5. VYDÁNÍ

COMiX 2020
ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI METAL TRADE COMAX, a.s.
Milan Lakatoš, MT Comax s.r.o. Košice - více na str. 8

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři, kolegové, přátelé,
naše společnost letos oslavila 15 let úspěšného působení na evropském trhu s hliníkem a ocelí. Když jsem v úvodu minulého vydání
zpravodaje avizoval počátek celoevropské krize automobilového průmyslu v důsledku nastupující elektromobility a odhadoval v její
souvislosti pokles našich obchodních aktivit v roce 2020, ještě nikdo netušil, že do evropského trhu a nejen toho automobilového
daleko citelněji zasáhne koronavirus.
Přestože se některým kolegům nevyhnula karanténa, jiní vykonávali práci z domova či byli z důvodu péče o děti nuceni nastoupit ošetřování a některým se nevyhnul ani kurzarbeit, s nákazou tváří v tvář se v našich řadách setkali jen jednotlivci. Dbali jsme hygienických
opatření a nadto jsme zaměstnancům s nástupem podzimní vlny viróz distribuovali vitamínové balíčky. Jsem rád, že podobně pozitivní
zprávy o zdravé imunitě pracovních týmů přichází i od našich obchodních partnerů.
Ochromením ekonomiky v důsledku koronaviru byla 1. pololetí v COMAXU nejvíce zasažena hutní výroba, zejména výroba hliníku, pro
niž automotive představuje většinu odbytu. Ale jako už v minulosti vícekrát, mohli jsme se spolehnout na diverziﬁkaci našeho výrobního
portfolia. Zákazníkům ze stavebnictví, kteří tvoří majoritní část našeho exportu, se koronavirus výrazněji nedotkl, a tak jsme při zavedení
všech nezbytných opatření dokázali dál vyrábět a dál dodávat lakované plechy, stavební proﬁly či moderní ocelové a hliníkové krytiny.
Stejně jako ostatní podnikatele, i nás koronavirus postihl v sociální oblasti a v oblasti marketingu
– nerealizovali jsme letos účast na 4 zahraničních veletrzích ani plánované obchodní návštěvy.
Zmařeny byly i naše vzdělávací, společenské a sportovní akce, na nichž se pravidelně setkáváme s
obchodními partnery. I když je jisté, že se celý příští rok bude ekonomika vzpamatovávat z letošního
šoku, věřím, že se již budeme moci pozdravit při některé významné obchodní nebo společenské
příležitosti.
Děkuji našim zaměstnancům, kteří ve dnech největší nejistoty a největších obav nepolevili
ve svém pracovním úsilí, a vážím si snahy všech našich partnerů, kteří podobně jako my pokračovali
navzdory rizikům ve své práci, aby byla zachována dodavatelsko-odběratelská kontinuita
a udržena pracovní místa.
Přeji nám všem brzký návrat jistot, k nimž bezesporu patří jistota práce, svobodné zážitky
a především pevné a dlouhé zdraví.

CO JSTE NENAŠLI VE VYDÁNÍ 2019?

Marián Manda
předseda představenstva

ROZLOUČENÍ SE STARÝM ROKEM
Poslední pracovní pátek v roce patří tradičně vánočnímu večeru našich zaměstnanců. Jubilantům poděkovalo vedení společnosti spolu
se skupinou ABBA WORLD REVIVAL, rautovou večeři vystřídal DJ a závěr večera patřil charitativní zážitkové tombole - děkujeme všem
zaměstnancům, kteří zakoupením tombolenky na charitu přispěli - výtěžek tomboly ve výši 25 tisíc Kč jsme věnovali Lauře a Matějovi
z Velvar na kompenzaci jejich zdravotních postižení a snazší integraci mezi vrstevníky.

1.

