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NEWSLETTER PRO OBYVATELE OKOLÍ ZÁVODU ŠKODA AUTO KVASINY

Milí čtenáři,
jak již víte z předchozích vydání, společnost ŠKODA AUTO klade velký
důraz na společenskou odpovědnost a podporu regionů v okolí výrobních závodů, ve kterých působí. Závod v Kvasinách se intenzivně
zapojuje do těchto aktivit a lidé v jeho okolí z toho mají prospěch,
podobně jako celý region.
Tento trend napomáhá nejen rozvoji regionu, ale také podpoře jeho
obyvatel. Pozitivně se projevuje také ve stabilizaci zaměstnanců závodu
Kvasiny. Míra fluktuace se na konci loňského roku dostala na číslo
0,39 %, což je nejnižší číslo od roku 2015.
Závod Kvasiny dosáhl v roce 2018 také výrobního milníku. Poprvé
v historii překročil počet vyrobených vozů hranici 300 000 vozů.
Přehled aktivit společnosti ŠKODA AUTO v rychnovském regionu
naleznete v tomto newsletteru.
Příjemné čtení Vám přeje

Jiří Černý
vedoucí výroby vozů závodu Kvasiny

ZÁVOD SPOLEČNOSTI ŠKODA AUTO
V KVASINÁCH DOSÁHL V ROCE 2018
NOVÉHO VÝROBNÍHO REKORDU
›Š
 KODA AUTO v závodě v Kvasinách v roce 2018 poprvé vyrobila
více než 300 000 vozů
› Ve výrobním závodě v Královéhradeckém kraji sjíždí z linek
modely ŠKODA SUPERB, ŠKODA KODIAQ a ŠKODA KAROQ
› Přípravy na elektromobilitu běží v závodě na plné obrátky
ŠKODA AUTO v roce 2018 dosáhla ve svém závodě v Kvasinách
nového výrobního rekordu. V průběhu jednoho roku z výrobních linek
poprvé sjelo více než 300 000 vozů. V moderním výrobním závodě
vznikají modely ŠKODA SUPERB, ŠKODA KAROQ a ŠKODA
KODIAQ. Poté, co byl závod v minulém roce rozšířen o multifunkční
kompetenční centrum, běží přípravy na zahájení éry elektromobility
na plné obrátky.

„V roce 2018 jsme v našem kvasinském závodě poprvé v historii
překonali hranici 300 000 vyrobených vozů. Výrobní rekord dokazuje,
že s vysoce kompetentním týmem a nejmodernější technikou je tento
závod, coby multifunkční kompetenční centrum pro oblast výroby,
ideálně připraven na budoucnost,“ říká Michael Oeljeklaus, člen
představenstva ŠKODA AUTO za oblast výroby a logistiky. „Máme
velké plány do budoucna, intenzivně se připravujeme na náš letošní
vstup do éry elektromobility.“
V závodě v Kvasinách vznikají modely kategorie SUV ŠKODA KAROQ
a ŠKODA KODIAQ a vlajková loď značky – vůz ŠKODA SUPERB. Česká
automobilka v tomto závodě zaměstnává okolo 9 000 zaměstnanců,
a patří tak mezi největší zaměstnavatele v Královéhradeckém kraji.
Automobilka produkci ve svém východočeském závodě průběžně
optimalizuje, aby byla továrna ideálně vytížená. Například model
ŠKODA KODIAQ sjíždí nejen z linky na výrobu vozů SUV, ale souběžně
také z linky na výrobu modelu ŠKODA SUPERB.
V uplynulých letech prošel závod v Kvasinách největší modernizací
a největším rozšířením ve své více než osmdesátileté historii. V rámci
SUV-ofenzivy, kterou zahájil model ŠKODA KODIAQ, investovala
automobilka celkem jedenáct miliard korun do modernizace výrobních
procesů. V roce 2018 byl zahájen provoz nového multifunkčního kompetenčního centra. Všechny provozy pro testování a analýzy vozů se tu
nachází pod jednou střechou, například testovací centrum a centrum
kvality, logistické centrum a odstavné plochy pro předsériové vozy.
V roce 2019 začne v Kvasinách výroba modelu ŠKODA SUPERB
s plug-in hybridním pohonem. Od roku 2023 se tu vedle modelů
ŠKODA KODIAQ a ŠKODA SUPERB bude vyrábět i rodina vozů
Passat koncernu Volkswagen.

SHRNUTÍ AKCE CAVEMAN
V nedělní podvečer 17. 3. 2019 se v kulturním domě v Kvasinách
odehrála slavná one man show o tom, co dělá muže mužem
a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně
utajených kvalitách obou pohlaví.
Vstup byl pro všechny zdarma a představení zhlédlo více než
sto spokojených diváků.

KULATÝ STŮL V ZÁVODĚ KVASINY
Zástupci ŠKODA AUTO, státní správy a samosprávy informovali
novináře o podpoře zdravotnictví a bezpečnosti v regionu.
Dne 20. února 2019 se setkali zástupci ŠKODA AUTO v čele
s Bohdanem Wojnarem, členem představenstva za oblast řízení
lidských zdrojů, zastupitelé státní správy a samosprávy s novináři
v nemocnici v Rychnově nad Kněžnou. Zde slavnostně předali dva nové
vozy ŠKODA KODIAQ zástupcům Zdravotnické záchranné služby
Královéhradeckého kraje.
Obě nová SUV mají motor 2,0 TDI (140 kW), 7stupňovou automatickou
převodovku a pohon všech kol. Jeden vůz bude sloužit na Rychnovsku,
druhý je určen pro Trutnov. Oba tedy budou působit v nejbližším okolí
výrobních závodů ŠKODA AUTO.

