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Vážení čtenáři,

vítám Vás u čtení letního čísla infor-
mačního zpravodaje Kordárny. Po 
sychravém jaru se vrátilo slunce a já 
pevně doufám, že Vaše zahrádky 
přežily květnové mrazíky stejně jako 
ta moje.

Ačkoliv v červenci završím svůj devátý 
rok v Kordárně, úvodní slovo do Káčka 

píšu poprvé. Je to hlavně proto, že 
obracet se na zaměstnance z masa 
a kostí se hodí mnohem lépe pro per-
sonálního ředitele než pro pracovníka 
IT úseku, na který jsem se bezvý-
hradně soustředil ještě v minulém 
roce. Nyní mám možnost kombinovat 
obojí a z pozice toho, který přichází 
s nápady na zlepšení, jsem se dostal 
do pozice toho, kdo je musí realizovat. 
Jsem za to nicméně rád, podle mě lidé 
vždy nad technikou zvítězí.

Mým prvořadým úkolem na obou 
pozicích zůstává zlepšovat prostředí 
v Kordárně, ať už to digitální nebo to 
fyzické. Také moc dobře vím, že se ve 
firmách často řeší zástupné problémy, 
protože ty stěžejní úkoly vyžadují ob-
rovské úsilí. My jsme se však rozhodli, 
že se utkáme s tím, co Vás pálí nejvíc 
– s nepřetržitým provozem. Právě pra-
cujeme na systému, který by umožnil 
té části z Vás, která si cenní vyššího 
finančního ohodnocení, pokračovat 
ve čtyřsměnném provozu, zatímco 
ostatním, pro které je příliš nekomfort-
ní, byl schopen nabídnout alternativu 
provozu třísměnného. Držte palce, ať 
se to povede.

Být Vámi, v tomto čísle Káčka bych si 
přečetl rozhovor s Martinem Pracha-
řem a Andreou Zigmundovou, stálicemi 
a lídry našich závodů. Velmi zajímavá 
je i reportáž z čínského Kaipingu, kte-
rou Vás provedou kolegové Dosedla 
a Maňák. V rubrice Jak se žije jsme 
tentokrát zpovídali Rosťu Machálka 
a v rozhovru s Lukášem Lachem se 
například dozvíte, že senické vlákno 
se bude nově používat při výrobě 
bankovek!

Stejně jako jsme zahájili druhý ročník 
grilovací sezóny, čeká nás i její ukon-
čení. Troufám si tvrdit, že jsme se me-
ziročně hodně zlepšili. V podobné po-
sunutí laťky myslím došlo i u druhého 
ročníku rybářských závodů, na kterém 
jsme se potkali u kozojídského ryb-
níka. V září nás navíc opět čeká Den 
zdraví, rozhodně Vám doporučuji ho 
využít, ať už řešíte jakýkoliv zdravotní 
problém.

Užijte si krásné léto i dovolenou,
Jakub Eifler

Káčko PLUS – firemní zpravodaj 
společnosti KORDÁRNA Plus a.s. 
Registrováno MK ČR pod evidenčním 
číslem E19695.Vydává Transparent 
Communications, s.r.o., IČ: 25316052. 
Své náměty můžete posílat na: 
kubickova@transparent.cz

Fotogenický detail jsme tentokrát 
zachytili v Kordárně v Senici. Takto 
krásně vypadá rozvod ohřevného 

média v procesu zvlákňování.
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Brzy to bude už osm měsíců od vstupu 
Indoramy do Kordárny. Jak hodnotíte 
aktuální situaci?
Integrace do globálních struktur vlast-
níka je stále v běhu, ještě nejsme na 
konci. Každopádně jsme ale hodně 
pokročili. Jsem rád, když vidím, jak 
poctivě k tomu lidé v kordárenském 
týmu přistoupili, ať 
jde o nákup, prodej, 
výrobu nebo technický 
úsek. I když je hodně 
věcí jinak než dřív 
a zejména za reportin-
gem a přenosem dat 
stojí ohromné penzum 
naší práce, nezazna-
menal jsem žádné ne-
gativní postoje kolegů. 
Za to jim patří dík.  

Organizační novinkou 
je vznik nové divize 
uvnitř Indoramy, kam 
Kordárna spadá. Mů-
žete ji přiblížit?
Kordárna byla po-
sledním výrobcem 
technického textilu 
v Evropě, která dosud 
nepatřila do globálních 

struktur, její akvizicí se tak završilo úsilí 
Indoramy o vytvoření nové platformy. 
Tou je Indorama Mobility Group, do 
které vedle Kordárny patří společnos-
ti PHP Fibers, Performance Fibers, 
Trevira Filaments, Glanzstoff a UTT 
s celkem šestnácti závody. Mobility 
Group v podstatě zastřešuje řešení pro 
sektory pneumatik, automobilové bez-
pečnosti a funkčních materiálů. Vzniká 
tak globální skupina s jednotným 
přístupem k trhu, která díky vzájemné 

spolupráci ještě zrychlí růst jednotli-
vých společností. 