V ROCE 2020 JSME OSLAVILI 15 ÚSPĚŠNÝCH LET
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K 15 LETŮM COMAXU ZAZPÍVAL 4TET JIŘÍHO KORNA
Před 15 lety uskutečnila společnost METAL TRADE
BOHEMIA s.r.o. akvizici ﬁrmy COMAX spol. s r.o. Nově
vzniklý podnik METAL TRADE COMAX spol. s r.o.
o 2 roky později transformoval v akciovou společnost.
Původní výrobní program COMAXU, jímž byla hutní
výroba slitin a předslitin hliníku a mědi a provoz kontinuální linky na lakování plechů ve svitcích, byl v následujících
letech rozšířen o 3 nové plnohodnotné provozy - servisní centrum pro zpracování plechů příčným a podélným
dělením, proﬁlovací centrum pro výrobu stavebních
proﬁlů a STŘECHY COMAX® vyrábějící několik typů
moderní ocelové a hliníkové krytiny; ze společnosti
s obratem 1,5 mld korun a ročním prodejem 70 tis tun
výrobků v roce 2005 jsme vyrostli do obratu téměř 7 mld
korun a 250 tis tun prodaných výrobků.
U příležitosti oslav 15. výročí jsme v lednu 2020 uspořádali v prostorách Národního domu na Smíchově v Praze
slavnostní setkání s pěti sty významnými partnery, kteří
se podíleli na naší úspěšné historii, abychom těm nejvěrnějším předali děkovný list za dlouholetou spolupráci
v kategorii dodavatel surovin (U.S. Steel Košice, Arcelor
Mittal, Salchi Metalcoat, Beckers), odběratel výrobků
(Constellium, Kingspan), dodavatel technologických
řešení (ADAX, Navisys, Globus) a bankovní dům
(Česká spořitelna a Raiffeisenbank).
Po impozantním vystoupení vokálního kvartetu 4TET
následoval slavností raut a pozváni přijali i naši němečtí
partneři ze společnosti Oetinger Aluminium.

2.

INVESTICE 2020

VELVARY
Letošní investice realizované v sídle společnosti ve Velvarech byly jednak technologického rázu a putovaly převážně do hutního provozu
a provozu lakovací linky a jednak se jednalo o stavební investici do nových skladových ploch STŘECH COMAX®.

LAKOVACÍ LINKA

HUTNÍ PROVOZ

Investicím na lakovací lince jsme v letošním roce věnovali velké

Investice směřující v roce 2020 do hutního provozu přesáhly

úsilí. Kromě prodloužení jeřábové dráhy a koupě nového

2,5 mil Kč a směřovaly do logistiky hutního provozu. Instalovali

20t jeřábu pro rychlejší manipulaci se svitky na vstupu i výstupu

jsme citlivou monitorovací bránu od společnosti NUVIA pro detek-

z linky jsme velkou pozornost zaměřili na výběr optimálního

ci radioaktivního materiálu v nákladních automobilech přivážejí-

zařízení na rozpoznání vad plechů přímo na lakovací lince.

cích suroviny k hutnímu zpracování. Investice dosáhla výše

Po úspěšných zkouškách jsme pořídili kamerový systém

814 000 Kč. Dále jsme rozšířili naši nákladní ﬂotilu o vůz MAN TGL

pro detekci vad povrchu a laserový kamerový systém pro měření

v hodnotě 1 350 000 Kč a zakoupili hydraulický teleskopický

vad rovinnosti, vyvinutý společností Argutec. Dále jsme lakovací

natahovák pro přepravu kontejnerů na valníkové nástavbě.

stroj doplnili o systém automatické kontroly přítlaku válců

Výše investice činila 450 000 Kč.

a v rámci operačního program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost jsme pořídili také vodní chladič s adiabatickým
dochlazováním. Celý tento projekt bude pokračovat i v příštím
roce a celková výše investice dosáhne 24 mil Kč.
V letošním roce jsme zahájili práce na dodávce laserového
zařízení na svařování svitků na podélné děličce a pro její celkovou
rekonstrukci máme rezervováno cca 25 mil Kč.

KOLÍN
Nová moderní skladová hala o výměře 3 000 m² vyrostla v areálu
komerčního parku MTC Kolín s.r.o. a byla vybudována pro potřeby třetích stran - aktuálně slouží pro just in time dodávky ﬁrmy
Interplex, která realizuje zakázky pro skladové systémy
společnosti Amazon. Stavební investice dosáhla výše 16 mil Kč.
Dále jsme v areálu zrekonstruovali a okamžitě pronajali další
2 patra kanceláří v administrativní budově Servisního centra.

KOŠICE
Naše košická pobočka MT COMAX s.r.o. doznala v loňském roce
investici v podobě výkonné válcovací a svařovací linky a automatické laserové pily na výrobu přesných délek proﬁlů a vyřezávání
přesných otvorů; k nim bylo letos pořízeno nové řezací centrum
Adige TS72 na řezání trubek v hodnotě 7 mil Kč a nová proﬁlovací
linka na výrobu sádrokartonářských proﬁlů v hodnotě 6 mil Kč.

3.

