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Do každé domácnosti zdarma Ročník XXV. 2015

Zaměstnanci firmy Frenos (pan Jiří Janda nahoře uprostřed)

Zpod skrbeňských rukou do celé Evropy
Jiří Janda – Skrbeňák, který se svou pílí, vytrvalostí a věrností jedné
firmě vypracoval za dvacet let na jejího jednatele. Nebyla to ale vždy cesta
jednoduchá, byla lemována spoustou překážek, které musel překonat.
Vysvětlete mi jako laikovi, co
vlastně firma Frenos dělá?
Spolupracujeme s firmami, které
mají svůj výrobní program, ale nemají výrobní kapacity. To znamená,
že mají haly, kde montují sestavy
a koncový produkt, ale nemají stroje
na výrobu daných součástek. Takové
firmy oslovují dodavatelské firmy
jako je ta naše s tím co a za kolik
umí vyrobit. My se specializujeme
na výrobu přesných součástí, vyráběných na CNC a konvenčních strojích,

dále pak na zámečnickou výrobu dílů
a sestav.
Jak to funguje v praxi?
Dané firmy nás osloví s tím, že
potřebují vyrobit strojní díly na nový
stroj, který se skládá z různých součástek. Ty je potřeba technologicky
zpracovat a nacenit, není to jednoduché, protože konkurence je veliká.
Domluvou cen to všechno nekončí,
ale začíná. Musí se objednat materiál,
zpracovat technologií obrábění až po
zajištění povrchových úprav. Důležité

je dodržet kvalitu a termín, který byl
dohodnut.
Objednávají si u vás i jednotlivci,
nebo výhradně firmy?
Pro jednotlivce vůbec, my se
pohybujeme na trhu firem, takže
k obchodu dochází jen mezi podniky.
Co se zeměpisu týče, v tuzemsku obchodujeme jen velmi málo, dá se říci, že
i když komunikujeme s českou firmou,
naše výrobky stejně končí v zahraničí
u koncového zákazníka. Třeba jsme
dodávali pro jednu firmu v Brně, nakonec jsme však zjistili, že stejně naše
bedny putovaly dále, až do Drážďan.
Co se samotného zahraničí týče, nejvíce obchodujeme s Francií, Německem,
Lucemburskem, Rakouskem a nově
třeba i se Švýcarskem.
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To je úctyhodné, jak vlastně Frenos
začínal?
Frenos, tedy renovace obráběcích strojů, funguje od roku 1992,
a jako takový se skládal ze třech
majitelů, postupem času začali zaměstnávat lidi …
… a vy jste ve firmě v té době dělal
co přesně?
Já jsem nastoupil do Frenosu jako
soustružník, a to ještě náhodou! V roce
1994 jsem byl bez práce, tak jsem se
šel zeptat do firmy Jaroslava Vraštila
z Horky, jestli by nevěděl o nějaké práci. Ten v té době zrovna nepotřeboval,
ale poslal mě do Frenosu, že až bude
čas, stáhne si mě k sobě. No, a když
na to za dva měsíce přišlo, z Frenosu
už mě nepustili.
Co bylo pak?
Do Frenosu se koupil první CNC
stroj, tedy numericky řízený stroj,
a já se na něm začal učit. Když potom
těch CNC strojů už bylo ve firmě více
a šéfové už to byli stěží schopni uřídit,
udělali ze mě mistra. Postupem času,
jak firma rostla, jsme se přestěhovali
na novou adresu, tedy k nádraží vedle
budovy RCO. No, a je tomu čtyři
a půl roku, co za mnou vedení firmy
přišlo, jestli bych Frenos nechtěl ještě
s jedním kolegou převzít.
To muselo být velké rozhodnutí…
No to bylo, to byl přímo šok!
Navíc, končila krize, sice už se celý
byznys nadechoval, ale přece jen,
nikdo nevěděl, co se bude dít. A kupte si v té době firmu s téměř dvaceti
zaměstnanci. Myslel jsem si ale, že
za tu dobu, co jsem ve Frenosu, už
jsem toho leccos pochytil a měl jsem
dostatek znalostí o firmě, takže jsem
ji nakonec s kolegou koupil. No, a na
začátku to bylo složité, zjistil jsem, že
na vedení firmy moje znalosti ani zdaleka nestačí. Mnoho hodin jsem strávil
a trávím řešením různých situací, které
jsem si na začátku ani nepřipustil
a nevěděl jsem, co všechno budu muset řešit. Nejdůležitější je obklopit se
lidmi, na které je spolehnutí a potom
můžeš fungovat.
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Co považujete za největší úspěch
za tu dobu téměř pěti let, co firmu
vlastníte?
Řekl bych, že je to asi navázání
nového obchodního kontraktu ve Švýcarsku. Šlo opravdu o velikou změnu
v chování se k našim zákazníkům. Ve
Švýcarsku totiž všechno funguje úplně
jinak, než jsme tady zvyklí. Co by nám
odpustil jiný zákazník, třeba ve Francii
anebo i v Německu tak ve Švýcarsku
ne. Ale v podstatě nám to pomohlo
v tom, že jsme najeli na jejich pravidla, srovnali jsme si naše nedostatky
a obchodujeme dál. V hodnocení švýcarského zákazníka jsme se posunuli
na hodně vysoké místo a to nám zajišťuje další práci do budoucna. Další plus
ve firmě vidím v tom, že se nám podařilo rozšířit počet pracovních míst na
třicet lidí, mezi nimi i čtyři Skrbeňáky
a ani na jednoho si nemůžu stěžovat,
jsou to pracanti na svém místě. Takže
se dá říct, že o dobré a pracovité lidi
ve Skrbeni není nouze.
Rozhovor připravil
Ing. Jakub Wittka

