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DOMOTEX

ENERGETIKA CHROPYNĚ

Fatra vystavovala na veletrhu
DOMOTEX.

Rekonstrukce plynové kotelny.
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ANKETA

Jak se Vám
líbil ples
v Napajedlích?
Ing. Karel
HOLÁSEK,
stř. 942 000,
technik – příprava a realizace
investic

HLAVNÍ TÉMA / Mgr. Petr Janda, vedoucí marketingu

Reprezentační ples
v Napajedlích
V sobotu 18. 1. 2014 se v napajedelské sokolovně uskutečnil
první reprezentační ples, který

byl pořádaný ve spolupráci
města a společnosti Fatra, a.s.

Ing. Jana
KLVAČOVÁ,
stř. 202 200,
vedoucí odboru
prodeje

Ing. Miroslava
NOVÁKOVÁ,
stř. 103 010,
vedoucí zákaznického centra
„Vkusně vyzdobená
napajedelská sokolovna, příjemná
hudba, vystoupení
Radovanu, ukázka ze hry členů napajedelského divadla... Kdo se chtěl
dobře bavit, měl skutečně příležitost.
Škoda jen těch neobsazených míst.“
Ing. Lenka
HROMADNÍKOVÁ,
stř. 202 100,
vedoucí odboru
prodeje
„Hudba se velmi
dobře poslouchala
a orchestr potvrdil
pověst nejlepšího big
bandu v okolí. Swingové skladby byly možná trochu náročnější
na tanec, ale všichni jsme si s tím nakonec
na parketu poradili. Na plese nechyběla
skvělá nálada, dobré pití a v neposlední
řadě bohatá tombola, takže to byl určitě povedený první ročník společného plesu Fatry
a města Napajedla!“

Jednu z nejmodernějších
líhní kuřat v Evropě otevřela
společnost Výkrm Třebíč.
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„Reprezentačním
plesem v Napajedlích jsem zahájil letošní plesovou sezónu. Příjemně
mne překvapil hraný repertoár orchestru Big Band Zlín v rytmu standardních a latinskoamerických tanců.
Tombola byla bohatá, občerstvení
velmi chutné. Pouze černým puntíkem
bych označil ozvučení orchestru. “

„Ples se mi moc líbil. Myslím si, že je
dobře, že se Fa tra
zapojuje do regionálních aktivit.
Možná bych pro příště vyměnila kapelu nebo jim dala povinný „playlist“,
aby trochu osvěžili repertoár a omezili
nadměrné procento foxtrotů. A vzhledem k tomu, že na parketu bylo celkem těsno, tak bych přesunula poslední řadu stolů někam do předsálí.“

NOVÁ LÍHEŇ V
CHROPYNI

O zahájení plesu se postarala sama
starostka paní Irena Brabcová. Příjemnou
zábavu popřál všem také generální ředitel
společnosti Fatra Ing. Pavel Čechmánek.
Ples byl zahájen vystoupením souboru
Radovan a pak už se rozproudila příjemná
zábava na parketu i mimo něj. Klasické
i moderní skladby souboru Big Bend Zlín
vtáhly na parket snad všechny taneční
páry. V přísálí se pak příjemně konverzovalo nad sklenkou dobrého sektu či vína.
O občerstvení nebylo nouze díky výbornému rautu od restaurace Baltaci. Čas
plynul a najednou tu byla tombola, která
svou bohatostí překvapila a nadchla snad
každého! Za ceny do ní děkujeme místním
podnikatelům, městu i podnikům především z potravinářské a chemické divize
koncernu Agrofert. Snad zdařilé zahájení
plesové sezóny končilo v brzkých ranních
hodinách, kdy se jednotliví návštěvníci
pomalu rozcházeli. Za nás organizátory
se nehodí hodnotit, ale dle reakcí návštěvníků jistě bude stát za úvahu pokračovat
v obdobných akcích třeba v příštím roce.
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AKTUALITY
Změny ve vedení koncernu AGROFERT, a.s.
Představenstvo společnosti AGROFERT,
a.s., zvolilo nového předsedu. Stal se
jím dosavadní místopředseda představenstva Ing. Zbyněk Průša. Ve funkci
předsedy představenstva střídá Ing. Andreje Babiše, který se vzdal všech svých
funkcí ve společnosti AGROFERT, a.s.
v souvislosti se jmenováním do funkce
ministra financí. Andrej Babiš i nadále zůstává jediným akcionářem Agrofertu. Na
uvolněné místo místopředsedy představenstva byl zvolen Ing. Josef Mráz, dosavadní člen představenstva.

