
Ples města Napajedla 
opět s Fatrou

N O V I N Y  Z A M Ě S T N A N C Ů  S P O  L E č  N O S  T I 
Fatra ,  a .s . ,  č lena sku piny

Je až neuvěřitelné, jak ten čas 
rychle běží. Rok s rokem se se-
šel a máme tady adventní čas, 
což znamená, že do konce roku 
2014 zbývá už jenom pár dní. 
Toto období bývá také spojeno 
s bilancováním, co uplynulý rok 
odnesl, co přinesl, a jak bude 
asi vypadat rok následující. 
Dovolte mi tedy učinit takové 
krátké ohlédnutí za končícím ro-
kem 2014 z pohledu společnosti 
Fa tra, a.s.  

Do roku 2014 jsme vstupovali s očeká-
váním naplnění ambiciózních cílů stano-
vených v plánu hospodářského výsledku 
na tento rok 135 mil. Kč, který byl navýšen 
oproti skutečnosti roku 2013 o 10 mil. Kč. 
Hned od počátku roku nám v tom velmi 
pomáhalo počasí. Nezvykle teplá zima 
2013/2014 prakticky nezastavila stavební 
práce, což se pozitivně promítlo v prode-
jích našich výrobků stavebního segmentu 
(podlahoviny a HIF). Poptávku po  našich 
výrobcích navíc podpořilo oslabení české 
koruny, což vedlo ke zvýšení cen konku-
rence. Našim obchodníkům se také poda-
řilo prosadit s našimi výrobky u význam-
ných projektů, takže brzy byly výrobní 
linky plně vytíženy. V některých měsících 
se dokonce prodalo více metrů čtvereč-

ních HIF, než naše výrobní zařízení doká-
zalo vyrobit. Plné vytížení výrobních linek 
se pak udrželo po zbytek roku. Podlaho-
viny a HIF se tak staly základním kamenem 
v naplnění cíle pro rok 2014.

Velmi dobře si vedou i ostatní seg-
menty. Segmentu speciálních výrobků 
se podařilo rychle zprovoznit nové formy  
dodané z Portugalska (zpožděné z r. 2013). 
To umožnilo rozjezd nových projektů, a 
tím navýšení objemů prodeje s pozitivním 
dopadem na tržbách segmentu. Stabilně 
dobrou rentabilitu vykazovala i výroba 
PET desek. To vše přispělo k tomu, že spe-
ciální výrobky jsou třetím nejúspěšnějším 
segmentem Fatry v tomto roce. Pozitivně 
byl od počátku roku hodnocen i segment 
BO PET, který vytvářel vyšší výkony vlivem 
vhodného produktového mixu, tj. výro-
bou a prodejem fólií s vyšší přidanou hod-
notou. Tento trend si pak BO PET udržel po 
celý rok. Segment PPF se v průběhu roku 
potýkal s technickými potížemi, které se 
promítaly ve vyšší materiálové náročnosti 
výroby. Tyto potíže se podařilo překonat 
vyšší rentabilitou prodeje, takže i tento 
segment vykazuje lepší hospodářské vý-
sledky ve srovnání s předchozím rokem. 
Vyšší vytížení kapacit přispělo k lepším 
hospodářským výsledkům i u menších 
segmentů technických fólií, granulátu, 
profilů a tvarovaného novoduru. 

Významným faktorem, který ovlivnil 
hospodaření společnosti, byla implemen-
tace systému účetního vykazování podle 
mezinárodních účetních standardů IFRS 
v tomto roce. To mimo jiné vedlo k mírně 
odlišnému pohledu na životnost majetku, 
což se pak projevilo jednorázově ve sní-
žení účetních odpisů a tím růstu zisku. 

Pro udržení konkurenceschopnosti 
jsme v roce 2014 zákazníkům nabídli 
novou kolekci LINO 2014-2016 a v říjnu 
prezentovali novou kolekci vzorů podla-
hoviny Thermofix. Zákazníci však kladou 
na podlahoviny stále větší požadavky. 
...  po kračování na str. 2 

Již podruhé zahájí město Napajedla 
společně s Fatrou plesovou sezónu 
Reprezentačním plesem, který se 
bude konat 17. ledna 2015 od 19 hodin 
v prostorách místní Sokolovny. Ta 
bude pro tento účel opět slavnostně 
vyzdobena. Bližší informace obdrží 
zaměstnanci Fatry začátkem ledna na 
personálním oddělení. 
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ObCHOdní úsEK
Veškeré obchodní aktivity společnosti 
jsou zastřešeny nově vytvořeným 
obchodním úsekem.

sTAvEbní POdzim 
v AREÁlu
Bylo zahájeno několik 
důležitých stavebních aktivit.

Jak zvládáte 
předvánoční 
stres?

HlAvní TémA  / ing. luděk Kramoliš, finanční ředitel

TECHniCKý úsEK
Technický úsek není ve Fatře 
žádná novinka. Vracíme se 
k osvědčenému modelu.

