MAGAZÍN
… s vodou to umíme!

Naše stavby chrání
před velkou vodou
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Je čas se přiznat.
Je březen, měsíc daní.
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Vážení obchodní partneři, milí kolegové a čtenáři,
období třech měsíců uteklo jako voda. My jsme tu opět
s novinkami v letošním první vydání VHS MAGAZÍNU.
A sami uvidíte, že jich není málo.
Blížíme se ke konci našeho účetního období a můžeme
konstatovat, že se postupně naplňují naše očekávání.
A to nás, především mě z pohledu firemních financí,
velmi těší. Daří se nám navyšovat tržby a rostou i marže
soutěžených zakázek, což má pozitivní dopad na výši
hospodářského výsledku. Zde se o to zasloužila nová
opatření v organizaci naší výroby.
Snažíme se mít stabilní tým pracovníků, a proto
zavádíme nové a nové zaměstnanecké benefity.
Navýšil se hodinový tarif dělnických mezd, ustálily se
výrobní party, které mají přidělenou drobnou techniku.
Motivačním prvkem je zavedení výkonnostní prémie
na jednotlivých stavbách.
I z pohledu personálního jsme na tom dobře. Všechny
důležité pozice máme nyní obsazené a tvoříme tak
stabilní tým. A to je velmi důležité pro dlouhodobé
projekty.
Než otočíte na další stranu, kde se dozvíte ještě více
o naší práci, rád bych poděkoval všem za dosavadní
fungování a týmovost. Naší firmě bych popřál hodně
zdaru u dalších zajímavých a prospěšných projektů.
Je důležité si dávat velké cíle. Jen ty přináší velké
výsledky!

Miroslav Lehký
VHS stavby a. s.
finanční ředitel
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Jsme připraveni na ostrý start
do další stavební sezóny
Zimní období není pro stavebníky zrovna oblíbené. Nejen, že je při práci
zima, ale především není většinu stavebních prací možné vůbec provádět. Čas je proti vám, investoři tlačí na dokončení a vy víte, že to není
snadné. S příchodem teplejšího jarního počasí se ale stavební práce na
projektech rozeběhnou a každá stavba opět začne žít naplno.
Letošní zima oproti minulým
rokům k nám stavařům příliš přívětivá nebyla. I přes tuto
skutečnost byly projekty, které se nezastavily. Mezi takové
stavby patří „Splašková kanalizace a ČOV Zhoř“, kterou realizujeme ve sdružení společně
s VHST s. r. o. Ztížené geologické podmínky v této lokalitě neplánovaně snížily výkony

našich čet na minimum a velkým soupeřem jim bylo skalní
podloží. Tato akce zaměstnala
právě v zimním období většinu
našich pracovníků. Další stavbou, na které se pokračovalo
i v zimě, byla „Záhoří – výstavba kanalizace a ČOV“. Zde se
naopak našim zaměstnancům
dařilo a naplánované metry kanalizace plnili i v zimním

počasí. Na severu Čech se před
koncem roku finišovalo s dokončením a předáním stavby
„Rekonstrukce úpravny vody
Bílý potok“, kde jsme na začátku roku zahájili zkušební provoz. O jeho průběhu se v našem vydání také dočtete.
Obě naše střediska Vysočina
i Sever současně připravovala zahájení nových zakázek,
které na začátku nového roku
odstartovaly nebo právě se
začátkem jara odstartují. Mezi
tyto projekty patří „Modernizace a intenzifikace ČOV Rájec-Jestřebí“ nebo „Výstavba
kanalizace a ČOV v obci Jizerní
Vtelno“. Aktuálně se velmi intenzivně připravuje jedna z našich zásadních staveb příštího
roku, tou je „VDJ Michalovice –
AŠ Libochovany – rekonstrukce
přivaděče“.
Vedle realizace a přípravy staveb v zimním období dále probíhaly školení zaměstnanců,
servis a údržba strojního parku
a zařízení, kterou jsou nedílnou
součástí přípravy na novou sezónu. V nové sezóně nás čeká
spousta zajímavé, ale zároveň
náročné práce. Jsme přesvědčeni, že opět vše úspěšně zvládneme. Držíme si pěsti!
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Povodně nebudou mít
na mnoha místech šanci
Velká řada měst i vesnic se dlouhodobě brání povodním. Tam, kde velká voda
vzala vše, co ji stálo v cestě, se nyní staví protipovodňová opatření. Ta by již
měla být efektivnější a dlouhodobější. Těmito projekty se v naší činnosti zabýváme i my. Nyní budujeme protipovodňovou ochranu na Brněnsku.