Potvrzení statutu „Bezpečný podnik“
Od 11. 10. 2013 do 5. 12. 2013 probíhaly ve Fatře kontroly systému řízení BOZP Oblastním inspektorátem
práce (OIP) v souvislosti s programem „Bezpečný podnik“. Kontrolou
OIP bylo potvrzeno, že Fatra, a.s.,
plní prověřovaná kritéria stanovená
tímto programem.

PERSONÁLNÍ ÚSEK / Dr. Leoš Klofáč, personální ředitel

Dodatek kolektivní
smlouvy na rok 2014
Výsledkem kolektivního vyjednávání mezi vedením společností Fatra, a. s., a Energetika
Chropyně, a. s., se zástupci odborových organizací působících
v rámci obou společností, je přijetí dodatků kolektivních smluv
platných od 1. 1. 2014.

Na základě velkého ohlasu z loňské
výstavy Designblok´13 se Fa tra, a.s.,
rozhodla obnovit výrobu třech úchopových hraček Micinky, Punti a Sluníčka. Tyto hračky pro nejmenší rozšíří naši nabídku nafukovacích hraček na našem e-shopu www. efa tra.
cz v průběhu měsíce března. Věříme,
že tak dále posílíme prodej v tomto
segmentu a zaujmeme nové zákazníky nejen u nás ale i v zahraničí.

Klíčovým výsledkem, který se dotkne
všech zaměstnanců, je dosažení shody
v těchto oblastech (viz. tabulka)

Valorizace mezd

fixní částka: 310,- Kč/měs. nebo 1,90,- Kč/hod

Odměna za hospodářské výsledky roku

zvyšuje se pásmo odměny v rozmezí od 33 % - 50 %

Příplatek za noční práci

zvýšen na 15,- Kč/hod
každému zaměstnanci po odpracování jednoho roku bez
ohledu na druh pracovní smlouvy

Nárok na příspěvek na penzijní připojištění
Výplata odměny na účet penzijního připojištění

Další změnou v dodatcích kolektivních
smluv je:
• konkretizace čerpání hromadné dovolené: 4. – 10. 8. 2014 a 22. - 31. 12. 2014
Do vnitřních směrnic Fatra a Energetika
byly zavedeny s platností od 1. 2. 2014 tyto
úpravy:

Fatra oživuje úchopové
hračky

mimořádný vklad zaměstnavatele

a) zůstatek dovolené z předchozího roku
jsou zaměstnanci povinni vyčerpat do
30. 4. roku následujícího;
b) režim pružné pracovní doby se mění na
časové rozmezí od 8:00 do 13:00 hod;
c) práce přesčas je pouze ta práce, kterou
vedoucí pracovník nařídil nebo schválil;

d) náhradní volno za práci přesčas (v případě pružné pracovní doby) lze čerpat
v základní pracovní době (tj. od 8:00 do
13:00) jen se schválením vedoucího zaměstnance.
Přijaté dodatky kolektivní smlouvy
Fatry a Energetiky na rok 2014 dávají
dobrý předpoklad pro pozitivní sociální
klima, což by se mělo odrazit v pracovní
spokojenosti a výkonnosti zaměstnanců
obou společností. Plné znění dodatků
kolektivních smluv bylo distribuováno
na střediska v písemné podobě a elektronicky je k dispozici na sdíleném disku „L“.

Nominace na Czech
Grand Design
Fatra Napajedla a Jan Čapek získali
každý po jedné nominaci na prestižní
ceny Czech Grand Design, Výroční
ceny Akademie designu ČR za rok 2013.
Fatra Napajedla v kategorii Výrobce
roku, cena Ministerstva průmy slu a
obchodu ČR, za uvedení nových nafukovacích hraček. Jan Čapek pak bude
bojovat o cenu Designér roku, cena
Ministerstva kultury ČR, za hračky Pes
Bulík a Formule. Výsledky se dozvíme
9. března v televizním přenosu ze Stavovského divadla v Praze.