David 
ŠUSTR, 
stř. 202 300, 
prodejce

Ing. Jana 
BLAHOVÁ, 
stř. 106 010, 
projektový pra-
covník

„Abych řekl 
pravdu, předvá-
noční stres se mě 
letos netyká a to 

rovnou ze tří důvodů. Budou to první 
Vánoce pro mého syna, který se na-
rodil na konci září. Stejně tak pro mě 
a mou manželku to budou po sedmi 
letech strávených v zahraničí první 
Vánoce doma. V neposlední řadě jsem 
získal perspektivní zaměstnání ve spo-
lečnosti Fatra a.s.“

„ P ř e d v á n o č n í 
stres je něco, co 
se mě příliš ne-
dotýká. Vánoce 

mám ráda a vždy se na ně těším. Je-
diné, co je pro mě trochu stresující, 
jsou přeplněné obchody, které mi to 
ale většinou vynahradí překrásnou 
výzdobou a zářícími světly. Další 
věc, co mi vždy zvedne před Vánoci 
náladu, jsou vánoční trhy ve Zlíně a 
v Olomouci, které si nenechám žádný 
rok ujít.“ 

R O č N Í K  x x x I x /  L I S T O P A D ,  P R O S I N E C  2 0 1 4

Ohlédnutí za končícím 
rokem 2014

Spolupráce studentů při 
navrhování PF
Stejně jako loni i letos Fatra aktivně 
spolupracuje se studenty Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně. Posledním 
společným projektem jsou nevšední 
návrhy PF 2015 studentů FMK 
ateliéru grafického designu pod 
vedením ak. soch. Rostislava Illíka. 
Společně s ním Fatra vybrala tři 
nejzdařilejší návrhy, za které byli 
studenti odměněni. Vítězný návrh 
použila společnost Fatra jako své PF 
2015.

AKTuAliTyAnKETA
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Ing. Ondřej 
RUDINSKÝ, 
stř. 941 000
veducí odboru 
integrovaného 
systému řízení

„Vánoční stres zvlá-
dám dobře, jenom žena a děti to 
špatně nesou.“

Mgr. Šárka 
KUČEROVÁ, 
stř. 106 010, 
technolog 

„Vánoční stres vět-
šinou nemám. Když 

náhodou přijde, vezmu terénní koloběžku a 
mé dvě hyperaktivní fenky a jedeme se pro-
jet někam hloub do lesa.“

Leden - měsíc veletrhů
Začátkem nového roku čeká Fatru 
účast na řadě významných veletrhů. 
Ve dnech 17. – 20. 1. 2015 se koná již 
tradiční světová výstava podlahovin 
Domotex v Hannoveru. Na něj 
bezprostředně navazuje pro Fatru 
největší tuzemská akce - veletrh 
Střechy Praha (22. – 24. 1. 2015). Vše 
uzavírá veletrh hraček v Norimberku 
(28. 1. – 2. 2. 2015), na kterém se 
bude Fatra prezentovat poprvé. Již 
nyní jsou přípravy v plném proudu. 
Podrobnější informace včetně 
zajímavých fotek stánků přineseme 
v dalším vydání novin Fatra.

Vážení a milí spolupracovníci,
 
společně jsme se ocitli na konci roku 2014 a je čas ohlédnout se zpět. Jaký vlastně ten uplynulý rok pro Fatru byl? Bezpochyby velmi úspěš-
ný, výrazně předčil všechna naše očekávání. Podařilo se nám dosáhnout mimořádných výsledků, a to zejména díky významnému nárůstu 
objemu prodeje, který se následně projevil ve vysokém zisku naší společnosti. K tomuto zdařilému vývoji přispěl svou prací každý z Vás a za 
to Vám všem patří moje obrovské díky. 
Po pracovně náročném období teď nastává čas, na který se všichni těšíme, čas vánočních svátků. Karel Čapek napsal: „Nejkrásnější na světě 
nejsou věci, ale chvíle, okamžiky, vteřiny...“. A tak Vám tedy přeji prožití Vánoc v příjemné atmosféře, v kruhu nejbližších, ve zdraví, štěstí, 
lásce a porozumění. 
A co popřát do roku nového? Ať do něj vstoupíme s chutí, ať je plný úspěšných dnů a všechny jsou naplněny radostí a pohodou

Ing. Pavel Čechmánek
generální ředitel

POUR FÉLICITER 2015

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte mi, abych Vám poděkoval za pracovní nasazení a odvedenou 
práci v tomto roce. Přeji Vám všem prožití vánočních svátků v klidné 
rodinné atmosféře a v novém roce hodně sil ke zvládnutí očekávaných 
i překvapivých situací, které život přináší. 

Vít Macháň
ředitel

Vítězný návrh Denisy Avukové



udÁlOsTi

C M Y K

... pokračování ze strany 1

K tomu, abychom se v tomto 
segmentu udrželi na trhu i v dlou-
hodobém horizontu, pokračovaly 
i letos práce na přípravě bezftalá-
tové podlahoviny, a to ve výrobě, 
její přípravě, laboratořích, nákupu 
apod. 

