Naše mladé fotbalové naděje se kromě náročné přípravy na sezonu zúčastní také halového
ČÍSLO
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Lipno
Cup.

LOUČOVICKÝ

iál turnajů byl zahájen 19.ledna ve Frymburku. Další části se odehrávají v únoru ve Vyšším
znu v Loučovicích. Turnaje se účastní týmy z Vyššího Brodu, Malont, Frymburka a Loučovic
informace o turnaji naleznete na našem webu www.vltavanloucovice.cz
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bych vás chtěl všechny pozvat dne 14.března na již tradiční josefovskou zábavu pořádanou
kopané a oddílem kuželek.

e si všichni užít příjemný večer s hudebním doprovodem v podání Pajzl Bandu a legendárn
ALYPSO. Předprodej vstupenek v prodejně domácích potřeb u p.Hrona. Výtěžek z celé akce
použitý na rekonstrukci kuželny a pro děti postižené autismem.
Informace z Lipna
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PA R T N E R
ZPRAVODA JE

Tiskové chyby vyhrazeny. Aktuální informace najdete vždy na webu www.vltavanloucovice.c

ZPRAVODAJ OBCE LOUČOVICE
www.loucovice.info
zpravodaj@loucovice.info

Vážení čtenáři...

Jaro už nám začíná pomalu klepat na dveře,
sluníčko opět ukazuje svou sílu a s novým měsícem přichází i nový Lou-čovický zpravodaj, ve
kterém naleznete plno zajímavých informací z
naší obce a okolí.
Tentokrát se nám do redakce sešlo překvapivě
velké množství inzerce nabízející zaměstnání.
Což znamenalo ome-zit počet článků, ale snad
mi to bude odpuštěno.
Nyní bych vám už jen tradičně popřál příjemné
čtení a měsíc březen plný pohody.

František Fazekas

V březnu oslaví své krásné jubileum
paní
		
		
		
		

FATUROVÁ MARIE
PAPEŽOVÁ EVA
VÁVROVÁ MILUŠKA
ZIMMERMANNOVÁ LYDA
ŽÁČKOVÁ JIŘINA

pan
		
		
		

BOLJEŠÍK JOSEF
KRAHULEC JOSEF
KUPČIK JOSEF
ŠABLA ŠTEFAN

Všem výše uvedeným přejeme vše nejlepší, plno životních
radostí a mnoho dalších let spokojeného života.

Uzávěrka příštího čísla:
17. 3. 2020

LOUČOVICKÝ ZPRAVODAJ
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S VÝBĚREM ŘEMESEL POMŮŽE NOVÝ WEB „BUDMISTR.CZ“

J

ihočeská hospodářská komora spustila nový
web budmistr.cz, který představuje osm
perspektivních řemesel jak z pohledu jejich
studia, tak následného uplatnění. Všechny
obory souvisí se stavebnictvím, kde je doslova
„hlad“ po kvalitních řemeslnících.
„Zdaleka již neplatí, že řemeslník dělá podřadnou práci za málo peněz. Šikovných řemeslníků
je dnes nedostatek, a tak ten, který se rozhodne pro řemeslo, si vydělá nemalé peníze. Pokud se pak postaví na vlastní nohy, má velkou
šanci vybudovat si firmu se solidním příjmem.
Stále však slýcháváme od rodičů, ale často
i pedagogů, klišé – když se nebudeš dobře
učit, půjdeš na řemeslo. Tento názor bychom
chtěli změnit. Vyučit se řemeslníkem totiž má
v dnešní době budoucnost,“ říká Luděk Keist,

ředitel Jihočeské hospodářské komory (Jhk).
Řemesla zachovávají dlouholeté tradice, ale
také přináší perspektivní činnosti z hlediska
volby povolání. I přesto řemesla zaznamenávají v posledních letech malý zájem žáků
o jejich studium, což způsobuje nedostatek
řemeslníků na trhu práce, a tím i nárůst cen
nemovitostí či služeb spojených s výstavbou.
Podpora řemesel je dalším projektem Jihočeské hospodářské komory, který si klade za
cíl zlepšit povědomí o řemeslných oborech.
V rámci projektu Jhk vytvořila značku BUĎ
MISTR a na stejnojmenných webových stránkách nabízí nejen informace o řemeslných
stavebních profesích, ale také o učilištích, kde
je možné se řemeslníkem vyučit. Každý žák si
může výuční list navíc rozšířit o nástavbové

