly podle rozpisů zarážkových prací
pro každý provoz. Pro evidenci výkonů a nákladů na zarážky se v modulu údržby systému SAP zakládaly
speciálně označené zakázky. Pro
práce na rozvodnách byl zpracován
harmonogram odstávek rozvoden.
Průběh zarážkových prací byl koordinován s realizací investičních
projektů. Během zarážek probíhala
komunikace s oddělením nákupu při
operativním řešení zajištění externích dodávek. O zarážkových činnostech bylo pravidelně informováno
oddělení životního prostředí. Pravidelně probíhaly kontroly BOZP s návrhy opatření ke zjištěným závadám.
Celkem se uskutečnilo 42 kontrol.
20. června začaly zarážkové práce
na KD6 a na LAV3 včetně mlýnice vápence a trvaly 10 dní na KD6 a 11 dní
na LAV3. Na KD6 se provedly především revize a preventivní údržba
turbosoustrojí. Na LAV3 proběhla
výměna všech korečků hlavního elevátoru. Kontroly a opravy rolen a vestaveb sušicího a chladicího bubnu
a další preventivní opravy.
Zarážkové práce na NPK začaly
4. července a trvaly 23 dnů. Hlavními pracemi byly opravy rotačních
bubnů a oprava válcového drtiče C.
Na LV proběhla čtrnáctidenní zarážka od 1. srpna s preventivní údržbou
a úpravami zařízení v součinnosti s investičními akcemi. Údržba

na KMC probíhala dva týdny od
4. července, a na kapalných hnojivech 9 dní od 6. července.
Na expedicích probíhaly zarážky
postupně v průběhu léta a provedly
se především opravy expedičních
zařízení v rozsahu středních oprav.
Na energetice byly odstaveny TG7
a kotel K8 pro nezbytné kontroly
tak, aby nebyla přerušena výroba
páry a dodávky elektrické energie.
Na vodním hospodářství proběhly pouze opravy, které bylo možné
provést bez odstavení. Ve výrobně
GSH v Městci Králové se uskutečnily zarážkové práce od 7. července
a trvaly 32 dní, během nichž se pro-

Foto: Tomáš Pošva
vedly opravy ocelových konstrukcí,
stavební opravy a oprava mísiče.
Na všech výrobnách proběhly
plánované prohlídky a revize, a to
nejen na strojních zařízeních, ale
i v podstatném rozsahu na zařízeních
elektro, měření a regulace a řídicích
systémech. Zatím nelze hodnotit zarážku na výrobně kyseliny dusičné
KD5, která v době psaní článku teprve probíhala.
Práce na ukončených zarážkách
byly provedeny podle plánu a bez
podstatných problémů a zdržení.
K podrobnému vyhodnocení zarážek
se údržba a výroba vrátí po úplném
ukončení všech zarážek.
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Výstavba Univerzální Granulační Linky (UGL)
říjen 2016
Vážení čtenáři, v minulém měsíci
se dodavateli díla podařilo splnit dva
postupové milníky výstavby. Prvním
bylo dokončení instalace páteřních
kabelových rozvodů, který představuje zejména propojení nadřazené
elektrorozvodny a vlastní jednotky
UGL. Druhým milníkem pak bylo do-

dání všech klíčových aparátů na stavbu. „Aparáty byly na stavbu dodány
s mírným předstihem jednoho týdne
proti plánu. Bohužel to ale neznamená, že by i celá stavba měla být
dokončena dříve. S ohledem na změny díla, které náš tým v posledních
dvou měsících řešil, dojde ke skluzu
v dokončení. Individuální zkoušky
sice zahájí najížděcí tým dle harmonogramu 18. listopadu 2016, uvádění

Martin
Hřebík,
PREOL

Na úvod adventního období chystá náš
„Okrašlovací spolek“ v Telnici „Vánoční dílničky“ pro šikovné ruce, které se zabývají tvořením na téma vánočních zvyků. Jako aktivní
člen tohoto spolku jsem i spolupořadatelem
2. ročníku dvoudenní výstavy betlémů s koncerty v telnickém kostele. Pokud mi zbyde
čas, rád se zúčastním vánočních trhů v Litoměřicích. Přestože je advent pro mě obdobím
hektickým, vždy si jej užívám.

Oprava mostu S01.

Pohled na staveniště UGL.

Foto: Václav Havlík

jednotky do zkušebního provozu se
však posouvá o dva týdny na 31. ledna 2017,“ uvedl Ing. Stuchlý.
Co to však znamená z pohledu plánovaných výrob? Na to odpověděl
Ing. Havlík: „Celá etapa najetí a odzkoušení nové výrobny bude náročná,
nejen z pohledu výrob, ale zejména
personálně. Najížděcí tým se velmi intenzivně připravuje na přechod
obsluh ze stávající výrobny DASA,
která musí do poslední chvíle vyrábět. Smlouva s MAKS-D předpokládá výrobu od dubna 2017, ale zkoušet se na jednotce bude už od února.
To v praxi znamená paralelní provoz
na obou jednotkách. Protože nelze
předpokládat, že na jednotce UGL
výrobky hned zpočátku dosáhnou
požadované kvality, musíme personálně zajistit zkoušky UGL i výrobu
na NPK. I proto budeme využívat
specialisty z VÚCHT a DUSLO Šaľa
včetně personálu zhotovitele díla,“ to
nám potvrdil i Ing. Baji, produktový
manažer. Právě pod jeho vedením
celý najížděcí tým pracuje.
Jak to ale vypadá na stavbě? Dá se
říci, že tam není k hnutí! Jak sdělil
Ing. Pacholík, do stavby se zabudovávají dodané aparáty a z před-

montážních hal se na stavbu dodávají prefabrikované potrubní trasy.
Na potrubním mostě jsou již instalovány páteřní kabelové trasy, instalují
se lávky pro kabely měření a postupně se již zatahuje i kabeláž. Uvnitř
Pokračování na straně 2

