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stavební ruch ve
fatře

hospodářské výsledky
segmentu stavebnictví

Ve Fatře probíhají plánované
rekonstrukce areálu.

Segmentu stavebnictví se daří
navyšovat prodeje již několik let po
sobě.
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ANKETA

Co Vás
v poslední době
nejvíce potěšilo?
Ing. Jitka
SVOBODOVÁ,
stř. 942 000,
technik přípravy a
realizace investic
„Po návratu z dovolené do práce
mě potěšila čokoláda se 74% obsahem kakaa ležící na mém stole od
kolegy Petra Baxy, který slavil narozeniny, určitě se bude hodit :).“
Bc. Jana
STRÝČKOVÁ,
stř. 202 100,
referent prodeje
„Já se raduju
průběžně pořád.
Zvláště v letním
období, kdy je
možnost
strávit
volný čas venku
v přírodě, na kole a u vody. Navíc
proběhla i příjemná dovolená s rodinou, takže důvodů ke spokojenosti je
spousta. Každodenní radostí je také
moje dcerka. Musím ocenit i kolegy,
kteří mi pomáhají s nástupem v nové
práci. K tomu začíná divadelní sezóna
a hradišťské slavnosti vína, tak věřím,
že i počátek podzimního času bude
příjemný a zajímavý.“
Věra
MERTLÍKOVÁ,
stř. 932 000,
referent – účetní
investic
„Radost mi dělá
spousta věcí. Děti
přežily prázdniny
bez větších nehod
a karambolů, venku je hezky, rostou
hřiby, včera rozkvetla má oblíbená
růže. K celkové pohodě ale asi nejvíc
přispívá skutečnost, že jsem po půlroční nejistotě našla stabilní práci
s dobrým výhledem do budoucna
a lidmi, kteří mě na novém místě přijali
mezi sebe a pomáhají mi.“
Mgr. Jana
KNAPOVÁ,
stř. 202 300,
referent prodeje
„Spíš mě napadá, co
mě v poslední době
moc nepotěšilo. Teď
mám ale rozhodně
radost z lepšího, slunečného počasí a doufám, že vydrží co nejdéle. Abychom mohli
s dětmi o zářijových víkendech ještě něco
hezkého podnikat. Také mě potěšila letošní
dobrá houbařská sezóna.“

volby 2014
Ve dnech 10. - 11. 10. se konají
volby do zastupitelstvev obcí a
do senátu.
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h l a vní t éma / Ing. Pavel Čechmánek, generální ředitel

Nová organizační
struk tura společnosti
Vážení spolupracovníci, po pěti letech
ve Fatře měníme zásadním způsobem
organizační
strukturu
společnosti.
Nový Organizační řád byl schválen
představenstvem společnosti na jeho
řádném zasedání dne 26. 8. 2014 s
platností od 1. 9. 2014. Novou organizační
strukturu vedení společnosti prezentovalo
střednímu managementu na výjezdní
poradě ve dnech 28. - 29. 8. 2014, která se
uskutečnila v Ostrožské Nové Vsi. Nyní chci
s touto změnou seznámit i všechny ostatní
zaměstnance.
Hlavním impulsem pro změnu naší
organizační struktury (dále jen OS) bylo
rozhodnutí Ing. Kubína, bývalého ředitele
SBU PVC, opustit společnost Fatra. O tomto
záměru mě kolega Kubín informoval na
konci měsíce června. Již delší dobu jsem
cítil potřebu udělat více zásahů do OS a
teď nastala ideální situace pro provedení
změn.
Základní úvahou bylo, zda zachovat
stávající divizní systém řízení nebo přejít na
funkční systém řízení, tj. nahradit ředitele
SBU ředitelem obchodním a výrobním.
Před tímto zásadním rozhodnutím jsem
absolvoval mnoho pohovorů se svými