Jak vnímáte současný stav trhu tech-
nických tkanin, je podle vás jeho zpo-
malení pro Kordárnu nějak zásadní?
Stále se opakující cykly vysokého 
tempa a následného ochlazení celého 
oboru jsou pro náš byznys naprosto 
běžné. V současném zpomalení ne-
vidím nic, co by mělo Kordárnu nějak 
negativně poznamenat. →

→ Takže, když někdo tvrdí, že pokles 
objemu výroby v souvislosti s nižší 
poptávkou po našich výrobcích je 
začátek hlubších problémů…
Není. Jde o obvyklé výkyvy, kterých 
jsme zažili už hodně. Zvednutí trhu 
zase přijde. Pak očekávám přirozený 
nárůst výroby a vytížení všech kapacit, 
což je pochopitelně i cíl vlastníka. Kor-
dárna je stabilní společnost, chovala 
a chová se ke svým lidem zodpověd-

ně. Děláme ale těžký polyesterový 
byznys, převis na trhu je velký. Musí-
me se tak neustále pružně přizpůsobo-
vat potřebám zákazníků. 

Je tedy Kordárna zdravá?
Naprosto. Vždyť se sem přesouvají 
části výrob z jiných závodů, z Lucem-
burska, z Itálie, z Lovosic. Máme tady 
know-how, strojní kapacity, a přede-
vším zkušené lidi, kteří umí kvalitně 

pracovat. Samozřejmě, stále je, co 
zlepšovat. Čínský Kaiping nás třeba in-
spiroval k novým projektům na úsporu 
nákladů, což považuji za přínosné. Na 
druhou stranu se sluší říct, že druzí se 
zase mohou leccos učit od Kordárny. 
Při srovnání s ostatními je vidět, že 
jsme nezaspali a jsme na tom dobře. 

Kordárna se ve světové 
konkurenci neztratí

Říká pro Káčko její generální ředitel Martin Prachař. 
Druhým dechem ale dodává, že stále existují oblasti, 

kde se může hodně přiučit od ostatních výrobců. 

Byli jsme ve Frankfurtu na Techtextilu 
Čtyři dny, rekordní počet vystavovatelů a desítky tisíc návštěvníků ze stovek zemí. Takový byl květnový veletrh Tech-
textil 2019 v německém Frankfurtu nad Mohanem, na kterém Kordárna nechyběla. Techtextil je největším veletrhem 
v oblasti technického textilu, je to skvělá příležitost vidět trendy v oboru, sejít se s kolegy z jiných firem a chopit se 
obchodních příležitostí. Došlo tak na setkání jak se všemi dodavateli a zákazníky, tak s konkurencí. „Poprvé jsme byli 
součástí impozantního stánku Indoramy, kde se vystřídali všichni velcí hráči a kde panoval opravdu čilý ruch,“ komen-
toval naši účast Martin Prachař. 
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Už počtvrté jsme se vydali na ná-
vštěvu jednoho ze závodů Indora-
my. Po firmách ve Francii, Lucem-
bursku a Itálii jsme hledali inspiraci 
v čínské firmě Performance Fibers.

Do města Kaiping na jihovýchodě Číny 
se v březnu vypravili i výrobní ředitel 
Pavel Dosedla, ředitel zákaznického 
servisu Jiří Finfera a investiční technik 
Milan Maňák. Kaiping se v mnohém 
velmi podobá Kordárně – ve třech 
závodech na ploše 250 tis. m2 vyrábí 
vlákno a z něj kordy a ségly pro velké 
světové hráče Sumimoto, Michelin, 
GoodYear, Bridgestone nebo Pirelli. 

Právě díky podobnosti obou firem bylo 
při návštěvě co porovnávat. Jaký byl 
první dojem? Všudypřítomná čistota 
a pořádek. „Mají precizně zavedené 
systémové standardy, například zápisy 
o použitých materiálech a údržbě 
jsou přímo na strojích, vše doprovází 
fotografie a vizualizace,“ říká Pavel 
Dosedla. S důrazem na standardy se 
dokonce počítalo už při projektování 
závodu Kaiping 3, který vznikl v roce 
2012 na zelené louce. „Dalo by se říci, 
že standardy jsou vtěleny do samot-
ných budov a sahají až do kanceláří,” 
popisuje svá zjištění Miloš Maňák.

Každá směna v Kaipingu začíná tý-
movou schůzkou nad akčním plánem, 
což v Kordárně není zavedeno takto 
důsledně. Velmi přísně se zde dodržují 
i bezpečnostní předpisy. „U nás na 
bezpečnost klademe důraz, ale někteří 
lidé ve výrobě se to snaží stále obchá-
zet,“ dodává Pavel Dosedla.   

Výroba samotná se pak od té kor-
dárenské příliš neliší, na Horňácku 
i v Číně byste našli stejný výrobní 
proces i podobné strojní vybavení. 
Mírně odlišný je systém organizace 
práce, v němž je vynecháno přesouká-
vání zbytků vlákna z hrnců kordového 
skaní, v Kaipingu navíc používají 
pásové snování a tkaní séglů probíhá 
z jednoho válu. 