AK TUALIT Y
ä Byla zahájena realizace investiční
akce „Ostrovní provoz PREOL – KD“.
ä V současné době probíhají dvě
akce na úpravu odvodu kondenzátů
na Lisovně a Extrakci. Tyto zakázky
by PREOLU do budoucna měly přinést úspory v ušetřené páře. Návratnost obou akcí je pod 2 roky.
ä Bylo vypsáno výběrové řízení
na akci „Hrubé předčištění na příjmu řepky“. Odstraněním nečistot by
mělo dojít k lepšímu využití stávajících zařízení. Nečistoty v semínku
způsobují zanášení zařízení a tím
i nutnost častějšího čištění technologických zařízení.
ä Ve dnech 9. - 11. 11. 2016 proběhl
pravidelný odchyt a odstřel přemnožených holubů v areálu Lovochemie.
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Výstavba Univerzální Granulační Linky (UGL)
Pokračování ze strany 1
administrativní budovy jsou v plném
proudu práce v elektrorozvodnách, probíhá instalace klimatizace a sanitárních
rozvodů. Zapomenout nelze ani na práce
v hale superfosfátu, kde bude instalována
technologie třídění výrobků. Jak vidíte
na přiložených fotografiích, tak z tohoto

pohledu je nejdále jednotka dusičnanu
amonného, právě zde se v listopadu zahájí zkoušky.
Další, a to podstatnou částí projektu jsou související, takzvané OFF
-SITE projekty. Z nich nejvýznamnější je
nový rozvod požární vody. Tento projekt
bude realizovat společnost Centropro-

Jednotka DA.

jekt Group, a.s. Jak nám sdělil vedoucí
projektu, Martin Bulíček, bylo výběrové
řízení náročné a dlouhé, zejména s ohledem na tvorbu zadávací dokumentace.
Ale ani zpoždění ve výběru neohrozí termín realizace tak, aby systém byl funkční
před zahájením najíždění UGL. Druhým,
rovněž důležitým projektem, je napojení

Nová přesypná věž a dopravníkový most.

páry 36 bar. Ten realizuje společnost SPPower s.r.o. a jejich činnost již můžete
pozorovat na trase mezi výrobnou KD6
a výrobnou PREOL. Podle vedoucího
projektu pana Bc. Douši půjde o potrubní
propojení, které zajistí dostatek ostré páry
pro UGL a LV a zároveň bude v CZZ
2017 instalována odbočka pro PREOL.

Instalace aparátů UGL – chladicí mikrověže.
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Novinky v Systémech řízení a interních auditech
Rok 2016 byl pro nás ve znamení tří změn:
1. Zásadní revize norem ISO
9001 a 14001
Změna přinesla novou a sjednocenou strukturu obou norem,
jejímž cílem bylo vytvořit flexibilnější normu pro všechna odvětví
a služby a základ pro integrovaný
přístup řízení společností. Vydání
revize norem v září 2015 zahájilo
3letou implementační periodu pro
zavedení požadavků „nových" norem do integrovaného manažerského systému (IMS) naší společnosti.
V praxi to pro nás znamená, že
již v květnu 2017 musíme přejít v rámci certifikačního auditu

na „nové" normy a musíme tak uvést
do života firmy pojmy jako například: stanovení a porozumění kontextu organizace, porozumění potřebám zainteresovaných stran, řízení
rizik a změn, posouzení životního
cyklu výrobku.
2. Interní audity a nový tým interních auditorů
Záměrem bylo sestavit takový tým
interních auditorů, který by zahrnoval zástupce - kolegy pokud možno ze všech procesů probíhajících
ve společnosti a v takovém počtu,
aby jednotliví auditoři prováděli cca
2 audity v průběhu roku. Podařilo
se, tým byl sestaven a jmenován,
proškolen z požadavků norem ISO

9001, ISO 14001 (starých i nových),
také z požadavků programu Bezpečný podnik a z provádění interních
auditů dle normy ISO 9011 a to vše
v rámci zdařilého a kupodivu poutavého a praktického školení externí
firmou v dubnu 2016.
Nové kolo auditů 2016/2017 bylo
zahájeno v září 2016 a skončí v únoru 2017 a je ve znamení vzájemného učení se všech členů auditního
týmu. Průběh auditů můžete sledovat na portále společnosti na novém
webu Systémů řízení, kde je k dispozici roční Program interních auditů
IMS, plány jednotlivých interních
auditů i zprávy z auditů a také kontakty na tým interních auditorů.

3. Nastavení nového systému
řízení dokumentace
Systém byl nastaven vydáním nové
směrnice Řízení dokumentace a záznamů, která je také základem pro zadání
požadavků na novou aplikaci pro evidenci a správu interní řízené dokumentace (IŘD) společnosti a všichni jste ji
obdrželi k seznámení. Tato změna je
spjata s plánovaným upgradem Sharepointu, a proto došlo k posunu termínů
a bude realizována v příštím roce. Nicméně v říjnu proběhla finalizace podrobného zadání pro potřeby IT a nyní
probíhá vývoj samotné aplikace. Ruku
v ruce s ním probíhá příprava nových
„upgradovaných" dokumentů v současné aplikaci - tedy v Dokumentaci IMS.
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Spolupráce s IKR Agrár na vzestupu

Vzpomínka na věžové výrobny
kyseliny
sírové

IKR patří již více než 40 let mezi nejvýznamnější maďarské podniky působící
v sektoru zemědělství. Jejich rozsáhlá distribuční síť s šedesáti obchodními zástupci
pokrývá rovnoměrně celé území Maďarska. Sídlem společnosti je Bábolna – městečko s necelými 4 tis. obyvateli, nedaleko
hranic se Slovenskem. Podnik byl na začátku 70. let pionýrem v oblasti předfinancování zemědělských vstupů. Společnost
IKR je součástí koncernu AGROFERT
od konce listopadu 2012. Společnosti se
v posledních letech v agrárním sektoru
daří, dokladem je meziroční nárůst obratu
o 23 % na celkových 81,6 miliard forintů
realizovaný v roce 2015. V současné době
je IKR Agrár druhou největší společností
v maďarském agrobyznysu hned za společností KITE Zrt.
Spolupráce obou společností byla zahájena v polovině dubna roku 2012. Vzhledem k tomu, že Maďarsko je jedním z největších výrobců kukuřice v Evropě, věřili
jsme od počátku, že naše klíčové výrobky,
kterými jsou FERTIGREEN Kombi a ZINKOSOL Forte, najdou na maďarském trhu

uplatnění. Od roku 2013 jsme na maďarský trh začali dodávat i naše granulovaná
hnojiva. Výsledkem intenzivní spolupráce
je významný růst prodeje listových hnojiv.
Zejména v posledních 3 letech se nám daří
navyšovat meziroční prodej listových hnojiv o několik desítek procent.
Vyhodnocení úspěšnosti prodeje našich
výrobků jsme projednali s největšími maďarskými zákazníky IKR Agrár při jejich
pracovní návštěvě v naší společnosti dne
20. 10. 2016.
V průběhu prezentace jsme zákazníky
IKR seznámili s historií a současností
Lovochemie.
Velký zájem projevili o proměnu naší
společnosti spočívající v realizaci klíčových investičních akcí. V uplynulé sezoně
poklesl trh listových hnojiv v Maďarsku
o cca 20 % a i přes tento propad se nám podařilo meziročně navýšit dodávky na tento
trh a navýšit tak tržní podíl IKR Agrár. Trh
listových hnojiv v Maďarsku má velký potenciál, proto i v příštím roce očekáváme
další růst prodejů listových hnojiv na tomto vysoce konkurenčním trhu.