kolegy z managementu i s některými
z Vás a rozebíral přednosti a nedostatky
obou variant. Nakonec jsem se s ohledem
na aktuální stav a plánovaný rozvoj
společnosti rozhodl pro zásadnější změnu.
Je potřeba zdůraznit, že obecně neexistuje
nejlepší varianta OS. Každá má určité
výhody a také slabiny. Mnohem důležitější
je, jací lidé jsou v samotné společnosti a
zda mají motivaci pracovat.
Významnou změnou v nové OS je
znovuzavedení Technického úseku.
Myslím, že jsme všichni dlouhodobě
cítili, že zde chybí právě tento úsek, který
by systematicky řešil pro rozvoj firmy
velmi důležité oblasti, jako jsou Investice,
Výzkum a vývoj a Integrovaný systém
řízení (kvalita, technická kontrola, ekologie
a bezpečnost práce). Další významnou
změnou je centralizace skladového
hospodářství, které je řízeno úsekem
Logistiky.
Nyní ve stručnosti shrnu všechny
provedené změny:
• Divizní organizační struktura nahrazena
funkční strukturou.
• Zřízení technického úseku.

Systémové lišty
Thermofix

• Vytvoření samostatného vývojového
odboru.
• Vytvoření jednotného systému řízení
kvality.
• Centralizace skladů do úseku Logistiky.
Co nám přinese nová organizační
struktura:
Za pět let existence předešlé OS
docházelo k nejednotnostem některých
procesů na dvou SBU a ty se postupem
času stále zvětšovaly. Teď budeme mít
možnost využít těch nejlepších zkušeností
z obou SBU.
Každá změna přináší určité obavy,
ale následně hlavně oživení. Nyní
jsme úspěšní, ale nesmíme usnout na
vavřínech. Musíme ve Fatře zůstat „hladoví
po úspěších“!
Rád bych znovu zopakoval, že pro
úspěch společnosti není rozhodující
druh organizační struktury, ale lidé, kteří
jsou její součástí, navzájem spolupracují,
řeší problémy a chtějí být úspěšní! Jsem
přesvědčen, že provedené změny jsou
jasné, srozumitelné a budou velmi
pozitivní pro další rozvoj Fatry.

GŘ
Pavel Čechmánek

Obchodní úsek
Dušan Uher

Výrobní úsek
Miroslav Slováček

Finanční úsek
Luděk Kramoliš

Personální úsek
Leoš Klofáč

Technický úsek
Olga Vyčánková

Nákup surovin
Martin Krkoška

Výroba
Petr Hromadník

Finance
František Macků

Personální rozvoj
Blanka Hrabinová

Investice
Jaroslav Stuchlík

Operativní nákup
Renata Kubínová

Hlavní mechanik
Petr Gahura

Controlling
Vladimír Lukavský

Vladimíra Večeřová

Mzdy

VaV
Jaromír Novák

Správa majetku
Miroslav Lang

TPV
Tomáš Peprníček

Účetnictví
Michal Zajíc

Vývojové laboratoře
Marek Šindelář

HZSP
Jan Krumpholz

Prodej stavebního
segmentu

Vlastimil Černíček
Prodej spotřebního
segmentu
Tomáš Dočkal

Prodej PPF
Jana Klvačová

ICT
Jaroslav Šincl

ISŘ
Ondřej Rudinský

Prodej BO PET
Miroslav Večerka

Kvalita
Ondřej Rudinský

Lenka Hromadníková

Prodej SV

Ekologie
Ivo Špaček

Zákaznické centrum
Miroslava Nováková

BOZP
Oldřich Grebeň

Marketing
Petr Janda

Technická kontrola

Petr Vařeka
Vladimíra Tůmová

Fatra OOO
Andrej Daněček

Úsek logistiky
Petr Pernička

Vnitropodniková
doprava

Josef Výstup

Železniční doprava

K podlahové krytině THERMOFIX byly
ve stejných dekorech vyvzorovány
nové soklové lišty. Lišty tvoří přechod
mezi podlahou a stěnou a mají i řadu
funkčních vlastností. V současné době
je vyráběno jedenáct barevných variant
a celá řada bude dále rozšiřována tak,
aby ke každému vzoru podlahy byly
k dispozici odpovídající lišty.

Nová kolekce podlahovin
Thermofix
Pro nadcházející rok připravuje
společnost Fatra novou kolekci
podlahovin Thermofix rozdělenou
pod názvy WOOD, STONE a TEXTILE.
Současných čtyřicet pět vzorů se
rozšíří na padesát dva.

