LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

OSOBNÍ

Rozvoj cukrovarnického oboru ve Støední Evropì v závìru 19. století byl
provázen i vznikem øady odborných periodik. Pøed 120 lety, v roce 1888
(necelých est let po Listech cukrovarnických), zaèal vycházet Oesterreichisch-ungarische Zeitschrift für Zuckerindustrie und Landwirtschaft (Rakousko-uherský èasopis pro cukrovarnictví a zemìdìlství). Jeho vydavatelem
byl Ústøední cukrovarnický spolek v Rakousko-Uhersku, jméno redaktora
èasopisu uvádí tajenka.

Tajenka z minulého èísla: MODEL CUKROVARU.
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Generální øeditel Frantiek Gera
slaví sedmdesáté narozeniny
Oslavenec se narodil 27. bøezna 1938. Od
ukonèení základní koly pracoval celý ivot
v cukrovarnickém prùmyslu  stále v závodì
v Hruovanech nad Jeviovkou, ve kterém proel snad vemi funkcemi.
Frantiek Gera po absolvování Uèòovské cukrovarnické koly v Bøeclavi nastoupil
v roce 1955 jako inspekèní zámeèník do hruovanského cukrovaru. Pøi zamìstnání v letech
1960 a 1963 úspìnì vystudoval Prùmyslovou
kolu strojní. Funkci provozního technika vykonával ji od roku 1961 a v roce 1971 se stal
v novém závodì energetikem. V letech 197l
a 1975 absolvoval Energetický institut v Praze.
Do funkce vedoucího výroby nastoupil v roce
1978 a tuto èinnost vykonával a do roku 1989,
kdy se stal v èervnu øeditelem cukrovaru.
Pøi transformaci cukrovarnického prùmyslu se,
po rozpadu podniku Jihomoravské cukrovary
Uherské Hraditì, velmi významnì a energicky angaoval pro vznik samostatné akciové
spoleènosti Cukrovar Hruovany nad Jeviovkou. Spoleènost vznikla 1. 5. 1992, Frantiek
Gera se stal zakládajícím èlenem pøedstavenstva a generálním øeditelem. Od roku 1993 pak
zastával funkci pøedsedy pøedstavenstva. Po
zaèlenìní hruovanského cukrovaru do spoleènosti Agrana (v roce 1994) byl zvolen místopøedsedou pøedstavenstva a znovu potvrzen
jako generální øeditel. V uvedených funkcích
pracoval Frantiek Gera a do odchodu do
dùchodu v srpnu 1998.
Jubilant byl i velmi aktivní v rámci cukrovarnického prùmyslu i na republikové úrovni  zastával funkci pøedsedy Cukrovarnického spolku od jeho zaloení v roce 1992, po
ukonèení jeho èinnosti byl zvolen pøedsedou
novì zaloeného (1996) Moravskoslezského
cukrovarnického spolku. Vdy neohroenì
hájil zájmy cukrovarnického prùmyslu.
Pod vedením pana Frantika Geri probìhla v cukrovaru Hruovany v letech 1995
a 1996 rozsáhlá modernizace závodu, zvìtila
se výrobní kapacita  cukrovar tak dosahoval
trvale vysoké úrovnì technologických parametrù provozu a kvality výrobkù.
Cukrovarníci z hruovanského cukrovaru
i spoleènosti Moravskoslezské cukrovary spolu
s celou naí odbornou veøejností pøejí panu
Frantiku Gerovi k jeho významnému ivotnímu jubileu pevné zdraví a dobrou pohodu,
kterou vyniká a kterou pøi setkání s kolegy
vdy kolem sebe íøil.
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