Rozvoj společnosti je však 
ne zbytně spojen s investicemi. 
V  tomto ohledu před námi stál 
letos nelehký úkol dodělat roz-
pracované projekty (kašírované 
plechy, nová potiskovací linka, 
instalace LED osvětlení ve výrob-
ních prostorech a mnoho dal-
ších projektů) a v   dalším, zahájit 
projekty nové (obnova válcovací 
linky, projekt recyklace, apod.). 
To vše s navýšeným rozpočtem na 
286 mil. Kč. Stanovený rozpočet 
se zřejmě nepodaří celý vyčer-
pat. Stojí za tím někdy objektivní 
důvody (výběrová řízení, nutnost 
dodržení pravidel dotačního pro-
jektu, apod.), jindy jsou důvody 
zpoždění na naší straně. V tomto 
ohledu budeme muset v   dal-
ším období zapracovat na našich 
procesech, vedoucích ke zlepšení 
přípravy investic, za účelem jejich 
následné hladké realizace.

V letošním roce Fatra zazname-
nala ohromný úspěch v oblasti 
průmyslového designu – získala 
ocenění Czech Grand Design v ka-
tegorii Výrobce roku za kolekci no-
vých nafukovacích hraček. K  tomu 
přidal úspěch i designér Jan ča-
pek, který vyhrál stejnou soutěž 
v kategorii Designér roku za návrh 
nafukovacích hraček Pes Bulík a 
Formule. V soutěži „Inovační firma 

Zlínského kraje“ obdržela Fatra 
čestné uznání za druhé místo s no-
vinku mezi podlahovým krytinami 
– podlahovinou Fatraclick. V září 
ocenil Svaz chemického průmyslu 
Fatru cenou udržitelného rozvoje 
za způsob podnikání společnosti, 
které naplňuje základní principy 
trvale udržitelného rozvoje tak, 
jak byly definovány v roce 1992 na 
Summitu OSN v Rio de Janeiru. 

Ve výčtu hlavních událostí, které 
se udály ve Fatře v tomto roce, ne-
smím zapomenout ani na organi-
zační změnu. Po pečlivém uvážení 
vedení společnosti přistoupilo od 
září ke změně divizní řídicí struk-
tury na strukturu funkční. Byly 
zrušeny dosavadní SBU PVC a SBU 
Polymery a naopak vznikly nové 
úseky – výrobní a obchodní. Delší 
dobu neměla technická oblast své 
samostatné vedení, a proto vznikl 
technický úsek. Věříme, že tato 
změna přinese sjednocení a tím 
zjednodušení řídicích procesů. 
Ve finančním úseku se tato změna 
projevila na první pohled mini-
málně. Do odboru controllingu 
přešli ekonomové a do odboru 
účetnictví provozní účetní býva-
lých SBU. Ve skutečnosti to však 
znamená nastavit procesy a hos-
podaření středisek pod jednotlivé 
nové úseky, upravit vykazování 
hospodaření s důrazem nikoli na 
SBU, ale již na samotné segmenty. 
Znamená to také provést úpravu 
reportingu. Ne vše bylo možné 
udělat v roce 2014, a proto se ně-
která nastavení budou provádět 
až od 1. 1. 2015, zejména se to 
týká úprav v systému SAP. Jsme 
přesvědčení, že to vše povede ke 

zpřesnění vykazovaného hospo-
daření jednotlivých segmentů.

Už nyní tedy můžeme kon sta to-
vat, že rok 2014 se zapíše do 
histo rie Fatry jako rok nadmíru 
úspěšný. Za to patří poděkování 
všem, kteří se na tomto výsledku 
podíleli. 

A jaké jsou plány a cíle na pří-
ští období? Pro příští rok vidíme 
v  tuto chvíli nepatrně více rizik ve 
srovnání s rokem letošním. V roce 
2015 počítáme s odstávkami zaří-
zení z   titulu plánovaných oprav, 
přesto bude naším cílem maxi-
málně vytížit výrobní kapacity 
podobně jako letos. To by se pak 
mělo projevit celkově nižší vý-
konností společnosti. V investiční 
oblasti bude pozornost soustře-
děna na ukončení rozpracova-
ných projektů, rozjezd nových 
a přípravu na obnovu klíčových 
zařízení v  roce 2016. S ohledem 
na tento rozvoj společnosti oče-
káváme mírné zvýšení počtu za-
městnanců. 

Tolik mé krátké ohlédnutí za 
končícím rokem 2014. Dovolte mi 
závěrem poděkovat všem zaměst-
nancům za úspěšné zvládnutí 
všech úkolů v roce 2014, klidné 
a pohodové prožití vánočních 
svátků, hodně zdraví a vykro-
čení do nového roku tou pravou 
nohou. Společnosti Fatra pak 
přeji, aby měla rok 2015 neméně 
tak úspěšný, jako byl rok letošní. 
Hodně úspěchů.