VELETRHY 2020
Coronavirus letos zmařil řadu našich sociálních aktivit včetně účasti na několika zahraničních veletrzích. Přesto jsme se zkraje roku
stihli prezentovat na dvou z nich - na STŘECHÁCH PRAHA a EUROGUSSU v Norimberku.

STŘECHY PRAHA
Celkem 170 vystavovatelů z 8 zemí představilo v únoru 2020 své střešní výrobky
na 22. ročníku veletrhu STŘECHY PRAHA v pražských Letňanech. Veletrhu
se zúčastnilo rekordních 25 412 návštěvníků. STŘECHY COMAX® vystavovaly
pošesté a na stánku prezentovaly svou úspěšnou anglickou realizaci rodinného
domu opláštěného hliníkovou krytinou COMAX KLIK, ale i své ostatní krytiny
z lehkých slitin. Zájemcům o plechovou střechu nabídli její kalkulaci přímo
na stánku s možností vyhrát střechu ve veletržním slosování zdarma. A všichni
zájemci o krytinu COMAX měli možnost získat veletržní slevu 10%.
Výhru ve veletržním slosování „VYHRAJTE KRYTINU COMAX ZDARMA“ získala
paní Martina Laczi ze Středokluk. Svěřila nám, že vyhranou krytinu hodlá použít
na stavbu svého rodinného domu v Beřovicích nedaleko Slaného, a své plány
nám poodhalila v krátkém rozhovoru - jeho přepis najdete na našem
webu www.mtcomax.cz.
Zájem o kvalitní český výrobek nás těší - na příštím ročníku výstavy soutěž
zopakujeme.
Zleva: Lenka Balousová z marketingu STŘECH COMAX,
výherkyně krytiny Martina Laczi a Karel Fišer, vedoucí střediska

EUROGUSS NORIMBERK
Na mezinárodním veletrhu pro tlakové lití EUROGUSS
v Norimberku jsme se letos představili společně s naší
německou sestrou Oetinger Aluminium, která se specializuje na výrobu hliníkových slitin pro automotive. COMAX
na výstavě kromě slévárenských slitin hliníku prezentoval
také sortiment slévárenských bronzů a mosazí.

TUBE DUESSELDORF
Pro mezinárodní veletrh svařovaných proﬁlů TUBE jsme
chystali prezentaci špičkového produktu naší nejnovější
investice - přesné svařované trubky a proﬁly s galvanizovaným svárem a přesným laserovým dělením a děrováním.
Na vysoce výkonné válcovací lince vyrábíme indukčně

METAL TRADE COMAX, a.s.
GESCHWEIßTE PRÄZISIOSROHRE
LASERGESCHNITTEN & GELOCHT

svařované trubky a proﬁly rozmanitého průřezu s galvanizovaným svárem. Díky automatické laserové pile vyrábíme

www.mtcomax.cz

proﬁly o přesných délkách a vypalujeme přesné otvory
s vysokou kvalitou řezných hran.
Bohužel, veletrh byl krátce před svým zahájením zrušen

6.

z důvodu vyhlášení lochdownu.
4.

STŘECHY COMAX® V ROCE 2020

VÝSTAVBA NOVÉ HALY
ÚSPĚŠNĚ ZAVRŠENA!
Ve druhé polovině roku 2019 jsme zahájili developerský projekt,
který významně rozšířil provozní a skladové kapacity

leden

STŘECH COMAX®. Našim cílem bylo být ﬂexibilnější vůči
rostoucímu objemu a rostoucím potřebám zákazníků, tzn.
dát nový prostor obsluze výrobních linek a zrychlit a zefektivnit
skladování, vyskladňování, expedici a nakládku a otevřít
centrum pro klempíře, kde STŘECHY COMAX® zahájí sérii
praktických školení pro realizační party a další odborníky
ze sektoru plechových střech.

březen

V první etapě realizované do konce roku 2019 jsme provedli
exteriérové práce - vybudovali jsme nové parkovací plochy
o rozloze 700 m², čímž jsme uvolnili prostor pro plynulou
venkovní expedici, a instalovali jsme exteriérový úložný systém.
Na první etapu jsme na jaře letošního roku navázali stavbou
nové skladové haly, která je obslužná samostatně a zároveň
účelně propojena s prostorami stávající provozovny. Na půdorysu našeho pozemku v Malovarské ulici u silnice I/16
Mělník-Velvary tak vznikl úhledný, pro výrobu potřebný

duben

a pro zákazníka komfortní areál o výměře 12 000 m².
Díky dobré spolupráci dodavatelů postupovaly stavební práce
navzdory covidu podle plánu a stavbu jsme dokončili v termínu
- v červenci 2020 jsme zkolaudovali. Výše investice dosáhla
30 mil Kč.

květen

červen
5.

