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Vážení spolupracovníci
Letos na jaře uplynulo již čtvrtstoletí od založení naší
firmy. Za celou tuto dobu firma prošla několika etapami
vývoje až do dnešní podoby stabilního zaměstnavatele
a jednoho z významných výrobců technologických
kontejnerů v Evropě. Rád bych toto cestou poděkoval
všem, kteří se na tomto úspěšném vývoji firmy podíleli,
všem minulým i současným zaměstnancům a kolegům.
Dovolte mi tímto také poděkovat a vzpomenout na
pana Petra Bambucha, jednoho ze zakladatelů a hlavních
strůjců úspěchu firmy KOVAR.
V tomto výročním roce existence firmy se nám díky
Vaší výborné práci i díky investici do nové haly podařilo
dodat 2 kontejnery pro nás rekordních rozměrů 18x4x4m.
Tento významný počin dále posunul naše výrobní
možnosti.

Výroba hlavně v prvních třech měsících letošního
roku, ve srovnání s roky předchozími, dosáhla rekordních
úrovní. Naopak v dubnu a květnu z kapacitních důvodů,
výpadku kooperací a rozsáhlých posunů od zákazníků
došlo k velkému propadu realizovaných zakázek, který se
až nyní v červnu daří dohánět díky Vašemu enormnímu
pracovnímu nasazení.
I přes výrazný jarní propad výroby přistoupilo
představenstvo firmy k rozdělení letní finanční prémie,
která Vám bude vyplacena ve mzdě za měsíc červen jako
poděkování za Vaši loajalitu nejen k firmě, ale hlavně k našim
zákazníkům. Věřím, že jejich spokojenost založená na naší
práci nám zajistí i nadále pevné místo na mezinárodním
trhu nejméně na dalších 25 let.
Ing. Petr Cedidla
výkonný ředitel

Rekordní kontejnery na svém konečném stanovišti v Německu, v těsném sousedství světoznámého výzkumného institutu. Sloužit budou ke sledování
a podrobnému mapování drah drobných úlomků a trosek na oběžné dráze kolem Země, aby bylo možno před srážkami ochránit různé satelity.
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	Nová budova skladu nám umožňuje mnohé úspory a výhody
Od stavby nové skladové budovy uběhly už tři roky,
začali jsme tak psát nové kapitoly samostatného skladu
v naší firmě. Spouštěčem změn byla investice do skladovací
haly s moderními zakladači a nově postavený přístřešek na
vatu. Nesnažíme se ale jenom o pořádek a chod skladu,
ale abychom byli součástí výrobního procesu a nedílnou
součástí logistiky firmy, kterou z části také zajišťujeme.
Víme, že skladová budova nepřináší podniku žádnou
přidanou hodnotu, tak jako je tomu u výrobních
prostor nebo strojů. Proto byla jeho výstavba tak dlouho
odkládána. Ovšem věřím, že tato obrovská investice (pro
firmu zatím největší) se postupně vrací v přehlednosti
a dohledatelnosti jednotlivých materiálů a zboží. Každá
skladová položka, umístěná v zakladači Kardex, má svoje
stálé místo, takže každý pracovník skladu, který třeba
zastupuje nepřítomného kolegu, má stejný přehled. Nový
sklad nám přináší úspory v časech chystání materiálu do
výroby, vyšší přehlednost v materiálových tocích a spoustu
nevyčíslitelných výhod. Obrovská výhoda je už jen to, že

téměř vše máme pod jednou střechou.
Mnohým z vás může být skladová politika úsměvná,
někoho mohou zavedené postupy pozlobit, ale vězte, že
pravidla jsou nastavena pro všechny stejně. Snažíme se,
aby byl ve skladu pořádek - to je základ. A ať už vědomě či
nikoliv, k pořádku (či nepořádku) ve skladu přispíváte i vy.
Můžeme zde krátce zavzpomínat na nedávnou minulost,
kdy v těchto místech stál starý „sklad“, spíš hromada
materiálů všelijak umístěných na regálech, v krabicích na
zemi, po chodbách atd. V té době se navíc skladovalo zboží
po celém areálu firmy - v kontejnerech, na kontejnerech,
v přístřešcích - prostě kde zrovna bylo místo. Čas strávený
hledáním „schovaných“ materiálů byl vždy časem
promarněným. Kdybychom takto fungovali dál, nemohli
bychom se úspěšně dopracovat k dalšímu významnému
jubileu, jako slavíme teď.
Petra Dřevojánková
vedoucí MTZ

Archívní záběry staré skladové budovy zvenku a uvnitř. Byla to původně zemědělská stavba, lehce upravená k použití jako skladiště. Pamatujete na ten binec?