Z OBECNÍHO
ÚŘADU

SBĚROVÁ SOBOTA
V sobotu 9. května bude ve Skrbeni sběr nebezpečných a objemných
odpadů.
Kontejnery budou přistaveny
u obecního úřadu od 10:00 do 10:45,
u železniční zastávky od 11:00 do
12:00.
Nevozte odpad mimo tuto dobu!!!
Nebezpečné odpady:
• Desinfekční prostředky, kosmetické přípravky, obaly od sprejů
• Absorpční činidla, filtry nasycené olejem, mastné hadry (od oleje)
• Oleje, mazací tuky
• Staré nátěrové hmoty, ředidla,
mořidla, rozpouštědla, klížidla a lepidla

• Kyseliny a hydroxidy
• Detergenty, odmašťovací přípravky
• Staré léky
• Postřiky (pesticidy, fungicidy,
herbicidy, insekticidy na hubení škůdců)
Ostatní odpady:
• Pneumatiky (jen na osobní
vozy do velikosti 18”)
• Objemný odpad (např. matrace, koberce, linolea, křesla, gauče,
kočárky, nábytek, kufry, sedačky
z automobilů, apod.)
ZPĚTNÝ ODBĚR – zdarma
• Olověné akumulátory
• Baterie, monočlánky
• Zářivky, výbojky
• Zařízení s obsahem chlorofluorouhlovodíků (ledničky)
• Elektrotechnický odpad (např.
TV, monitory, PC, pračky, rádia, vysavače, fény apod.)
• Jedlé oleje (přinést v PET
lahvi)
Stavební odpad jako (cihly, omítky, beton) může být odebrán jen
v omezeném množství do 100 kg.
POZOR: odpad obsahující
azbest (ETERNIT) nebude odebírán!

VELIKONOČNÍ
KLAPÁNÍ
Chtěl bych poděkovat všem,
kteří i přes aprílové počasí přišli
a zúčastnili se letošního velikonočního klapání. Pokud by se
k nám chtěl kdokoliv příště přidat, budeme rádi, jediné co je
potřeba - mít vlastní hrkač (klapač). Také bych chtěl poděkovat
všem, kdo nám přispěli koledou.
Děkuji za všechny klapače.
Jakub Pudil
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SPOLEČNÉ SÁZENÍ
Od soboty 25. dubna roste vedle polní cesty u železniční trati směrem k Příkazům několik desítek stromů. Při
jejich sázení se sešla spousta dětí, rodičů i prarodičů. Pan
Pavel Hajduček všem, hlavně dětem, ukázal, jak se stromky
připravují pro výsadbu, a potom přišly na řadu ruce, lopaty
a hrábě. Nezbývá, než si přát, aby stromy rostly k radosti
těch, kteří je vysadili i všech ostatních.