Prezentace pro největší maďarské zákazníky IKR Agrar.

Foto: Marek Kocánek

Na tuto odbočku bude instalována speciální regulační stanice, která zajistí takzvaný ostrovní provoz PREOLu v případě výpadku kotlů na energetice. Podobný
systém je instalován na KD6 a právě tato
jednotka je v případě výpadku energetiky
dostatečným zdrojem páry pro bezpečný
provoz jak KD6, tak PREOL.

Jen málo pamětníků
zná snímek výroben
kyseliny sírové věžové
pořízený v roce 1960.

Jednotky výroben KS byly postupně bourány, takže vznikl otevřený prostor
na snímku ze současné doby.

VÍTE, ŽE…
... materiál Faraonovy dýky
není pozemský?
Egyptští a italští vědci nedávno analyzovali 3300 let starou
Tutanchamonovu dýku a dospěli
k závěru, že je vyrobena z nepozemského materiálu. Střenka
dýky je totiž vyrobena ze železa
s vysokým obsahem niklu a stopami kobaltu. Obdobný materiál
byl zaznamenán v kráteru, který
se nachází asi 240 km od Alexandrie. Jako materiál pro výrobu střenky tak nejspíš byl použit
meteorit.
... budoucnost výroby dopravních prostředků je v kovové
pěně?
Materiál, který je mnohem
lehčí než kov, ale přitom si zachovává většinu vlastností původního kovu, se nazývá kovová pěna. Nejčastěji se vyrábí
z hliníku, do kterého se napouští
plyn, který v materiálu vytvoří
póry. Pórovitost dosahuje kolem 75 – 90 % a je tak mnohem
lehčí než kov, ze kterého je pěna
vyrobena. Pro svou hmotnost
a vlastnosti je přímo předurčena
pro konstrukci letadel a dalších
dopravních prostředků. Navíc je
plně recyklovatelná a lze ji například svařovat pomocí laseru.
... šipky se pro zábavu hrají už
od 12. století?
V Anglii se hra v šipky objevila
asi již ve 12. století, jako masová
zábava se rozšířila od 16. století,
odkud máme záznamy o konání
šipkových turnajů. Zcela první
prokazatelná zmínka o šipkách se
objevila v Oxfordském slovníku
z roku 1314. O oblíbenosti této hry
svědčí například záznam, že šipky
s sebou vezli i budoucí osadníci
na lodi Mayflower, kteří se v roce
1620 plavili z Anglie do Ameriky.
V roce 1896 navrhl tesař Brian
Gamlin systém číslování na terčích, které se později v 70. letech
minulého století stalo základem
oficiální normy pro hru včetně
soutěžních klání.
(Zdroj: www.21stoleti.cz)
DANIEL ZELENKA
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Výbor BOZP a PO v koncernu AGROFERT
Již
čtvrtým
rokem funguje v koncernu
A G R O F E RT
výbor BOZP
a PO (SAFETY
výbor), sdružující odborné
zaměstnance
v oblastech bezpečnosti práce a požární ochrany a HZSP.
Původními členy byly chemické společnosti koncernu, časem se ovšem jeho
působnost rozšířila i do dalších segmentů
a v současnosti zahrnuje i společnosti z oblasti potravinářství (např. Mlékárna Hlinsko, Kostelecké uzeniny), zemědělství
(CEREA, ZZN Polabí), lesnictví (Wotan
Forest) a servisní techniky (Agrotec).
Mezi hlavní činnosti výboru patří vyhodnocování statistik úrazů a mimo-

Ukázka záchranného systému pro práce
ve výšce a pod úrovní terénu.

řádných událostí ve společnostech,
analýza jejich příčin a vzájemné sdílení zkušeností na pravidelných setkáních. Pokud dojde k nehodě v jedné
společnosti koncernu, mohou se z toho
poučit i ostatní a přijmout opatření,
aby se podobná situace nemohla opakovat v žádné společnosti koncernu.
Výbor BOZP rovněž spolupracuje
s divizí centrálního nákupu při připomínkování výběrových řízení souvisejících s bezpečností a požární ochranou
a s divizí právní při sledování nové legislativy v oblasti pracovně-právní.
V současné době se zabýváme možností lokalizace plynného čpavku při
možném úniku kapalného čpavku ze
zásobníku do volného prostranství pomocí pěny. Ve spojení s externí společností, která provádí vývoj, certifikaci
a výrobu pěnidel, proběhne koncem le-
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Pracovní úrazy 10/2016
Sledované kritérium

Počet
událostí
za měsíc

Datum

Pracovní úrazy LTI3+

2

10. 10. 2016

Pracovní úrazy MTC

0

Pracovní úrazy OST

0

Požáry

0

Kontraktoři OST
Vysvětlivky:

Stručný popis událostí
LCH – LAV, při manipulaci s dopravním vozíkem
došlo k vysmeknutí madla a tržné ráně na hřbetu levé ruky o ocelovou konstrukci.

0
LTI3+ = pracovní úraz s neschopností delší než 3 kalendářní dny
MTC = pracovní úraz s lékařským ošetřením
OST = ostatní pracovní úraz bez lékařského ošetření

tošního roku ověřovací zkouška možného pěnidla.
Do budoucna bychom rádi přizvali
do skupiny i další společnosti, které
jsou nejen v Čechách, ale i na Slovensku, abychom byli schopni si i nadále
navzájem vyměnit zkušenosti z oblastí
BOZP a PO.

Koncern AGROFERT dlouhodobě usiluje o nadstandardní zajištění bezpečnosti svých pracovníků a o co nejnižší
úrazovost, jejímž vedlejším důsledkem
je rovněž ekonomický přínos díky eliminaci ztrát pro případnou pracovní
neschopnost zaměstnanců v důsledku
možných úrazů a nehod.