NAŠE PLECHY ZDOBÍ VAŠE STŘECHY
Vytváříme krásný domov

COMAX KLIK (Mělník)

COMAX TAŠKA (Úvaly)

COMAX TAŠKA (Mělník)

COMAX KLIK (Kamenné Žehrovice)

COMAX TAŠKA (Kralupy nad Vltavou)

COMAX BoCo (Liberec)

COMAX TAŠKA (Mařenice)

COMAX TAŠKA (Kralupy nad Vltavou)

COMAX BoCo (Sázava)

COMAX FASÁDNÍ PANELY (Mělník)

COMAX FALC (Norma Sadská)

COMAX ALUKRYT® (Vrchovany)

COMAX FALC (Hřensko)

COMAX TAŠKA (Nádraží Hostivař)

COMAX TAŠKA (Jeníkov)
6.

OETINGER ALUMINIUM SLAVÍ 75 LET

V prosinci roku 2017 získal METAL TRADE COMAX, a.s., významného německého strategického
partnera na poli recyklace hliníku, společnost Oetinger Aluminium GmbH.
Jak bylo v úvodu zpravodaje zmíněno, COMAX letos oslavil 15 úspěšných let; Oetinger Aluminium letos slaví 75 let. Oslav tohoto
významného výročí se však zatím z důvodu koronaviru nedočkal.
Tak jako byla koronavirem v 1. pololetí postižena naše hutní výroba
ve Velvarech, byl citelně zasažen i náš německý hutní provoz, a to tím víc,
čím úžeji je orientován na automotive. Přes 60% pracovníků našich
německých závodů nastoupilo na kurzarbeit a z důvodu omezení
přeshraničního styku byla ztížena i spolupráce Comaxu a Oetingeru
v oblasti dopravy a logistiky.
Management společnosti využil odstávku výrobních zařízení po dobu
(na snímku pan Lubomír Pajonk, MBA, jednatel společnosti
a funkci generálního ředitele byl pověřen pan Uwe Bodenhausen).

kurzarbeitu k údržbovým a inventárním činnostem a intenzivně
se při tom zabýval plánem restartu výroby, diverziﬁkace výrobního
portfolia a změnám ve vedení.
S účinností k 1. září 2020 převzal pozici jednatele společnosti Oetinger
Aluminium pan Lubomír Pajonk, MBA, a funkcí generálního ředitele byl
pověřen Uwe Bodenhausen. Příležitost k setkání s novým vedením
využily dne 1. září desítky pracovníků závodu ve Weissenhornu a sešli
se s manažery u nového výrobního zařízení – moderní centrifugy
pro odstřeďování olejových emulzí z hliníkových třísek s následným
odstraněním železa pomocí permanentních magnetů. Investice do nové
technologie včetně nepropustně podlahy s elektrickou detekcí vad
povrchu, splňující nejpřísnější ekologické limity, činila 1.250 tisíc Eur.
Technologie včetně skladu třísek se rozkládá na ploše 3 000 m².

Nová centrifuga

Uwe Bodenhausen pracuje v Oetingeru 11 let. Do srpna 2020 vykonával funkci manažera nákupu a správy
surovin, předtím po dobu 27 let působil u konkurenční společnosti Bruch, kde měl na starosti rovněž materiálový management a posléze vedení pobočných závodů. Uwe Bodenhausen je ženatý a vychoval 3 děti. Ve
volném čase rád se svou ženou podniká túry do švábských Alp a věnuje se Nordic walkingu.

Pod novým vedením bude společnost Oetinger Aluminium dál posilovat svou dominantní pozici na evropském trhu zpracovatelů recyklovaného hliníku a plánuje v budoucnu nabídnout zákazníkům nové produkty a služby.
7.

RECYKLUJEME HLINÍK - ČLOVĚČE, SBÍREJ S NÁMI!

SBÍREJTE S NÁMI

recyklujeme
hliníkové
člověče,
obaly
RECYKLUJ!
Plechovky od piva, limonád, energy drinků, plechovky od deodorantů,
holicích pěn, hliníkové nádobí (příbory, hrnce, ešusy), víčka zavařovacích
sklenic, alobaly a víčka od jogurtů, ...

