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Editorial

Vážení čtenáři, vážení zaměstnanci, 

vítám vás opět, tentokráte u zimního 

čísla firemního časopisu. V letošním 

roce došlo v našem areálu k nemalým 

změnám. Jistě mnohým z vás neušla 

pozornost na stavbu nové haly, která 

vznikla v bezprostřední blízkosti stá-

vající obloukové skladovací haly. Díky 

ní jsme získali další prostor ke skladování hotových dílů. 

Na straně č. 4 jsme si pro vás přichystali i několik fotografií 

zachycujících její postupný vznik. Další důležitou událostí, 

jež se v posledních měsících odehrála, byl náběh výroby 

dveří do vysokozdvižných vozíků pro firmu LINDE. S touto 

problematikou nás podrobně ve svém příspěvku seznámí 

Ing. Krastinš. Reportáží si připomeneme vydařený „Dětský 

den“, který každoročně organizuje paní Filípková. Rád bych jí 

touto cestou poděkoval a budeme se těšit na příště, s čím nás, 

ale hlavně ty nejmenší účastníky akce, překvapí.

Na závěr nechybí ani pozvánka na „Vánoční večírek“. Bude se 

konat v kulturním domě v Drnovicích. Věřím, že se akce vy-

daří a bude pomyslnou důstojnou tečkou za letošním rokem.  

Rád bych vám popřál pěkné Vánoce, bohatou vánoční nadílku 

a hlavně hodně zdraví a osobních úspěchů v roce 2016. 

Ing. Aleš Dobrovolný 

Vedoucí personálního a mzdového oddělení
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Časopis Svět kabin vychází dvakrát ročně a je distribuován 

zdarma.

Vytvářejte firemní časopis s námi.

Uvítáme, když se zapojíte do tvorby našeho firemního časopi-

su. Vaše připomínky, náměty či zlepšení napište a odevzdejte 

na personálním oddělení. Za vaše příspěvky vám předem dě-

kujeme.
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Slovo jednatele
Vážení spolupracovníci,

blíží se konec roku 2015 a tak je i čas, jako obvykle, bilanco-

vat naši společnou práci, kterou jsme za celý rok odvedli. Je 

zejména vaší zásluhou, že mohu konstatovat: celý rok 2015 

byl úspěšný. Splnili jsme plán a zahájili další procesy, které 

by nám měly zajistit i práci v budoucnu.

Pokud budu konkrétní, tak se nám podařilo zahájit výrobu no-

vého typu kabiny Lintruck pro firmu LINDNER, přesunout a 

zahájit montáž dveří pro firmu LINDE, zahájit sériovou vý-

robu kabiny HA-WA-7 pro firmu KOMATSU a v neposlední 

řadě i přijmout do portfolia lakování celou řadu typů kabin 

LIEBHERR, svařovaných v naší dceřiné společnosti FMB na 

Slovensku. Abychom mohli uskutečnit tyto projekty, bylo nut-

no rozšířit naše výrobní prostory. Toto jsme řešili dvěma způ-

soby. Jednak jsme zefektivnili naši současnou výrobu a jednak 

jsme rozšířili naše stávající prostory o nové plochy. V prvním 

případě jsme programy zvyšujícími efektivitu mohli snížit 

počet našich CNC-strojů a na uvolněnou plochu naplánovat 

další výrobní procesy. Ve druhém případě jsme dlouhodobě 

pronajali výrobní haly, sousedící s naším areálem (a umístili 

do nich již zmíněnou montáž dveří LINDE) a v těsné blízkosti 

vystavěli další sklad pro nakupované díly. 

Co se týče obratu, držíme jeho měsíční hodnotu na stabilní 

úrovni kolem 120 mil. Kč. Toto nám bylo umožněno nejen 

rozšířením výroby a nárůstem zakázek, ale i nárůstem počtu 

zaměstnanců – aktuálně jsme dosáhli čísla přesahujícího 560. 

Nicméně hlavním faktorem tohoto skvělého výsledku je vy-

soké pracovní nasazení vás všech – za což vám patří náš dík.