Úrazovost ve Fatře
Plnit cíl úrazovosti stanovený pro
rok 2014 se daří. Za první pololetí
byly evidovány pouze dva pracovní
úrazy s pracovní neschopností (PN).
Počet pracovních úrazů s PN na
1 milion odpracovaných hodin od
počátku roku byl 2,12, což je na tak
velkou firmu s různorodou činností
velmi dobrý ukazatel. V porovnání
s pololetím 2013 máme však více
úrazů bez pracovní neschopnosti,
proto je důležité mít při práci
bezpečnost a ochranu zdraví stále
v podvědomí. Někdy může být mezi
drobným poraněním a vážným
úrazem jen velmi „tenký led“.

GRAF
Vývoj zaměstnanosti
2014

Josef Výstup

Sklady hotových
výrobků

Ladislav Dujíček
Expedice

Ladislav Dujíček
Sklady surovin
Josef Vyskočil
Odpad. hodpodářství

Josef Tomaštík

Palet. hospodářství

Josef Tomaštík

Organizační struktura společnosti Fatra platná od 1. 9. 2014 (včetně jmen ředitelů úseků a vedoucích odborů).
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úsek služeb / Petr Faitl, technik správy majetku

Letní stavební ruch ve Fatře
V posledních týdnech je ve
Fatře zase o něco větší ruch
než obvykle. Není divu, byla
doba dovolených a tak i náš
krátký termín celozávodní
dovolené
byl
zasvěcen
nutným opravám, které nelze
provádět za chodu linek a
zařízení.
Některé linky se za celý rok prakticky
nezastaví. Kromě běžné údržby tak
došlo k větším opravám na výrobních
linkách a elektroinstalacích. Mezi větší a
potřebné akce patří i průběžná výměna
osvětlení v provozech, kdy stará
zářivková svítidla jsou nahrazována
novějším a úspornějším LED osvětlením.
Byly také zahájeny stavební
úpravy 3. a 7. NP v budově č. 13. Jde
o přemístění oddělení ICT do 7. NP
administrativní budovy. S tím související
hluk a prach znepříjemňoval život
jak pracovníkům, tak návštěvníkům
budovy č. 13. Nicméně to bylo nutností
a u podobných akcí je třeba troška
tolerance. Koncem července se pak

stavební práce rozšířily i do 3. NP, které
již nutně vyžadovalo modernizaci a
rekonstrukci. Nové pojetí patra bude
nyní lépe vyhovovat náročnějším
pracovním i estetickým potřebám
vedení firmy.
Průběžně probíhají také rozsáhlé
stavební úpravy v budově č. 23 ve 3. a
4. NP a příprava na přestěhování výroby
z budovy č. 33 do prostor budovy č. 23.
Stejně tak proběhly úpravy v budově
č. 25 pro nově vzniklé sklady surovin,
které se musely přestěhovat z budovy
č. 42, kam bude přemístěna část firmy
Folobal. Dalšími nutnými úpravami
prochází i nově pronajaté skladovací
prostory v areálu Slavia.
K dalším potřebným pracím patří
i dlouho připravovaná rekonstrukce
skladových ploch a vozovek. Na tyto
práce navázala i velmi potřebná oprava
povrchu parkoviště a rekonstrukce
jižní části chodníku. Tato oprava
zasáhla všechny, kteří se do práce
dopravují auty. Hlavní parkoviště
má nově definované šikmé stání.
Kromě stávajících vyhrazených míst

byla vytvořena dvě další místa pro
referenční vozidla a místo pro tělesně
postižené. I přechod pro chodce musel
být zvýrazněn. Průjezd parkovištěm
je stále jednosměrný. V souvislosti
s tím bychom chtěli upozornit, že
vyhrazení parkovacích míst platí pro
kteroukoliv denní i noční dobu, stejně
jako o víkendu. Celodenní blokování
vyhrazených
míst
znemožňuje
zákazníkům a návštěvám vhodně
zaparkovat. V každém případě je nutno
respektovat dopravní značení a dbát
pokynů ostrahy. Jejich příkazy ohledně
parkování jsou plně v jejich kompetenci.
K dalším úpravám dojde v prostoru
Kolonky, kde budou zbourány dva
nepoužívané rodinné domky. Vzniklá
plocha bude použita pro rozšíření
parkovacích míst.
Dále se připravuje demolice objektů
24a a 24b, známé jako „investiční“
a „měřící“. Zastaralé budovy ze
čtyřicátých let minulého století již
dlouho
nevyhovují
požadavkům
provozu a tyto prostory jsou plánovány
na jiné využití.