	POZOR kolegové, kontrolní otázka.
Co udělá zaměstnanec firmy, když cestou do práce najde
volně pohozenou flešku (flashdisk ne flašku)? Odpovím si
sám: Narve ji do firemního PC a otevře vše, co půjde. Byla
doba, kdy to nebyl až takový bezpečnostní problém, ale to
je minulost. Máme tady Ransomware.
Co je to Ransomware? Ransomware je škodlivý kód,
jehož typickou činností je zamykání přístupu do počítače
nebo šifrování dat uživatele. Aktuálně jde o jednu
z nejoblíbenějších technik kyberzločinců, jak vymámit
z postižených obětí nemalé finanční částky. Říkal si už
někdo z vás, že na vašich nebo firemních datech přece
nikomu nezáleží? Že přece nemají pro nikoho cenu
a nikdo se nebude namáhat s jejich krádeží? Tento problém
už hackeři vyřešili, konečně totiž mají kupce, který je
ochoten za data zaplatit. Jste to vy sami, nebo vaše firma.
Vyděračský software ransomware
patří k tomu
nejhoršímu, s čím se na Internetu můžete potkat. Pokud
už k infekci ransomwarem došlo, odborníci doporučují
neplatit. Nikdy totiž nemáte jistotu, že vám tvůrci daného
škodlivého kódu pošlou klíč, který je potřeba k odemknutí
nebo odšifrování dat. Uvádí se, že 20 procent těch, kteří
výpalné zaplatí, nikdy potřebné soubory neobdrží.
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Desatero pro uživatele PC – jak se nenakazit
1) Informovaný uživatel, který přemýšlí, než něco udělá:
Pozor na přílohy e-mailu a odkazy.
2) Nepoužívat firemní email pro soukromou komunikaci.
3) Nepřeposílat vtipné emaily na desítky adres.
4) Neregistrovat se firemním emailem na fóra, obchody.
5) Nepouštět kolegy na firemní PC k přečtení e-mailu
třeba na seznamu. Může si otevřít infikovaný email.
6) Zamykat PC když odcházím mimo kancelář. (tlačítko
windows+L)
7) Nesdělovat heslo k PC.
8) 
Raději se nedozvědět co je v podezřelém emailu
napsáno, než se potom divit. Když mám pocit, že
je pro mě e-mail důležitý, ale nemám 100% jistotu,
raději pár dnů počkám, až se aktualizuje antivir a je
šance, že to dopadne dobře.
9) Aktualizovaný antivir - pravidelně a neustále. Pozor
těsně po zapnutí počítače – antivir potřebuje pár
minut čas, než se stihne aktualizovat. Nechat počítač
„dorachtat“ po startu a pak teprve otevírat emaily.
10) 
Stejně jako bod 1: Informovaný uživatel, který
přemýšlí, než něco udělá: Pozor na cizí flešky.
Váš správce, Radovan Horák