Od 1.7.2015 jsme dohodli s vašimi zástupci (ZOJ) zvýšení mezd 

cca o 6 %. Byl zvýšen tarif, osobní ohodnocení, penzijní příspě-

vek ze 400,- Kč/měsíc na 500,- Kč/měsíc a stravenky z hodnoty 

60,- Kč/den na hodnotu 80,- Kč/den. K dalším nezanedbatelným 

benefitům, které v rámci pravidelného dialogu s vašimi zástupci 

vedení společnosti pravidelně vede, bylo udělení motivační pré-

mie ve výši 500,- Kč/měsíc ve formě UNIŠEKŮ+ pro období 

04-09/2015, nebo další nová dohoda, a to, že 1/3 z uspořených 

nákladů na reklamace a nepřítomnost pracovníků ve firmě roz-

dělili vaši zástupci na sociální a jiné účely konkrétním zaměst-

nancům (v tomto roce to bylo přes 500.000,- Kč).

Dalším zajímavým benefitem je nově vypsaný měsíční bonus 

500,- Kč za dodržování základních povinností zaměstnance. 

Zde vyzývám všechny, kdo ještě tento bonus nečerpají: pravi-

delnou docházkou do práce a pořádkem na pracovišti, doplně-

né jedním nápadem „jak svou práci zlepšit“ si o tento měsíční 

bonus 500,- Kč řekněte – a vedení váš krok uvítá.

V této souvislosti bych vás chtěl požádat, abyste se se svými 

návrhy nebo náměty, jak zlepšit pracovní prostředí či sociální 

situaci, i nadále obraceli na své zvolené zástupce v rámci ZOJ. 

Z vyjmenování výše uvedených benefitů je jasné, že navázaný 

a oboustranně vyvážený dialog stran, které se navzájem re-

spektují, přináší své ovoce.

V rámci dalších nových výrob očekáváme v nadcházejícím 

roce náběh nové kabiny MULAG pro naši sesterskou společ-

nost ve FRITZMEIER WELS. Zároveň by v průběhu roku 

2016 měl být proveden design, konstrukce a následně i od-

zkoušen prototyp nového typu kabiny K2 pro firmu BOBCAT.

V tomto  období se budeme nadále soustředit na pokračování 

projektu robotizace a další automatizace výroby. Kromě robo-

tů zvažujeme investici do pořízení trubkového laseru. Naším 

cílem je, neustálým procesem investic a dalších přesunů vý-

roby do Vyškova,  udržet naši „nepostradatelnost“ pro celou 

skupinu FRITZMEIER a již nyní se připravit na to, že po lé-

tech „tučných“ určitě přijdou i léta „hubená“. A v nich budeme 

ti, kdo o svou práci přicházet nebudou.

Připravujeme další změny v organizaci výroby, a to s jedi-

ným cílem: udělat vám práci snadnější, efektivnější a méně 

namáhavější. Budeme chtít při tom i zvýšit vaši bezpečnost 

při jejím provádění a zde se neobejdeme bez vaší spolupráce a 

vašich nápadů. Dále společně s vašimi zástupci pracujeme na 

nové verzi předpisu, řešícího zlepšovací návrhy a odměňování 

za ně. Zde, tak jako nikde jinde, se těšíme na vaše připomín-

ky a názory, které by vás samotné ke zlepšovatelské činnosti 

skutečně motivovaly.

Vážení kolegové, dovolte mi, abych vám závěrem ještě jed-

nou, a to z celého srdce, poděkoval za nelehkou práci, kterou 

odvádíte pro firmu Fritzmeier, a ujistil vás, že si toho vedení 

firmy velmi váží. Přeji vám, abyste si přes vánoční svátky od-

počinuli a nabrali hodně nových sil do roku 2016. V něm vám 

pak přeji hodně zdraví, štěstí a pracovních i osobních úspěchů.

Ing. Luboš Vozdecký

Jednatel
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Stavba skladovací haly
Určitě jste si v areálu firmy všimli nového objektu, jehož 

realizaci zadalo vedení firmy v bezprostřední blízkosti stá-

vající skladové obloukové haly, tzv. „plecháče“. Před pře-

dáním plochy stavbařům se jednalo o asfaltovou zpevněnou 

plochu, na které jsme skladovali různé díly před expedicí. 