SBĚRU HLINÍKOVÝCH OBALŮ SE DAŘÍ...
METAL TRADE COMAX 4. rokem úspěšně zapojuje školy do sběru hliníkových odpadů z domácností - do 30. října 2020
se do projektu zapojilo rovných 100 škol z celého Středočeského kraje. Předchozí ročník byl na jaře přerušen covidem,
pročež si rychlého pokračování s pětinásobnou účastí svědčící o zájmu o zelené životní prostředí velmi vážíme a všem
sbírajícím školám děkujeme.
V červnu 2021 výsledky letošního ročníku oslavíme při slavnostním setkání v moderním prostředí hutní výroby u nás
ve Velvarech - na setkání se zástupci škol i dětmi se těšíme.

MÁTE ZÁJEM SE DO PROJEKTU ZAPOJIT?
Princip je jednoduchý. Obdržíte od nás označenou sběrnou nádobu, tu spolu s dětmi naplníte hliníkovým odpadem,
my ji na zavolání vyzvedneme, zvážíme a váhu zaznamenáme. Třídám, jejichž učební osnovy počítají s výchovou k péči
o životní prostředí, poskytujeme motivační návštěvu s interaktivní ukázkou recyklace hliníku - rádi ji nabídneme
i Vaší škole. Sběr vyhodnotíme v červnu na konci školního roku a nejen vítěze pozveme na živou exkurzi do moderního
prostředí recyklace hliníkových odpadů u nás ve Velvarech a nejlepší sběrače oceníme hodnotnými cenami.

LINKA PROJEKTU ČLOVĚČE, RECYKLUJ!

739 381 664
8.

ZE SPORTU
Jubilejní 10. ročník našeho zákaznického fotbalového turnaje MTC CUP VELVARY 2020 se letos z důvodu koronaviru nekonal, chystáme
ho příští rok. Že se ale COMAX sportu ani letos nevzdal, dokládají jeho sportovní aktivity, které se v době zmírnění koronavirových opatření
podařilo uskutečnit.

TENIS CUP COMAX 2020
V roce 2017 jsme započali tradici tří
tenisových turnajů ročně, na něž
zveme nejúspěšnější hráče uplynulého klání a zároveň některé nové,
což turnaj spolehlivě zpestří. Po
2 letech odehraných na kurtech
Vyšehradu

jsme

se

zabydleli

v klubu Vista Praha a odehráli
v něm letos jeden turnaj - v pořadí
desátý, jubilejní - vítěze představujeme (na snímcích s předsedou
představenstva COMAXU Marianem Mandou):

3. místo Štěpán Šiška,
UniCredit Bank

2. místo Jan Kasal,
METAL TRADE COMAX

1. místo Petr Hlásný,
Arcelor Mittal

VALAŠSKÝ KRPÁL
V září 2020 se konal 17. ročník vsetínského závodu Valašský krpál, jehož pořadatelem je náš
obchodní partner Coleman S.I.. Jedná se o amatérský závod horských kol o vrchu s hromadným
startem. Délka tratě činí 12,7km a převýšení je úctyhodné - 542 m.
Letošního ročníku závodu se zúčastnili zástupci našich STŘECH COMAX® Pavel Protiva a Karel
Fišer (na snímku zleva doprava). V kategorii G (muži 30-39 let) zdolali trať na 95. resp. 96. místě
s časy 01:00:10 a 00:55:53.
Doplňujeme, že rychlostní rekord na trati činí 00:27:21 :-)

„VLTAVA - LABE - MEDIA“ KLADENSKÝ DENÍK - ZAMĚSTNANECKÁ LIGA

Tým zaměstnanců METAL TRADE COMAX, a.s. ve čtvrtek
24. září 2020 s přehledem zvítězil v okresním kole 1. ročníku
celostátní Zaměstnanecké fotbalové ligy Kladenského
Deníku konané ve sportovním areálu
v Družci u Kladna. Blahopřejeme.
Krajské kolo se odehraje na jaře
2021 - držíme Comaxu palce.

1.

místo
9.

PŘEDSTAVUJEME KOLEGY

MARTIN ZIFČÁK - HÁZENKÁŘ Z MORAVY
Martin Zifčák pracuje přes 20 let na
proﬁlovacím centru v Litovli, z toho od
roku 2011 na svařovací lince na výrobu
trubek a dalších svařovaných proﬁlů.
Vedle toho působí od roku 2014 jako
licencovaný trenér mladších a starších
žáků v klubu Tatran Litovel.