V současné době probíhá i postupná
výměna obou výtahových klecí
v budově č. 13 a na podzim projde
modernizací i výtah v budově č. 25.
Mnozí jistě zaregistrovali i výstavbu
přístřešku u budovy č. 44, obnovu
bezpečnostních značení a další drobné
změny. Brzy dojde k i zahájení výstavby
budovy č. 16 určené pro paletové
hospodářství.
Kromě těchto viditelných změn
probíhají nebo se připravují další
drobné i větší změny, které vyžaduje
rozšiřující se výroba i požadavky. Máme
novou firmu na úklid, probíhá výběrové
řízení pro stravování, a je načase se
již teď připravovat na příští rok, který
bude jistě neméně rušný. Dynamický
růst výroby vyžaduje další rozšíření
nejen výrobních, ale i manipulačních a
zejména skladovacích ploch. Třeba také
proto, že příští rok je pro Fatru jubilejní
a tak bychom si všichni přáli, aby náš
areál byl ještě hezčí a důstojnější.

ODBORY
„Odbory Plus“
odboráři ve Fatře

mezi

Portál „Odbory Plus“ je další jedinečnou
šancí pro odboráře, jak využívat nabízených
bonusů, výhod a slev. Program nabízí slevy
na jízdné, pohonné hmoty, léky, zájezdy,
knihy, sportovní potřeby aj. Každý nový
člen získá navíc jednorázový bonus 500,- Kč.
Hlavním cílem portálu „Odbory Plus“ je
pomoci členům ČMKOS efektivně snižovat
jejich finanční zátěž. Je to také velká výzva
pro neodboráře, kteří by tyto výhody chtěli
čerpat, aby se stali členy odborů. My, ve
Fatře v Napajedlích, svým odborovým
členům vždy aktualizovaný portál výhod
nabízíme, a proto mohou všichni využít to,
co je pro ně nejvýhodnější a nejlepší. Aby
byli odboráři s portálem „Odbory plus“
více seznámeni, pozvali jsme do Napajedel
projektovou manažerku Bc. Danu Černou.
Ta ochotně přijela dne 17. 6. mezi nás na naši
odborářskou půdu a přednesla prezentaci
bohatého benefičního programu. Doba
prezentace se tak z plánované půl hodiny
protáhla na téměř dvě hodiny, což svědčí
o opravdovém zájmu zúčastněných. Hodně
dotazů bylo směřováno na informace
k úrazovému pojištění, na „S“ kartu CCS,
díky níž je možné čerpat slevu u čerpacích
stanic, maserské služby, slevu na energii,
rekreaci, zájezdy a jiné. Tato přednesená
prezentace byla natolik zajímavá, že se
následně zaregistrovalo do Odborů Plus
několik našich řadových odborářů. Mohou
tak čerpat nabízené výhody jak pro sebe,
tak pro své rodiny. Bližší informace o portálu
„Odbory plus“ Vám poskytne předsedkyně
Jana Hrabicová.
Jana Hrabicová
předsedkyně ZO OS ECHO
Fatra, a.s. Napajedla

Oprava povrchu parkoviště

Úprava plochy za budovou č. 36

INFORMACE
Nadechni se a hraj si!

Rekonstrukce ředitelského patra

Ředitelské patro po rekonstrukci

Úse k služe b / Ing. Adam Hrňa, procesní inženýr

Červencové losování
zlepšovacích návrhů
Na konci června jsme uzavřeli pomyslné
zúčtovací období zlepšovacích návrhů
ve společnosti Fatra a dne 7. 7. 2014 se na
poradě vedení konalo tradiční slosování
všech přijatých zlepšovacích návrhů.
Do losování bylo zařazeno celkem 15 zlepšovacích
návrhů z celkového počtu 28 podaných zlepšovacích návrhů , které byly podány v období leden až
červen 2014. Sedm zlepšovacích návrhů bylo přesunuto do dalšícho losování, které proběhne před Vánocemi. Zamíntuto bylo pouze 6 návrhů.