 Ing. Luděk Kramoliš
finanční ředitel
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Technický úsek není ve 
Fatře žádná novinka. 
Vra címe se k osvědčenému 
modelu, který se skládá 
z  odboru investic, odboru 
výzkumu a vývoje, pod něž 
jsou zařazeny vývojové la-
boratoře, a z odboru inte-
grovaného systému řízení, 
zahrnujícího kvalitu, tech-
nickou kontrolu, ekologii a 
BOZP.

Cílem investičního odboru, který 
řídí Ing. Jaroslav Stuchlík, je za-
jištění investičního rozvoje Fatry 
podle schváleného plánu inves-
tic. Jedná se o velmi náročný úkol, 
který se nedá zvládnout bez úzké 
kooperace s dalšími odbornými 
útvary. Proto v říjnu 2014 schvá-
lila porada vedení návrh postupu 
pro přípravu investičních záměrů, 
který nastavuje pravidla vzájemné 
spolupráce.

V letošním roce bude, podpisem 
smlouvy s dodavatelem, zahájena 
významná investice do nové válco-
vací linky, která nahradí dosluhující 
linku Comerio I v Napajedlích. Tato 
akce by měla být dokončena v roce 
2016. Neméně významným úkolem 
pro příští rok je pořízení recyklač-
ního zařízení v Chropyni. Zmiňo-
vané dva projekty jsou součástí 
plánu investic na rok 2015, který se 
skládá z téměř stovky položek. 

Odbor výzkumu a vývoje, pod 
vedením Ing. Jaromíra Nováka, řeší 
ve spolupráci s TPV úkoly z Plánu 
technického rozvoje společnosti, 
které jsou zaměřeny na vývoj ino-
vativních produktů a procesů. Jed-
ním z klíčových úkolů PTR je tech-

nologická příprava výše zmiňované 
investice do nové válcovací linky a 
zpracování studie proveditelnosti, 
která má řešit zásadní navýšení 
výrobních kapacit segmentu HIF 
a PK. Odbor VaV rovněž zodpo-
vídá ve spolupráci s TPV za dlou-
hodobé vývojové projekty s VŠ a 
výzkumnými organizacemi, které 
řeší inovace vyšších řádů. Nedílnou 
součástí VaV je odd. vývojových 
laboratoří, které se soustřeďuje na 
materiálový výzkum, hodnocení 
nových výrobků, tvorbu receptur 
atd.

Odbor integrovaného systému 
řízení vede Ing. Ondřej Rudinský. 
Cílem tohoto odboru je neustálé 
zlepšování firemních procesů, 
které musí být měřeny, analyzo-
vány a v případě potřeby musí být 
uplatňována opatření pro dosažení 
plánovaných výsledků. Efektivní 
fungování firemních procesů ov-

šem nelze zajistit bez aktivní pod-
pory vrcholového vedení a zapo-
jení se celé firmy. 

Oddělení kvality, ekologie, BOZP 
a TK mají převážně kontrolní a 
metodicko-podpůrnou roli. Je to 
úloha těžká a nevděčná, ale pokud 
chceme efektivně vyrábět kvalitní 
výrobky, dodržovat legislativní 
povinnosti, dbát na bezpečnost 
zaměstnanců atd., je nutné poža-
davky těchto oddělení respektovat 
a podporovat.

Několikrát jsem zmínila slovo 
spolupráce. Žádný z odborů tech-
nického úseku nemůže dobře fun-
govat bez výrazné podpory ostat-
ních úseků a já pevně věřím tomu, 
že jim z Vaší strany bude poskyt-
nuta.

T E cH nicKý úsE K / ing. Olga vyčánková, technická ředitelka

Technický úsek ve Fatře

inFORmACE

Modré volání je od října 
ještě výhodnější 
Od října 2014 došlo k úpravě cen 
tarifů O2 zaměstnaneckého programu 
Modré volání. Co Vám tato změna 
přinesla? Nově jsme přejmenovali 
název programu. Nyní se budete 
setkávat s názvem Modré volání Extra. 
To ale není jediná změna. Mnohem 
zajímavější je pro Vás informace, že 
jsme celkově zlevnili cenu tarifů a 
volání o 20%. Například u tarifu Maxi 
s neomezeným voláním, se cena za 
měsíční paušál změnila ze 495 Kč na 
395 Kč. Všem stávajícím zákazníkům 
byly ceny upraveny automaticky, aniž 
by si o slevu museli jakkoliv žádat. 
Novinkou je balíček s názvem 90 Mix, 
který je možné dokoupit k tarifu Mini. 
V tomto balíčku získáte za cenu 70  Kč 
měsíčně 90 minut volání a 90 SMS 
do všech sítí. Další novinkou, která 
stojí za zmínku, je možnost využívat 
webové samoobsluhy. Zákazník zde 
může upravovat nastavení služeb a 
má online přístup ke své fakturaci. Pro 
ty, kteří O2 zaměstnanecký program 
Modré volání Extra neznají, představuji 
hlavní výhody tohoto programu: 
•	 Pravidelná úspora plateb za volání o 

200-250 Kč za každé číslo v programu 
oproti běžným tarifům na trhu, což v 
případě třech čísel v  rodině činí až 9 
000 Kč za rok.