CMYK

UDÁLOSTI
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SBU PVC / Bc. Eva Zakopalová, referent prodeje

ODBORY

Veletr DOMOTEX 2014
V úterý 14. ledna 2014 se zavřely brány světově proslulého a největšího veletrhu
koberců a podlahových krytin, který již léta nese název
DO MOTEX. Celkem 1350 firem z 57 různých zemí zde
představilo své nejnovější
produkty na hannoverském
výstavišti. Tento veletrh se
může těšit z velké návštěvnosti. Během čtyř dnů jej navštívilo přibližně 45.000 návštěvníků z více než 80 zemí
světa. Pro průmysl podlahových krytin je to nejprestižnější světová událost.
DOMOTEX nabízí ideální podmínky
pro představení nových produktů
a služeb. Efektivně nastavuje nové
trendy a inovace. Zároveň je to příležitost prohlédnout si sortiment, vzory a
možnosti konkurence. Není tedy divu,
že tento veletrh přitahuje publikum
z klíčových odvětví po celém světě. Na
DOMOTEXU potkáte návštěvníky z oblasti velkoobchodu i maloobchodu,

živnostníky, architekty a interiérové
designéry. Žádná ambiciózní společnost si nemůže dovolit nebýt v řadách
vystavovatelů na takové důležité světové akci. Tím, že zde firmy vystavují,
získávají významnou konkurenční výhodu a bezpočet nových obchodních
příležitostí.
Již tradičně měla na tomto veletrhu
svůj stánek také Fatra, a.s., se svým
kompletním sortimentem podlahových krytin. A rozhodně se neztratila.
Svým stávajícím i novým potenciálním
zákazníkům představila (kromě jiného)
své novinky: nové kolekce heterogenních podlahových krytin (Vario, Efekt),
nebo inovovanou kolekci luxusních vinylových podlah (nové vzory IMPERIO,
FATRACLICK). Tyto novinky byly prezentovány veřejnosti poprvé a ohlas na
ně byl veskrze pozitivní. Samozřejmě,
že stranou nezůstaly ani ostatní kolekce Fatra Lino a THERMOFIX.
V posledních několika letech se Fatra
etablovala jako významný dodavatel
dílců luxusních vinylových krytin, určených k dalšímu zpracování předními
světovými výrobci plovoucích podlah,

Volby členů Výborů ZO
V měsíci listopadu proběhly v Základní
organizaci OS ECHO při Fatra, a.s.,
Na pa jedla řádné volby předsedy, členů
Podnikové rady odborů a revizní komise
pro volební období 2014 – 2018. Voleb
se zúčastnilo celkem 257 odborářů. Na
základě výsledků a v souladu s volebním
řádem byla zvolena předsedkyní PRO Fatra, a. s., Napajedla paní Jana Hrabicová.
Členové podnikové rady odborů:
Smolka Ctibor - dělník plastikářské
výroby, stř. 170 010
Kašpárek Josef - dělník plastikářské
výroby, stř. 250 000
Plachá Magdaléna - nákupce stř. 953 000
Horák Petr - , instruktor HIF, stř. 111 000
Rožek Antonín - dělník plastikářské,
výroby stř. 175 000

kteří náš produkt používají jako horní
(designovou) vrstvu svých výrobků.
Díky tomu bylo možno nepřímo spatřit naši produkci na stáncích největších
výrobců v tomto segmentu. Zástupci
těchto firem byli také důležitými hosty
na stánku Fatra během veletrhu. Vyjádřili spokojenost s kvalitou dodávek našeho zboží a nastínili pozitivní trendy

rozvoje spolupráce v blízké budoucnosti.
Díky všem těmto faktům můžeme
konstatovat, že ve společnosti Fatra,
a.s., má export podlahových krytin své
nezastupitelné místo ve strategii firmy
a nadále lze očekávat jeho stoupající
úroveň.

PERSONÁLNÍ ODBOR / Dr. Leoš Klofáč, personální ředitel

Fatra získala certifikát Národní
soustava kvalifikací v praxi
Společnost Fatra, a. s., jako
jedna z prvních v České republice, obdržela čestný
certifikát konsorcia Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti TREXIMA.
Ocenění bylo uděleno za to, že
Fatra, a.s., zavedla principy Národní
soustavy kvalifikací do své firemní
personální praxe. Díky tomu společnost významně přispívá ke zlepšení
trhu práce a dalšího vzdělávání.
Převzetí certifikátu je zároveň projevem společenské odpovědnosti
firmy, která tím deklaruje přijetí
čestného závazku Národní soustavu
kvalifikací nadále využívat a podí-