Nová hala má zastřešenou plochu cca 700 m2 a vnitřní užit-

ný obestavěný prostor 3 850 m3. Celý prostor bude užíván 

k ukládání nakupovaných dílů s pomocí vysokozdvižných 

vozíků. Stavba byla realizována společností Staeg se sub-

dodavateli. Po tři měsíce jsme zaměstnávali zaměstnance 

této firmy na přípravě stavby, vlastních stavebních pracích 

a dalších opravách.

O architektonickém řešení stavby se nedá mluvit, neboť se 

jedná o jednoduchou stavbu přístřešku pro skladování, která 

je umístěna do stávajícího průmyslového areálu rovnoběžně 

s obloukovou halou. Přístřešek je obdélníkového půdorysu 

se sedlovou střechou a sklonem střešního pláště 17°. Nej-

vyšší hřeben střechy dosahuje výšky 7,5 metru.

Stavební konstrukce jsou tvořeny nosnou pozinkovanou 

ocelovou konstrukcí – ocelovými sloupy, vazníky a příhra-

dovými vaznicemi a sendvičovými panely. Vnitřní příčky 

ani okna zde nejsou. Konstrukce střechy je tvořena profi-

lovanými trapézovými plechy s ochranným nástřikem. Ne-

chybí zde dveře či rolovací vrata s motorovým pohonem. 

Hala je osvětlena vnitřním umělým zářivkovým osvětlením 

a je vybavena certifikovaným regálovým systémem od fir-

my Schäffer.

Stavba je navržena v části průmyslového areálu, který není 

přístupný veřejnosti. Po dokončení nebude stavba překáž-

kou v bezbariérovém užívání okolních ploch a komunika-

cí. Hala je navržena a provedena tak, aby při jejím užívání 

a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím či pádem. Pro 

její využívání je připraven provozní řád skladu.

Společnosti Fritzmeier s.r.o. se naskytla výhodná příleži-

tost postavit tento nový přístřešek z materiálu lehké haly 

demontované v Německu, která tam sloužila také za stej-

ným účelem. Stavební konstrukce a prvky jsou v souladu 

s normovými hodnotami a po dobu životnosti stavby vyhoví 

požadovanému účelu i předpokládaným zatížením a nepříz-

nivým vlivům prostředí.

Ing. Aleš Dobrovolný 

Vedoucí personálního a mzdového oddělení
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Montáž Linde dveří
Jak již bylo v minulém čísle našeho časopisu avizováno, na 

konci roku 2014 se vyskytla možnost pronajmout dvě výrobní 

haly nacházející se v bezprostřední blízkosti našeho výrobní-

ho areálu. Jsem velice rád, že vás mohu prostřednictvím toho-

to článku seznámit s novinkami, které se zde za dobu necelého 

roku odehrály.

Během posledních měsíců jsme přivítali v našem závodě ně-

kolik návštěv, které přijely zhodnotit stav převodu této vý-

roby. Celý proces rozjezdu byl završen návštěvou ze strany 

zákazníka – firmy LINDE, který byl rozdělen do dvou částí. 

V první etapě to byla návštěva technika a zástupce kvality, kdy 

proběhlo seznámení s naší výrobou včetně představení nových 

komponentů a vzorků pro inovaci těchto dveří. Na základě je-

jich dobrého hodnocení a spokojenosti s výsledky naší práce 

bylo přistoupeno k oficiálnímu zahájení sériové výroby. Ve 

druhé etapě nás navštívili zaměstnanci logistiky, se kterými 

byly vyřešeny základní aspekty toků materiálů, objednávek a 

termínů s důrazem na přesnost a včasnost dodávek. 

Aktuálně se na této výrobě podílí necelá pětina zaměstnan-

ců provozu montáže. Výroba je rozdělena do čtyř základních 

skupin a tyto je možno dále dělit na zhruba 30 podskupin. Do 

budoucna očekáváme, že se výroba bude neustále vylepšovat 

a měnit s cílem maximální spokojenosti našeho dlouhodobého 

zákazníka.

