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Jubileum životní

Představení „sousedů“

ZOMAplast, s.r.o., Přerov
Výrobce zařízení pro chemii, především
plastového, oslaví příští rok 30 let existence.

ZOMAplast byl první firmou, která se
privatizací odštěpila od své „matky“ –
tehdy Přerovských chemických závodů.
Od typicky údržbářských činností, zejména potrubařiny, se postupem času
výrobní program zaměřil hlavně na
nádrže.
Před 18 léty byla zároveň s firmou
ChemResist Praha odkoupena také
technologie výroby vinutých rour. Tato
technologie určila směr další činnosti
i existence ZOMAplastu. Se zvládnutím
vysoké kvality a techniky výroby nádrží,
v poslední době i využíváním kvalitnějších, často obtížněji zpracovatelných
materiálů, se dostavily exporty na západoevropské trhy: Itálie, Holandsko,
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50 LET

LEDEN
Jedlička Martin

mechanik MaR
Křístek Jan

Před expedicí

teritoriální manažer

Anglie, Lucembursko, přes prostředníky také USA, Turecko, Kypr…
Exporty firmě ZOMAplast velmi pomohly zvýšit technickou úroveň výrobků i změnit přístup k technickému
řešení – požadována je vyšší vybavenost, zároveň jednoduchost, intenzita
procesů (míchání, ohřevy...), vysoká
míra bezobslužnosti, úspora místa, sofistikovanější instrumentace i docela
přísná jednoúčelovost.
U absorpčních systémů exhalací pro
export je požadováno doslova totéž
– minimální rozměry, intenzivní čištění
od plynů. Portfolio zákazníků „ZOMY“
se během let moc nemění: chemičky,
elektrárny, celulózky, sklárny...

v zaměstnání
20 LET
25 LET

30 LET

LEDEN
Václavíková Lenka

laboratorní technik
Výkrutová Iveta

referentka EN a MaR

ÚNOR
Andruščáková Pavla

laborantka

Chemické hospodářství
ČEZ, elektrárna Tisová

A ZOMAplast versus PRECHEZA?
Areál „ZOMY“ je uvnitř PRECHEZY, tím
je dáno to základní a nejdůležitější –
chemička je pro ZOMU hostitelem.
Za těch skoro třicet let, s malinkými výjimkami, byla PRECHEZA pro ZOMÁky
vždy největším a nejváženějším zákazníkem. Počínaje přímou spoluprací
na prvních „čínských titankách“, která
následně přešla do jednosměrnějších
obchodních vztahů.
Antonín Zoubek

Filtrační předlohy
baterií CircuitFoil Wiltz
pro DOOSAN Budapešť

Celorepubliková výzva

Do práce na kole 2021 je zahájena

Foto: archiv ZOMAplast

Letos se začalo lednovou týdenní výzvou. Hlavní část bude probíhat jako každý rok po celý květen a pro ty, kterým
to bude málo, je připravena ještě čtrnáctidenní zářijová dohra.
Smyslem celé akce je motivovat zaměstnance, aby pro každodenní cestu do práce dali před autem přednost kolu,
koloběžce nebo vlastním nohám a dopřáli svému tělu tak více pohybu. Zvlášť pro ty, co celý den sedí za pracovním
stolem, koukají do počítače a jejich jediný pohyb je jít si uvařit kávu. Akce tak podporuje jak zdraví lidí, tak i zdraví
města, které si také musí od výfukových plynů trochu oddechnout.
Precheza je připravena zapojit se i do letošního 11. ročníku, a to již poosmé. Vloni se do květnové výzvy zapojilo 36
zaměstnanců z Prechezy v deseti týmech. Jak to bude letos, je na vás. Stačí vytvořit dvou až pětičlenný tým se svými
kolegy a zaregistrovat se na www.dopracenakole.cz. Registrace probíhá letos již od 1. února. Při registraci je třeba
uvést zaměstnavatele Prechezu, která za všechny zapojené zaměstnance zaplatí startovné. Členové zapojených týmů
se jako každý rok mohou těšit na originální tričko se zajímavým motivem. Více informací o soutěži je na uvedeném
registračním webu nebo na útvaru Personalistika, který je jako každý rok firemním koordinátorem.
Alena Okáčová