Z pohledu počtu obdržený zlepšovacích návrhů
byla letošní polovina roku na zlepšováky ve srovnání
s ostatními průměrná. Byly vyplaceny odměny ve
výši 110 000 Kč z celkového rozpočtu 300 000 Kč.
Vítězem losování se stal pan Josef Sátora za zlepšovací návrh s názvem Zvýšení životnosti kotoučových
nožů u řezání okrajů. Peněžní poukaz na proplacení
dovolené v hodnotě 15 000 Kč byl výherci předán
z rukou ředitele SBU PVC Ing. Jiřího Kubína. Výherci
ještě jednou tímto blahopřeji.

Ve dnech 5. 7. - 26. 9. 2014 proběhla
v Karlových Varech v galerii SUPERMARKET
WC výstava našich nafukovacích hraček.
Interaktivně pojatá instalace nabízela
pohrání si a malou procházku mezi hračkami
z Fatry. Návštěvníci se také dozvěděli o tom,
jak se tyto hračky vyrábí. V rámci expozice
měli také možnost nahlédnout do knihy
o Libuši Niklové příp. si navrhnout vlastní
míč. Informaci o výstavě jste mohli vidět
i na ČT1 ve Festivalových vteřinách.

F ATRA a my
ODBORY
S odboráři na dovolenou?
Kdykoliv!
V samotném závěru měsíce června jsme
se zúčastnili již tradičního zájezdu s CK
Moravatour,
zaštítěného
odborovou
organizací Fatra a. s., do italského
malebného městečka Lido Adriano.
Tuto oblast u adriatického moře, díky její
výhodné strategické poloze, kolonizovali
již staří Féničané a hlavně Římané. Na
zbytcích římského opevnění postupem
času vyrostlo klasické přímořské městečko
do dnešní krásy, které se stalo střediskem
celého kraje. Čtrnácti hodinová noční cesta
klimatizovaným autobusem, s pravidelnou
sérií přestávek, proběhla v očekávání
prvního prázdninového týdne. Natěšení
účastníci se ihned po ubytování vydali
v ústrety zlatavě písčitým plážím a průzračně
blankytné vodě s azurovou oblohou bez
mráčku. Kuchařská skupina vedená panem
Ivanem Juřenou se po přemístění jídelního
sortimentu dala do každodenní práce a za
jejich klasická česká jídla, jim patřil dík všech
strávníků. Vydatné snídaně s množstvím
ovoce a bezkonkurenční bohaté večeře
přispěly ke všeobecné spokojenosti
účastníků zájezdu. Ze široké škály
poznávacích zájezdů si každý vybral dle
svého gusta a turistické atraktivity. Největší
oblibě se těšil zájezd do starobylého
státu San Marino s množstvím obohacení
poznání i výhodného nákupu. Malebné
cestičky ve stínu starobylých hradeb
s množstvím obchůdků, restaurací a taveren
uspokojily i ty nejnáročnější návštěvníky.
Po celou dobu pobytu se počasí vydařilo
s teplotami přes 30°C a teplota vody 25°C
byla optimální pro malé i velké rekreanty.
Týdenní pobyt byl zpestřen dvěma trhy
ať již oděvními, obuvními i průmyslovými
a potravinovými produkty. Každodenní
dopolední i večerní program byl věnován
především dětem s množstvím sportovních,
vědomostních, pěveckých a pohybových
soutěží. Vyvrcholením byl závěrečný večer
s plejádou karnevalových masek, tombolou,
soutěžemi pro děti i pro dospělé a bohatým
rautem. Za organizaci je nutno poděkovat
paní Zdeňce Mekyskové, Janě Kornelové
a Zdeňce Paličkové. Účastníci si užili sedm
krásných prosluněných dní a mnozí odjížděli
se zlatavým opálením a zregenerovaným
zdravím díky přímořskému klimatu. Vše
pěkné jednou končí a také účastníci museli
dát vale městečku, které si tak oblíbili. Tento
rekreační pobyt byl kladně hodnocen všemi
účastníky a všem milovníkům dovolené
u moře můžeme jen doporučit.
spokojení účastníci zájezdu
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PRODEJ STA VE BNÍHO SEGM E NTU / Ing. Vlastimil Černíček