MYSLIVECKÝ ROK
Myslivecká kynologie
Jen o málo mladší než samotný lov je domestikace
psa. Lidé brzy poznali dobré vlastnosti psů a poté, kdy
je ochočili, začali je šlechtit, až vznikla pestrá plemena
psů, jak je známe z dnešní doby. Jedním z prvních důvodů
pro šlechtění psů bylo jejich využití pro lov, k němuž psy
předurčují jejich přirozené vlastnosti. Výsledkem šlechtění
vznikla plemena psů majících vlastnosti zvlášť vhodné pro
použití v myslivosti, a to pro různé účely. V myslivosti se
využívají ohaři (kontinentální nebo angličtí), slídiči, barváři, honiči a norníci. Do každé této skupiny patří několik
plemen, z nichž si myslivec může vybrat psa, který mu
svými vlastnostmi plně vyhovuje, a to nejen po stránce
pracovní, ale i vzhledové.
Aby byl pes tzv. lovecky upotřebitelný, musí mít složeny příslušné zkoušky. Zkoušky jsou stanoveny pro jednotlivé skupiny psů, např. aby byl lovecky upotřebitelný ohař,
musí mít složeny nejméně podzimní polní zkoušky. Kromě
těchto zkoušek existují i zkoušky vyššího stupně, které
prověřují všestrannost psa. Požadavky na psa u zkoušek
a jejich hodnocení jsou stanoveny zkušebními řády. Prestižními kynologickými akcemi, kterých se každoročně účastní
nejvýkonnější psi (10 z ČR a 10 z ciziny), jsou pro ohaře
Memoriál Karla Podhájského a Memoriál Richarda Knolla.
Myslivecká kynologie je jednou z nejnáročnějších oblastí myslivosti. Pro cvičitele psa je důležité, aby se uměl
vcítit do povahy psa a využít jeho vrozených vlastností
při výcviku, tyto vhodnými podněty upevňovat a naopak

nežádoucí chování psa aby dokázal vhodnými postupy
eliminovat. Složení příslušných zkoušek tak, aby byl pes lovecky upotřebitelný, je cílem každého kynologa. Některým
myslivcům myslivecká kynologie natolik učarovala, že se
věnují chovu některého z plemen loveckých psů, nebo psy
připravují i pro další kolegy na příslušné zkoušky. Někteří
se věnují kynologii natolik intenzivně, že se se svými psy
účastní různých memoriálů, na nichž jsou jejich psi za svoje
výkony oceňováni.
Sokolnictví
Sokolnictvím se rozumí zejména držení a chov sokolnicky cvičených dravců a lov zvěře za jejich pomocí.
Sokolnictví je zvláštním způsobem lovu zvěře pomocí
cvičených dravců, především sokolů, jestřábů či orlů.
Zahrnuje ale i další aspekty běžně prováděné sokolníky,
zejména odchovy mláďat dravců, ochranu dravců v přírodě,
osvětu. Historicky se jedná o tradiční, specifickou oblast
lovectví, která používá své vlastní metody, má svá vlastní
zvířata, úlovky a filozofii.
Tento způsob lovu vznikl původně k získávání potravy
a postupně se jeho význam měnil. Ve středověku sloužil
spíše pro zábavu šlechty, zatímco v současnosti se sokolnictví v naší zemi považuje za součást myslivosti, a to
zejména za součást myslivecké tradice, pokud se jedná
o historický způsob lovu. Sokolnictví současnosti již není
jen o lovu. Jeho nedílnou součástí se stala osvěta, seznamování široké veřejnosti s dravci, jejich biologií a postavením
v přírodě, ochrana dravců a jejich profesionální využití
zejména při ochraně letišť nebo vinic. Na letištích pracují
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profesionální sokolníci a se svými dravci předcházejí často nevyčíslitelným škodám zabráněním pádu letadel po střetu
s ptáky. Také osvětu dnes často provádí profesionální sokolníci. Prostřednictvím ukázek cvičených dravců odvádějí
v této oblasti velké množství práce.
V příštím díle mého miniseriálu o myslivosti bych vás chtěl, milí čtenáři, seznámit s loveckým střelectvím, mysliveckým troubením a loveckou hudbou.
Ing. Vladimír Vrbka
myslivecký hospodář

VZPOMÍNKY VARUJÍ - květen 1945

Jos Fialy 11

U kovárny 1
VÁLKA JIM VZALA ŽIVOT
Při osvobozovacích bojích zahynuli:
Jan Bludský
František Vodička
Metoděj Svačinka
František Procházka
Justina Procházková
Marie Procházková
Jar. Fiala
Na západní frontě padl:
František Bieberle

Podvrbí 15

U školy 9
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Umučeni v koncentračních táborech:
Josef Vymětal
Breslau
Josef Fiala		
Osvětim
Josef Doležel
Brno
Alois Dvořák
Buchenwald
Josef Doležel
Osvětim
Florián Bednář
Baden
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