Výrobního ředitele na tamních skár-

nách upoutal jeden detail: „Namísto 
nůžek používají ke stříhání vlákna 
jakési prstýnky s krátkým nožem, bu-
deme o nich přemýšlet i u nás.“ Kordá-
renské také zaujalo, jak Číňani snižují 
prašnost v halách – zafóliování tkacích 
strojů umožňuje odsávání bavlněného 
prachu přímo z útků. 

Inspirovat by se Kordárna mohla podle 
Milana Maňáka také v kontrole kvality 
– tkací stroje v Kaipingu jsou vybavené 
kamerovým systémem kontroly vstupu-
jící skané nitě a vady se tak odhalí ješ-
tě před tkaním: „Nám se vada někdy 
dostane až do procesu impregnace 
a pak může dojít k přetrhu, tomu by 
kamery uměly zabránit. Po návštěvě 
si teď intenzivně vyměňujeme infor-
mace, dostali jsme i kontakty na jejich 
dodavatele technologií,” pochvaluje 
si Miloš Maňák česko-čínskou spolu-
práci. Výměna zkušeností a kontaktů 
ale byla vzájemná. „V Kordárně se 
osvědčily infra sušárny na impregnač-
ních linkách. Předali jsme kontakt a od 
výrobce už víme, že se s nimi Čína 
spojila,“ dodává Pavel Dosedla.

V Kaipingu se spolu s kolegy zajímal 
také o robotizaci, ve které by Kordárna 
chtěla do budoucna pokročit. Testují 
tam automatizační vozíky, které samy 
odebírají cívky ze zvlákňovacích linek, 
přesouvají je na palety a vozí ke ska-
cím strojům. Zkoušejí také robotické 
automaty, které by materiál z těchto 
vozíků vkládaly do skacích strojů. 
„Pokud se to v Kaipingu osvědčí, chtěli 
bychom to převzít,” plánuje Pavel 
Dosedla. 
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Náhrada bude nakoniec pokrytá 
vašou produkciou, nie LS vláknom 
z francúzskeho Longlaville. Čo 
k tomuto rozhodnutiu prispelo?

Mnoho úsilia nás všetkých. Ukázalo 
sa, že náš produkt je dlhodobo kvalitou 
porovnateľný s vláknom zo Sioenu 
a zabodovali sme i rozumnými výrob-
nými nákladmi. 

Čo teda bude ďalej?

V prvom rade, máme z toho úprimnú 
radosť! Ide o zásadný krok k plnému 
etablovaniu sa do štruktúr Indoramy. 
Na druhej strane z toho aktuálne 
plynie i väčšia zodpovednosť a vyšší 
tlak, nesmieme urobiť žiadnu chybu. 
Kordárna bude po novom odoberať 
tento objem od nás, jedná sa na za-
čiatok minimálne o 1800 ton ročne. Po 
spustení tretieho stroja môžeme začať 
vyrábať okamžite, výrobu tým navýši-
me zhruba o 25 %. Keďže sa pozvoľna 
objavujú požiadavky na vlákno aj od 
iných zákazníkov, výhľad by mohol byť 
ešte vyšší a v budúcnosti by sme radi 
spustili i štvrtú linku.

Čím ešte Kordárna v Senici žije?

Úspornými opatreniami. Tie nám 
výrazne pomohli uspieť v konkurencii 
a myslím, že táto misia zďaleka nekon-
čí. Príkladom jednoznačných úspor je 
napríklad zvýšenie hmotnosti cievky 
u HMLS vlákna, čím usporíme dutinky. 
Navyše je i doprava na 1 kg vlákna 
lacnejšia, pretože sa naraz prepraví 
viac ton materiálu, šetríme aj obalový 
materiál, keďže do palety zabalíme 
viac vlákna. Od apríla sme takisto 
začali s cirkuláciou dutiniek, tri až 
štyrikrát v prípade LS vlákna, použité 
dutinky nám posielajú späť kolegovia 
z Velkej. Máme v pláne do konca roku 
konečne uviesť do prevádzky auto-
matickú obaľovačku a páskovačku. 
Bola takisto schválená investícia do 
tzv. fluff counters, resp.  počítadiel vád 
na vlákne. Počítame s ich osadením 
na stroj B, sú nevyhnutné pre výrobu 
vlákna pre firmu PHP. Tento zákazník 
a hlavne konečné použitie vlákna do 
bezpečnostných pásov vyžaduje tú 
najvyššiu kvalitu a táto vymoženosť by 
nás mala zase o niečo posunúť vpred. 

Od 1. mája došlo ku zmene organi-
začnej štruktúry, odišiel pán Rudolf 
Haas, vy ste nastúpila na jeho 
miesto. Aká je náplň vašej práce?

Názov mojej novej funkcie je riaditeľ 
závodu, pričom môj priamy nadriadený 
je generálny riaditeľ Kordárny Martin 
Prachař. Dalo by sa zjednodušene 
povedať, že popri tej práci, ktorú som 
robila doteraz a ktorú budem robiť aj 
naďalej, preberiem povinnosti pána 
Haasa. 

Ide o veľkú zmenu vo vašom živote?