VÝROČNÍ PŘÍLOHA - 25 LET OD ZALOŽENÍ FIRMY KOVAR
Přinášíme Vám rozhovor se zakladateli firmy Kovar, panem Pavlem Cedidlou a Miroslavem Hromadou. Bohužel se letošního 25.výročí založení firmy nedožil Petr
Bambuch, zakladatel a dlouholetý jednatel společnosti. Jeho jméno se však během rozhovoru nevyhnutelně objevuje velice často, můžeme na něj i tímto způsobem
zavzpomínat.
Jak jste vlastně domluvili založení firmy?
	Když probíhala likvidace JZD, tak hrozilo, že by se všech 34 lidí z přidružené výroby ocitlo bez práce. My ze staré Kovárny jsme měli dobrou partu a tak jsme se snažili
to udržet. Družstva už sotva přežívala, postupně šla všechna JZD v okolí do likvidace. V těch prostorech a budovách vznikaly porůznu nové firmy a některé i zase brzy
zanikly. Petr Bambuch začal také zjišťovat podmínky a možnosti pro založení firmy a také končící předseda Ing. Dúbrava doporučoval založení vlastní firmy. Petr svolal
do jídelny všechny lidi z přidružené výroby, všecko jim vyložil a ptal se, kdo by se pustil do společného podnikání ve „společnosti s ručením omezeným“. V případě
s.r.o. je třeba ručit vlastním majetkem, málokdo se chtěl tak zavázat. Někteří i váhali a do podnikání jít chtěli, ale nakonec vycouvali a tak jsme zůstali jen my tři.
Jak jste založení firmy zvládli ve třech lidech finančně?
	Majetek družstva se rozpočítal na každého člena bývalého družstva (to bylo vlastně spousta lidí tady z okolí, kdo něco v družstvu měl) a tak vznikly jednotlivé podíly
a my jsme ty podíly převzali s tím, že je budeme 20 let splácet. Pak jsme požádali družstvo o vydání majetku ve výši podílů, především areál přidružené výroby a také
zemědělské objekty. Podíly byly v hodnotě 22miliónů, to v té době byla obrovitánská suma. Všichni jsme kvůli úvěru zastavili naše domy, všechno co jsme měli a ještě
jsme si půjčovali po sousedech.
Čím jste vlastně vyučení?
Pavel Cedidla – opravář zemědělských strojů, mám také státní svářečské zkoušky
M. Hromada – opravář zemědělských strojů a ve Zbrojovce jsem se doučil jako frézař
Petr Bambuch – byl vyučen jako kovář/podkovář a později si dodělal Stř. zemědělskou technickou školu
Co jste si mysleli, že z firmy bude?
	Petr nám na začátku říkal, že budeme mít 100 lidí a nám se to moc nezdálo, říkali jsme mu, že to je přehnané. Nakonec jsme těch 100 lidí ve firmě měli už po dvou
letech od založení. Že to bude taková firma jako je dneska, to nás opravdu vůbec nenapadlo. Spíš jsme chtěli prostě dobře hospodařit, ať mají lidi práci a my taky.
Jak to vypadalo v práci před 25ti lety? Přišli jste ráno do práce - a co se třeba řešilo? Co se vyrábělo a kde?
	První tři roky jsme pracovali běžně v montérkách s chlapama, Petr jezdil taky hodně vyřizovat a zařizovat zakázky a my jsme si postupně rozdělili úkoly. Pavel Cedidla
řídil svárnu a Miroslav Hromada montáž. Každý den jsme dělali na dílnách s ostatníma chlapama a pak jsme ještě do večera ve třech s Petrem seděli a plánovali, počítali
jsme společně ceny a řešili jsme prostě provoz firmy. Petr velmi často jezdil po okolí domlouvat různé spolupráce a pak i do Německa shánět zakázky.
Co všechno se vyrábělo? Z čeho, kde a na jakých strojích?
	Ještě během přidružené výroby jsme vyráběli svařované konstrukce pro Novou Huť Ostrava, během existence Kovaru jsme pro ně také krátce pracovali, ale Nová
Huť poměrně náhle ukončila spolupráci. Tak jsme museli rychle hledat a vymýšlet nové výrobky. Dělali jsme různé konstrukce na lešení a další drobné kovovýrobky.
V dílnách bylo zastaralé vybavení, které bylo nutno modernizovat. Na začátku v areálu byly ještě krávy, takže bylo všude plno much, při obědě nám sedaly na jídlo
a lezly všude. V hale „pětistovce“ byly krávy ještě několik let, kdy už se vyráběly kontejnery. V roce 1996 jsme začali vyrábět palety hlavně pro automobilky. Na výrobu
palet jsme vyčlenili bývalý výběh pro telata (u říčky) a asi 20 lidí pracovalo jen na paletách na směny. Vyráběli jsme je třeba pro firmy Michelin, Mercedes, Volkswagen
a další automobilky. Po 6 letech jsme tuto ztrátovou výrobu zrušili.
Kdy se začalo s výrobou obytných kontejnerů?
	V prvních letech jsme vyráběli tak 80% obytných kontejnerů, ale během několika let se poměr obrátil a začaly převažovat ocelové speciální kontejnery. Výrobu