V letech 2014-2017 Martin pořádal mezinárodní turnaj
v miniházené „Litovel Minicup“, kde se svými svěřenci
opakovaně dosáhl prvenství - 1. místo v roce 2014 a 2017.
V letech 2018-2019 s úspěchy trénoval mladší žáky
(2x 3. místo v Olomouckém kraji, 1. místo Dobiáš Cup
Rožnov, 2. místo Polanka Cup), v letošním roce pracuje se
staršími žáky (1. místo Polanka Cup, 4. místo Házenkářský
Festival Lovosice).
K Martinovým koníčkům patří vedle házené také hory.
Martin je ženatý a má jednoho syna.

MILAN LAKATOŠ - OD TECHNIKY K SLOVENSKÉMU FOLKLÓRU
„V spoločnosti MT Comax, s r.o., som začal pracovať hneď
pri jej zakladaní v roku 2009 spoločně s pánom Maceášikom
(ředitel společnosti MT COMAX, s.r.o., Košice, pozn. redakce). Po rozbehnutí výroby som pracoval ako vedúci technickej údržby a aj keď už som dnes v dôchodku, stále sa tejto
práci venujem..
K folklóru som sa dostal v roku 2007, keď mi manželka k 50
výročiu narodenín kúpila fujaru. Jej predstava bola,
že to bude len dekorácia v byte, ale po návšteve festivalu
na Podpoľaní, kde som stretol výrobcu těchto ľudových
hudobných nástrojov, ktorý bol zároveň aj učiteľom hry,
som sa pri ňom začal učiť hrať. Postupne som mu začal
pomáhať pri výrobe fujár a prichádzal na tajomstvá ich výroby. Robím to dnes ako hobby, pri ktorom sa stretávam s novými ľudmi rôzneho
zamerania, a zároveň je to príležitosť, ako tráviť voľný čas v prírode pri hľadaní vhodného materiálu na výrobu těchto nástrojov. Pomáha
mi manželka - kreslí graﬁckú výzdobu, ja ju vyrežem, dokončím povrchovú úpravu a na svetě je další hudobný nástroj.“

10.

Blahopřejeme

KDO LETOS OSLAVOVAL?

ŽIVOTNÍ JUBILEA

50
Věra Kinterová

Kamil Koutský

Dana Mařanová

Tomáš Krampera

Pavel Klempt

Robert Myšák

Martin Běhounek

Hana Fitková

Jiřina Honigová

Božena Chuderáková

Jaroslav Kačer

Jiří Krampera

Vladimír Novák

Gustav Ondruš

Roman Ošťádal

Ladislav Hraba

Alena Fajtová

Zdeňka Fetterová

Ivo Jirsák

Miloslav Klíma

Miroslav Marek

Alena Mašátová

Ing. Vladimír Táborský

Jaromír Böhm

55

60

65
Miroslav Pruskavec

Miloš Stehno

Ing. Jaroslav Vavřík

PRACOVNÍ VÝROČÍ

20

25

LET

LET

Tomáš Císařovský

30

Stanislav Šebek

35

LET

Jan Marton

Ludmila Škabradová

40

LET

Jaroslav Novák

11.

Petr Straka

50

LET

Zdeňka Jandová

Luboš Spišiak

Karel Szajko st.

LET

Karel Nešetřil

Ing. Zdeněk Podivínský

SVATBY A PŘÍRŮSTKY

Novomanželé Modří

Novomanželé Dlabíkovi

Novomanželé Szajkovi

Nikolka Cibulková
Béda Kavan

Novomanželé Trhlíkovi

Laura Benešová
Pavlínka Biňovcová

Kristýnka Čulíková

Zorka Kalenská
Leontýnka Štajncová
Jára Doležal

Mareček Chmiel
Martínek Straka

Emma Samková

Dominika Zapletalová
Milánek Vošmera

Ondra Scheinpﬂug
Barnabáš Rozsíval

Adélka Picková
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CHARITA

TĚŠÍ NÁS, KDYŽ NAŠE PENÍZE POMÁHAJÍ
Každý rok věnujeme část ze zisku naší společnosti potřebným, ale i nadaným v našem okolí. Jsme dlouhodobým partnerem několika
občanských sdružení, ale podporujeme i jednotlivce. Za uplynulých 10 let jsme na dobročinnost věnovali cca 2,5 mil. Kč a v této tradici
chceme dál pokračovat.

