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Rostra v roce 1987

Vážení kolegové,
když jsme se rozhodli o nastartování prvního vydání interních novin naší společnosti, přemýšleli jsme, co vše by mělo být jejich obsahem. Jak vůbec celé noviny uchopit, o čem Vás
informovat? Vždyť všichni přeci o všem ví.
V poslední době zde probíhá mnoho změn; optimalizace pracovišť, nová strojní zařízení, výstavba skladových hal. V plánu je mnoho dalších investic ve formě oprav, úprav,
modernizací, které zaměstnancům přinesou lepší podmínky a větší stabilitu. Vzhledem
k rychlosti prováděných akcí, změn za „pochodu“, není reálné, abyste o všem věděli.
Nápad vydávat interní noviny není žádná novinka. Uvědomili jsme si, že to je jeden
z vhodných způsobů předávání informací. Víme, že firemní informace jsou obecně pro
zaměstnance důležité. Nahlédněte proto prostřednictvím jejich stránek do dění ve firmě.
Pokud se dozvíte něco nového nebo zajímavého, splní tyto noviny svůj účel.
Ing. Petr Mikulčík
Ředitel společnosti
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Rozhovor

Ve zkratce
V září proběhl motivační výzkum zaměstnanců

VÁNOČNÍ VEČÍREK

Stejně jako v loňském roce, proběhl u nás i letos v září průzkum motivovanosti zaměstnanců. Ve spolupráci s externím mezinárodní společností Aon Hewitt proběhlo
dotazování, které jsme oproti loňskému roku rozšířili také o papírovou verzi. Každý
ze zaměstnanců si tak mohl zvolit, zda vyplní papírovou verzi nebo využije možnosti
zpracování dotazníku přímo na internetu. Aby naše výsledky byla zařazeny do celorepublikového vyhodnocení a byly i pro naši firmu použitelné, je nutná účast minimálně 80% zaměstnanců. V minulém roce byla velmi nízká účast a tak výsledek nebyl
bohužel objektivní. Věříme, že letos jste se zapojili ve větší míře a pomůžete nám
lépe poznat Vaše potřeby a problémy. V listopadu by měly být známy výsledky, které
vyhodnotíme.

Vzhledem k tomu, že se nezadržitelně
blíží konec roku, je nám milou povinností pozvat Vás na tradiční firemní akci,
která se bude opět konat v rekreačním
areálu REVIKA ve Vizovicích. Akce je
naplánována na pátek 18. 12. 2015. Program je zatím překvapením pro všechny
(včetně organizátora ). Odvoz bude tradičně zajištěn. Těšíme se, že si všichni po
náročném roku užijeme trochu zábavy.

Re-certifiakční audit

ROSTRA na Facebooku

V měsíci říjnu proběhl re-certifikační audit naší společnosti firmou BUREAU VERITAS
CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Audit proběhl úspěšně a firma certifikát obhájila. Auditoři velmi ocenili dynamičnost ve zlepšování podmínek práce, nové investice. U oslovených zaměstnanců ocenili pozitivní přístup k firmě. Obdrželi jsme 4 malé neshody,
které je třeba do 60 dní napravit. Děkujeme všem za pečlivou přípravu a úklid. Určitě
máme stále co zlepšovat a proto neusněme na vavřínech.

Abychom se představili nejen našim zákazníkům, ale také lidem z Vizovic a okolí, a také se více přiblížili našim zaměstnancům, založili jsme společnosti profil
na Facebooku. Chápejte ho, prosím, jako
nástroj pro komunikaci, pro zveřejňování novinek a zpráv o tom, co se v ROSTŘE
děje. Budeme rádi, pokud se i pro vás
stane pramenem čerstvých informací.

Modernizace 3D kontroly
V současné době probíhá modernizace pracoviště pro 3D a 2D kontrolu. Došlo ke
zbourání zdí a její nahrazení moderní prosklenou příčkou s automatickým otevíráním
dveří. Úpravami jsme docílili rozšíření prostoru pro umístění nového portálového třísouřadnicového měřícího stroje DEA GLOBAL Silver Classic a pracovního prostoru.
V současné době již optimalizujeme rozložení vybavení kontroly tak, aby bylo jeho
využívání pohodlné, přehledné a bezpečné. Dokončení modernizace kontroly je naplánováno nejpozději do konce listopadu.