Nemyslím si,  napriek tomu, že z novej 
funkcie vyplýva väčšia zodpovednosť, 
pretože stojím v takzvanej prvej línii. 
Je treba zabezpečovať kompletný 
chod firmy, od personálneho pokrytia, 
cez náklady, financie, výrobu, vývoj až 
po kvalitu. Silu mi dáva vedomie, že 
mám skvelý tým, o ktorý sa môžem 
oprieť! Zo svojej skúsenosti viem, že 
na svojich kolegov sa môžem spoľah-
núť a aj preto som túto pozíciu zobrala, 
lebo verím, že stoja pri mne. 

Budúcnosť je 
zasa o niečo 

ružovejšia
Od decembra 2018 vedenie 
senického závodu riešilo, akú 

má tamojšia výroba budúcnosť. 
Otázka možného navýšenia 

výroby náhradou LS vlákna, ktoré 
Kordárna doteraz odoberala od 
belgickej firmy Sioen, zamestná-
vala všetkých zainteresovaných. 
O aktuálnom vývoji sme hovorili 
s novou riaditeľkou závodu An-

dreou Zigmundovou.

Inspirovali jsme se v Číně

Na čem by mohla Kordárna zapracovat?
 + důslednější lpění na bezpečnosti práce

 + pečlivější dodržování systémových standardů

 + každodenní týmové schůzky

 + kamerové odhalování vad skané nitě před tkaním

 + robotizace zvlákňovacích linek a manipulace cívek na skacích 
strojích



Operátor skladu Jozef Jediný (44) 
je so Slovkordom spojený už od roku 
1995, kedy tu začal pracovať. Pro-
stredie skladu, ako sám hovorí, mu 
bolo súdené od samých prvopočiatkov 
pracovnej kariéry v senickom areáli.

„Mám asi ešte starú školu, som verný 
pôsobisku a o zmene nepremýšľam, 

konieckoncov, pracoval tu aj môj otec 
a dedo,“ spomína rodinnú históriu 
rodený Seničan, ktorý však už nejaký 
čas býva v neďalekom Hlbokom.

Údržbár a mechanik Marian Otrísal 
(47) sa k nemu pridáva: „Tú vernosť 
práci a miestu môžem potvrdiť, to cíti-
me rovnako. Mňa navyše moja práca 
naozaj baví, je stále iná, farebná. Mám 
tiež naozaj rád kolegov. Preto sme sa 
báli o budúcnosť, keď posledný polrok 
nebolo jasné, či sa budeme podieľať 
na výrobe LS vlákna a navýšime výro-
bu alebo naopak pôjdeme do útlmu,“ 

hovorí a dodáva, že teraz sa naopak 
na to, čo bude, teší.

Obaja potom debatu obracajú smerom, 
ktorý je im vlastný: Šport je totiž ich 
druhá prirodzenosť, presnejšie pove-
dané bicykle a futbal. „Poznáme sa od 
roku 1995 a od tej doby sa tiež datuje 
naša veľká spoločná záľuba a tou je 
cyklistika. Na krosových bicykloch sme 
už precestovali tisíce a tisíce kilo-
metrov, navštevujeme okolité krajiny 

a európske mestá, naším snom je ale 
aj Ázia, napríklad Vietnam,“ spresňujú 
a je vidno, že Slovensko im je v tomto 
smere už malé. Tento rok sa vydajú 
cez Česko do Rakúska, vlani boli až 
v poľskom Gdansku. To prešli 1000 km 
za sedem dní.
A aby nebol ich pohyb jednostranný, 
zabávajú sa aj futbalom. Ako Jozef, tak 
aj Marian sú oporou nášho kordcupo-
vého tímu. Tak veľa gólov a najazde-
ných kilometrov bez nehôd!

Je známe, že vstup Indoramy nebol 
pre Senicu taký, aký ste si predsta-
vovali. Ako sa pozeráte na situáciu 
teraz?

Začiatok naozaj nebol príjemný! Ho-
vorilo sa napríklad, že naša výroba je 
príliš drahá. Našťastie to ale nezostalo 
pri divokých špekuláciách a Indorama 
sa vydala cestou exaktných čísiel, teda 
porovnala skutočné náklady na výrobu 
kila vlákna v jednotlivých závodoch. 
A ani to nebolo jednoduché, pretože 
výroba sa v každom z nich málinko 
odlišovala. Napríklad francúzske Lon-
glaville používa priame zvlákňovanie, 
ktoré spotrebováva menej elektriny, 
a produkt tak zlacňuje. Na druhú stra-
nu, Senica jasne predbehne ostatné 
závody vo výťažnosti, ktorá dosahuje 
úžasných 95%.