let se na jejím neustálém zkvalitňování. Uvedený závazek je v rámci
společnosti Fatra, a. s., naplňován
od počátku roku 2014 a bude tomu
tak i v letech následujících, kdy Fatra
plánuje realizaci vlastního programu
rekvalifikace zaměstnanců v odboru
“Obsluha plastikářských zařízení“.
Úspěšné absolvování programu
a jeho ukončení závěrečnou zkouškou, umožní zaměstnancům Fatry
získat celostátně uznávanou kvalifikaci, srovnatelnou s výučním listem
v oboru „Obsluha plastikářských
zařízení“. Smyslem programu rekvalifikace je nahradit vyučené zaměstnance Fatry, kteří odcházejí do
důchodu kvalifikovanými lidmi, kteří
se ve Fatře osvědčili a mají perspek-

tivu růstu ve funkci, spojené s vyšší
úrovní jejich odměňování.

Vybrané podlahoviny FatraLINO obdržely certifikát „Cleanroom Suitable
Materials“. Tento certifikát je vydáván na
základě testů, provedených společností
Fraunhofer IPA institute. Jde o renomovanou organizaci, která provádí toto vysoce
náročné testování dle norem ISO 146441. Společnost Fatra se tak se svými podlahovinami Elektrostatik a Novoflor Extra
Statik SD zařadila na seznam materiálů,

Na prvním společném zasedání PRO
byl zvolen místopředsedou pan Ctibor
Smolka

INFORMACE

Podlahy z Fatry získaly certifikát
pro čisté prostory
které jsou vhodné pro použití do čistých
prostor, kterými jsou například operační
sály v nemocnicích, výzkumné laboratoře či výroba mikroelektroniky. Čisté
prostředí je
takové prostředí, které
je velmi citlivé na kontaminaci a je
nutné, aby
mělo nízkou
úroveň možných znečiš-

Složení revizní komise PRO:
předsedkyně:
Mlýnková Marta: refe rent – účetní,
stř. 932 000
členky komise :
Karasová Marcela: referent – prodej,
stř. 103 010
Pindurová Olga: referent – účetní,
stř. 932 000

Jana Hrabicová
předsedkyně ZO OS ECHO
Fatra, a.s. Napajedla

ODBOR MARKETINGU / Ing. Jana Novosadová, specialista marketingu
ODBOR KVALITY A ŽP/ Ing. Jitka Hudečková, technik kvality

Podlahoviny Elektrostatik a Novoflor Extra SD získaly certifikát pro čisté prostory.

Předsedové jednotlivých závodních rad:
ZR č. 1
Trvaj Jaroslav
ZR č. 2
Matysík Miroslav
ZR č. 3 - 4
Krsičková Martina
ZR č. 5
Zapletalová Danuše
ZR č. 6
Otáhal Zdeněk
ZR č. 7
Kovář David
Energetika
Blaha Milan

ťujících látek, jako jsou prach, aerosolové
částice, mikroby či chemické výpary.
Dle výsledků testů jsou testované
materiály zatříděny do 9 kategorií (1 –
nejlepší, 9 –
nejhorší). Materiály, které
je možné použít pro aplikaci v čistých
prostředích,
musejí splňovat maximálně třídu 5.

Podlahovina Novoflor Extra Statik SD dosáhla kategorie 4 a podlahovina Elektrostatik dokonce kategorie 3. V testu čistitelnosti byl Elektrostatik zařazen do třídy
Excellent. Naše testované podlahoviny
jsou tak zcela vhodné a doporučované
pro aplikaci v čistých prostorech.
Získáním tohoto certifikátu a výborným zatříděním může Fatra zase o něco
lépe konkurovat ostatním výrobcům
podlahovin.

Pracovní úrazovost 2013
V roce 2013 poklesl počet pracovních
úrazů s pracovní neschopností (PN)
nad 3 kalendářní dny v porovnání
s rokem 2012 o 3 úrazy. Příčinou pracovních úrazů bylo selhání lidského
činitele 1x, porušení předpisů BOZP
ze strany úrazem postiženého zaměstnance 4x a jiný blíže nespecifikovaný
důvod 2x. Počet úrazů bez PN resp.
s PN do 3 kalendářních dnů byl v roce
2013 27, což je o 2 více, než v roce 2012.
rok
2013

