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Víte, kdy a jak správně chránit váš sluch?
Bukocel, a.s.
Novinky v IPH
Rozhovor s Vaškem Prachařem
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Víte, kdy a jak správně chránit váš sluch?
Ať už milujete rockové koncerty, chodíte si čas od času zastřílet na střelnici
nebo pracujete v hlučném prostředí,
neměli byste podceňovat ochranu vašeho sluchu. Chrániče sluchu začněte
používat vždy, když okolní hluk přesáhne hodnotu 80 dB. Nevíte, jak poznáte
sílu okolního hluku bez speciální měřící
technologie? Pokud musíte křičet, abyste se domluvili s někým, kdo je vzdálený zhruba dva metry, tak je překročena
úroveň hluku zmiňovaných 80 dB.
Jak hluk poškozuje váš sluch?
Při nadměrnému vystavení hluku
může dojít k dočasnému přerušení nervových spojů mezi vláskovými buňkami
ve vnitřním uchu a sluchovým nervem.
Jedná se o tzv. dočasný posun prahu
slyšení, který se vytratí, jakmile hluku
nejste vystaveni. Regenerace vašeho
sluchu může trvat pár hodin, ale i několik dní. Nezapomeňte, že vláskové
buňky se nedokážou regenerovat, takže znovu nikdy nedorostou. V případě,
že bych došlo k jejich odumření, mělo
by poškození sluchu trvalé následky.
Vystavování se přílišné hlukové
zátěži vám může způsobit
tyto zdravotní problémy:
• zhoršení sluchu,
• tinnitus (zvonění v uších),
• stres a zvýšený krevní tlak,
• bolení hlavy,
• tělesné vyčerpání a potíže
se soustředěním,
• problémy s krevním oběhem,

• poruchy spánku.
Jak se před hlukem chránit?
Chráničů sluchu existuje na trhu několik typů (zátkové, mušlové). Správné zavedení zátkových chráničů sluchu vám
může zpočátku chvilku trvat. Po několika opakování s tím ale nebudete mít žádný problém. Jak správně postupovat při
zavádění? Před aplikací si nezapomeňte
umýt ruce. Zátky do uší netlačte silou,
předejdete tak bolestivému tlaku vzduchu na ušní bubínek. V případě, že vám
špunt v uchu dobře nesedí, nedotlačujte
ho silou, vyjměte jej a do ucha znovu nasuňte. Chrániče do uší zasouvejte dozadu a šikmo nahoru, budete tak kopírovat
anatomii ucha a zvukovodu. Nebojte se
zátku do ucha zavést hluboko, k poškození ušního bubínku nemůže dojít, protože výrobci při výrobě respektují fakt,
že sluch nesmí být poškozen. K bubínku
se tedy chránič nedostane, protože mu
to neumožní druhý záhyb zvukovodu.
Jiné požadavky budete mít samozřejmě na jednorázové použití (chrápání manžela) a zcela jiné jsou nároky při pravidelném používání třeba
v práci, kde je tato ochranná pomůcka
povinná. Pro rychlou orientaci v účinnosti vybraného chrániče vám pomůže
hodnota SRN. Ta udává, o kolik decibelů se hladina hluku sníží za chráničem
sluchu. Čím vyšší tato hodnota je, tím
větší ochranu výrobek poskytuje.
Mějte na paměti, že ochranná sluchátka proti hluku chrání váš sluch

a celkové zdraví. Nezapomeňte, že
sluch máte jen jeden, tak o něj pečujte
správně.
Zdroj: www.ardon.cz

Lucie Kučová

Orientační tabulka hladiny hluku
Vykonávaná
činnost

Hladina hluku
v dB

Výstřel z brokovnice

140

Pneumatická
nýtovačka

124

Vrtací kladivo

114

Řetězová pila

110

Rockový koncert

105

Motorka

100

Vrtačka

97

Sekačka na trávu

90

Vysavač

80

Městská doprava

78

Rozhovor

65

Bukocel, a.s.
Společnost BUKOCEL, a.s. je charakterizována jako tzv. komerční sulfátová
celulózka. Je největší výrobní společností
Skupiny společností BUKÓZA HOLDING.
Produktové portfolio tvoří bělená papírenská buničina, přičemž téměř 95 %
vstupní suroviny tvoří tvrdé listnaté, prioritně bukové, dřevo. Finální produkt, papírenská buničina, je základní surovinou pro
výrobu grafických, hygienických, balicích
a speciálních druhů papíru. Slouží také
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jako vstupní surovina při výrobě práškové
celulózy a různých derivátů celulózy.
Výrobní kapacita představuje více než
150 000 tun buničiny ročně. Společnost
exportuje téměř 100 % své produkce. Mezi
největší odběratele patří země Evropské
unie, kde se jedná především o Rakousko, Německo, Francii a Českou republiku.
Část exportu je směrována za její hranice.
My a Bukocel: Firma Bukocel je jeden
z našich dlouholetých zákazníků. Naše

společnost pro Bukocel, kromě pravidelného měsíčního servisu, vykonává celou
řadu velmi významných úkonů spojených s touto významnou celulózkou.
Dále zajišťujeme opravy, revize a výměny opotřebovaných částí zařízení. Pravidelně dodáváme náhradní díly jako např.
pneuventily, kompenzátory, převodovky,
vozíky. V letošním roce byla provedena
i dodávka parních ofukovačů včetně řídicího systému. 
Martina Brussová

Žít,
to je nejvzácnější věc na světě,
neboť většina lidí jen existuje.