•	 Volání zdarma mezi všemi členy 
O2 zaměstnaneckého programu 
koncernu AGROFERT, kterých je dnes 
již celkem 9 300. Zdarma je i volání 
na služební mobilní čísla koncernu 
AGROFERT.

•	 Vlastník čísla (uživatel) může 
být kdokoliv. Program může 
zaměstnanec poskytnout i další 
osobě, která je pak vlastníkem čísla 
a odpovídá za své platby.

•	 Každý zaměstnanec může do 
programu zařadit až pět čísel. Tento 
počet zahrnuje i poskytnutí benefitu 
jiné osobě.

Jak mohu vstoupit do programu 
Modré volání Extra se svým  číslem?
•	 Požádejte na personálním oddělení 

o přihlašovací kód potřebný pro 
registraci do programu.

•	 Na webu www.modrevolani.cz 
vyberte tarif a vyplňte objednávku 
pro převod čísla do programu, 
případně kontaktujte linku 800 11 55 
77 (linka je standardně zpoplatněna 
jednorázovým poplatkem 30 Kč, 
v případě sjednání objednávky je 
ZDARMA).

Zaměstnanci, kteří jsou již 
v   programu a nemají přihlašovací 
kód k  dispozici, o něj mohou zažádat 
na info@ modrevolani.cz. Do žádosti 
je nutné uvést heslo pro komunikaci, 
které jste obdrželi při vstupu do 
programu společně s  elektronickou 
smlouvou. Věříme, že tento oblíbený 
program bude nadále pomáhat 
v úsporách zákazníkům z řad 
zaměstnanců koncernu AGROFERT.

Petr Bažil
společnost Bonerix

OdbORy

25. výročí generální 
stávky 
Ve čtvrtek 27. listopadu jsem se 
zúčastnila v Národním domě na 
Smíchově v Praze zasedání prvního 
sněmu českomoravské konfederace 
odborových svazů (čMKOS). Jednání 
se neslo ve slavnostním duchu. 
Odboráři si připomněli 25. výročí 
listopadové generální stávky, kdy 
se poprvé za „reálného socialismu“ 
uskutečnila velká generální stávka, 
která rozhodla o začátku konce 
totalitního režimu. Předseda čMKOS 
Josef Středula přivítal na dopoledním 
jednání odborářů premiéra Bohuslava 
Sobotku. Premiér Sobotka mimo jiné 
poděkoval odborům za obhajování 
práv zaměstnanců.
Po pracovní části prvního sněmu 
připravili organizátoři čMKOS 
slavnostní večer k příležitosti 
25. výročí generální stávky. Zúčastnila 
se ho řada významných hostů. 
členové bývalého vedení čMKOS 
od roku 1990, aktivní členové 
listopadových událostí a zástupci 
stávkových výborů Igor Pleskot, 
Jan Uhlíř a Ladislav Velenský. Dále 
prezident Konfederace odborových 
svazů Slovenské republiky Josef Kollár, 
velvyslanec Slovenské republiky Peter 
Weis, předseda Asociace svobodných 
odborů Bohumír Dufek a další. Pozvání 
přijala rovněž politická elita – Milan 
Štěch (předseda Senátu), Jan Hamáček, 
(předseda Poslanecké sněmovny 
Parlamentu) , první místopředseda 
vlády a ministr financí Andrej Babiš, 
ministři Jan Mládek, Marcel Chládek, 
Jiří Dienstbier, Michaela Marksová, 
Karla Šlechtová a řada dalších hostů.

Zdeňka Mekysková
předsedkyně ZO OS ECHO

Fatra, a.s. Chropyně

Předvánoční e-shop

Stejně jako loni i letos očekáváme 
koncem roku nejvyšší tržby na našem 
e-shopu www.efatra.cz. Koncem 
listopadu jsme nabídku rozšířili 
o  další výrobky, tentokrát o dětské 
přebalovací pulty vyráběné z našich 
folií. Za prvních deset měsíců roku 
2014 byly na e-shopu prodány výrobky 
v hodnotě téměř 600 tisíc korun. Mezi 
nejoblíbenější výrobky patří stále naše 
nafukovací hračky. 