Výsledky segmentu
stavebnictví za první
po lovinu roku 2014
Výsledky ve stavebnictví
v České republice a okolních
státech za prvních šest měsíců tohoto roku začínají naznačovat, že rok 2014 bude
po dlouhých letech propadu
a stagnace rokem hospodářského obratu. Na oživení
stavební produkce s dobrými
výsledky, v porovnání s loňským pololetím, má určitě
vliv mimořádně teplá zima.
Přes všechny negativní ekonomické
ukazatele se v segmentu stavebnictví
daří prodeje navyšovat několik let po

sobě, a to jak u izolačních fólií, tak
i podlahových krytin.
U hydroizolačních fólií FATRAFOL
jsou tržby za 1. pololetí tohoto roku
ve srovnání s rokem 2013 vyšší o 47 %.
V množstevním porovnání dokonce
o 56 %. Velký podíl na tomto výsledku
měl český trh a vyšší prodej jezírkových fólií a svařovaných plachet. Na
českém trhu se nám podařilo zvýšit
prodeje téměř o 100 % nejen u stávajících zákazníků. Svůj tržní podíl neustále zvyšujeme i díky nově získaným
aplikačním firmám. U exportu jsme
kromě zmiňovaných vyšších prodejů
plachet do Holandska zaznamenali
nárůsty prodeje hlavně do Ruska,

Francie, Číny, Španělska a Maďarska.
Je velký předpoklad, že do konce roku
2014 prodáme téměř 12 mil. m2 izolačních fólií.
U podlahových krytin se tržby za
pololetí meziročně navýšily o 29 %.
Pro dej v metrech vzrostl o 25 %. Zatímco prodej klasické podlahoviny
v rolích stagnuje, na výše zmiňovaných nárůstech se nejvíce podílí
stávající a noví odběratelé podlahových dílců ze Švýcarska, Německa,
Ra kouska a Portugalska. Pozitivní vliv
na prodej vinylových dílců mělo zařazení nové kolekce Imperio na český a
slovenský trh. Celkově očekáváme za
rok 2014 prodej kolem 5 mil. m2.

JUBILEA
Pracovní jubilea
v měsí cích červenci a
srpnu 2014
15 odpracovaných let
Cilečková Naděžda

stř. 173000

20 odpracovaných let
Černý Michal
Chmelová Olga
Kovář David
Kučerková Martina, Ing.
Kvasnička Jiří
Mašláň Martin
Špaček Robert, Ing.

stř. 908400
stř. 207020
stř. 110000
stř. 953000
stř. 272000
stř. 908500
stř.101100

25 odpracovaných let
Chadalík Jiří
Ingrová Renata
Ondrašík Petr
Sochor Dušan
Štěrba Jiří

stř. 908400
stř. 171000
stř. 945000
stř. 908300
stř. 110000

30 odpracovaných let
Karasová Marcela
Mazůrková Jitka

stř. 103010
stř. 106010

35 odpracovaných let
Mikulková Marie
stř. 943000
Novák Jaromír, Ing.
stř. 106010
Nováková Miroslava, Ing. stř. 103010
Vycudilíková Vladimíra,Ing. stř. 931000

ODBOR HzsP / Ing. Jan Krumpholz, vedoucí odboru

Z činnosti hasičů
V prvním pololetí letošního
roku bylo v oblasti požární
prevence provedeno 264
požárních
preventivních
kontrol
pracovišť
se
zaměřením na volný přístup
k všem hasicím přístrojům,
hydrantům,
hlavním
vypínačům elektrické energie
a hlavním uzávěrům vody.
Kromě toho byla vybudováno
i nové dispečerské pracoviště.
V
průběhu
proběhlých
preventivních
kontrol
nebyly
zjištěny
závažnější
závady.
Drobné nedostatky byly na místě
odstraněny. Dále byla kontrolována
dokumentace požární ochrany, a
to zejména aktuálnost požárních
řádů, požárních evakuačních plánů,
značení čísla tísňového volání a
povolení elektrických spotřebičů.