studium, které neznamená jen získání středoškolského vzdělání, ale může se stát i mistrem
svého oboru díky tomu, že zná řemeslo od
základu.
„Rodiče a děti na webu budmistr.cz najdou informace o tom, co se v daném oboru naučí,
jaké dovednosti získají, seznam učilišť, které
daný obor v rámci Jihočeského kraje vyučují
a kde najdou uplatnění,“ zdůrazňuje Veronika Vicková z Jihočeské společnosti pro rozvoj
lidských zdrojů, která na projektu spolupracuje a doplňuje, že řada řemeslníků, kteří byli
v rámci projektu osloveni, se velmi brzy po
získání praxe stali živnostníky nebo si založili
firmu. „Dnes jsou svými pány, plánují si zakázky a vydělají si mnohdy více peněz, než kdyby
šli studovat ekonomiku či jiný obor“, doplňuje
Veronika Vicková.
Řemeslné profese jsou vhodné obzvláště pro
ty, kteří přemýšlí, co a jak by se dalo vyrobit.
Často jsou to děti šikovné a vynalézavé, které
se nebojí přidat ruce k dílu. Mají rády tvůrčí
práce a rádi využívají moderní technologie. Ti,
kteří se vyučí a získají praxi, jsou často mistrem
svého řemesla, které si okolí nejen chválí, ale
i váží. Navíc jsou za svou práci dobře finančně
odměněni, ale vidí také výsledky své práce,
které zhmotňují do konkrétních výrobků.
Projekt Podpora řemesel je realizován za finanční podpory Jihočeského kraje v rámci
Dotačního programu Podpora technického
vzdělávání.
- Jihočeský kraj-
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JARNÍ KURZY CVIČENÍ PRO ZDRAVÁ ZÁDA

SM systém - Stabilizační a Mobilizační Systém
Tato metoda je vhodná zejména pro klienty s
bolestmi páteře v bederní, hrudní i krční oblasti, klienty s akutním výhřezem ploténky a
pro klienty se skoliózou.
Je to metoda cvičení se speciálním elastickým
lanem, která Vás naučí správně zapojovat svaly do spirálních řetězců.
Více informací o metodě najdete na www.spiralstabilization.com/cz/

ZDRAVÁ ZÁDA
Cílem kurzu Zdravá záda je naučit se správné
provedení cviků pro uvolnění ztuhlé páteře, pánve, hrudníku i nožní klenby. Cvičíme s
různými rehabilitačními pomůckami, bez bot
v pomalém tempu 55 minut. Kurz je vhodný
téměř pro každého, koho bolí záda a chce s
tím něco udělat. Bez ohledu na věk, pohlaví a
tělesnou kondici.

Cvičení bude probíhat:
Pilates
Pilates je cvičební systém, který posiluje tělo a
zlepšuje jeho držení. Důraz je kladen na správné dýchání, koncentraci, kontrolu pohybů a
plynulost cviků. Cviky se zaměřují na posílení
tzv. silného centra (oblast beder, břicha od
pupku dolů a hýždí), ze kterého všechny pohyby vycházejí.

SM systém + Pilates
pondělí v 18:30 KD-Knihovna Loučovice
středa v 18:45 sportovní hala Amenity Lipno
nad Vltavou

Přijímáme nové rezervace pro jarní kurzy, které začnou první týden v březnu 2020.
Kurz obsahuje 8 lekcí.
Minimální počet pro otevření kurzu je 6 účastníků, maximální 10.
Cena 960 Kč se platí při rezervaci na bankovní
účet 9270860028 / 5500.
Rezervace na lipnofit@email.cz , mobil 728
611 247.
Lekcí, kterých se nezúčastníte, můžete odchodit v jiný termín.

Zdravá záda
čtvrtek v 18:00 KD-Knihovna Loučovice

Těším se na Vás
Štěpánka Somolík / LIPNOFIT
www.lipnofit.cz

Přijmeme řidiče domíchávače betonu
- nákladní doprava nad 7,5 tuny, platný profesní průkaz řidiče nutný
- pracoviště Frymburk, na dojíždění je k dispozici služební vůz
- měsíční příjem dle výkonu 20-30 000 Kč
- nástup možný ihned, případně dle dohody
- hlavní pracovní poměr
- další info při osobním jednání
Kontakt: 732 368 345, 603 357 459
strana 4