Vy ste mali možnosť vidieť Longla-
ville na vlastné oči…

Áno, odcestovali sme do Francúzska 
na stretnutie, na ktorom sme okrem 
iného predstavili Kordáreň. Bolo za-
ujímavé vidieť, na čom pracujú a ako 
odlišne pristupujú k výrobe. Ako veľká 
firma s dlhou históriou majú omnoho 
rozvinutejší výskum a vývoj výrobkov, 
na ten my žiadny samostatný tím 
zatiaľ nemáme. Aj ich orientácia na 
zákazníka je skvelá, v tejto oblasti ešte 
máme čo doháňať, my zatiaľ predávať 
jednoducho veľmi nevieme. Na druhej 

strane som videl vo výrobe cievky, 
ktoré by sme u nás určite vyradili kvôli 
nedostatočnej kvalite. Navyše, naša 
fabrika je podľa mňa o dosť krajšia!

Rysuje sa s Longlaville budúca 
spolupráca?

Áno, budeme spoločne vyvíjať 3G 
a 4G HMLS vlákno pre geotextílie. 
Máme k dispozícii trochu iné stroje, 
ktoré sú flexibilnejšie, takže ich bude-
me vyvíjať u nás. Bude to niečo iné, 
pretože tieto typy vlákna majú ďaleko 
nižšiu ťažnosť, než sme zvyknutí. 
Vývojársky tím sme v Senici ešte nikdy 
nemali, už teraz sa teším!

V minulom Káčku sa naši čitatelia 
mohli dočítať aj o vzorovaní nového 
vlákna pre PHP. Ako to vyzerá?

PHP je európska známka kvality, majú 
skúsenosti a know-how. Som rád, 
že s nimi môžeme spolupracovať, 
vieme vyrobiť o niečo hrubšie vlákno, 
po ktorom je na trhu dopyt, a máme 
voľné kapacity, oni majú zase silnú 
značku a vedia produkt dobre predať. 
Vyvíjame teraz vlákno napríklad pre 
bezpečnostné pásy do áut, pre hadice 
alebo vlákno, ktoré sa naseká na 
maličké kúsky a používa sa v bankov-
kách. Sú to produkty s úplne odlišnými 
parametrami, než na ktoré sme boli 

doteraz zvyknutí. Navyše, keď má na 
sebe produkt pečiatku PHP, najvyššia 
kvalita sa pokladá za samozrejmosť. Aj 
preto teraz inštalujeme počítadlá žmol-
kov, ktoré nás budú upozorňovať na 
defekty. Vyrobili sme pre ich klientov 
v Nemecku a Francúzsku už niekoľko 
kamiónov materiálu, teraz netrpezlivo 
čakáme na ich reakciu.

V máji sa rozhodol odísť Rudolf 
Haas, Senicu teraz vedie Andrea 
Zigmundová. Ako sa na tieto zmeny 
pozeráte?

Vďaka pánovi Haasovi sme tam, 
kde sme. Prajem mu veľa úspechov 
v jeho novej práci aj v osobnom živote. 
Rovnako tak viem, že si prial, aby nás 
viedla ďalej práve Andrea Zigmun-
dová. Tá s našou fabrikou doslova 
dýcha, nedokážem si predstaviť nikoho 
lepšieho.

Lukáš Lacho: 
Karta sa 
obrátila

S vedúcim technológom sme sa 
bavili o vývoji nových, netradič-
ných výrobkov a nezabudli sme 
sa opýtať ani na čerstvé zmeny 

vo vedení spoločnosti.
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Priateľstvo 
v práci aj
na bicykloch
Páni Marian Otrísal a Jozef 
Jediný sú dlhoroční kamaráti. 
Nielenže sa dennodenne stre-
távajú v práci, ale spoločne sa 
vydávajú na kratšie aj dlhé cyk-
lopotulky a so svojimi rodinami 
absolvujú spoločné dovolenky.



Autor:     
Juraj      Oldrich    
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Rodilý Veličan Rostislav Machálek 
(45) při zmínce o sportu viditelně 
ožije. Ačkoliv končí kariéru aktivní-
ho hráče FC Kordárna, sportu se 
věnuje i jako zastupitel ve sportovní 
komisi Velké nad Veličkou, a dokon-
ce o něm ve volném čase sní.

Jak se vám v Kordárně žije?
Stabilně. Dělám tady víc než deset let 
na stejné pozici plánovače výroby. To 
znamená, že z obchodního oddělení 
jdou všechny zakázky přes nás. Hodně 
nám pomohlo zavedení nového systé-
mu, Helios Green. Takže teď se mi tu 
žije i víc pohodově.
Vím o vás, že jste předseda sportov-
ní komise, máte ke sportu blízko?
Ano, celý život sportuju, v osmde-
sátých letech tu fungovala výborně 
atletika, plus byl v dědině fotbal, takže 
jsme dělali zároveň atletiku i fotbal. Po-
kračoval jsem ve fotbale, až doteď, do 
svých 45 let. Tento rok končím kariéru 
(směje se). Už konečně našli mladé…
Co může sportovní komise v obci 
rozvíjet?
Jednou z velkých výzev jsou schvá-
lené dotace na rekonstrukci hřiště, 
stadionu TJ Kordárna Velká nad 
Veličkou, ve výši 20 milionů korun, na 
hřiště a travnatou plochu včetně oválu, 
doskočiště do výšky, do dálky, výseče 
na kouli, a ještě tam má být tenisový 
kurt.
A co si od takového lepšího zázemí 
slibujete?

