MAGAZÍN
… s vodou to umíme!
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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
obchodní partneři,
letošní rok pomalu končí a já se domnívám, že se nesmazatelně zapíše
do životů každého z nás. Zdravotní, ekonomická a celospolečenská krize
způsobená COVID-19 se nás všech v nějaké míře dotýká a dotýkat ještě
nějakou dobu bude. Máme velké štěstí, že působíme v oblasti kritické
infrastruktury a díky tomu se u nás negativní ekonomické dopady projevují
výrazně méně. Přes tuto výhodu si uvědomuji, že vliv pandemie na
každodenní život každého z nás i našich rodin je značný. Dovolte mi tedy,
abych Vám v této nelehké době popřál hodně vnitřní energie, trpělivosti
a porozumění s Vašimi nejbližšími.
Rok 2020 je pro naši společnost mimo jiné i rokem restrukturalizace.
V průběhu roku došlo k postupnému útlumu střediska Vysočina a naopak
k posilování střediska Sever. Posledním krokem tohoto procesu pak bude
administrativní přesun sídla společnosti z Jihlavy do Liberce k 1. dubnu
2021. Jsem velmi rád, že i přes nepříznivé podmínky zapříčiněné pandemií
COVID a určité komplikace spojené s probíhající restrukturalizací se nám
daří z velké část plnit stanovené cíle. To považuji za velký úspěch.
Letošní rok nám také přináší klíčové personální změny. V červenci se rozhodl odejít do důchodu Ing. Miroslav
Lehký, náš dlouholetý finanční a personální ředitel. Rád bych mu také touto cestou poděkoval za 12 let bezvadné
spolupráce. Miroslava nahradil na postu finančního ředitele velmi zkušený manažer Ing. Marek Štěpnička, který
posílil naše řady v říjnu. Další důležitá změna nás čeká od 1. ledna 2021, kdy na postu výkonného ředitele vystřídá
Ing. Martina Žagana současný výrobně – technický ředitel Ing. Michal Maděra. Martinovi bych také touto cestou
rád poděkoval za 7 náročných let na tomto postu, a jsem rád, že naše řady neopouští, ale bude i nadále hájit naše
zájmy na postu obchodního ředitele. Michalovi přeji hodně štěstí a pevné nervy.
Jsem přesvědčen, že na období roku 2021 můžeme nahlížet s optimismem. Zakázková náplň na příští období vypadá
slibně a bude tedy jen na nás, abychom zakázky realizovali v požadované kvalitě a termínech dle harmonogramů
a tím pádem také dosahovali předpokládaného zisku, který se následně promítá do vašeho odměňování.
Na závěr bych rád poděkoval i vám všem a vašim rodinám. Vážím si vaší obětavé a náročné práce, která se
mnohdy odehrává ve složitých podmínkách. Jste to právě vy, kteří svou kvalitně odvedenou prací tvoříte z firmy
VHS stavby a.s. spolehlivého partnera pro naše zákazníky.
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku 2021.

Ing. Martin Borovička
VHS stavby a. s.
předseda představenstva
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Ohlédnutí za projekty
Naše projekty mnohdy nejsou na první pohled
vidět, ale bez nich by nebyl život.

Vodovodní přivaděč Michalovice – Libochovany, 2019

Vodovodní přivaděč Michalovice – Libochovany, 2020

V čištění odpadních vod patříme k nejlepším.

Čistírna odpadní vod Příšovice

Čistírna odpadních vod Čížkovice

Stavíme prospěšné stavby, šetrné k přírodě,
užitečné pro lidi a krásné na pohled.

Vodojem Ohrazenice u Turnova

Vodojem Terezín

VHS STAVBY MAGAZÍN
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Co se letos ještě událo?
Na Litoměřicku v obci Michalovice – Libochovany
provádí náš tým rozsáhlou rekonstrukci několikakilometrového vodovodního přivaděče z roku
1972. Návštěvou nás v létě poctil i Ministr zemědělství Miroslav Toman.

Na podzim jsme získali cenu veřejnosti v architektonické soutěži o Cenu Karla Hubáčka – Stavba roku 2020 Libereckého kraje. Oceněn byl věžový vodojem v Ohrazenicích u Turnova.

I nadále podporujeme mnoho sportovních i společenských aktivit. Výjimkou není ani hokejový
tým Bílí Tygři Liberec. Ten na led vyrazil proti
Kometě Brno první adventní neděli v dresech
VHS stavby. Děkujeme za fotky a držíme pěsti
do dalších zápasů!

I tentokrát gratulujeme našim
kolegům a přejeme jim vše
nejlepší k narozeninám!
Slavili nebo v nejbližších dnech slavit budou
Marcel Vacek, Zdeňka Vondráková, Lenka
Koblížková, Pavel Bělaška, Miroslav Lehký,
Eliška Ruláková, Lukáš Vápeník, Lukáš
Vidlák a Ondřej Beneš.

Úpravna vody Bílý Potok
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Tým VHS stavby přeje všem
krásné prožití vánočních
svátků v kruhu rodiny a přátel
a úspěšné vykročení do
dalšího roku.