Na  závěr bych velice rád poděkoval všem mým kolegům, kte-

ří se na tomto projektu podíleli a zasadili se o jeho úspěšnou 

realizaci zde ve Vyškově.

Ing. Ugis Krastinš

Koordinátor projektů

Hlavní náplní těchto dvou hal je výroba dveří pro firmu 

LINDE, která byla přesunuta z FRITZMEIER SYSTEMS 

k nám. Jednání o převodu výroby těchto dveří započala již 

koncem roku 2014. Konečné rozhodnutí bylo učiněno v květ-

nu 2015. V následujících měsících bylo nutno provést po-

třebné kroky pro zahájení celého přesunu a startu výroby zde 

ve Vyškově. To obnášelo např. vybavení výrobních prostor 

potřebnou technologií, převzetí výrobní dokumentace a její 

aplikaci na zdejší podmínky, zaškolení našich klíčových za-

městnanců v Německu,  postupný nábor nových zaměstnanců 

pro tuto výrobu. První dveře se zde začaly montovat v letních 

měsících, a to koncem července v počtu 20 až 30 kusů dve-

ří. Postupným vylepšováním výrobních a organizačních me-

chanismů o prvky s využitím znalostí metod Lean Six Sigma, 

Kaizen, 5S apod. se nám podařilo ve dvousměnném provozu 

navýšit denní produkci dveří na úroveň téměř sta kusů. 
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Dětský den
V sobotu 27. června 2015 pořádala firma Fritzmeier pro děti 

svých zaměstnanců již jedenáctý ročník Dětského dne. Pro 

všechny byl připraven program po celé sobotní dopoledne.

V letošním roce, stejně jako již několik let zpátky, se děti 

mohly seznámit s prací policistů, záchranářů i hasičů. K vi-

dění bylo vybavení sanitního vozu s ukázkami první pomoci, 

hasičský vůz s plnou cisternou vody a ukázky hašení hořícího 

objektu, a dále pak policejní vozidlo s policejní motorkou.

Letos  jsme poprvé spolupracovali s Modelářským klubem 

Drnovice, jehož členové dětem přijeli ukázat modely letadý-

lek a autíček v různých velikostech a zároveň dětem ukázali 

krásného koníčka, kterému by se mohly v případě zájmu vě-

novat. Spolupráce s tímto klubem určitě nebyla  jednorázová 

a hodláme v ní v budoucnu pokračovat.

Velký zájem opět sklidili koně pana Sotoláře z Krásenska, 

který s naší firmou spolupracuje na Dětském dni od samot-

ného počátku pořádání dětských dnů. V letošním roce se nám 

konečně podařilo sladit termín i s Kynologickým klubem z 

Nezamyslic. Dámy si „odskočily“ z výstavy psů v Brně, aby 

dětem ukázaly, že i velký pes umí poslouchat malé dítě, když 

se s ním umí správně pracovat. Nesmíme zapomenout ani na 

nejmenší, pro které byl k dispozici skákací hrad, který byl po 

celé dopoledne taktéž plně obsazen. 

Ve spolupráci s firmou MAGNUM CAR jsme v letošním roce 

chtěli zpříjemnit sobotní dopoledne i dospělým. Firma MAG-

NUM si připravila testovací jízdy nového vozu Škoda Fabia 

spojený s celorepublikovou soutěží a s možností výhry nové-

ho vozu. Potěšilo nás, že jste o tuto akci projevili velký zájem 

a bude-li to jenom trochu možné, pokusíme se něco vymyslet 

i pro další ročník.

Hlavní atrakcí celého dopoledního programu měl být se-

skok parašutistů a přistání vojenského vrtulníku. Vzhledem 

k počasí byla celá akce až do posledního okamžiku velmi 

nejistá. Přesto se nám počasí umoudřilo a děti i dospělí tak 

mohli vidět skvělou akci v podobě přeletu vrtulníku nad 

Hamiltonským údolím, samotný seskok i perfektní a přes-

né přistání. Děti si pak mohly vrtulník prohlédnout zvenčí 

i zevnitř a byl to pro všechny velmi pěkný okamžik celého 

dopoledne.