Kromě aktualizace dokumentace PO
byly v prvním pololetí provedeny
kontroly 1118 ks hasicích přístrojů,
zkoušky činnosti ústředen a čidel
elektrické
požární
signalizace,
kontroly požárních suchovodů, jakož
i zkoušky výstražného evakuačního
sytému Ultrac.
V první polovině roku 2014 nebyl
uvnitř areálu v Napajedlích ani
v Chropyni zaznamenán žádný požár.
Jednotka zasahovala pouze jednou,
a to mimo hlavní areál u požáru
travnatého porostu v prostoru
starého Zámoraví. K tomuto požáru
byla dne 8. dubna povolána Krajským
operačním a informačním střediskem
HZS Zlínského kraje.
Uskutečnily se také dvě prověřovací
cvičení hasičského sboru, a to na
obj. V14 – sklad podlahovin na
Zámoraví a obj. V15 - rozvodna 110 kV.

40 odpracovaných let
Kuchaříková Zdeňka
stř. 207020
Lang Jan
stř. 943000
Lang Miroslav
stř. 954000
Mekysková Zdeňka	PRO
Nováková Stanislava, Ing. stř. 951200
Otáhal Zdeněk
stř. 206020
Otevřel Ladislav
stř. 908400
Sabáček Josef
stř. 273000
Smolinková Helena
stř. 204020
Škára Ludvík
stř. 175000
Škrabala Jaroslav
stř. 106010
Vaněk Pavel
stř. 908100
Varmužová Zdislava
stř. 200120
Vojtek Zdeněk
stř. 106010
45 odpracovaných let
Vojtěch Josef

Kromě úkolů vyplývajících ze
zákona o požární ochraně bylo
hasiči
vybudováno
dispečerské
pracoviště, které zahrnuje grafický
monitoring
EPS
a
výstražný
evakuační systém ULTRAC. Je zde
také nově zaveden monitoring
tísňového volání a radiostanic,
dálkové ovládání rolovacích vrat
garáže, videotelefon, ovládání sirény
CO, aj. Je rovněž připraven monitor
pro instalaci kamerového systému.
V letošním roce odešly do důchodu
tři zaměstnankyně ústředny HZSP
a místo nich nastoupily na směnu
A – Kristýna Plesníková, na směnu
B – Marcela Vávrová (na snímku) a na
směnu D – Bc. Lucie Páníková. Všem
jmenovaným ženám přeji hodně
zdraví, štěstí a pracovní pohody
v jejich nových funkcích u HZSP.

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
červenci a srpnu ukončili pracovní poměr
z důvodu odchodu do důchodu.
Čeleďová Jindra
Gregor Ladislav
Judasová Bronislava
Kameník Stanislav
Marčák Petr
Marťanová Blanka
Schejbalová Eva
Polášek Antonín
Škrabalová Ivana
Vaďura Antonín

TIRÁŽ

Prověřovací cvičení hasičského sboru

Nové dispečerské pracoviště

stř. 272000
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stř. 175000
stř. 110000
stř. 171000
stř. 908100
stř. 951000
stř. 945000
stř. 235000
stř. 150000
stř. 945000
stř. 951000
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Správné zákony pro naši zemi.
Prostě zamakáme.

Andrej
Babiš

Aloisie
Jurkovičová

Zlín
na
11. říj
.
10
2014

VOLBY
DO SENÁTU

www.anobudelip.cz | www.facebook.com/anobudelip
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město v dobré ekonomické
kondici
město pro bezpečný
a klidný domov
město stvořeno pro
sport a aktivní život
město čisté, plné
stromů a zeleně

město slušné a otevřené
komunikace

město kvalitní zdravotní
a sociální péče
město s kvalitní dopravní
infrastrukturou
město moderního a dostupného školství
město žijící kulturou a tradicemi
město otevřené novým příležitostem

Jak toho dosáhneme se dozvíte z našeho volebního programu,
který dostanete do svých poštovních schránek na začátku října
inzerceA4.indd 1
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