GEBLER: Cukrovarnickolihovarnická konference 2009

FPBT na VCHT, Procesní automatizace ABB v roce 2009, Suení tøídìní
cukru v Litovli, Vyuití saturaèních kalù jako plniva, Výroba biocukru
v Hruovanech, Aktivity ZVU Potez, Optimalizace varny kontinuálním zrnièem, Historie lounského cukrovarnictví.
Po dvanácti letech bylo místo konání konference pøemístìno z Luhaèovic
do Poèátek na Pelhøimovsku. Ty se nacházejí v oblasti, která je spojena
s historií vzniku prùmyslového cukrovarnictví u nás (Kostelní Vydøí  1829,
Daèice  1833). Hlavním motivem èeského pøedsednictví v Evropské unii
se stala kostka cukru, která vznikla právì v daèickém cukrovaru ji v roce
1841. V roce 1843 pak získal øeditel tamìjí rafinerie J. C. Rad na svùj vynález c. k. patent a na trhu se objevily první kostky cukru na svìtì. Øada
zajímavostí kolem tohoto svìtového unikátu je v daèickém Muzeu kostky
cukru, které úèastníci konference navtívili. Dalím objektem, který si úèastníci
prohlédli, byl daèický Centropen, výrobce popisovaèù a fixù, který je
v èinnosti ji od roku 1940 a v souèasnosti je i významným exportérem.
Nejen tyto exkurze, ale i spoleèné posezení za úèasti cimbálové muziky Jaro pøispìly k dobré pohodì a ke spokojenosti vech úèastníkù.
Jaroslav Gebler
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Pøedstavovat cukrovarnický (také lihovarnický
a krobárenský) kalendáø jistì není tøeba, vychází v ustálené podobì ji øadu let a èeská
i slovenská odborná veøejnost si tuto pomùcku dávno zvykla pouívat.
Urèitì nejèastìji jej uivatelé otevírají kvùli pøehlednému adresáøi firem a institucí, který je
kadý rok aktualizován. Nikde jinde* toti nelze najít na jednom místì údaje o kadém cukrovaru  adresu, telefonní a mailové spojení,
pøíp. adresu webových stránek a údaje o osobách ve vedoucích pozicích. Podobnì i o lihovarech a krobárnách, státních institucích,
spolcích, kolách, knihovnách apod. V kalendáøi jsou samozøejmì zaøazeny jak subjekty
èeské, tak také slovenské a polské.
K èeské èásti kalendáøe patøí mj. plné znìní
Naøízení rady (ES) è. 1234/2007 o spoleèné
organizaci zemìdìlských trhù a tabulky se
statistickými údaji o výrobì cukru v ÈR a SR
v úvodní kapitole. Nicménì vechny tabulky zde
jsou, stejnì jako v minulých letech, uvedeny
vícejazyènì, a tak mùe kadému poslouit
i statistika o výrobì cukru, lihu èi krobu ve
svìtì a Evropì, pøíp. data polská.
Ètenáø mùe vyuít i abecednì a vìcnì tøídìný rejstøík firem  dodavatelù materiálù a zaøízení pro cukrovary, cukrovarnické tabulky èi
technické informace týkající se krobárenského
prùmyslu (i kdy jsou uvedeny pouze polsky).
Blahoslav Marek

*Pøehled subjektù z oboru cukrovka-cukr nabízí také
adresáø na webových stránkách tohoto èasopisu
(www.cukr-listy.cz), ten vak uvádí pouze odkaz na
internetové stránky pøísluného subjektu, existují-li.
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