O. Wilde

Novinky v IPH
Společné opékání
Letní opékání špekáčků v zahradě
U Mámy mělo úspěch, i přes termíny
dovolených se nás sešlo téměř dvacet a dopravili jsme
se kolmo i pěšky. Pivovar Zubr
opravdu
napravil
svou reputaci a sud
jsme vypili do dna,
skvělá Jarmilka pak
ze zbylých špekáčků vyrobila výborné utopence.

Implementace Helios Inuvio
Letošní podzim se nese ve znamení implementace nového informačního systému Helios Inuvio, respektive
upgrade na novější edici Inuvio. Edice
Inuvio je mnohem efektivnější, mnohem
srozumitelnější. Důležité akce jsou rychleji dostupné a potřebné informace se
zobrazují ve chvíli, kdy je potřebujete.
Nová edice byla vyvinuta v úzké spolupráci Asseco Solutions se zákazníky.

V rámci přechodu na novou edici
mapujeme potřebné procesy ve firmě,
zejména zjednodušování zadávání dat
do systému na obchodním oddělení,
ale také zefektivňování výroby a procesů v rámci realizování zakázek, digitalizaci a neustálé zlepšování. Podporou nám bude i vzdělávání v rámci
dotační výzvy POVEZ II, kterou právě
připravujeme.

CZO Mondi
I letošní celozávodní odstávku
v Mondi Štětí jsme zvládli a je úspěšně
za námi. Letos to byly téměř tři náročné týdny a odstávka stála nás všechny
mnoho sil, nakonec jsme vše zvládli
téměř na jedničku.
Z Bašky se do Štětí vydala posila
v podobě domácích výrobků a morální podpory, peripetie na cestě
a složitý vstup do Mondi provázely
přípravu občerstvení, ale ve finále si
všichni pochutnali na domácím tvarožníku, vrstveném salátu, uzeném
i sekané. Děkujeme všem, kteří se
na odstávce podíleli, za aktivní přístup i úsilí.
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Beskydská sedmička
Jubilejní 10. ročník extrémního závodu RENAULT – KILPI BESKYDSKÁ
SEDMIČKA 2019 byl revoluční pro
sportovce i organizátory.
Poprvé z něho vzešli ze skvělé konkurence Mistři České republiky v Ultra
Sky. Tři tisíce účastníků B7 2019 se

premiérově rozdělily do kategorie jednotlivců (400) a dvojic (1320 párů).
IPH mělo také své želízko v ohni,
na startu jsme podpořili Kubu Vrabla
a dodatečně mu gratulujeme k úspěšnému zvládnutí celé trasy a do dalších
sportovních akcí přejeme hodně sil.


Vašek Prachař,
cyklista a dobrovolný záchranář
Vašku, o tobě vím, že jsi vášnivý cyklista, dokonce vedeš cyklo kroužek,
pověz nám něco konkrétního, jak ses
k tomu dostal?
Ano, jmenujeme se SK Kohouti Pržno,
sídlíme překvapivě na Pržně a trénujeme děti ve věku od 6 do 18 let, v jízdě na kole, věnujeme se hlavně horské
cyklistice. Teď aktuálně řešíme dotační
podporu a hledáme sponzory na fungování klubu a také pro výstavbu speciální dráhy, tzv. pumptracku. A jak jsem
se k tomu dostal? Vlastní děti neměly
kam chodit do kroužku, tak jsem jeden
založil. Na kole jezdím také, párkrát
za rok se účastním i závodů, třeba Bike
Cream Čeladná, kde jsem potkal i s kolegy Pavlem a Jirkou. Baví mě vlastně
všechno, co má kola, horské kolo, silniční kolo i motorka.
Také jsem se doslechla, že pracuješ
jako horský záchranář, znamená to, že
sloužíš pohotovosti a jsi připraven vyrazit?
To zatím ne, loni jsem byl ještě čekatel
a letos jsem v zaškolení. Sloužím víkendy na Lysé hoře, a pokud by bylo v týdnu potřeba zapojit se do nějaké nenadálé akce, vyrazíme i my dobrovolníci.
Dříve jsi pracoval hlavně jako svářeč
a zámečník, u nás více soustružíš, jaký
je to rozdíl?
Práce na soustruhu a frézování je více

Radmila Liďáková

odbornější, přesnější, je to pro mě zajímavější práce, baví mě více, chtěl bych
se dále rozvíjet a naučit se třeba práci
na dalších strojích, pokud bude firma
investovat a růst, budu se rozvíjet i já.
Vašku, máš své oblíbené jídlo nebo
pití?
Já sním úplně všechno, nejsem vybíravý, ale mám moc rád tatarák a k tomu
pivo nebo bílé víno.
Děkujeme ti za rozhovor a přejeme
do budoucna mnoho úspěchů v pracovním i soukromém životě.

Radmila Liďáková

Vrstvený salát
Ingredience
• 1 plechovka sterilované kukuřice
• 1 pórek nebo svazek jarní cibulky
• 1 sklenice sterilovaného celeru
• 1 sklenice sterilizované kapie
• 1 kelímek jogurtu
• 30 dkg sýra
• 1 plechovka kompotovaného ananasu
• 4 vejce
• 1 malá sklenice majonézy
Postup přípravy
Vejce uvaříme natvrdo, zchladíme,

oloupeme a necháme vychladit.
Pórek očistíme a nasekáme. Majonézu smícháme s jogurtem. Sterilovanou zeleninu slijeme. Vychlazená vejce
nakrájíme na plátky a sýr nastrouháme.
Do mísy vrstvíme takto: celer, pórek,
kapie, kukuřice, ananas. Pak vše zalijeme majonézou s jogurtem, poklademe
vajíčkem a nakonec posypeme sýrem.
Vrstvený salát necháme v míse proležet, můžeme jej dát do chladu. Vrstvený salát podáváme uležený.
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