S PRÁ V N Í Ú S E K / L i b u š e T o m an o v á

Foto: Libuše Tomanová

Do Lovochemie na Dny s chemií

zavítalo 150 žáků základních škol
Ve dnech 3. a 4. 11. 2016 pořádala Lovochemie pro žáky 9. tříd
základních škol Dny s chemií. Klíčovými tématy byly volba povolání,
hlad pracovního trhu po technických
profesích a potřeba kvalifikovaných
zaměstnanců ze strany výrobních
firem. Akce se zúčastnilo 150 dětí z 6 základních škol v regionu.
Lovochemie již 4. rokem podporuje
technické obory na 3 partnerských
středních školách, přičemž se zamě-

řuje především na chemii jako perspektivní obor s ohledem na silné
zastoupení chemického výrobního
průmyslu nejen v Ústeckém kraji,
ale i v Lovosicích. Žáci měli možnost prohlídky vybraných pracovišť, navštívili centrální laboratoře
Lovochemie, budovu hasičského záchranného sboru a velín výrobního
provozu LAV 3.
Stipendisté Lovochemie v programu získávají řadu výhod od finanč-

Pan Petr Mejsnar představuje žákům učební obory na SOŠ technické a zahradnické.

ního stipendia a příspěvku na dopravu po placené praxe a zapracování
na budoucí pozici. „Příprava kvalifikovaných zaměstnanců, propojení
teorie a praxe v přímé spolupráci
školy a zaměstnavatele jsou hlavní
cíle naší společnosti,“ potvrzuje ředitel správního úseku Mgr. Michal
Kurka. „Stipendijní program vnímáme jako dlouhodobé a koncepční řešení nedostatku kvalifikovaných sil
na pracovním trhu. Firma významně

investuje do nových, ekologicky šetrných provozních jednotek, předpokládáme intenzifikaci výroby a současně se připravujeme na odchody
stávajících zaměstnanců do starobního důchodu. Generační obměnu
chceme řešit předáváním zkušeností
a zapracováním na pozici v generačním tandemu absolventa a profesně
zkušeného zaměstnance. Aktivně
podporujeme zájem žáků a mladých
lidí o technické obory, proto rea-

Karel Novotný při výkladu o práci hasičů a jejich pomůckách.

lizujeme řadu projektů a akcí, kde
napřímo oslovujeme žáky a jejich
rodiče,“ dodává Mgr. Kurka.
Během následujícího roku plánuje
společnost Lovochemie zintenzivnění stávající spolupráce s partnerskými školami, podporu projektů pro
modernizaci učeben a vybavení škol
se zaměřením na chemii a přípravu
na povolání v novém oboru CHEMIK na SOŠ technické a zahradnické v Lovosicích.

Prohlídka centrálních laboratoří.

F I R E M N Í B E N E F I T Y / L i b u š e T o m an o v á / J o sef S ch w a m m b e r g e r

VÝSTAVBA FIREMNÍ PRODEJNY JE V PLNÉM PROUDu
V minulém čísle Lovochemiku jsme
vás informovali o investiční akci – výstavbě prodejny potravin ze skupiny
AGROFERT. Ta nahradí současný
prodej z aut společností Vodňanské
kuře a.s. a Kmotr a.s.
Stavební práce v interiéru prostor
pokračují rychlým tempem, společnost
Feschu, která je zhotovitelem akce,

Vizualizace prodejny. 

provádí práce každý den včetně víkendů. Ve spolupráci s provozovatelem
společností PMU, a.s., projekční kanceláří a společností Feschu probíhají
každý týden průběžná jednání a kontrolní dny v místě stavby s cílem zahájení prodeje v předvánočním týdnu.
Společnost PMU připravuje skladbu
sortimentu prodejny výběrem z port-

folia výrobků potravinářů ze skupiny
Agrofert, těšit se můžeme i na akční
vánoční nabídku. Co konkrétně bude
vánoční nabídka obsahovat, se dozvíme prostřednictvím firemního intranetu s ohledem na další vývoj výstavby
a termínu kolaudačního rozhodnutí.
Otevření prodejny je plánováno na
19. 12. 2016.

Prodejna má zvýšit komfort zaměstnanců jako zákazníků a zároveň
rozšířit portfolio prodávaných výrobků oproti stávajícímu prodeji z aut.
Ke spokojenosti určitě přispěje i možnost občerstvení z teplého a mléčného
pultu prodejny.
Finální podobu interiéru prodejny si
můžete prohlédnout v 3D návrhu spo-

lečnosti Feschu. Interiér laděný do přírodních odstínů šedé, bílé a béžové
doplní dominanta Českého středohoří,
formou fototapety v části prodejny určené k sezení. Věříme, že prodejna nalezne v řadách zaměstnanců našich společností stálé a spokojené zákazníky.
O dalším vývoji vás budeme informovat již prostřednictvím intranetu.

LOVOCHEMIE a PREOL
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T u r istika / Daniel Z elenka

Foto: Daniel Zelenka

Ježíškova naučná stezka – Boží Dar
A je to opět po roce tady zas. Plískanice a lezavá zima opět nad krajinou
přebírají vládu a my netrpělivě očekáváme nejen první sníh, ale především
den za dnem se blížící hřejivé svátky
zimního slunovratu. Ano, období adventu a Vánoc spojené nejen s rozesíláním pohlednic s mnoha pozdravy
a návštěvami přátel, ale také s řadou
dárků, které nám, pokud jsme moc nezlobili, přinese tolik milovaný Ježíšek,
je již velmi blízko za dveřmi. Proto se
tentokrát vypravíme do míst, kde Ježí-

Vánoční schránka.

šek svým kouzelným razítkem označuje vánoční poštu, aby mohla potěšit
naše blízké. A nejen to. Má tady také
svou naučně-zábavnou stezku, kterou
je možné navštívit nejen v tomto temném čase, ale prakticky po celý rok.
Jak asi již možná tušíte, naše výprava
tentokrát zamířila k nejvýše položené
poště na Božím Daru a Ježíškově naučné stezce.
Od kostela sv. Anny, který je viditelný z většiny příjezdových tras, zamíříme směrem k městskému úřadu
s informačním centrem, vlastivědným
muzeem a samozřejmě také již zmiňovanou poštou. Míjíme obrovitou
schránku na vánoční přání a míříme
dál směrem k vilové čtvrti před místním hřbitovem, za kterým začíná trasa
naučné stezky. A i když je stezka určena především pro děti, příjemnou procházku lesní krajinou jistě ocení i dospělí. Jen se ještě musíte rozhodnout,
zda zamíříte na celou, asi 13 kilometrů
dlouhou zábavnou túru, nebo se spokojíte s kratší, asi pět a půl kilometru
dlouhou procházkou, na kterou jsme
zavítali i my.
Celá stezka vede po příjemných
zpevněných cestách, takže pokud
na procházku vyrazíte například s kočárkem, nečekají na vás žádné cestovní
trable. V zimním období pak ale bude
vhodnější trasu absolvovat na běžkách.