INFORMACE Z LIPNA
poruje. Děti kromě sjezdovek mohou využívat
i dalšího zázemí, například lipenského Aquaworldu.
Stezka korunami stromů - Alpám blíž
Letošní velmi slunečná zima přeje výhledům
ze Stezky korunami stromů Lipno. Za dobré
viditelnosti, která je v letošní zimní sezóně téměř na denním pořádku, uzříte z vyhlídkové
věže ve výšce 40 metrů vrcholky nejen Šumavy či Novohradských hor, ale také Alp. Pohled
to je doslova pro Bohy. Posuďte sami.
Akce ve Skiareálu Lipno v březnu
Eva Samková vyzkoušela lipenské sjezdovky
Olympijská vítězka a mistryně světa ve snowboardcrossu Eva Samková vyzkoušela v únoru
šumavské sjezdovky Skiareálu Lipno. A to společně s účastníky snowboardcrossového kempu, který odstartoval tuto neděli a potrvá do
soboty. Snowboardcrossový kemp se v zimě
koná už počtvrté, obdobnou variantu má také

v létě. Je pro jak pro začínající, tak i pro pokročilé snowboardcrossaře nebo snowboardisty.
„Děti jsou velmi roztomilé. Jsou malé i velké.
O to je to zajímavější. Jsou mezi nimi i známé
tváře. Chtějí být pořád na kopci,“ podotkla
Samková. O účastníky kempu se starají zkušení instruktoři i trenéři olympijské vítězky. Ta
sama věří, že mezi nimi se najde její budoucí
následovník. Skiareál Lipno tyto aktivity pod-

Sledujte web Skiareálu Lipno www.lipno.info
kvůli možným změnám konání akcí. V plánu
máme následující akce:
29.2. - Karneval s lišákem Foxem
7. - 8. 3. 2020 - Lipenský mistr (Lipno Masters)
7.3.2020 14:00 - Narozeniny lišáka Foxe

- Lipno.info -

INFO ZE ŠKOLY

Žákovská konference

zodpovídali všechny praktické otázky týkající

knížek, atd., poté v posledním týdnu před vá-

Devatenáct referátů na téma první pomoc se

se záchranné služby a první pomoci obecně.

noci se uskutečnil prodej těchto věcí – žáci si
tak za symbolické ceny mohli pořídit nějakou

sešlo ve dnech 28. a 29. listopadu na letošní
žákovské konferenci. Žáci osmé a deváté tří-

Vánoční charitativní burza

drobnost pro radost či koupit nějaký ten dá-

dy přednášeli svým mladším spolužákům a

Naše škola se v rámci projektu ,,Učíme se

reček pod stromeček - a to vše s vědomím, že

vysvětlovali jim (leckdy i s praktickými ukáz-

pomáhat“ rozhodla zorganizovat charitativní

utržené peníze půjdou na dobrou věc.

kami) jednotlivé situace, se kterými se při

vánoční burzu hraček a jiných drobných před-

poskytování první pomoci mohou setkat. Na

mětů, jejíž výtěžek byl věnován Dětskému do-

!!!AKCE MĚLA VELKÝ ÚSPĚCH - PRODEJEM

vše dohlíželi odborníci z Českého červeného

movu v Horní Plané – na podporu zážitkových

HRAČEK A OSTATNÍCH PŘEDMĚTŮ BYLO VY-

kříže, kteří upřesňovali a komentovali jednot-

akcí, které DD pro své svěřence pořádá. Nej-

BRÁNO SKVĚLÝCH 7 100 Kč!!!!

livá vystoupení. Na závěr proběhla též i velice

dříve proběhla sběrová akce, kdy jsme shro-

užitečná diskuze, kde výše zmínění odborníci

máždili plnou třídu hraček, plyšových zvířátek,

Všem, kteří přispěli, tímto VELMI děkujeme!
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KOPANÁ

INFO ZE HŘIŠTĚ
Vážení a milý fanoušci kopané
Může se zdát, že v zimě se toho na hřišti moc neděje, ale opak je pravdou.
Muži začali trénovat již v polovině ledna pod vedením nového trenéra, jímž se stal Alois Lakomý. Naše
mužstvo posílilo nejen v pozici trenéra, ale i v řadách hráčů. Do kádru se zapracovávají noví hráči Zbyněk
Fatura, Miroslav Hamburg a Karel Strnad. Tréninkový plán se nám prozatím daří zvládat třikrát v týdnu s
poměrně dobrou účastí všech hráčů, až na výjimky. Tímto bych chtěl poděkovat trenérovi a všem hráčům,
kteří pravidelně chodí, zvyšují kvalitu tréninků a podporují tím celé mužstvo.