inFORmACE
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Odbory na pražské 
Broadway
Tak jako v minulých letech, kdy jsme rádi 
jezdili na muzikálové novinky do různých 
pražských divadel, i letos uspořádala PRO 
dne 20. září 2014 výlet za muzikálovou 
kulturou. Z výběru velké škály různých 
představení se stala favoritem retro 
muzikálová novinka od Michala Davida 
„ Mata Hari “, která se hraje v divadle na 
Broadway. Příběh o Matě Hari není pro 
většinu diváků neznámý. Divadlo Broadway 
v tomto muzikálu jednoznačně předvedlo 
v příběhu agentku Margarethy Geertruidy 
Zelle alias Maty Hari jako úžasnou ženu, 
která si šla za svým cílem a bojovala za 
svou lásku. Nám všem se muzikál velmi 
líbil. Herecké výkony v podání všech 
herců byly opravdu jedinečné. Chvála 
patří hlavně Michaele Horké, Jiřímu 
Langmajerovi, Marianu Vojtkovi a Pavlu 
Soukupovi. O přestávce jsme měli snad jen 
my jedinečnou možnost krátce nahlédnout 
do divadelního broadwayského zákulisí 
a s některými herci se vyfotit. čas si pro 
nás udělal i hlavní představitel pan Marian 
Vojtko. Focení s ním bylo opravdu příjemné. 
Domů jsme se všichni vraceli s pocitem, že 
tento muzikál skutečně stojí za zhlédnutí. 
Předčil veškerá naše očekávání a zanechal 
v nás velký kulturní zážitek.
A jak se říká a je pravdou, že nejen prací je 
člověk živ. Pro velký zájem zaměstnanců 
jsme naplánovali na duben a květen příštího 
roku dva zájezdy na nejslavnější muzikál na 
světě Fantom Opery. Oba termíny jsou již 
zájemci plně obsazeny.

 
Jana Hrabicová

předsedkyně ZO OS ECHO
Fatra, a.s., Napajedla
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ObCHOdní úsEK / ing. dušan uher, obchodní ředitel

Vznik obchodního úseku
Po změně organizační 
struktury jsou veškeré ob-
chodní aktivity společnosti 
zastřešeny nově vytvoře-
ným obchodním úsekem. 
Vedle odborů prodeje za-
hrnuje obchodní úsek zá-
kaznické centrum, odbor 
marketingu, odbor nákupu 
surovin a obchodní zastou-
pení v Rusku Fatra OOO. 

Prodej zachovává segmentové 
členění v závislosti na produkto-
vou skupinu a trh. V rámci organi-
zace prodeje dojde od 1. 1. 2015 ke 
změně, kdy vzhledem k minimálním 
synergiím zanikne Stavební seg-
ment. Segmenty Podlahové krytiny 
a Hydroizolační fólie budou fungo-
vat samostatně. Odbor marketingu 
bude zajišťovat činnosti, jak v rámci 
podpory prodeje jednotlivých seg-
mentů, tak v rámci korporátního 
marketingu Fatry. Dříve dva samo-
statné odbory nákupu surovin jsou 
sloučeny do jednoho, který tak za-
bezpečuje veškeré nákupy vstup-
ních materiálů ve Fatře. 

Díky sloučení všech obchodních 
odborů pod jeden úsek budou po-
stupně sjednocovány procesy, které 
se v rámci dřívějších SBU odchylo-

valy. Určitá specifika vyplývající 
z  rozdílných trhů však budou i  na-
dále vyžadovat odlišné přístupy. 
Je patrné, že přestože segmenty 
ve Fatře jsou orientovány na různé 
trhy, nabízí se synergie, jak v rámci 
nákupu surovin, tak v rámci distri-
buce našich produktů, ze kterých 
Fatra může profitovat.

Fatra v letošním roce dosahuje 
velmi dobrých obchodních vý-
sledků napříč všemi segmenty a 
u  většiny segmentů jsou plně vyu-

žity stávající výrobní kapacity, což 
do určité míry eliminuje možnost 
dalšího růstu a expanze. Hlavní dů-
raz tak bude kladen na dvě oblasti. 
První oblastí je racionalizace a opti-
malizace stávajícího a to především 
u  těch produktových skupin, kde 
je omezený růst objemů. Druhou 
oblastí je řešení dalšího rozvoje 
jednotlivých segmentů ve vazbě na 
střednědobý investiční plán společ-
nosti.

OdbORy

Společnost Fatra získala 
Cenu udržitelného rozvoje. 

Toto ocenění je udělováno 
před stavenstvem Svazu chemického 
průmyslu české republiky členským 
organizacím SCHP čR, které se vý-
znamnou měrou zasloužily o rozvoj 
chemického průmyslu a svojí činností 
přispívají k ochraně životního pro-
středí, bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví. Společnosti, získající toto oce-
nění, mají zásluhu na rozvoji regionu 
a dlouhodobě plní kriteria daná pro-
gramem Responsible Care.

Zásadami programu Responsible 
Care se Fatra řídí již od roku 1994. 
Pro gram „Responsible Care - Odpo-
vědné podnikání v chemii“ je dobro-
volná celosvětově přijatá a rozvíjená 
iniciativa chemického průmyslu, 
zaměřená na podporu udržitelného 
rozvoje vstřícným zvyšováním bez-
pečnosti provozovaných zařízení, pře-
pravy výrobků, zlepšováním ochrany 
zdraví lidí a životního prostředí. Na 
základě výsledků v oblasti ochrany 
životního prostředí a bezpečnosti 
práce propůjčil Svaz chemického prů-

myslu čR Fatře v roce 2011 oprávnění 
používat logo Responsible Care.