obytných kontejnerů jsme postupně utlumovali, z důvodu výkyvů v zájmu (sezónně) a také velkému tlaku na ceny. Viděli jsme šanci a potenciál v zakázkové výrobě
ocelových speciálů na míru, podle přání zákazníků. Výroba byla v té době hodně provizorní, třeba se lakovalo kdekoliv, kde bylo zrovna místo.
Proč zrovna kontejnery?
	Začaly se vyrábět vlastně už v přidružené výrobě při JZD, to byly první kusy. Po založení firmy jsme pomalu začali budovat svoje vlastní sítě zákazníků. Na Slušovicku
bylo několik výrobců kontejnerů, někteří z nich nestíhali a také zákazníci chtěli všelijaké zvláštnosti. První sestavu 12 kontejnerů jsme vyráběli do Vídně a tam jsme
ji i montovali. Začali jsme spolupracovat s firmou V+N (pan Naischl a paní Volaříková), to byli obchodníci a sháněli nám zakázky. Speciální kontejnery jsme začali
nejdříve vyrábět pro německou firmu WE-HO (pan Warzecha), která dělala mobilní výtopny (pro tuto firmu vyrábíme kontejnery dodnes). První kusy jsme vyráběli
v provizorních podmínkách, např. trapézový plech jsme ohýbali hranu po hraně s ručním obracením plechu. Petr s panem Hanáčkem neustále jezdili do Německa,
i několikrát měsíčně. Postupně sháněli kontakty na německé zákazníky a domlouvali s nimi zakázky.
Podle čeho se kontejnery vyráběly?
Na začátku jsme vůbec neměli konstrukci, vyrábělo se vše podle papírů z faxu, hodně podle intuice. Postupně jsme přijímali kresliče a konstruktéry.
Jak jste montovali sestavy?
	Na začátku jezdil montovat většinou Mirek s chlapama, montovali jsme hlavně v Německu a Rakousku. Největší sestavu jsme montovali v Rakousku ve věznici, byla
to sestava jako kanceláře, asi 40kusů kontejnerů.
Jak to bylo se zemědělskou výrobou?
	Dodneška má Kovar vlastní krávy, do 100kusů. My jsme vždycky chtěli udržet okolní louky a krajinu takovou hezkou, jaká je, však tu všichni bydlíme. Nemohli
bychom se ani moc rozhlédnout, kdyby to kolem dědiny nebylo udržované. Ještě na začátku firmy dokonce Kovar oséval pšenici na pole. Dobytek přímo ve firmě byl
dlouho, silážní věže fungovaly ještě asi do roku 2003. Později jsme postavili venkovní zimoviště, protože dobytek už samozřejmě vůbec nešel dohromady s výrobou
kontejnerů.
Jak se firma rozrůstala?
	Firmu jsme začali vlastně zdokonalovat „odzadu“ – nejdříve lepší svařovna úplně vzadu u řeky, pak stroje, pak další přestavby, úpravy a nové stavby. Všechny zisky
jsme vždycky dávali zpátky do firmy a hlavně do výroby, aby byly haly lepší a aby se lidem lépe dělalo. Je to vidět dodneška, že vlastně firma stále nemá opravenou
vrátnici – pokaždé nám přišlo důležitější investovat někde vzadu do haly nebo do nějakého stroje, než do vrátnice. To musí teď už dotáhnout naši nástupci, aby firma
byla hezká ze všech stran.
Letos je výročí 25 let od založení firmy. Jak se Vám vzpomíná?
	V tom návalu práce to hrozně rychle uteklo, dělali jsme často v sobotu a někdy i v neděli a těch 25 let je rychle pryč. Rádi se ale ohlížíme, zůstalo za námi něco
pořádného, Kovar tu v okolí lidi znají a dosáhl vysoké úrovně v celostátním i evropském měřítku. Škoda, že se toho výročí nedožil Petr, byl to zakladatel a vizionář,
celé to vlastně v začátcích táhnul. Výročí by si jistě užil s námi a s ostatními lidmi. Na letní oslavě výročí nám bude chybět, vždycky tu akci měl rád. Budeme na něho
pořád vzpomínat.
Děkuji za rozhovor a přeji Vám krásnou výroční oslavu!
My za zakladatele přejeme zaměstnancům firmy hlavně pevné zdraví a celé firmě dlouhodobou prosperitu a úspěšné působení na trhu!
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25 let společnosti Kovar
v obrazech
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Výrobky KOVAR ze starých fotografií
Pro ilustraci našeho výrobního sortimentu v době po
založení firmy zde uvádíme různé fotografie ze starých
archívů. Po založení Kovaru v roce 1992 se vyráběly různé
kovovýrobky a také ocelové palety pro automobilový
průmysl. Obytné kontejnery, jejich sestavy, domky,
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restaurace nebo prodejní stánky tvořily v letech
1992 – ca. 2000 významný podíl výroby, avšak postupně
byla výroba „obyťáků“ utlumována. Speciální ocelové
kontejnery se začaly vyrábět již v roce 1994 a postupně
přebraly vedení v našem sortimentu.