Naše mladé fotbalové naděje se kromě náročné přípravy na sezonu zúčastní také halového turnaje
Lipno Cup.
Seriál turnajů byl zahájen 19.ledna ve Frymburku. Další části se odehrávají v únoru ve Vyšším Brodě a v
březnu v Loučovicích. Turnaje se účastní týmy z Vyššího Brodu, Malont, Frymburka a Loučovic. Průběžné
informace o turnaji naleznete na našem webu www.vltavanloucovice.cz

Dále bych vás chtěl všechny pozvat dne 14.března na již tradiční josefovskou zábavu pořádanou oddílem
kopané a oddílem kuželek.
Přijďte si všichni užít příjemný večer s hudebním doprovodem v podání Pajzl Bandu a legendární skupiny
KALYPSO. Předprodej vstupenek v prodejně domácích potřeb u p.Hrona. Výtěžek z celé akce bude
použitý na rekonstrukci kuželny a pro děti postižené autismem.
-Jiří ŽákTiskové chyby vyhrazeny. Aktuální informace najdete vždy na webu www.vltavanloucovice.cz
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HISTORIE

JAK SE ZRODILA V LOUČOVICÍCH PAPÍRNA

V

německé literatuře jsem objevil vzácnou
vzpomínku téměř 90letého Eugena Po-

ráka, jak vzpomínal na zrod papírny Vltavský
mlýn Loučovice: „Můj tatínek Ernest Porák,
který žil v letech 1849 až 1918, se ve svých 35
letech se vrátil po tříletém pobytu v Severní
Americe zpátky do Krumlova, kde byl společníkem firmy Krumlovské grafitové závody
– bratří Porákové. Jeho otec a můj dědeček,

starostou města, jak se píše v nekrologu Er-

vodní síly, tak i příznivými vyhlídkami na snad-

nesta Poráka v pražských Národních listech z

né získání dřeva z okolních lesů, pojal můj otec

dubna 1918.

záměr zřídit tu továrnu na celulózu a s pomocí

Aby můj tatínek Ernest Porák poznal možnosti

matčinou dokázal finančně náročný projekt

využití vodní síly horního toku Vltavy, procestoval otec s inženýrem Wilhelmem z Gothy,
zástupcem tamní firmy Briegleb Hansen Co.,
celou krajinu podél Vltavy a z Horní Plané dorazili posléze 30. září 1884 k Lipperschwebe

dovést ke zdárnému uskutečnění.“
Lesník Theodor Mokrý uvádí ve svých tiskem
nevydaných pamětech, že to právě on poradil
Ernestu Porákovi místo, kde by bylo vhodné
využít vodní síly Vltavy k pohonu celulózky.
Zakladatel továrny se dle úmrtního oznáme-

poslanec českého zemského sněmu i rakouské

(Lipenskému zdvihu), Všude byli plni úžasu

říšské rady za Staročechy, Antonín Porák, rodák

nad ladem dosud ležící mohutnou energií, tak

z Lišova u Českých Budějovic, byl městským lé-

zřetelně pulzující ve spádných kaskádách řeky

kařem v Trutnově, jeho matka a má babička

a právě tu od Lipenského zdvihu dolů k Vyš-

pak dcerou tamějšího zakladatele prvních me-

šímu Brodu. V ten den i v těch následujících

chanických přádelen lnu v celém Rakousku Jo-

byl stav vody ve Vltavě právě příhodný k tomu,

vicích a se svou manželkou Jindřiškou z Lapey-

hanna Faltise. Antonín Porák působil v tomto

aby se dosažené výsledky měření jevily velice

riére měli tři děti. Jiřího, Annu Gabrielu a Jana

jazykově smíšeném městě jako lékař od roku

slibně a přiměly posléze otce získat koupí tři

Ulricha. Zemřel 26. října 1985 v Bad Ischlu.