Cena udržitelného rozvoje sou-
časně potvrzuje, že způsob podnikání 
členské společnosti SCHP čR napl-
ňuje základní principy trvale udržitel-
ného rozvoje tak, jak byly v roce 1992 
definovány na Summitu OSN v Rio de 
Janeiru.

Fatra, a.s. se tímto dostala do první 
desítky organizací SCHP čR, kterým 
byla Cena udržitelného rozvoje udě-
lena.

isŘ / ing. ivo Špaček, vedoucí oddělení ekologie

Cena udržitelného  
rozvoje

Pracovní jubilea 
v měsí cích listopadu a 
prosinci 2014

15 odpracovaných let
Hellerová Jitka stř. 107010
Stuchlík Jaroslav, Ing. stř. 942000

20 odpracovaných let
Sigmund Milan stř. 270000

25 odpracovaných let
čevora Stanislav stř. 908000
Mészáros Milan stř. 908200
Rozumek Aleš stř. 908200
Štěpáník Radek stř. 908100

30 odpracovaných let
Bajerová Eva stř. 274000
Boudný Jiří stř. 953000
Nejedlá Eva stř. 272000
Vala Petr stř. 908400

Poděkování za vykonanou práci pro 
akciovou společnost Fatra s přáním, 
aby jejich další léta byla prožita v klidu, 
spokojenosti a v dobré životní pohodě, patří 
zaměstnancům, kteří v měsících listopadu a 
prosinci ukončili pracovní poměr z důvodu 
odchodu do důchodu.

Cileček Stanislav stř. 115000
Dohnal Karel stř. 170010
Horsáková Zdenka stř. 954000
Macková Dana stř. 120000
Olivíková Věra stř. 170010
Škrabala Jaroslav stř. 106010
Talaš Milan stř. 908100

JubilEA

Pracovní jubilea v roce 
2014

Pracovní jubilea
30 let
Jurtík Stanislav stř. 053
Kunst Pavel stř, 051
Fujcik Josef stř.  072

35 let
Dvořáková Marie stř. 001
Opustil Karel stř. 053  

40 let
Stratil Antonín stř. 067
Žilinek Miloš stř. 062

Společnost Energetika Chropyně, a. s., 
děkuje zaměstnancům za vykonanou práci 
a do dalších let jim přeje osobní a pracovní 
úspěchy prožité ve zdraví.

Vánoční hvězda pomáhá

V úterý 2. prosince 2014 jsme díky 
spolupráci s paní Wasserbauerovou 
ze Sdružení Šance mohli již po 
šestnácté přispět zakoupením Vánoční 
hvězdy nemocným dětem z Dětského 
onkohematologického oddělení 
v   Olomouci. Krásný pocit z  podpory 
této prospěšné humanitární akce byl 
v letošním roce umocněn vánočně 
vyzdobeným prostředím vestibulu 
administrativní budovy, kde byly růže 
vydávány. Děkujeme všem svým milým 
kolegyním a kolegům z Napajedel 
i Chropyně, kteří zakoupením Vánoční 
hvězdy již dlouhá léta podporují 
tuto akci. Díky patří také všem, kteří 
se v letošním roce připojili poprvé. 
Společně s výtěžkem z akce, který 
letos činil 32 100 Kč, byly paní 
Wasserbauerové předány pro děti také 
velké nafukovací hračky.

Marta Mlýnková
Michaela Němcová, Zdenka Sedláčková
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Dobré maso, základ vánočních dobrot
Drůbež patří během vánočních 
svátků na stůl stejně jako štěd-
rovečerní kapr nebo brambo-
rový salát. V Česku má její po-
dávání, převážně na druhý svá-
tek vánoční neboli na Štěpána, 
dlouhou tradici. Abyste si ale 
opravdu pochutnali, vyberte si 
kvalitní kachnu z jihočeských 
Vodňan.

Je to prostě vánoční klasika – kachna 
s  kmínem, na pomerančích, brusinkách 
či s nádivkou dle tajného rodinného re-
ceptu. Ať už letos budete kachnu připra-
vovat tradičně s knedlíky a červeným ze-
lím nebo se rádi necháte inspirovat mezi-
národní kuchyní, základem kulinářského 
úspěchu je vždy kvalita použitého masa. 
Jak ale vybrat tu nejlepší kachnu, aby si 
rodina opravdu svátečně pochutnala? 
Sázkou na jistotu je Vodňanská mladá 
kachna, která pochází výhradně z čes-
kých uzavřených chovů a je krmena peč-
livě kontrolovanými krmnými směsmi. 
Zpracovávaná a skladovaná je za těch 
nejpřísnějších veterinárně-hygienických 
podmínek. Díky tomu si oproti kachnám 
dováženým z dalších zemí Evropské unie 

můžete být jisti, že se na váš stůl dostává 
opravdu to nejkvalitnější a nejčerstvější 
kachní maso. Na pulty obchodů se chla-
zené kachny z Vodňan totiž dodávají bez-
prostředně po svém zpracování.