Celá trasa má 13 zastavení (na kratší
trase jich navštívíte celkem sedm), kde
děti mohou plnit různé úkoly a za odměnu potom mohou svou energii zúročit na houpačkách, kolotočích a dalších
dřevěných herních prvcích nacházejících se v okolí každého zastavení. A aby
vám cesta mezi jednotlivými stanovišti rychleji ubíhala, kolem cesty často
uvidíte tabulky s údajem, kolik kroků
jste již ušli a kolik vás ještě před návštěvou další zastávky čeká. A budete
-li pozorně sledovat okolí, všimnete si,
že okolní les je plný vyřezávaných zvířátek, houbiček a pohádkových postav,
mnohdy i v nadživotní velikosti.
První zastávku s houpačkami a prvním úkolem zastihnete ještě v lukách,

Jedno ze zastavení.

S POR T / Ma r ek T r efn ý

Volejbal v Lovosicích rozšiřuje svůj kádr
Vážení čtenáři, v naší sportovní rubrice si dnes představíme oddíl volejbalu, který má bohatou historii a, jak
všichni doufají, i bohatou budoucnost.
Na otázky nám odpovídaly členky ženského družstva Ing. Petra Zelenková
a Mgr. Lenka Dornová.
Mohly byste našim čtenářům oddíl
volejbalu představit (historie, úspěchy,
současnost)?
Oddíl volejbalu měl v minulosti početnou základnu a byl v Lovosicích sportem
velmi populárním. Věnovali se mu jak
muži, tak rovněž ženy. Dnešní situace je
bohužel trochu smutnější a v současnosti
oddíl drží při životě pouze družstvo žen,
které by potřebovalo výraznou posilu,
a oddíl mládeže. Spousta hráček je zraněných a vzhledem k tomu, že se rozšířily
i jiné moderní sporty, je velmi těžké kádr
doplnit. Největším úspěchem současného
týmu je loňské první místo v Krajském
přeboru žen II. třídy. Postup do vyšší sou-

Volejbalové družstvo žen.

těže družstvo bohužel vzdalo kvůli malému počtu hráček. A za velký úspěch se dá
považovat i 6. místo v soutěži V.O.S.A.
(z celkového počtu 14 týmů). Vše je dílem celého družstva.
Jakých soutěží se v letošním roce zúčastňujete?
Zůstaly jsme v Krajském přeboru žen
II. třídy, který po podzimní odehrané
části opět vedeme, a v zimním období
se účastníme halového systému turnajů
V.O.S.A.
Jakým způsobem se oddílu daří přitáhnout k volejbalu dnešní mládež, kdy je
spousta možností jak trávit volný čas?
Uvědomily jsme si, že je skutečně potřeba základnu znovu vybudovat. Bez dětí
by volejbal v Lovosicích zřejmě skončil,
což by byla velká škoda. Na podzim
proběhl nábor dívek a zájem byl opravdu velký, což pro nás bylo v konkurenci
dalších sportů příjemným překvapením.
Zájemkyně mohou samozřejmě chodit
i v průběhu roku. V létě mládež trénuje

Foto: Archiv oddílu

na venkovním hřišti: v pondělí od 16:30,
ve středu a v pátek od 17:00 hodin.
V zimě je pak zajištěna tělocvična na ZŠ
Antonína Baráka v pondělí a čtvrtek vždy
od 16:30 do 18:00 hodin. Takže pokud by
se nějaké dívky ve věku 9 – 14 let chtěly
přidat, mohou nás kontaktovat na tel. čísle
607 126 295. Velmi rády je uvidíme. Volejbal je krásný, elegantní ženský sport.
V jakých podmínkách probíhá příprava na zápasy, popř. turnaje? Považujete tyto podmínky za vyhovující?
Letní příprava probíhá na venkovním
antukovém hřišti vedle haly Chemik
2 – 3x týdně. V zimě se přesouváme
do tělocvičny na ZŠ Antonína Baráka
a do „staré“ haly u přívozu vedle zimního stadionu. Občas jezdíme na turnaje
pořádané jinými kluby. Vše samozřejmě
za finanční podpory města Lovosice.
Myslím, že podmínky jsou více než vyhovující. Skutečně si na podporu nemůžeme stěžovat.
Jak vidíte budoucnost oddílu v horizontu 4 – 5 let?
Pevně věříme, že dětí bude stále přibývat a ženský oddíl se nám podaří rozšířit
o další hráčky. Jak už bylo řečeno, byla by
velká škoda, kdyby zde volejbal skončil.
Co byste závěrem vzkázaly našim čtenářům?
Dovolily bychom si tento prostor
využít i k pozvánce žen, které volejbal umí a chtěly by si jej zahrát, aby se
nebály a kontaktovaly nás na tel. čísle
607 126 295 nebo na mailu volejballovosice@seznam.cz. A hlavně znovu připomínám celoroční nábor mládeže.
Děkujeme za rozhovor a přejeme současným i budoucím volejbalistkám hodně sportovních úspěchů.

I v letošním roce redakční rada vyhlašuje VÁNOČNÍ FOTOSOUTĚŽ. Těšíme se
na všechny Vaše snímky s vánočními stromečky, dárečky, Ježíšky, cukrovím, svíčkami či jakoukoli jinou vánoční tématikou.
Fotografie s uvedením jména autora včetně jeho oddělení a stručným popisem snímku nám zasílejte na elektronickou adresu lovochemik@lovochemie.cz, a to v době
od 01. 12. 2016 do 06. 01. 2017. Každý účastník fotosoutěže může zaslat maximálně tři fotografie. Hodnocení dodaných
snímků proběhne tradičně prostřednictvím SharePointu. Na autory vítězných fotografií čeká odměna!
Na Vaše fotografie se těší a krásné vánoční svátky přeje Vaše redakční rada!