1854 a v letech 1861 až 1866 byl předsedou

tyto říční úseky i s přilehlým územím do

okresního zastupitelstva a posledním českým

svého vlastnictví. Podnícen jak mohutností
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ní jmenoval Ernest Franz Xaver Porák, byl
podruhé ženat s dcerou mlynáře Gärtnera ze
Sedlčan. Autor vzpomínky Eugen Anton Ernest
Porák, který převzal továrnu po otcově smrti v
roce 1918, se narodil 8. února 1882 v Loučo-

Zdroj: František Schusser

PRAHA – PRAŽSKÝ HRAD
Jednodenní autobusový výlet pro seniory
Termín: 13. 5. 2020 (středa)
Odjezd: v 6.30 hod od Obecního úřadu Loučovice (6.15 hod sraz v Senior klubu)
Návrat: 18.30 - 19.00 hod
Naším cílem bude dominanta hlavního města
Prahy - Pražský hrad. Po příjezdu do Prahy bude
následovat oběd a od 12.00 hod začneme
komentovanou
prohlídkou
s průvodcem
Pražského hradu. Navštívíme Starý královský
palác, kde se nachází
Vladislavský sál.
Vladislavský sál sloužil od 16. století především
královské reprezentaci. Odehrávaly se zde
korunovační slavnosti a hostiny, rytířské
turnaje, trhy s uměleckým a luxusním zbožím. Tato reprezentační funkce je částečně zachována
dodnes: ve Vladislavském sále se konaly volby prezidenta republiky a stále zde probíhají
slavnostní shromáždění spojená s významnými dny České republiky.
Budeme pokračovat prohlídkou Katedrály svatého
Víta. Katedrála sv. Víta je největším
a nejvýznamnějším pražským chrámem. Kromě
bohoslužeb se zde odehrávaly i korunovace
českých králů a královen. Je místem uložení ostatků
svatých zemských patronů, panovníků, šlechticů
a arcibiskupů.
Dále navštívíme Reprezentační prostory Nového
královského paláce.
Po této komentované prohlídce, která bude trvat cca 2,5 hod, bude
možnost shlédnout individuálně zahrady Pražského hradu (dle
počasí). Plán Prahy 1 – Malá strana dostane každý účastník ráno
v den odjezdu v Senior klubu Loučovice. Strava pro účastníky
zajištěna (stravu si hradí každý účastník sám).
Následuje odjezd směr Loučovice cca v 16.00 hod.
Zájemci se mohou přihlásit k účasti na výlet na Obecním úřadě Loučovice, vhozením přihlášky do
poštovní schránky Senior klubu v přízemí budovy čp. 51. Přihlášky jsou k dispozici na vstupních
dveřích seniorského klubu (v přízemí budovy OÚ Loučovice) nebo na webu obce
www.loucovice.info, pod sekcí pečovatelská služba (Senior klub). Občanský průkaz s sebou.
Organizační zajištění a dotazy:
Mgr. Pavla Vachová tel: 601 349 663 (v pracovní dny v době od 8 – 10 hodin) nebo e-mail:
pecovatelky@loucovice.info
Přihlášky budou přijímány do 15. 3. 2020, případně do naplnění kapacity autobusu.

INFORMACE Z ČINNOSTI SENIOR KLUBU LOUČOVICE

Na měsíc květen je plánován další jednoden-

Vážení senioři,

ní výlet do Prahy (Pražský hrad). Vzhledem
dne 21.2.2020 se v Senior klubu uskutečnil
druhý koncert Violoncellového dua Veroniky

k vyšší organizační náročnosti prosím o vyplnění přihlášek s předstihem. Bližší informace
naleznete v plakátu. Přihlášky na zájezd budou

Tůmové a Jana Tůmy. Koncert účastníky opět

přijímány do 15. 3. 2020. Účastníci zájezdu si s

velmi potěšil. Byl to krásný kulturní zážitek

sebou musí vzít své občanské průkazy. Strava

a těšíme se na další setkání se sourozenci

je zajištěna, každý účastník si hradí sám. Sa-

Tůmovými.

motná prohlídka bude trvat 2,5 hodiny (bude
to trochu náročnější). Prosím, uvádějte na při-

V březnu se bude v Senior klubu kreativně tvořit v duchu blížících se svátků Velikonoc. Dále

hlášky telefonní číslo, na kterém bude možné
vás kontaktovat. Děkuji zájemcům za spolupráci.

budou pokračovat lekce rehabilitačního a rekondičního cvičení.