Pomáhají i naši zaměstnanci
Radost nám dělá účast našich zaměstnanců na dobročinné vánoční tombole či našich jiných ﬁremních akcích s charitativním podtextem,
jejichž výtěžek navýšíme a předáváme pečlivě vybraným osobám. Výtěžkem poslední tomboly jsme podpořili dívku Lauru a studenta
Matěje z Velvar, postižené mozkovou obrnou, kteří sbírají prostředky na kompenzaci svých postižení a svolili k otištění svých příběhů.

Laura

Matěj

Požádali jsme maminku Laury, aby nám dcerku představila:

Matějovi je 17 let a studuje střední školu. Má postiženy obě nohy

"Laura je osmiletá holčička, která se narodila s dětskou mozkovou obrnou, má částečně ochrnutou pravou stranu těla. Rehabilitace jí zabírá velkou část jejího dne. Cvičí 3x denně Vojtovu
metodu, jezdí na hipoterapie a v rámci kondičního cvičení
dochází 1x týdně na plavání handicapovaných. Absolvuje
rehabilitační pobyty a lázně. To vše jí pomáhá v tom, vést běžný
život jako její vrstevníci, dochází ve Velvarech do základní
i umělecké školy, kde se učí hrát na trubku a zpívá. Oblíbila

a jednu ruku. Rehabilituje od 2 měsíců, zpočátku 4x denně
Vojtovou metodou a rehabilitačním plaváním, později přidal
hipoterapii, kanysterapii, masáže a nakonec lázně, kam jezdí
pravidelně 1-2x ročně. Soustavná rehabilitace nese své ovoce,
ale jak Matěj roste, stav jeho nohou se pravidelně horší a samotné cvičení přestává být účinné - dnes má proto Matěj za sebou
4 operace, z nichž ho každá nakrátko dostala z invalidního
vozíku na nohy.

si také jízdu na kole – možná právě proto, že když už se jí nechce

Matěj by byl rád v životě soběstačný a užíval si ho jako ostatní

šlapat, pustí si motor a všem ostatním ujede. Je to veselá

kluci a holky. Je vášnivý cyklista, vlastní mechanickou lehotříkol-

holčička s bojovným duchem."

ku, na které sjíždí cyklostezky po celých Čechách. Bohužel
ne všechny vedou po rovince, jízdu do kopce by mu velmi

www.spoleklaura.cz

usnadnil přídavný elektrický pohon a na něj Matěj nyní sbírá
prostředky.
www.pomoc-pro-mateje.webnode.cz
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CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2021?
Po událostech roku 2020, které v globálním měřítku postihly všechny oblasti života, jsou naše nové investiční plány na rok 2021 velmi
odvážné. Věříme, že díky zkušenostem a opatřením bude možný návrat k většině obchodních, vzdělávacích, sportovních i kulturních
aktivit a budou pokračovat důležité podnikové investice.

VELETRHY
STŘECHY PRAHA 4. - 6. únor 2021
Posedmé se STŘECHY COMAX® představí na specializovaném veletrhu STŘECHY PRAHA. Na posledním ročníku
výstavy jsme pro návštěvníky našeho stánku uspořádali losovací soutěž ,,VYHRAJTE STŘECHU COMAX
ZDARMA“, kde na cestě k výhře nehrály roli vědomosti ani tipování, nýbrž čistě štěstí. Soutěž o novou střechu
nabídneme v roce 2021 všem návštěvníkům veletrhu a šanci na výhru krytiny tentokrát nezajistí šťastný los, nýbrž
správný tip v tipovací soutěži. Srdečně tímto zveme naše zaměstnance, obchodní partnery i přátele, aby si přišli na náš stánek zasoutěžit
o novou střechu, a všem soutěžícím přejeme hodně štěstí. Stánek STŘECHY COMAX najdete v hale č. 3.

MTC CUP VELVARY
Opožděně v roce 2021 odehrajeme jubilejní 10. ročník zákaznického fotbalového turnaje MTC CUP VELVARY, který nebylo možno
z důvodu koronaviru uskutečnit v roce 2020. Pevně doufáme v tradičně velký zájem a vysokou účast ze strany našich partnerů
i zaměstnanců a předesíláme termín turnaje - pátek 4. června 2021.