Následně se všichni účastníci přesunuli do prostor ŠKODA AKADEMIE
v závodě Kvasiny, aby u kulatého stolu diskutovali o podpoře místního
regionu, a to především na téma bezpečnosti a zdravotnictví včetně
zajištění kvalitní stomatologické péče v regionu.
Automobilka také představila podporu Zdravotnickému nadačnímu
fondu v Rychnově nad Kněžnou, kterému věnuje finanční dar v hodnotě
jeden milion korun pro potřeby vybavení místní nemocnice. Cílem je
podpora zajištění kvalitní a funkční zdravotní péče.
Hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán i starosta Rychnova nad
Kněžnou Jan Skořepa ocenili podporu společnosti ŠKODA AUTO
a podpořili další rozvoj nemocnice. Kritizovali ministerstvo zdravotnictví
za odkládání splnění vládního slibu na dotaci ve výši 300 mil. Kč na
dostavbu nemocnice v Rychnově nad Kněžnou z usnesení vlády
o spolupráci, které již v roce 2015 přijala vláda spolu s Královéhradeckým krajem a společností ŠKODA AUTO.
V rámci podpory zdravotnictví a sociálních služeb v regionu věnovala
automobilka již v minulosti vozy Sociálním službám města Rychnova nad
Kněžnou, Nemocnici Rychnov nad Kněžnou a neziskové organizaci Pferda.

V rámci kulatého stolu vystoupil i krajský ředitel Policie ČR v Hradci
Králové, který zhodnotil vývoj počtu trestných činů i přestupků v okolí
průmyslové zóny Kvasiny – Rychnov nad Kněžnou v letech 2001 až
2018 s tím, že v posledních letech dochází k výraznému poklesu
a uklidnění bezpečnostní situace.

ŠKODA AUTO si v rámci své společenské odpovědnosti zakládá na
dobrých sousedských vztazích a podporuje regiony, v nichž působí,
v řadě oblastí – vedle zdravotnictví jde také o rozvoj infrastruktury
a bezpečnosti, ochranu životního prostředí či aktivní účast na
komunitních projektech. Odpovědné a udržitelné podnikání je jednou
z hlavních oblastí firemní Strategie 2025.

OČIMA PATRIOTŮ:
IVANA FILIPOVÁ
VE ŠKODA AUTO
PRACUJE OD ROKU 2005
Narodila jsem se v Dobrušce, tudíž
už jako malá jsem to do Kvasin
neměla daleko. Kdo by to byl ale
tušil, že tu jednoho dne budu pracovat. Svá studentská léta jsem strávila v Praze na Vysoké škole
ekonomické, a jelikož jsem po absolvování vysoké školy nenašla
práci na Rychnovsku, strávila jsem pár let v Praze. Během
mateřské dovolené bylo mým cílem naučit se dobře německý
jazyk, abych poté našla uplatnění ve ŠKODA AUTO. Úsilí se vyplatilo a do kvasinského závodu jsem nastoupila v roce 2005.
V té době jsem pracovala v rychle se rozvíjejícím oddělení
Controlling, kde bylo mou velkou výzvou optimalizovat náklady
při náběhu nových modelů, kterými byly například ŠKODA
ROOMSTER, YETI, KAROQ, ale i vlajková loď ŠKODA SUPERB.
Během třinácti let jsem měla příležitost spolupracovat s vedoucími pracovníky všech výrobních oddělení Kvasin, což pro
mě bylo velmi inspirativní. Mám také možnost spolurozhodovat
o rozdělování sponzorských příspěvků pro neziskové organizace v okolí našeho závodu, čehož si velmi vážím. Své obzory
si rozšiřuji v rámci job rotací, kde kromě zajímavých pracovních
příležitostí poznávám i nové lidi.
Mimo jiné se ráda zapojuji i do dobrovolnických akcí, jakými je
například úklid v okolí závodu, přispívám do zaměstnaneckých
sbírek a jsem i členkou ŠKOFITU. V neposlední řadě se snažím
myslet i ekologicky, a tak se často stává, že nechám auto doma
a do práce jdu raději pěšky.

Věděli jste, že…
… zaměstnanci závodu Kvasiny se i v letošním roce zapojili do
projektu „Ukliďme Česko“, kdy spolu se svými kolegy z Mladé
Boleslavi v okolí výrobních závodů posbírali více než 1,5 tuny
odpadu. Během nedělního úklidu se účastníci v Kvasinách
zaměřili na místní cyklostezku do Rychnova nad Kněžnou.
Společnost ŠKODA AUTO se do této dobrovolnické akce
zapojila již popáté. Za společnost ŠKODA AUTO se do programu
zapojilo více než 320 zaměstnanců, trainees a jejich rodinných
příslušníků, kteří během jarního úklidu v okolí Mladé Boleslavi
a Kvasin posbírali více než 1,5 tuny odpadků, což odpovídá
přibližně 5 kg odpadků na jednoho dobrovolníka.
ŠKODA AUTO a její zaměstnanci se do ochrany životního
prostředí zapojují pravidelně. Automobilka podporuje své četné
ekologické aktivity v rámci strategie GreenFuture, kterou tvoří
tři hlavní pilíře. GreenProduct se zabývá vývojem co možná
nejekologičtějších vozidel, a to jak z hlediska spotřeby paliva, tak
použitých materiálů a možností jejich recyklace. Prostřednictvím
GreenRetail podporuje značka ekologické hospodaření provozoven prodejců a servisních dílen. GreenFactory zahrnuje všechny
aktivity ve prospěch výroby šetrné k přírodním zdrojům.
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