rok
2012

Počet PÚ s pracovní neschopností nad 3 kal. dny

7

10

Počet zameškaných dnů

425

721

Počet úrazů bez pracovní
neschopnosti

27

25

Počet pracovních úrazů na
1 milion odpracovaných
hodin Fatra

4,02

5,67

FATRA A MY
ODBORY
Rekreace v roce 2014
Podnikové rady odborů Fatra, a. s.,
Na pajedla a Chropyně pořádají i v letošním roce pro své členy a jejich rodinné příslušníky zájezdy do Itálie.
Koncem ledna byl vydán katalog rekreací, kde jsou podrobně popsána letoviska, ve kterých mohou naši zaměstnanci strávit letní dovolenou.
Kam na dovolenou v roce 2014?
Itálie – Lido Adriano
Termín: od 27. 6. – 6. 7. 2014
Cena: od 7500,- Kč
Itálie – Lido Adriano
Termín: od 25. 7. – 3. 8. 2014
Cena: od 7700,- Kč
Itálie – Rosolina Mare
Termín: do 29. 8. – 7. 9. 2014
Cena: od 6 950,- Kč
V letošním roce se uskuteční také velmi
oblíbené zájezdy do termálních lázní
Podhajská.
Termíny: 31. 5., 28. 6. a 6. 9. 2014
Cena : od 270,- Kč
Přejeme všem, kteří se rozhodnou a
vyberou si letošní dovolenou z našeho
katalogu, ať jsou tak nadšení a spokojení, jako rekreanti v minulých letech.
Zájemci se mohou hlásit na PR odborů
v Napajedlech a Chropyni.
Jana Hrabicová
předsedkyně ZO OS ECHO
Fatra, a.s., Napajedla
Zdeňka Mekysková
předsedkyně ZO OS ECHO
Fatra, a.s., Chropyně
Energetika Chropyně

JUBILEA
Pracovní jubilea
v měsí cích lednu a únoru
2014
15 odpracovaných let
Vlk Radomír

stř. 103010

25odpracovaných let
Dovrtělová Irena
Gabrhelík Jiří
Peterka Oldřich
Sigmundová Martina
Sivák Zdeněk
Vaškových Roman
Zaoral Antonín

stř. 173000
stř. 111000
stř. 945000
stř. 115000
stř. 110000
stř. 908200
stř. 271000

30 odpracovaných let
Kašná Ludmila

stř. 953000

35 odpracovaných let
Juřenová Kateřina

stř. 951500

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 lednu a
únoru ukončili pracovní poměr z důvodu
odchodu do důchodu.
Blaha Josef
Čajková Ludmila
Jahodík Karel
Olšinová Dagmar
Šebestů Vladimír

stř. 120000
stř. 274000
stř. 908200
stř. 951000
stř. 908200
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ENERGETIKA CHROPYNĚ, A.S. / Vít Macháň, ředitel

Rekonstrukce plynové kotelny
V pátek 13. prosince 2013
proběhlo slavnostní spuštění
kogenerační jednotky (KGJ)
ve výrobním a logistickém
areálu v Chropyni společnosti
Energetika Chropyně, a.s.
(ECH).
Akce proběhla za účasti členů představenstva a dozorčí rady pořádající
společnosti, zástupců Fatra, a.s., jako
jediného akcionáře, zástupců odběratelů v areálu i sídliště, Města Chropyně,
generálního dodavatele, odborové
organizace i zainteresovaných zaměstnanců ECH. Generálním dodavatelem
byla společnost TRASKO, a.s., se sídlem
ve Vyškově. Jednalo se o další etapu
v energetické koncepci naší společnosti
zaměřené na snížení a stabilizaci ceny
tepla pro koncové odběratele vč. zkvalitnění dodávek tepla bez nutnosti letních odstávek spojených s přerušením

dodávek tepla. Vybudování KGJ navazovalo na realizované akce jako rekonstrukce rozvodů s přechodem z parního
na teplovodní systém a vybudování
moderní plynové kotelny.
Uvedená opatření umožňovala postupné snižování ceny tepla, které bylo
patrno v minulých obdobích. Pro rok
2014 je díky dokončení celkové koncepce kalkulováno s 5% poklesem ceny
tepla. Tento pokles je dosažen i přes
současné navýšení ceny plynu na velkoobchodním trhu s energiemi a náhlý vliv
z poslední doby, tj. razantní navýšení
ceny zemního plynu vyvolané devalvací
české koruny.
V minulém roce byl připojen na systém centrálního zásobování v rámci
areálu jeden nový významný odběratel,
a to líheň brojlerů společnosti Výkrm
Třebíč a jeden odběratel s menším objemem spotřeby tepla. Celková kapacita
výroby tepla je se započtením výkonu

KGJ na úrovni 11,2 MW tepelné energie.
Tento výkon je dostatečný pro současné
potřeby s rezervou pro další rozšiřování
a současně počítá s provozní zálohou

pro případ výpadku jednoho z kotlů.
V současnosti probíhá již ostrý provoz
tohoto zařízení a doufám, že se nám podaří naplnit veškeré výrobní plány.