Jedním z mnoha významných
projektů je právě výstavba
protipovodňové ochrany pro
město Pohořelice. Cílem projektu je zajištění ochrany doposud neochráněné zastavěné
i nezastavěné části města na
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levém břehu Jihlavy a jižně od
zástavby před zaplavením při
povodňových stavech v řece
Jihlavě až do úrovně průtoku
100leté povodně. Vybudováním navrhovaných opatření se
zabrání značným škodám na
majetku, které při povodních
vznikají. To současně zajistí
odvodnění zaplaveného inundačního území po opadnutí
povodně. Zabrání rozlití povodňové hladiny z řeky Jihlavy do prostoru zástavby části
Pohořelic nad ulicí Brněnská
a převede vodu ze zatopeného
území nad Pohořelicemi inundačními mosty v ulici Brněnská
do prostoru za dálnici.

Povodně jsou nejčastější přírodním jevem, který nás vystavuje krizovým situacím. V České republice byly v minulých
letech na mnoha místech. Dokonce i tam, kde by to nikdo
nečekal. V roce 2002 postihla
tato přírodní katastrofa i Prahu
v takovém rozsahu, který si nikdo nedokázal představit. Více
než 50 tisíc lidí muselo opustit
své domovy, hladina Vltavy se
dostala na osm metrů a škody
v metropoli se dostaly až na
27 miliard korun. I zde se od té
doby budují protipovodňová
opatření. Pracovat tu bude i náš
tým VHS stavby a to v Karlíně.

Víte, co je:

INUNDAČNÍ
MOST?
Jedná se o most na ochranu cesty před povodní. Staví
v místě, kam se může dostat
voda tak, že místo je pak nesjízdné a zatopené. Díky přemostění zůstane most i cesta
nad vzdutou hladinou a tím se
před vodou ochrání.

Zkušební provoz nové úpravny vody
v Bílém Potoce je v plném proudu
V minulém roce jsme dokončili rekonstrukci úpravny vody v Bílém Potoce.
Nyní probíhá její zkušební provoz.
Během 12 měsíců se budou ladit technologické linky úpravny
tak, aby poskytla lidem ve spádové oblasti co nejvíce kvalitní
pitnou vodu a splňovala veškeré hygienické požadavky. Do
technologie se dávkují chemikálie, měří se pH vody a sleduje
se, jak celý proces úpravy vody
probíhá. Projekt za bezmála
205 miliónů korun prováděl tým
VHS stavby a. s. ve sdružení se
společností SYNER s. r. o. Nová
úpravna vody tak bude brzy
zásobovat více než 10 tisíc lidí
kvalitní pitnou vodou. Původní technologie již nesplňovala
podmínky pro zajištění kvalitní

vody. Při nepřízni počasí, jako
jsou přívalové deště, již nedokázala vodu zbavit zákalu. Navíc
nová linka má mnohem větší ka-

pacitu. Zadavatelem projektu je
Frýdlantská vodárenská společnost. Ta rekonstrukci financovala
z části z dotací Evropské unie.

Pro město Velké Meziříčí jsme
vystavěli nový vodovod i kanalizaci
Výstavba této infrastruktury je jednou z největších investic města.
V areálu bývalých technických
služeb byl od loňského srpna
budován zcela nový vodovod
a kanalizace a to v ulici Třebíčská. Projekt za bezmála 25 miliónů korun je jednou z největších investic města a zahrnoval
také vybudování plynovodu,
monolitické stěny, veřejného
osvětlení a splaškovou kanalizaci včetně nových chodníků.
V říjnu byly práce dokončeny

a nyní se naše úsilí přesunulo
přímo do areálu, kde stavíme
novou komunikaci i sítě pro bu-

doucí stanici Policie ČR. Termín
dokončení je plánován na konec letošního dubna.

VHS STAVBY MAGAZÍN

05

Je čas se přiznat!
Je březen, měsíc daní.
Tento jarní měsíc je pro někoho příjemným měsícem knihy, pro jiné měsícem, kdy je třeba řádně zúčtovat a připravit daňové přiznání. Jaké to
je v tomto období na našem účetním oddělení, jsme se přišli zeptat naší
hlavní účetní, Kláry Bačkovské.
Kláro, co zažíváte Vy v těchto dnech
u pracovního stolu?
Jelikož je naše společnost právnický subjekt, jsme
povinni podle zákonů odvádět celou řadu daní.
K dani z přidané hodnoty musíme zpracovávat
měsíčně „Přiznání k dani z přidané hodnoty“ a na
to navazující speciální daňové tvrzení „Kontrolní
hlášení“. Zde jsou zohledněny veškeré daňové
doklady, které v daném měsíci vstupují do účetní
evidence. Oboje je nutné odevzdat příslušnému
finančnímu úřadu vždy k 25. kalendářnímu dni
následujícímu po sledovaném období.
Takže u Vás není perný jen březen,
ale každý měsíc?
Ano, určitě každá účetní velké firmy to má
stejně. Měsíčně je třeba také hrazeno sociální
a zdravotní pojištění za zaměstnance, dále daň
srážková a solidární.
Jako čtvrtletní povinnost máme platit zálohy silniční daně, které pak jednou ročně zúčtujeme.
I zde máme díky vozovému parku naší společnosti napilno.
Pro nás je zdaňovací období hospodářský rok, nikoli kalendářní, máme povinnost auditované účetní
uzávěrky a odevzdání daňového přiznání k poslednímu září. Takže můj perný měsíc mě teprve čeká.
Poměrně často se mění pravidla, termíny.
Je nutné v této profesi se pravidelně školit?
Ano, tento obor není jen o sázení čísel do tabulek. Člověk musí mít přehled a stále nové informace, jak s čím naložit a kdy. Ale to je právě to,
co mě na mé profesi baví. Pořád se učím novým
věcem a stále se něco děje.
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Klára Bačkovská
 e společnosti VHS stavby a. s.
V
je hlavní účetní.
Více jak 9 let působí v oboru.
Volný čas tráví s rodinou.
Má ráda knihy a hudbu. Chodí na výstavy,
do ZOO a na dlouhé procházky.
Nikdy by vědomě nikomu neublížila.