Vánoční
fotosoutěž

úkoly druhého a dalšího zastavení budete pak již plnit v příjemném lesním
stínu. Pokud jste zvolili trasu kratší, nezapomeňte u čtvrtého zastavení prudce
zahnout doleva, jinak byste nejspíš zabloudili. Kolem postav Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého a mnohohlavé
saně vystupujeme z lesa a naše kroky
míří k ne příliš frekventované silnici,
u které nalezneme další zastavení, odkud se po cyklostezce souběžné se silnicí zvolna vracíme zpět k výchozímu
kostelu.
Při prohlídce rozlehlých luk váš zrak
určitě zaujmou kopečky s vegetací tolik odlišnou do té v okolí. Roste na nich
totiž především vřes a brusinky – rostliny nenáročné na živiny. Kopečky totiž
vznikly lidskou činností při rýžování
cínové rudy, jejíž největší rozmach
v těchto končinách probíhal v 16. až

18. století, ale určitě se zde rýžovalo již
mnohem dříve. V současné době jsou
tyto sejpy (z německého seifen = rýžovat) chráněnou kulturní památkou.
Pokud nám zbývá ještě dostatek
sil, můžeme před vydatným občerstvením v některém z četných pohostinských podniků situovaných kolem
centra městečka přibližně ve třetině naší zpáteční cesty přejít silnici
a po dřevěném chodníku se vydat na
dva kilometry dlouhou procházku
zdejšími rašeliništi.
Za krátkých zimních dní se pravděpodobně po návratu z putování zpět
na Boží Dar začne smrákat a bude nejvyšší čas pomýšlet na návrat. Možná
ale pro některé z vás mohla být dnešní
procházka příliš krátká. Tak proč ještě
nezamířit po červené značce až na vrchol Klínovce?

Sejpy.

Business etiketa / E va Živn á
Slovníček kulinářských pojmů
• consommé – čistý silný vývar
• amuse-bouche – malá chuťovka
na úvod, na účet podniku
• terina – druh paštiky, směs různých
ingrediencí, také nádoba na polévku
• pâté en croute – paštika v těstíčku
• galantina – jemná paštika z drůbeže
pokrytá aspikem
• gratinování – zapékání pokrmů se
strouhaným sýrem, bešamelem
• konfitovaný – pomalu vařený, dlouho dušený
• pošírování – mírné vaření v bujónu
nebo v páře
• julienne – zelenina nakrájená
na jemné proužky
• gardien – zelenina nakrájená
na čtverečky
• mascarpone – jemný italský smetanový krém
• demi glace – silná hnědá omáčka,
vzniká dlouhým vařením masa
• creme brulée – vychlazený vaječný
krém s karamelovou krustou

• coulis – šťáva z pečených mas nebo
omáčka z ovoce či zeleniny
• carpaccio – svíčková nebo ryba nakrájená na průsvitně tenké plátky
• creme fraîche – zakyslá smetana
• purée – kaše, protlak
• minestra – zeleninová polévka podávaná se sýrem
• soufflé – nákyp, moučník se sněhem
z bílků a vrstvou ovoce nebo tvarohu
• mousse – pěna, čokoládová nebo
ovocná
• blanšírování – spaření, ponoření nakrátko do vařící tekutiny
• karé – maso z krkovičky prorostlé
proužky tuku
• bešamel – jemná mléčná nebo smetanová omáčka
• frikasé – narychlo opečené kousky
jemného masa v kyselé omáčce
• soté – restované maso v omáčce
• gaspacho – studený zeleninový
krém, podává se jako polévka
Zdroj: Internet

Procvičte si s námi angličtinu
Barbora Zemanová
Do you know Christmas
pudding?

Znáte Vánoční pudink?

Slovníček pojmů

Breadcrumbs – strouhanka
Customs – zvyky, tradice
To stir – míchat
Coins – mince
Wealth – bohatství

Christmas pudding is the traditional end of
the British Christmas dinner. Puddings are
traditionally made on the Sunday before Advent, four to five weeks before Christmas.
The ingredients are suet, brown sugar, dried
and candied fruit, eggs, breadcrumbs, nuts,
spices and plenty of alcohol.
The customs surrounding making pudding
brings the whole family together as each takes
a turn to stir the mixture, makes a wish and
adds coins. Finding of them on Christmas day
brings wealth, health, happiness, and ensures
everyone at least eats some to find one!

Dinner – večeře
Suet – tuk, lůj
Dried/candied fruit – sušené/kandované ovoce

Vánoční pudink je tradičním zakončením
britské vánoční večeře. Pudinky se dělají
tradičně v neděli před Adventem, čtyři až
pět týdnů před Vánocemi. Ingrediencemi
jsou tuk, hnědý cukr, sušené a kandované
ovoce, vejce, strouhanka, ořechy, koření
a spousta alkoholu.
Zvyky obklopující přípravu Vánočního
pudinku spojují rodinu dohromady, jelikož každý směs zamíchá, něco si přeje
a vhodí mince. Jejich nalezení o Vánocích
přináší bohatství, zdraví, štěstí a zajistí tak,
že každý alespoň trochu sní, aby je našel.
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Vyhodnocení
fotosoutěže

Redakční rada i v letošním roce vyhlásila fotosoutěž tentokrát na téma
„Gurmáni na cestách“. Svými fotografiemi přispělo celkem 14 soutěžících
a do hlasování se zapojilo celkem 99 zaměstnanců. Snímky jste si mohli
prohlédnout na SharePointu a hlasovat o nejlepší z nich.
Na prvním místě se umístila fotografie „On the Road“ od Daniela Zelenky, o druhé a třetí místo se podělily fotografie se stejným počtem hlasů
„Když hasičům berou“ od Karla Novotného a „Po dobrém obědě, jedno malé pivečko“ od Věry Vaníkové a na čtvrtém místě se umístil snímek „Kašlu na cesty, mně je
tady dobře“ od Lenky Lisové. Vítězné fotografie byly oceněny dárkovými předměty.
Za všechny příspěvky moc děkujeme a těšíme se na další ročník!
Vaše redakční rada
1.

VÝROČÍ V LISTOPADU
Své životní jubileum oslaví:
Ing. Jiřič Marek
controller, FÚ
Kylíšek Luděk
operátor, expedice

Pracovní výročí oslaví:

5 let zaměstnání v podniku:
Novák Tomáš
vlakvedoucí, OŽD
Vašků Jakub
operátor, energetika
Hadaš Michal
operátor, KD
L. Lisová, D. Zelenka, V. Vaníková a K. Novotný při předání cen za fotosoutěž.
2.-3.