ODBOR ZVL / Ing. Martina Manová, referent administrativy surovin

Technologická agentura ČR podporuje vývoj nových produktů
ve Fatře
V dnešní době si jen málokterý podnik může dovolit
vyvíjet nové produkty výhradně z vlastních zdrojů.
Naštěstí Fa tra má dlouholeté zkušenosti s čerpáním
různých finančních zdrojů
na podporu výzkumu a vývoje. Jedním z nových dotačních schémat jsou takzvaná Centra kompetence
(CK) – program vyhlášený
Technologickou agenturou
ČR, jehož smyslem je vytvořit dlouhodobě fungující

systém spolupráce podniků
a vysokých škol.

Do programu jsme se přihlásili
spolu s Univerzitou Tomáše Bati
ve Zlíně a dalšími čtyřmi podniky
s projektem „Centrum pokročilých
polymerních a kompozitních materiálů (TE01020216)“ a uspěli jsme.
Více než 7 let tak bude vývoj nových
produktů finančně podporován programem CK. Na první čtyři roky byl
schválen rozpočet Fatry ve výši 19,2
mil. Kč, z nich více jak polovinu (10,3
mil. Kč) uhradí Technologická agentura ČR.

V projektu se řeší vývoj v oblasti
materiálů, technologických procesů
i povrchových úprav. Konkrétně se
jedná o řešení vývojových úkolů jako
HIF na bázi termoplastických polyolefinů, PVC-FREE podlahoviny, optimalizace paropropustných fólií, povrchové úpravy BOPET fólií aj. Díky

spolupráci s vědeckými pracovníky
z univerzity je možné podívat se na
problémy z různých úhlů pohledu,
využívat techniku dostupnou na univerzitě a vyměňovat si zkušenosti. Po
prvních 16 měsících jsou výstupem
spolupráce návrhy 3 užitných vzorů,
o jejichž přihlášení se nyní jedná.

ODBOR MARKETINGU / Ing. Jana Novosadová, specialista marketingu

Vzory betonu a koberce v nové
kolekci Fatra LINO
Od března letošního roku
uvedla společnost Fatra, a.s.,
na trh novou rozšířenou kolekci LINO.
Kolekce bude platná po dobu tří let a
naleznete v ní celkem 34 nových zajímavých vzorů. Největšími novinkami je kolekce Efekt, která napodobuje strukturu
škrábaného betonu a kolekce Vario,
která má blíže ke kobercovým vzorům.
U obou těchto kolekcí se k výrobě nově
využívají dekorační fólie. Fatra tak může
nabídnout zajímavé vzory, s nimiž jste
se v kolekci LINO ještě nesetkali.
Fatra LINOje tradiční vinylová podlaha určena zejména do komerčních
prostor, jako jsou například kanceláře,
školy, nemocnice, obchody, hotely a
restaurace, kde zvládne vysokou zátěž

a je velmi odolná. Zároveň se podlahovina LINO osvědčila v domácnostech,
kde uvítáte její odolnost proti vlhkosti,
snadný úklid i možnost pokládky na
podlahové topení.
V kolekci naleznete také speciální
podlahoviny, které splňují požadavky
na elektrické vlastnosti. Tyto podlahy
jsou určeny pro aplikace do prostor
s požadavkem na elektrostaticky vodivé provedení podlahy, např. prostory
s nebezpečím výbuchu, laboratoře či
do zdravotnictví nebo naopak do prostor s požadavkem na antistatické provedení podlah, např. pro počítačové
sály, výrobu elektroniky, oblast telekomunikací atd.
Výrazné vzorové obměny se také dočkala kolekce Amos, která je určena do
školních tříd, školek či jídelen a 4 nové

vzory byly doplněny také do nejprodávanější kolekce Super. Podlahová krytina LINO je i nadále vyráběna v rolích

o šířce 1, 5 m nebo ve čtvercích o rozměrech 608 x 608 mm.
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ÚSEK SLUŽEB / Ing. Adam Hrňa, procesní inženýr

Ohlédnutí za loňským zlepšovatelským
hnutím
V roce 2013 bylo podáno celkem 53 zlepšovacích návrhů od
zaměstanců společnosti Fatra.
To představuje dlouhodobý
podprůměr o 3 zlepšovací návrhy.