Že bude mít velická atletika zase 
věhlas, a že když bude krásné travnaté 
hřiště, přitáhne to děti k fotbalu a vů-
bec ke sportu.
Takže to je váš cíl i sen?
Cíl. Snem je cyklostezka. Jezdím 
hodně na in-linech, nejbližší cyklo-
stezka je ve Veselí, potom Hradišťsko, 
Kyjovsko, budují se všude. Můj sen je 
tedy takový, že během těch čtyř let, 
kdy budu zastupitelem obce, se usku-
teční podobný projekt. A máme ještě 
jednu výzvu, 3. srpna se tu bude konat 
Horňácká pětadvacítka, tradiční běh 
regionu, TJ Kordárna bude tuto akci po 
dlouhé době pořádat.
Tak ať se vám to podaří. Budete se 
účastnit i jako běžec?
Ne, ne, tak multifunkční nejsem a bě-
žec jsem docela slabý. (smích)
Zbývá vám čas ještě na nějaký jiný 
koníček, než je fotbal, in-liny, lyžo-
vání, volejbal, nohejbal a tak dál?
Snažím se věnovat rodině, to zname-
ná, že sporty dělám s rodinou. Baví 

mě práce kolem baráku, posekat trávu, 
něco vybudovat, tomu jsem nakloněný. 
Motyka mně k ruce ale nepřirostla.

Skalický TAJNIČKA ručne robený, na pahrebe pečený sa 
teší úspechu aj na veľvyslanectvách a ministerstvách. Ces-
toval nielen po Európe, ale aj do Kanady a Ameriky. 

Vylúštite krížovku, napíšte tajničku na lístok s vaším menom 
a vhoďte ho do 31. 7. 2019 do boxu na okne kancelárie maj-
strov, kam vhadzujete pripomienky a námety. Traja vyžrebo-
vaní získajú finančnú výhru.

1. cena
30 €

2. cena
20 €

3. cena
10 €

krížovka

10

Jak to vidím já? 
„Motyka mně 
k ruce nepřirostla, 
zato kopačky 
k nohám ano“Výhercovia krížovky z predošlého Káčka:

1. Martin Nemec, 2. Marek Kopecký, 3. Peter Kadlečík
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Učíme se 
optimalizovat 
výrobu
V březnu začal v Kordárně pod 
taktovkou zkušeného lektora Du-
šana Dostála vzdělávací program 
Optimalizace výrobních procesů. 
Zúčastní se ho celkem 42 zaměst-
nanců z výrobního a provozního 
úseku, kteří se ve své každodenní 
praxi setkávají s problematikou 
štíhlé výroby. 

Na tuto akci 
jsme získa-
li dotační 
příspěvek 
z Evropského 
sociálního fon-
du v rámci pro-
gramu POVEZ 
II a bude trvat 

až do 8. 11. 2019. Tři skupiny zaměst-
nanců se během šesti výukových dnů 
formou workshopu seznámí s pod-
statou a přínosy optimalizace výroby. 
Při tréninku je přitom kladen důraz na 
praxi, případové studie a na propo-
jenost s fungováním procesů v naší 
firmě. Díky simulačním hrám na různá 
témata účastníci aktivně prožívají 
danou problematiku a následně mohou 
tyto postupy aplikovat ve své práci. 

„Příspěvek z fondu Evropské unie činí 
85 % z celkové částky 396 000 korun. 
Zaměstnavatel ho obdrží pouze v pří-
padě splnění podmínek 80% účasti na 
výuce a úspěšného ověření znalostí,“ 
uvedla vedoucí zaměstnávání a vzdě-
lávání v Kordárně Kateřina Vrablcová 
a dodala: „Očekáváme, že frekventanti 
získají znalosti, jak používat konkrétní 
metody, a na závěr obdrží osvědčení 
o absolvování celého bloku kurzů.“ 

Ten se skládá z následujících oblastí: 
Zlepšování výrobních procesů; Tok 
hodnot; Plýtvání; Metoda 5S; Vizuální 
řízení a standardizace; Totálně pro-
duktivní údržba; Zvyšování efektivity 
strojního zařízení.
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Od listopadu jste novým starostou 
Velké. Změnil jste nějak pořádky po 
svém nástupu?

Přiblížili jsme fungování úřadu, třeba 
úřední dobu, lidem a i v pondělí je 
úřední den do sedmnácti hodin, to 
tady dřív nebylo. Vedení obce by 
dle mého soudu mělo být organi-
zováno v kolektivním duchu, a tak 
byly vytvořeny hned zpočátku tohoto 
volebního období, nad rámec zákonem 
stanovených finančního a kontrolního 
výboru, jednotlivé komise jako porad-
ní a doporučující orgány rady obce. 
Jedná se například o komise kulturní, 
životního prostředí, sportovní a staveb-
ní. Během krátké doby bylo pod patro-
nací těchto komisí uspořádáno několik 
akcí, jako například zájezd do Veľkého 
Mederu, který se setkal s kladnou 
odezvou od zúčastněných, nebo se 
jednalo o horňácký kvíz, zaměřený na 
seniory, ale nejen na ně. Významnou 
a úspěšnou byla akce Ukliďme Velkou, 
které se zúčastnila řada našich spoluo-
bčanů, kterým není lhostejné, v jakém 
stavu jsou veřejné prostory v rámci 
obce. V plánu je rovněž i zájezd do 
letního kina v Kyjově na muzikál Noc 
na Karlštejně, nebo třeba každoroční 
běžecký závod Horňácká 25.