Já bych chtěla touto cestou poděkovat skvělému týmu lidí, 

kteří mně tuto akci pomáhali připravovat a koordinovat. Bez 

vás bych to, moji milí kolegové, už sama nezvládala. Těším 

se na další akci v příštím roce, na jejíž přípravě již brzy opět 

začneme pracovat.

Kateřina Filípková

Asistentka jednatele
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Volný čas a významná jubilea

Kulatá životní jubilea za 2. pololetí 2015
Michal Klvač, Jiří Novák, Marcela Höferová, Marie Kachlíková, Milena 

Musilová, Vratislav Procházka, Jakub Reich, Jiří Sojeba, Dalibor Sova, 

Přemysl Sušanka, Petr Tamáš, Vítězslav Václavík, Jiří Volgemut, Tomáš Bajer, 

Martin Foltánek, Marek Chludil, Libor Mikšík, Lubomír Musil, Jan Nohel, 

Michal Procházka, Zbyněk Röss, Pavel Severa, Marek Smutník, Pavel Sychra, 

Vladimíra Šmehlíková, Petr Vydra, Hana Zemanová, Grigoriy Giblo, Radek 

Jandl, Libor Nečas, Marcela Škrobová, Ladislav Vlachovský, Ing. Luboš 

Vozdecký, Jan Babyrád, Jaromír Lazor, Ladislav Skoupý

Vedení firmy přeje všem výše jmenovaným vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí 

a osobní spokojenosti.

Odchod do důchodu za 2. pololetí 2015
Václav Šlampa, Svatopluk Hanák st. 

Děkujeme Vám za dobře odvedenou práci pro firmu Fritzmeier s.r.o. Přejeme 

Vám spokojený a zasloužený odpočinek a do dalších let hlavně hodně zdraví, 

štěstí a osobní pohody.

Významná pracovní jubilea za 2. pol. 2015
10 let:

Luděk Pytela, Jaroslav Kinč, Petr Tamáš, Tomáš Zbořil, Zdeněk Galíček, Marek Smutník

20 let:

Jan Grec, Marek Chludil

ALMANACH

BALADIK

BANKETKA

BAVLNÍK

BISTRO

BOJKOTY

BROUČEK

DOKTOŘI

JÁTROVKA

JEDNOTKA

KADETKA

KAMARÁDI

KOBYLKA

KOTLÍK

KVÍTÍ

KYANIDY

LEŠENÍ

LICHOTKA

MACHORKA

MATRIKA

METRÁK

MUMRAJ

NESTOR

OBRANA

OPYŠE

ORLÍČEK

PATISK

PEDERAST

PROSTNÁ

PROSTOTA

PUSTA

REKTORKA

Po vyškrtání 46 slov vám zbude 6 písmen. Jejich přečtením po řádkách získáte název románu Jáchyma Topola.

Řešení přineste osobně na personální oddělení. V pondělí, dne 18.01.2016 vylosuje člen redakční rady tři výherce, pro které bude 

připravena malá odměna. Soutěže se neúčastní redakční rada.

Úspěšní luštitelé tajenky z minulého čísla: Roman Rada, Roman Sehnal, Ing. David Doležel

Osmisměrka
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Pozvánky - vánoční večírek, blahopřání

Firma Fritzmeier s.r.o.

pořádá pro své zaměstnance, 
jako poděkování za odvedenou práci,

VÁNOČNÍ VEČÍREK
Akce se uskuteční

v úterý, 22. prosince 2015 od 15:00 hodin
v kulturním domě v Drnovicích

Organizační pokyny naleznete na LCD televizorech 
umístěných v jídelně KOVO a na montáži

Na setkání s vámi se těší

Luboš Vozdecký, Miloslav Hajduch 
a zástupci ZOJ

Veselé Vánoce a šťastný nový rok vám přeje

vedení společnosti Fritzmeier