A když ne kachnu, tak…
Pokud i tak odoláte upečené křupavé 

kachně, vyzkoušejte jako variantu Zlaté 
kuře. Díky delší době výkrmu má lahod-
nou masitou chuť, kterou ocení každý 
správný drůbeží gurmán.  Zákazníka 
osloví přirozené žluté zbarvení kůže ku-
řete a vyzrálejší maso jedinečné chuti, 
která je dána způsobem chovu, kvalit-
ním krmením a šetrným zpracováním ve 
výrobě. Na pultech obchodů jej poznáte 
snadno podle výjimečného zlatého ba-
lení v hluboké misce, čímž vyjadřuje svou 
kvalitu již na první pohled. 

Pochoutky, které oceníte
Na sváteční tabuli by rozhodně ne-

měly chybět kvalitní uzeniny. Nechte se 
rozmazlovat produkty z vánoční edice, 
které na pultech obchodů naleznete 
v  luxusních vánočních krabičkách. Zau-
zená kachní rolka jistě zaujme každého 
labužníka. Kvalitní české kachní maso a 

vybrané koření tvoří jedinečnou kombi-
nací chutí na váš vánoční stůl. Nechte se 
inspirovat a vyzkoušejte na jemné plátky 
pokrájenou kachní rolku v kombinaci se 
sušenými švestkami a plátky pomeranče. 
Pokrájejte i kachní a kuřecí prsa uzená, 
která svou jedinečnou chutí vyniknou ve 
spojení s červeným dezertním vínem.
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V podzimních měsících letoš-
ního roku bylo ve Výrobním a 
logistickém areálu Chropyně 
zahájeno několik důležitých 
stavebních akcí, které areál 
posunou k dalšímu zlepšení 
pracovního a životního pro-
středí. 

První důležitou akcí je demolice 
staré teplárny. Jednalo se o jedno-
účelovou stavbu, ve které byly dříve 
umístěny kotle na uhlí a mazut. Ma-
sivní železobetonové pilíře sloužící 
pro uložení kotlů neumožňovaly vy-
užívání této budovy ani jako sklad. 
Její využití zcela skončilo s odstave-

ním parního kotle v roce 2012, kdy 
byl zrušen zásobník kondenzátu a 
chemická úpravna vody, což byly po-
slední funkční technologie umístěné 
v objektu staré teplárny. Od roku 
2012 byla budova, s výjimkou skladu 
náhradních dílů, odstavena z pro-
vozu. V  letošním roce bylo rozhod-
nuto o její demolici s možností využití 
získaného pozemku k dalšímu rozvoji 
společnosti Fatra.

Po získání stavebního povolení 
a ukončení výběrového řízení kon-
cem měsíce září, zahájila společnost 
MOR KUS Morava, s.r.o. demoliční 
práce. Výsledkem prace bude 

prázdný pozemek a dvě hromady re-
cyklátu. Celá akce potrvá do poloviny 
prosince. Demolice si vyžádala nutná 
bezpečnostní opatření spočívající 
např. v uzavírce přilehlé komunikace, 
zbudování ochranného přístřešku 
nad potrubím a mnohá další. Dílo se 
však zdárně blíží k závěru a nevyužitá 
zchátralá budova již v příštích letech 
nebude hyzdící dominantou areálu v 
Chropyni.

Druhou, neméně důležitou akcí 
správy areálu, je rekonstrukce hlavní 
příjezdové komunikace do areálu od 
nákladní vrátnice. Komunikace zbu-
dovaná před více jak 40-ti lety již ne-

odpovídala současným požadavkům 
na dopravu. Její šířka byla pouhých 
6 metrů a nájezdové poloměry do 
křižovatek malé. Podloží komunikace 
z minulých let nebylo postaveno na 
současné zatížení nákladních vozidel 
a na mnoha místech se vozovka po-
stupně propadala. Součástí staveb-
ních prací je i hlavní křižovatka areálu. 
Načasování rekonstrukce však muselo 
počkat na odstavení části rozvodů 
užitkové vody, které se kříží právě ve 
zmiňované křižovatce.

Zakázku vysoutěžila společnost 
HLAVA-STAVBY s.r.o., která současně 
při opravě komunikace provádí i re-

konstrukci kanalizace ve stejném 
úseku. Výsledkem celé akce bude 
nová širší asfaltová komunikace s při-
lehlou odstavnou plochou a zrekon-
struovaná hlavní křižovatka areálu. 
Na dokončení celého úseku si však 
počkáme až do příštího roku, kdy 
proběhne druhá etapa rekonstrukce. 
Z důvodu této uzavírky musíme ape-
lovat na všechny zaměstnance, aby 
při pohybu v rámci areálu respekto-
vali dopravní značení a dbali zvýšené 
ostražitosti při pohybu na opravova-
ných úsecích.

Rušný stavební podzim v areálu Chropyně
EnERGETiKA CHROPynĚ /  ing. Jaromír Žůrek, vedoucí úseku správy areálu
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