Co vás nejvíc pálí a co zároveň vidí-
te jako největší úkol?

Jedním z největších úkolů je pokračo-
vání v budování vodovodu v obci, pro-
tože situace s vodou, nejenom tady ve 
Velké, je čím dál tím obtížnější. Zhruba 
dvě stě čísel popisných je v současné 
době napojených na obecní vodovod, 
ostatní čerpají ze svých lokálních zdro-
jů. Jedna část trasování bude směřo-
vat k sousední obci Javorník, druhá 
bude zahrnovat lokality jako je třeba 
sídliště, mateřská škola, ale také zde 
postavené rodinné domy. V některých 
případech se jedná o nemovitosti, kte-
ré jsou dosud zásobené vodou i díky 
Kordárně. Bude věcí dalších jednání, 
která budu mít s panem ředitelem 
Martinem Prachařem, zda a za jakých 
podmínek by se případně mohl do 
této soustavy zapojit i závod. Velkou 
výzvou pro nové vedení je i možnost 
nabídnout našim spoluobčanům místa 
pro výstavbu rodinných domů, dosa-
vadní možnosti jsou tristní. 

Největší investiční akcí obce by 
letos měla být dvacetimilionová do-
tace na opravu stadionu, je to tak?

Ano, jedná se o veřejnou zakázku, 
kde je administrátorem Regionální 

poradenská agentura. Zde však musím 
připomenout, že se jedná o dotační 
titul, kdy je oprávněným žadatelem 
TJ Kordárna, protože se nejednalo 
o pobídky směřující k samosprávě, 
tedy obcím a městům. Zásadní pro 
úspěch této investiční akce pak bude 
povinnost proinvestovat většinu při-
dělených finančních prostředků ještě 
v letošním roce.

Jaký je vztah obce ke Kordárně 
a naopak?

Vedení obce vnímá Kordárnu jako 
nejvýznamnějšího zaměstnavatele 
v našem regionu a ke Kordárně má 
navíc dnes i blíže, protože členem za-
stupitelstva je i generální ředitel, který 
je zároveň i předsedou finančního 
výboru zastupitelstva.

Představoval byste si nějakou užší 
spolupráci?

Já bych to uvítal, například v rámci kul-
turních a sportovních aktivit pro obča-
ny, protože část občanů jsou nejenom 
zaměstnanci Kordárny, ale zároveň žijí 
i ve Velké. Myslím, že nám nic nebrání 
v tom, aby Kordárna a obec šly v tomto 
společně ruku v ruce, ku prospěchu 
občanů. Od toho tady nakonec jsme.

Dnes se do dění 
v obci může 
zapojit každý

Přinášíme vám rozhovor se starostou 
Velké nad Veličkou, Ing. Petrem 
Šmidrkalem

V březnu nám věkový průměr v Kordárně srazili studenti z Chemické fakulty 
VUT v Brně. Na naši výrobu ve Velké a v Senici se přišli podívat v rámci svého 
předmětu Moderní vláknové materiály a sorbenty. No a roli učitelů si vyzkoušeli 
Lenka Slováková a Ján Varga ze zákaznického servisu, děkujeme! Začínající 
chemici zůstali věrní svému oboru, zdaleka nejvíc je totiž zajímala výroba vlák-
na, míchárna impregnačních roztoků a linky DTÚ.
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Věděli jste...?

...že Kordplast z Velké nad Veličkou 
vyrábí gumové pláště pro historické 
bicykly? Josef Zimovčák na nich 
dokonce jel tři z největších cyklistic-
kých závodů planety - Giro d‘Italia, 
La Vuelta Espana a Tour de France!

... že ve Velké máme nataženo přes 
pět kilometrů optických kabelů? 
Celá tato změť drátů pak obsahuje 
neuvěřitelných padesát kilomet-
rů optických vláken, díky kterým 
v Kordárně funguje internet.

...že v minulém roce jsme vyprodu-
kovali a použili přes sedm milionů 
litrů roztoku k impregnování kordů 
a séglů v úseku dodatečné tepelné 
úpravy? Osmdesát procent jejich 
složení je přitom obyčejná voda.

14 15

Na nejlepší týmy 
čeká i exkurze do 
pivovaru

Slavili jsme 90 let v italském Pizzighettone

Nošovickou automobilku Hyundai a Pivovar Radegast 
navštíví v půlce července kordárenský zájezd. Nejlepší týmy 
ze střediska Ségly si tyto exkurze vybraly jako svoji odměnu 
za skvěle odvedenou práci v uplynulém období. Lidé z Kordů 
v době uzávěrky Káčka ještě nebyli rozhodnutí, kam vyrazí. 
Kritéria hodnocení byla následující: plnění zakázek, produkti-
vita, odpady a využití strojů.