- Mgr. Pavla Vachová -

SENIOR KLUB LOUČOVICE
HARMONOGRAM - BŘEZEN 2020
5. 3. 2020

Rehabilitační a rekondiční cvičení pro seniory od 17.30 hod
(cca 30 – 45 min)

12. 3. 2020

Senior klub otevřen v době od 14.00 – 16.00 hod

19. 3. 2020

Senior klub otevřen v době od 14.00 – 16.00 hod

26. 3. 2020

Rehabilitační a rekondiční cvičení pro seniory od 17.30 hod
(cca 30 – 45 min)

(čtvrtek)

(čtvrtek)

(čtvrtek)

(čtvrtek)
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Nabídka práce
Společnost LIPENSKO s.r.o. hledá pracovníka na hlavní pracovní poměr na následující
pozici:

Pracovník Infocentra Lipno nad Vltavou
Chcete pracovat v top turistické oblasti v České republice? Chcete být součástí týmu, který
usnadňuje turistům pobyt na Lipně? Nebaví vás sedět pouze u počítače, ale rádi
komunikujete s lidmi? Pak je toto místo právě to nejvhodnější pro vás!
Náplň práce:
- komunikace s klienty slovem i písmem
- prodej suvenýrů
- směnárenská činnost
Požadujeme:
- úplné střední odborné vzdělání s maturitou,
- komunikativní znalost buď AJ nebo NJ
- spolehlivost
- samostatnost
Nabízíme:
- 5 týdnů dovolené
- zajímavou práci v příjemném prostředí
- zaměstnanecké benefity – zdarma lyžování, bazén, půjčení lyží nebo plavidel…
- dotované ubytování
- stravenky
- slevy na nákup v prodejně INTERSPORT Lipno
- možnost využití sportovního vybavení jednotlivých půjčoven
- skipas pro vlastní použití zdarma
- práce na hlavní pracovní poměr
Zaujala Vás tato nabídka? Pošlete životopis na prace@lipnoservis.cz . Více informací na
telefonu 731 410 611.

KORZO coffee & wine
Hledáme baristu/baristku do nové kavárny.
• Místo pracoviště: Lipno nad Vltavou 319
• Koncept provozu: výběrová káva, dobré
víno, regionální produkty, nevšední koncept,
krásný interiér a zábava
• Pracovní poměr - plný úvazek
- zkrácený úvazek
- brigáda
- 150/hod základ
- krátký/dlouhý týden
• Kontakt: Ing. Michaela Píchová
• 602 216 392
• coffee.wine@korzolipno.cz

PŮJČÍME VÁM:
• akumulátorové, elektrické
i motorové stavební nářadí
• stroje na zpracování betonu
• stroje na opracování dřeva
• elektrocentrály
• hutnící techniku
• topidla
• vysoušeče
• svářečky
• průmyslové vysavače
• měřicí techniku
• zahradní techniku, a další.

EKOLOGIE JE PRO NÁS VELKÉ TÉMA

VY
ZPRÁ ELU
G
Z EN

ENGEL je globální společnost připravená postavit se různým výzvám.
Jedním ze součastných velkých produktů
projektů je definice politiky ochrany životního prostředí.
Důvodem není jen samotná odpovědnost, ale také úspora nákladů a inovativní technologie.

Nová lakovna moderně zabraňuje tepelným
ztrátám a využívá i rekuperaci tepla z lakovaných
dílů. Uzavřený systém s čistěním a recyklací odpadní vody, pak šetří vodu v objemu cca 16 metrů kubických každé dva týdny.

Používání zpracovaného plastového odpadu k výrobě nových
výrobků z umělé hmoty patří ve stále větší míře k prvořadým úkolům při zavádění cirkulární ekonomiky v plastikářském průmyslu.
Jako výrobce vstřikovacích zařízení a poskytovatel systémových
řešení pomáhá ENGEL svým zákazníkům jednak upravovat stále
více produktů pro využití k recyklaci a zároveň neustále zvyšovat
podíl recyklátů v nových výrobcích.

Dalším důvodem proč se společnost ENGEL věnuje environmentálnímu managementu je zavedení a implementace ISO 14001. Tento důležitý krok
se může stát naší konkurenční výhodou. Správně
nastavený systém environmentálního managementu totiž ovlivňuje ziskovost firmy. To znamená,
že společnost, která tento způsob řízení systematicky používá a dále rozvíjí, je např. schopna výrazně zredukovat své náklady. Uspořené prostředky
lze následně použít pro další investice, např. do
modernějších zařízení a tím opět dosáhnout dalšího
snížení nákladů.

www.fb.com/ENGELCZkariera
Karel Vinš

+420 380 386 736

karel.vins@engel.at

www.engel.cz
www.pracevengelu.cz