Foto: Eva Živná
2.-3.

10 let zaměstnání v podniku:
Trusina Jan
operátor, GSH
35 let zaměstnání v podniku:
Červinka Pavel
operátor, KD
40 let zaměstnání v podniku:
Komůrka Miroslav
zámečník, údržba

1. místo - Daniel Zelenka

On the Road.

2.-3. místo - Věra Vaníková
Po dobrém obědě jedno malé pivečko.

2.-3. místo - Karel Novotný

Když hasičům berou.

Odchod do důchodu:
Kalousková Olga
operátor, KMC
Všem našim spolupracovníkům
přejeme pevné zdraví a hodně
úspěchů.

V říjnu nastoupili:

Platych Pavel
zámečník, údržba
Bartoš Josef
zámečník, údržba
Mahdal Stanislav
vlakvedoucí, OŽD
Kupera Pavel
operátor, LAV
Šimůnek Martin
operátor, LH
Capiali Giovanni
operátor, LH
Pour Milan
operátor, expedice
Křivský Dominik
operátor, expedice
Lorenc Miroslav
operátor, expedice
Malíř Vladislav
operátor, expedice
Černý Petr
operátor, expedice
Giňa František
operátor, expedice
Klíma Jakub
operátor, expedice
Procházka Jaroslav
operátor, expedice
Novák Tomáš
operátor, expedice
Přejeme mnoho úspěchů
v novém zaměstnání!

F a r n í cha r ita / E va Živn á

Foto: Ivana Kretová

Lovochemik čtou i na Dómském pahorku
Nedávno jsme obdrželi velmi milou
odezvu na zasílání našich podnikových novin Lovochemik do Domova
seniorů na Dómském pahorku v Litoměřicích. Těší nás, že se naši bývalí zaměstnanci Lovochemie, tehdy
SCHZ, stále zajímají o dění v podniku. Na přiložené fotografii je zleva
paní Srpová, pan Zdobinský a paní
Hamšíková při diskusi nad články
v Lovochemiku. Na dalším snímku je
paní Holovská, která s nadšením vzpomíná na příjemná léta strávená v chemickém podniku a s chutí si Lovochemik také prolistuje.

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, Barbora Zemanová,
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
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jednou ročně. Další nácviky děláme
v rámci předváděcích akcí na dětských dnech, letních táborech dětí
a sportovních dnech (výroba hasební pěny).

a doufáme, že na mistrovství republiky 25. - 28. 8. v Brně v souboji Davida s Goliášem čestně obstojíme.

3

Poslední požár, při kterém jednotka SDH v areálu Prechezy
zasahovala, byl v roce 2001.
Jednalo se o požár skladu ve vlastnictví kontraktora, který byl založený žhářem.

4

V podmínkách jednotky sboru
dobrovolných hasičů považujeme za úspěch vytvoření dobrého kolektivu zaměstnanců napříč
všemi provozy a věkovými skupinami, kteří jsou ochotni pracovat nad
rámec svých běžných pracovních
povinností.

Anketní
otázky
1
Jak vypadá běžný den členů
vašeho hasičského sboru?

1

Jelikož se v Lovochemii klade
velký důraz na prevenci, hasiči
velkou část pracovní doby asistují při práci s otevřeným ohněm
a při stáčení nebezpečných látek.
Směna začíná v 6:00 hodin převzetím věcných prostředků a zkouškou
funkčnosti zásahové techniky. Pokud nejsou žádné asistence, řídí se
směna denním řádem jednotky.

2

Jak často provádíte taktická cvičení, kterými ověřujete zvládání
mimořádných situací, a čeho se
tato cvičení týkají?

3

Museli vaši hasiči zasahovat i při
reálném požáru ve firmě?

4

Co považujete za největší úspěch
vašeho hasičského sboru?

Hasiči se na
zásahy připravují
každý den

Být členem hasičského záchranného sboru v chemické
společnosti zdaleka neznamená jen práci spojenou s hašením požárů. Podnikoví hasiči musí být schopni zkontrolovat nejrůznější technická zařízení, asistovat při práci v nebezpečných prostorech, odstraňovat nebezpečné
překážky a udržovat se ve skvělé fyzické kondici. A právě v této oblasti dosáhl největšího úspěchu hasičský záchranný sbor Dezy, který se letos probojoval až na mistrovství republiky v požárním sportu.
lovně. Služba končí po 24 hodinách
předáním směny.

2
Miloslav Petrovický

vedoucí oddělení Hasičského
záchranného sboru v Synthesii

1

Práce našich hasičů začíná
ráno v 5:55 převzetím směny.
Nastupující směna je detailně informována o všem důležitém,
co se stalo, a to jak u nás hasičů,
tak ve firmě. Pokud jde o techniku
a vybavení, směna ji fyzicky přebere a zkontroluje její stav. Potom
hasiči absolvují každodenní výcvik
a plánované školení. Do povinností
našich hasičů spadají také periodické kontroly nejrůznějších technických zařízení a administrativa. Je-li
to nutné, hasiči vypomáhají v rámci
svého výcviku výrobním i nevýrobním oddělením – asistují například
při práci v nebezpečných prostorech,
stěhují různá zařízení nebo odstraňují nebezpečné překážky. Směna
hasičům končí večer ve 22:00 a až
do rána drží pohotovost. Po uspěchaném dni relaxují, nebo si zvyšují
fyzickou kondici v podnikové posi-

Cvičení dělíme na taktická
a prověřovací. U taktického
jsou jeho účastníci s námětem
dopředu seznámeni a mohou se připravit na činnosti, které budou při cvičení vykonávat. V kalendářním roce je
takových cvičení celkem 36 a z toho
tři se konají ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje. U prověřovacího cvičení
není naše jednotka předem o ničem
informována a toto cvičení má za úkol
prověřit především akceschopnost
jednotky. Těchto cvičení se provádí 12
za rok. Celkem tedy máme 48 různých
cvičení ročně, což svědčí o důkladné
a poctivé přípravě naší jednotky na reálné situace.