SÉGLY SM Tým Mistr Mluvčí

Skárna 
151123

A 15151 Jiří Kolacia
Martina 

Mikésková

Snování
151245

A 15121 Jiří Kolacia
Milan 

Schmidtner

Tkalcovna
151367

A 15131 Jiří Kolacia
Lenka 

Bebčáková

DTÚ
151400

A 15144 Jiří Kolacia
Radek 
Slovák

KORDY SM Tým Mistr Mluvčí

Skárna B 111 133
Lenka 

Strakáčová
Jiřina 

Bajajová

Skárna D 111 139
Róbert 
Slezák

Jana 
Karásková 

Skárna D 111 137
Róbert 
Slezák

Antonín 
Vážný 

Tkalcovna C 111 362
Ĺuboš 
Pecen

Marek 
Hnátek 

Tkalcovna C 111 365
Ĺuboš 
Pecen

Petr 
Kadubec

DTÚ A 111 400
Jiří 

Hudeček
Stanislav 

Ňorek

Zástupci Kordárny se zúčastnili 
společného setkání týmu Extra Miles při 
příležitosti oslav 90. výročí založení firmy 
Glanzstoff Sicrem v Pizzighetone v Itálii. 
Glanzsstoff Sicrem vyrábí podobně jako 
Kordárna impregnované kordové tkaniny, 
a navíc také impregnované singl kordy. 
Extra Miles spojuje týmy z podniků sk-

upiny Glanzstoff, do které nově patří také 
Kordárna. Extra Miles týmy se zaměřují 
na výkonnost, zlepšování, společné 
sdílení znalostí a reagování na nové 
požadavky trhu. Účastníci v jednotlivých 
pracovních skupinách určili projek-
tové aktivity, na kterých se budou dále 
společně podílet.



Spolek pro Horňácko Futra pořádá od 10. do 14. července 
TAJENKA pro děti ve věku od 6 do 15 let. O pětidenní tvoře-
ní ve Velké nad Veličkou a jejím blízkém okolí je i letos mezi 
rodiči velký zájem. Keramické, malířské, textilní, taneční, 
prostorové, cirkusové a landartové dílny povedou zkušení 
umělci z ČR a SR s pedagogickou praxí. Děti z Horňácka se 
mají na co těšit!

Vyluštěte tajenku, napište ji na lístek s vaším jménem 
a vhoďte nejpozději do 31. 7. 2019 do slosovací nádoby, 
která je umístěna v prostoru osobní vrátnice. Tři vylosovaní 
obdrží peněžní poukázky v hodnotě uvedené níže.

1. cena
1 000 Kč

2. cena
500 Kč

3. cena
300 Kč

křížovka
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POMŮCKA:
DECIL, EN-
DEMIT, MO-
NEL, NATT,
SURMY

RYCHLO-
PALNÁ RUČ-
NÍ ZBRAŇ

2. DÍL
TAJENKY

RANNÍ
VYDÁNÍ
NOVIN

ČESKÝ
MALÍŘ
(Mikoláš)

ŠIROKÝ
PRUH

TKANINY

INICIÁLY
HERCE

TROJANA

DROBNÉ
VĚCIČKY

RYCHLÉ
ÚTĚKY

VYSOKÉ
TENISOVÉ
ÚDERY

BĚLOVESKÁ
KYSELKA

INICIÁLY
HEREČKY
BRODSKÉ

ÚZKÝ
DLOUHÝ
KOBEREC

POCHÁ-
ZEJÍCÍ

Z EVROP-
SKÝCH

VELEHOR

VYVOLÁVAT
POCIT
HRŮZY

OBĚŤ
BOHŮM

SMĚNEČNÍ
DLUŽNÍCI

VÝROBCE
JOGURTŮ

LÉČIVÁ
BYLINA

SLITINA
NIKLU
A MĚDI

FINSKÉ
MĚSTO

VAK
S ŘEMENY

PRAŽSKÝ
POTOK

HEWLETT
PACKARD
(zkratka)

JEDLÝ
DRUH

CHOROŠE

ČERPÁVAT

LÍČIDLA
BARVY
PLETI

10KVANTIL

FRANCOUZ.
PŘEZDÍVKA
NĚMCŮM

VELE-
HORSKÝ
ŠTÍT

KOŇSKÉ
LEJNO
STARÉ

DECHOVÉ
NÁSTROJE

MALÝ
LALOK

PRUDCE
VANOUT

ZKRATKA
AKADEMIE

VĚD

VÁNOČNÍ
PÍSEŇ

VOZÍČEK

KOSTKOVA-
NÁ LÁTKA

1. DÍL
TAJENKY

LÉKÁ-
RENSKÉ
LAHVIČKY
K ÚSCHOVĚ

LÉKŮ

NÁSEP

DĚTSKÉ
CITOSLOVCE

NÁDOBY NA
ZALÉVÁNÍ

STŘEDO-
AMERICKÝ
INDIÁN

ZVĚD

NĚMECKY

ŠVÉDSKY

PŘÍTOK
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