INVESTICE
V roce 2021 plánujeme investice do inovací výroby a do energeticky úsporných opatření v celkové výši téměř 150 mil Kč, z nichž část
pokryjí v případě schválení investičních záměrů evropské dotace. Některé projekty již byly schváleny a zahájeny. Jak se nám vedlo
při realizaci ostatních záměrů, vás budeme informovat v příštím vydání našeho zpravodaje.
ÚSPORA ENERGIÍ A SNÍŽENÍ EMISÍ

ROZŠÍŘENÍ VÝROBY PROFILŮ VE VELVARECH

Úsporu energií přinese výměna osvětlení výrobních

Středisko výroby sádrokartonářských proﬁlů se rozroste

a skladovacích hal, výměna kotlů otopné soustavy

o novou válcovací linku s automatickým balením. Investi-

a modernizace systému měření a regulace. Ekologickým

ce naváže na náš dřívější projekt využití barev s nižším

přínosem projektu je snížení emisí o cca 365 tun/rok.

obsahem CO2 v prostorách se zvýšenou vlhkostí. Speciál-

Realizace projektu potrvá 1 rok od května 2021.

ní sádrokartonářské proﬁly s organickou povrchovou

NÍZKOUHLÍKOVÁ TECHNOLOGIE
Projekt sleduje efektivní zpracování druhotných surovin.

úpravou jsou lépe odolné vůči vlhku a jsou vhodné
i pro náročné průmyslové instalace.

Instalací laserové svařovací technologie a navíjecího

NOVÁ SVAŘOVACÍ LINKA V LITOVLI

a odvíjecího zařízení dojde k modernizaci naší víceúčelo-

Na pozemku o výměře 6.282 m² zakoupeném v roce

vé výrobní linky pro zpracování plechů.

2018 v sousedství stávajícího výrobního areálu vyroste

ZPRACOVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADŮ
Cílem projektu je ekologické nakládání s odpady sloužícími jako zdroj druhotných surovin pro další zpracování.

nová hala pro rozšíření výroby tenkostěnných proﬁlů
a zároveň proběhnou přípravné práce pro koupi nové
svařovací linky.

V prostředí Comaxu se jedná o nákup odpařovacího

POKRAČOVÁNÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ VE VELVARECH

zařízení na odstraňování řezných emulzí, jež se odlučují

Na pozemcích bývalých dřevařských závodů ve Velva-

při zpracování třísek slitin hliníku na briketovací lince.

rech v sousedství sídla společnosti probíhají intenzivní

NOVÁ SKLADOVÁ HALA HUTNÍHO PROVOZU
Středisko hutní výroby se dočká rozšíření kapacit pro

projekční práce pro výstavbu moderního bytového domu,
které budou završeny v roce 2021.

zpracování třísek briketováním a paketováním a zároveň
snížení hluku – nové úložiště surovin vyroste na novém
místě v areálu ﬁrmy a rozroste se z dosavadních 4.000 m²
na 6.500 m².
14.

BUDUJTE KARIÉRU S NÁMI

METAL TRADE COMAX, a.s.
Velvary 420, 273 24, IČ 49684442

LÁKÁ VÁS PRÁCE
V NĚMECKU?

CHCETE RADĚJI
PRACOVAT DOMA?
Volné pozice
najdete na webu

NABÍZÍME:

NABÍZÍME:

• práci na moderním výrobním zařízení
v našem závodě ve Waissenhornu
• motivující ﬁnanční ohodnocení
• dopravu a ubytování ve dvojlůžkových
pokojích zdarma
• týdenní pracovní cyklus (na víkend doma)
• po důkladném zaškolení v délce 6 měsíců
možnost německé pracovní smlouvy
• a jiné

• náborový příspěvek
• motivující mzdu s garantovaným růstem
• 13. plat
• 5 týdnů dovolené
• připojištění, výhodné telefonní tarify
• věrnostní a jubilejní odměny
• chutnou závodní kuchyni
• a jiné

www.mtcomax.cz
NEVYBRALI JSTE SI ŽÁDNOU Z VOLNÝCH POZIC?
Napište nám na prace@mtcomax.cz nebo zavolejte na 739 583 958, naše personalistka
Kateřina Snopková s Vámi probere možnosti Vašeho individuálního uplatnění u nás.
Vítáme zkušené odborníky i absolventy technických oborů všech stupňů. Úspěšným
uchazečům nabízíme možnost pronájmu ﬁremního bytu v místě našeho sídla ve Velvarech.

prace@mtcomax.cz / 739 583 958
Kateřina Snopková
personalistka
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