Blahopřejeme
V průběhu prvního pololetí roku 2017 se udála řada
významných životních i pracovních událostí. Všem
gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů a spokojenosti
v soukromém i pracovním životě.
Životní jubilea:
50 let věku:
Jaroslav Surovec – svařovna,
Dagmar Bergerová – obchodní úsek,
Karel Trlica – montáž,
Zdeněk Hromada – montáž,
Jiří Liňa – svařovna
60 let věku:
Ladislav Řehák – svařovna

Odchod do důchodu:
4.4.2017 – Karel Bořuta – montáž
Noví zaměstnanci:
Josef Smolík – MTZ, Jakub Pechal – svařovna,
Petr Šerý – svařovna, Stanislav Holubec – svařovna,
Libor Mozga – elektromontáž, Vítězslav Mucha – svařovna,
Alois Vaněk – montáž, Tomáš Jochec – svařovna
25 let Kovaru s námi slaví také sedm spolupracovníků,
kteří jsou s námi od založení firmy, tedy plných 25 let.
Vedení společnosti těmto kolegům děkuje za jejich
pracovní úsilí, vytrvalost a důvěru … na naší oslavě pro ně
budeme mít malé překvapení.
Jaroslav Bělota – svařovna, Karel Bořuta – montáž,
Tomáš Hromada – vedoucí montáže,
Jaroslav Hrubo – svařovna, Petr Molek – svařovna,
Rostislav Zrník – lakovna, Zdeněk Laža – svařovna

Jsme odpovědná firma
Naše firma si plně uvědomuje spoluodpovědnost za stav
prostředí, které ji obklopuje. Naše společenská odpovědnost
je vztažena jak k našim zaměstnancům a obchodním
partnerům, tak také k obyvatelům regionu, ve kterém
působíme. Součástí je také naše pomoc neziskovému sektoru,
vzdělávacím institucím a rozvoji kultury a sportu v našem
regionu.
Od ledna loňského roku do současnosti jsme celkem 23
subjektům, mezi něž např. patří obce Hovězí, Janová, Valašská

Polanka, Myslivecký spolek Lipky Leskovec, Základní
a mateřská škola Leskovec, TJ Sokol Seninka či Lužná, SOU
Josefa Sousedíka Vsetín nebo Folklórní soubor Jasénka
a mnoho dalších, rozdělili přes 177 tisíc korun. Pomáháme
tak vytvářet podmínky pro plné společenské, sportovní
i kulturní vyžití našich zaměstnanců a jejich rodin, ale
i širokého regionu, ve kterém působíme. I proto jsme
moderní a společensky odpovědná firma.