Koncem dubna se bude
zvedat kopule do výšky
Stavba obřího vodojemu v Ohrazenicích u Turnova se dostala do své druhé poloviny. Poslední dubnové dny budou patřit výhradně pracím ve výšce. Až do 23 metrů nad zem se bude osazovat nádrž o objemu 150 m3.
Na atypické betonové sloupy
musí dostat kopuli o hmotnosti 31 tun autojeřáb s nosností
300 tun. „Nebude to snadné
a postup jednotlivých úkonů
musí být pečlivě naplánován,“
řekl Tomáš Pavlů, technický přípravář projektu. Dodal, že po
těchto krocích bude oplášťovat schodiště, a to skleněným
tubusem, a to včetně finálních
stavebních úprav.
Od začátku letošního roku po-

kračovaly práce podle plánu.
Položen byl celý výtlačný řad
v délce 1 460 metrů, který zásobuje právě věžový vodojem.
Z liniových staveb se dokončují
rozváděcí řady Z a Z1, které zásobují obec a průmyslový areál
Vesecko. Práce probíhají také
na nových podzemních armaturních šachtách. Po přepojení
vodojemu do ostrého provozu
budou provedeny finální práce
na fasádě i terénní úpravy.

Turnovská dominanta, která
bude ve své vrchní části ještě
o 5 metrů vyšší než turnovská
radnice, bude zásobovat kvalitní pitnou vodou zbavenou
manganu celé Turnovsko. Třešničkou na projektu je i fakt, že
vodojem bude sloužit i jako
galerie a příležitostně jako rozhledna pro veřejnost. Projekt
by měl být dokončen v letošním roce a jeho náklady se dostanou na 69 miliónů korun.
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Jsme odhodlaní a máme
vytrvalost a to nejen při práci,
ale i ve sportu. Podporujeme
hokejový tým Bílí Tygři!
Umíme to s vodou a Bílí Tygři zase vynikají na
ledě. A jelikož je v našem týmu hodně sportovců, sdílíme nadšení i s dalšími a fandíme jim při
každé příležitosti. Stali jsme se opět sponzorem
tohoto týmu a sledujeme rozjetý vlak z blízkosti.
Takže, hoši, do toho!

Kláro,
gratulujeme
k narození
miminka!
V minulých dnech se naší
kolegyni Klárce Bačkovské narodil syn Honzík.
Jemu i mamince přejeme
jen to dobré, hodně zdraví
a spokojených dnů.
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A nejsme jen pasivními sportovci.
Jsme čilí a aktivní. Pod hlavičkou
VHS stavby jsme se na severu Čech
zúčastnili fotbalového turnaje firem!
Byl to příjemný sportovní zážitek s emocemi
a báječnou atmosférou. Naše bílomodré dresy
v barvách firmy byly na unikátním mobilním hřišti P. J. Art Production nepřehlédnutelné a sportovní výkony velkolepé. I přesto, že to na vítězné
pozice nestačilo, výbornou sportovní náladu to
nikomu nevzalo. Fandit přišel svému týmu i Martin Žagan, výkonný ředitel.

Kolegové, krásné
narozeniny!
Náš tým je velký a stále se
rozrůstá. Někteří z nás jsou
v něm již celou řadu let a my
si toho moc vážíme. Tentokrát
bychom rádi týmově popřáli
mnoha našim kolegům:
Haně Bartošové, Věrce Urbánkové, Jiřímu Boudníkovi, Františkovi Šmrhovi, Jirkovi Jurečkovi a Tomášovi Pavlů. Letos
oslaví významná životní jubilea. Takže milí kolegové, přejeme vám vše nejlepší a hodně
splněných přání.