3

Naše jednotka je zahrnuta
do Integrovaného záchranného systému a z tohoto
titulu poskytuje požární ochranu
i pro další subjekty v průmyslovém
areálu SemtinZone. Jedním z největších požárů v nedávné minulosti
byl požár firmy Rekla, která sídlí
v našem areálu a zaměřuje se na recyklaci olejů. Požár zachvátil několik objektů a nákladních vozidel
s neznámou látkou. Záchranných
prací se pod naším velením tehdy
zúčastnilo celkem 15 jednotek a 82
hasičů. Zásah stěžoval poměrně silný vítr a velké množství uskladněných tlakových lahví. Díky dobře
odvedené práci nejen našich hasičů
se podařilo poměrně rozsáhlý požár úspěšně lokalizovat a následně
zlikvidovat.

4

Nejvíce si cením toho, že
i ve složitých a nebezpečných situacích dokáží hasiči
bezchybně fungovat jako tým, který
spolupracuje a s využitím speciální techniky vyřeší každý problém.
Naše technika je na velmi vysoké
úrovni. V loňském roce jsme získali
nový hasičský vůz, který je vybaven
veškerým potřebným materiálem
pro okamžitý zásah v podmínkách
chemické výroby. V letošním roce
rozšíříme vozový park o další techniku, která bude určena především
pro hašení zařízení pod elektrickým
napětím, a v příštím roce máme
v plánu pořídit nové sanitní vozidlo pro předlékařskou první pomoc.
Za pomoci tohoto vybavení dokážou naši odborně vyškolení hasiči
poskytnout první pomoc ve velice
krátkém čase.

Zdeněk Ramík

velitel jednotky Hasičského
záchranného sboru v Deze

1

Výkon služby Hasičského záchranného sboru je organizován v 12hodinových směnách.
Běžný den začíná rozdělením a přebíráním přidělené techniky a kontrolou její funkčnosti a kompletnosti. Poté probíhají práce na technice
(údržba a opravy vozidel, čerpadel,
agregátů, atd.), ale i údržba a opravy budovy a její úklid. Do běžného
pracovního dne našich hasičů patří také kontroly a opravy požárně
bezpečnostních zařízení v areálu
podniku a dle požadavků zajišťujeme požární zabezpečení a asistenci
u nebezpečných prací. Další činností
je odborné vzdělávání. Každý hasič
absolvuje kurz k získání odborné
způsobilosti pro výkon své funkce
a tuto způsobilost je povinen jednou
za pět let obnovovat. Kromě toho
probíhá odborná příprava v rámci
výkonu služby na stanici v rozsahu
320 hodin ročně. Fyzická příprava
je povinnou součástí výkonu služby
a činí minimálně 120 hodin ročně.
Jednotka musí být vždy připravena
na výjezd do dvou minut od vyhlášení poplachu.

2
Karel Kolář

vedoucí útvaru BZS v Precheze

1

Precheza má jednotku sboru
dobrovolných hasičů (SDH)
podniku. Členové této jednotky
jsou jmenováni ze zaměstnanců všech
provozů a za běžných podmínek vykonávají svoji profesi.

2

Naše jednotka provádí v souladu s podnikovými pravidly
jednou za měsíc odbornou přípravu svých členů. Tematická a námětová cvičení jako reakce na havarijní situace (úniky nebezpečných
látek, vznik požáru, povodně) jsou
v souvislosti s vyhlášením cvičného požárního poplachu prováděna

Karel Kučera

velitel Hasičského záchranného
sboru v Lovochemii

Cvičení se provádějí v rámci odborné přípravy jednotky
a za rok jich proběhne celkem
96. Námětem cvičení je například
likvidace požáru, nebezpečné látky
nebo záchrana osob. Jednou ročně
se provádí tzv. velké součinnostní
cvičení jednotek požární ochrany
zařazených do poplachového plánu Dezy a ostatních složek IZS. Při
tomto cvičení se prověřuje nasazení
sil a prostředků na nejsložitější varianty požáru.

3
4

V letošním roce bylo do
14. 7. zaznamenáno 28 případů a z toho čtyři požáry.

Největším úspěchem je to, že
vše probíhá, jak má bez větších
problémů. Ale skutečnou třešničkou na dortu je první místo v krajské soutěži v požárním sportu a postup na mistrovství republiky mezi
nejlepší krajské výběry HZS ČR. Je
to úspěch celého soutěžního družstva

2

Dle plánu odborné přípravy,
jehož součástí je i počet a náměty taktických cvičení, provádějí naši hasiči 18 cvičení ročně.
Jedno cvičení se koná v součinnosti
se složkami IZS (HZS ČR, policie
ČR, ZZS). V červnu proběhlo v Lovochemii velké krajské cvičení, jehož
námětem byl zásah při úniku čpavku ze železniční cisterny, kdy došlo
k úniku čpavku mimo areál Lovochemie a byl vyhlášen 3. stupeň požárního poplachu. Tohoto cvičení se
zúčastnilo 80 příslušníků složek IZS.

3

V práškové kotelně kotle K4
došlo k zahoření uhlí v násypce u šnekových podavačů. Kotel byl řízeně odstaven, hasiči prolili
žhnoucí uhlí vodou se smáčedlem
a zbytky uhlí vyjely přes mlýn ven.
Šlo o zákrok, který jsme díky moderní
technice zvládli bez asistence externích složek HZS, bez vlivu na výrobu,
životní prostředí i bezpečnost osob.

4

Za několik posledních let
se nám podařila kompletní obměna vozového parku.
Nespolehlivá a stará vozidla jsme
nahradili novými a modernějšími.
Dalším velkým přínosem je kompletní rekonstrukce prostor budovy
HZSp a celého zázemí. Byl zrekonstruován a zmodernizován podnikový dispečink, který nám slouží jako
ohlašovna požárů a úrazů. Velkým
úspěchem byla příprava a organizace zmiňovaného krajského cvičení,
které prověřilo nejen naši jednotku,
ale i ostatní složky IZS a Městskou
nemocnici v Litoměřicích, která
podle traumatologického plánu přijímala a ošetřovala fiktivní zraněné.

Hasičský fond
Nadace Agrofert
Hasičský fond je samostatným projektem Nadace Agrofert a je určený
profesionálním i dobrovolným hasičským sborům, organizacím a sdružením. Fond přijímá žádosti o příspěvky zejména na přístroje, vybavení či
zařízení, na projekty, akce a aktivity
v oblastech zásahové a záchranářské
činnosti hasičského sportu práce s dětmi a mládeží organizace společenských, sportovních či kulturních aktivit v obci či regionu určených široké
veřejnosti hasičské historie a tradic.