Rozvoj dovedností v Kovaru
Pro roky 2017 až 2019 jsme připravili projekt vzdělávání
zaměstnanců, jehož hlavním cílem je zvýšit odbornou úroveň
znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a posílit soulad
naší kvalifikační úrovně s požadavky zákazníků. Projekt
v hodnotě 1.183.620,- Kč bude spolufinancován ve výši 85%
s podporou strukturálních fondů EU v rámci Operačního
programu Zaměstnanost – výzva č. 03_15_043, Podnikové
vzdělávání zaměstnanců.
Náš projekt je směřován k posílení a rozvoji manažerských,
obchodních, jazykových a komunikačních dovedností. Jeho
podstatná část je také věnována odborným dovednostem

v oblasti sváření, účetnictví a ekonomiky provozu naší firmy.
Výběrové řízení na dodavatele manažerských a obchodních
kurzů vyhrála ze šesti přihlášených společnost HM Partners
s.r.o. Kopřivnice, ve výběrovém řízení na svářečské kurzy
zvítězila Svářečská škola SOU Josefa Sousedíka Vsetín.
Realizace projektu již začala kurzem MS Office Excel pro
středně pokročilé a pokročilé, který pro nás zajišťuje Mgr. Jiří
Chalánek ze Vsetína.

Úrazy na pracovišti
V letech 2014 až 2016 se mírně, vždy o jeden, zvyšuje
počet pracovních úrazů – viz zabulka níže. Pozitivním trendem
naopak je, že počet úrazů s absencí výrazně klesl a analogicky
narostl počet drobných pracovních úrazů bez nutmé pracovní
absence. Ukazuje se tedy pozitivní trend v odpovědnosti
zaměstnanců k bezpečnosti práce a ve využívání ochranných
pracovních pomlůcek. Současně však statistika naznačuje
vyšší drobnou nepozornost pracovníků na pracovištích. Proto
budeme i nadále klást velký důraz na používání ochranných
pracovních pomůcek, odpovídající vybavení pracovišť i na
prevenci úrazů a jejich nápravná opatření na pracovišti.

Pracovní úrazy 2014-2016
2014

2015

2016

s absencí

16

17

9

bez absence

29

29

38

celkem

45

46

47
Pavel Miča

personální oddělení
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	Pozvánka na výroční oslavu
SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA OSLAVU K VÝROČÍ
25 LET FIRMY KOVAR
Akce proběhne v areálu fotbalového hřiště Leskovec.
V pátek 30. června 2017
Slavnostní zahájení ve 13:00 hod

Těšíme se na Vás.
KOVAR a.s. partner pro dodávky speciálních kontejnerů

Fotografování profesí v Kovaru
K výročním oslavám v letošním roce také patří DEN
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pro širokou veřejnost, který
firma uspořádá 30.06.2017, v době od 14 do 17 hodin.
Pozvěte své rodinné příslušníky, přátele a známé, ať
se přijdou podívat! Prohlédnou si celý areál a dozvědí
se spoustu zajímavého o fungování naši firmy. Více se
dozvědí také na plakátech v okolních obcích.
Pro všechny návštěvníky Dne otevřených dveří jsme
připravili plakáty s jednotlivými zástupci našich
pracovních profesí. Fotografování těchto pracantů
proběhlo v hale u skladu a naši „modelové“ si celou
akci velice užili. Bylo to fotografování jako do módního
časopisu, včetně převlékání do patřičných oblečků a
ladění postojů. Výsledné fotografie zástupců jednotlivých
profesí (pilkař, svářeč, lakýrník, montážník a řidič)
všichni uvidíme v den výročních oslav. Zde alespoň
jeden zákulisní záběr.

Kovar na YouTube a Facebooku
VIDEA Kovar na YouTube

www.youtube.com/KovarLeskovec
Navštivte náš kovarovský YouTube kanál – najdete tam
nejnovější videa z výroby rekordních 18m kontejnerů
a budou přibývat další!

Sledujete Kovar na Facebooku?

Ještě NE? Tak do toho, ať Vám něco neunikne! Sdílíme
zajímavé obrázky, videa a můžete posílat dál naše nabídky
práce! Kdo ví, kdo z Vašich přátel by se k nám rád přidal?
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