Langerovi za zlepšovací návrh Investiční
požadavky v elektronické podobě. V
prosinci, na vánočním večířku managementu společnosti, byl pak přímo z
rukou mikuláše předán výherní poukaz

panu Bohdanovi Janoškovi za ZN Vyhlazovací stěrka na ořízku.
Věřím, že i nadále do budoucna budou všichni zaměstnanci využívat náš
systém neustálého zlepšování jako mož-

nost pro zhodnocení svých aktivit, které
jsou nad rámec jejich běžných praconích
povinností.
Do budoucna se pokusíme s managementem společnosti připravit pro

podporu zlešování několik motivačních
tématickým programů, které by měly určovat směr dalšího zlepšování.

Tomu také odpovídají vyplacené finační odměny ve výši cca 80 tisíc Kč
z celkového fondu 300 tis. Kč, které jsou
určeny na financování odměn z prokazatelně doložených úspor a z přínosů v oblasti organizace práce, životního prostředí, ergonomie a bezpečnosti práce,
vyplývající z realizace zlepšovacích návrhů. V předešlých období nám přitom
většinou budget byl nedostatečný.
Vzhledem k náročnosti některý přijatých námětů se podařilo zrealizovat 28
ZN a 11 budeme realizovat v letošním
roce.
Kromě výše uvedených odměn se
v rámci pravidělně opakovaných losování všech přijatých ZN, které se konájí
za účasti vrcholového vedení, předaly 2
nepeněžní odměny v hodnotě 15 tis. Kč
na proplacení dovolené dle vlastního
výběru. V červenci předal poukaz ředitel
SBU PVC Ing. Jiří Kubín panu Ing. Petrovi

AGROFERT HOLDING
AGROFERT, A.S. / Karel Hanzelka

Společnost Výkrm Třebíč otevřela v Chropyni
novou líheň kuřat
Jednu z nejmodernějších
líhní kuřat v Evropě otevřela
dnes v Chropyni na Kroměřížsku společnost Výkrm
Třebíč, která je součástí koncernu Agrofert. Slavnostního
otevření se zúčastnil také
generální ředitel a předseda
představenstva Andrej Babiš.
Líheň má produkční kapacitu až
40 milionů kuřat ročně. Kuřata jsou
určena k následnému výkrmu a zpracování v dalších společnostech skupiny Agrofert. Investice do výstavby

a vybavení nového objektu dosáhla
hodnoty 250 mil. Kč. Nový provoz vytvoří 25 nových pracovních míst pro
místní obyvatele. Na Chropyni padla
volba mimo jiné z důvodu vhodné
logistické polohy v rámci České republiky a blízkost na Slovensko, kam
je určena část produkce z chropyňské
líhně. Vejce do líhně bude dodávat
společnost Schrom Frams, člen skupiny Agrofert. Půjde zhruba o 40 %
objemu produkce. Zbylých 60% bude
líheň nakupovat od firem mimo skupinu Agrofert. Vylíhnutá kuřata budou následně odvážena na farmy
společností Výkrm Třebíč, Výkrm

Tagrea, Vodňanské kuře a Hyza farma
(Slovensko), které se zabývají výkrmem kuřat.
Kuřata pochází výhradně z českých
chovů
Kapacita líhně kuřat pokryje podstatnou část spotřeby společnosti
Vodňanská drůbež. Společnost Agrofert zpracovává výhradně kuřata
z českých chovů a nedováží žádná
kuřata ze zahraničí. Nedávno Vodňanská drůbež přišla s inovativním
projektem Kuře s rodokmenem. Každé kuře má na obalu své „rodné

číslo“. Zákazník po zadání tohoto
čísla může na webových stránkách
www.kuresrodokmenem.cz dohledat
původ kuřete – z které české farmy
kuře pochází, čím bylo krmeno a kdy
bylo poraženo. Nová líheň v Chropyni
splňuje nejpřísnější podmínky pro
provoz, ať už jde o hygienické či ekologické normy. Podnik nebude pro
obyvatele města znamenat ani žádné
výrazné zvýšení dopravní zátěže.
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