PRECHEZA a.s. Přerov

Události roku 2020
Leden

Dne 27. ledna 2020 bylo provedeno
ověření emisí oxidu uhličitého za rok
2019 v rámci evropského systému obchodování s povolenkami na emise
skleníkových plynů (EU ETS).

Únor

V průběhu února se uskutečnil tradiční
lyžařský a rekondiční pobyt na Slovensku, v prostředí již za posledních více
než 25 let důvěrně známého hotelu
v Lopušné dolině.

Březen

V průběhu ledna až března 2020 bylo
provedeno tradiční přezkoumání jed-

notlivých systémů řízení za minulý rok
výkonným vedením společnosti.
V období prvního čtvrtletí 2020 byly
realizovány ohlašovací povinnosti společnosti za oblast životního prostředí
v roce 2019.
V prostorách chemické učebny a laboratoří Gymnázia Jakuba Škody se
3. března konal již 56. ročník chemické
olympiády, kde Precheza byla tradičním hlavním partnerem okresního kola.
Ve dnech 12. a 13. března jsme úspěšně prošli druhým dozorovým auditem
systému bezpečnosti potravin podle
standardu FSSC 22000 (Food Safety
System Certification).
Z důvodu pandemie covidu-19 byla
v celém areálu zavedena mimořádná
opatření k minimalizaci přenosu nákazy. Tato opatření zůstala v platnosti do
konce roku 2020.

Duben

Krajský úřad Olomouckého kraje dne
28. dubna rozhodl o vyřazení Prechezy ze skupiny A ve smyslu zákona
č. 224/2015 Sb., o prevenci závažné
havárie.
Dne 28. dubna jsme si jako každoročně připomněli oběti pracovních
úrazů a nemocí z povolání. Tento den
je oficiálně nazýván jako Světový den
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a vyhlásila ho Mezinárodní organizace
práce.
Zavedení možnosti práce z domu, tzv.
home office.
Zavedení on-line formy vzdělávání
a e-learningu.

Květen

Ve dnech 4. a 5. května proběhl recertifikační audit systému řízení BOZP

a energetického managementu a současně i kontrolní audit systému řízení
jakosti a environmentálního managementu týmem auditorů z Bureau Veritas Certification CZ.
10. ročník tradiční akce Do práce na
kole se uskutečnil od 1. do 31. května.
Novinkou bylo také zapisování domácích sportovních aktivit, vycházek nebo
bezmotorových cest na nákup.

Červen

Dne 1. června požádala Precheza odvětvovou asociaci Svaz chemického
průmyslu ČR o prodloužení platnosti
osvědčení Responsible Care – Odpovědné podnikání v chemii.
Dne 11. června proběhl na provozech
Titanová běloba a Železité pigmenty
a monohydrát dozorový audit systému řízení výroby certifikovaných sta-

novených stavebních výrobků PRETIOX
a FEPREN.
Ve dnech 15.–16. června proběhla
plánovaná obnova elektrických rozvaděčů, které slouží pro řízení mokrých
elektrostatických odlučovačů 6457A-C.
Proběhly i revize vysokonapěťových
distribučních rozvoden R33/34.
Dne 20. června realizoval Státní veterinární ústav v Olomouci pravidelné
roční kontrolní zkoušky výrobků MONOSAL30 a MONOSAL30F.

Červenec a srpen

Dne 10. července provedla Krajská
hygienická stanice Olomouc, územní
pracoviště Přerov, kontrolu v útvarech Centrální laboratoře a Provozní
údržba.
Dne 17. srpna provedl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