Poznáváme ROSTRU
ROSTRA se za dobu své existence 15-let
rozrostla, z 80 původních zaměstnanců
máme v současné době okolo 140 včetně brigádníků a agenturních zaměstnanců. A protože z původních zaměstnanců,
kteří znají ROSTRU od prvopočátku její
existence, je dvacet jedna, tak si myslím,
že nebude od věci, požádat jednotlivé
vedoucí úseků a oddělení o spolupráci.
Postupně, v jednotlivých číslech tohoto
časopisu, Vám představí svá oddělení
a přiblíží tak svoji práci ostatním.
Společnost ROSTRA s.r.o. vznikla 1. 11.
2000 odkoupením odštěpného závodu
TMP Praha a.s., výrobní závod 05 Vizovice. Areál se skládal ze čtyř patrové
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výrobní budovy (nástrojárna), administrativní budovy a malé lisovny na výrobu
konektorů pro telekomunikace.
V roce 2002 bylo upraveno přízemí administrativní budovy pro novou výrobu – soustružení dílů pro automobilový
průmysl. Abychom mohli výrobu zahájit
a dodávat do automotive, museli jsme
během krátké doby připravit výrobní
prostory, výrobní linku, výrobní procesy
a novou výrobu tak připravit na certifikace dle ISO TS 16949. To se zdárně podařilo a výroba se rozběhla.
Dalším krokem k rozšíření výroby byla
v roce 2004 výstavba montážní haly.

Tímto rozšířením nástrojárny jsme si otevřeli cestu pro výrobu větších nástrojů.
V roce 2005 jsme postavili první hala
lisovny - jižní loď. Do této haly jsme
umístili velké lisy, abychom mohli začít
zkoušet velké nástroje. Do té doby jsme
nákladně zkoušeli velké nástroje v externích lisovnách. Na lisech jsme postupně
prováděli GO a uváděli je do provozu.
Vzhledem k dobré spolupráci a spokojenosti nás naši zákazníci začali poptávat
o sériové lisování. Proto jsme v roce 2013
dokončili druhou halu lisovny – severní
loď a následně umístili další lisy.

Lenka Kneslová: ROSTRA
už dávno není nováčkem
na trhu
Lenka Kneslová nastoupila do Rostry
v roce lednu 2001 jako hlavní účetní/
ekonom. Dá se tedy říct, že společně
s firmou prožívala její začátky. Jak vnímá
Rostru dnes?
Čemu se dnes ve firmě věnujete?
V současné době mám na starosti úsek
ekonomický, personální, hospodářské
správy a oddělení IT.
Jak vnímáte vývoj firmy v posledních
letech?
Vývoj firmy je v posledních letech velmi
výrazný. V době, kdy jsem nastupovala, zabývala se firma výrobou menších nástrojů
a jednoúčelových přípravků. Postupně během let obrátila svoji výrobní činnost převážně na automobilový průmysl. Její hlavní „devizou“ se stala výroba postupových
a střižných nástrojů. Postupně diverzifikovala svoji výrobu a rozšířila ji v roce 2002
o výrobu soustružených dílů. V roce 2004 se
vedení rozhodlo o vybudování dalšího stabilního pilíře pro firmu - vybudováním první
části lisovny a zakoupením větších lisů zahájila sériové lisování. Nutno poznamenat, že
díky tomuto kroku nebyl propad trhu v době
krize (2009 – 2011) pro firmu tak dramatický.

Z historie firmy
Začátky sériového lisování ale nebyly
jednoduché, a vlastně dodnes se v této
oblasti výroby potýkáme s nedostatkem
kvalifikovaného personálu. Zlínský kraj je
známý strojírenskou výrobou, lisování zde
ale nemá tradici. Nezbývá nám nic jiného
než si odborníky vychovat.
Co Vás v poslední době potěšilo?
Letos v srpnu při přívalovém dešti byla
vyplavena nástrojárna. Byla zrovna sobota večer, a když jsem dorazila do firmy,
uviděla jsem zde různorodou skupinu lidí,
od manažerů, přes techniky po dělníky
a dokonce i rodinné příslušníky. Je vidět, že
zaměstnancům není firma lhostejná a pokud je třeba, pomůžou i ve svém osobním
volnu. Za to jim patří velké poděkování.
Co byste firmě popřála do dalších let?
To, že firma na trhu bez problémů funguje již 15-náct let, o něčem vypovídá. Přeji
ji samozřejmě spokojené zákazníky se
spoustou nových výrobních projektů, ale
současné také spokojené a motivované
zaměstnance, protože bez nich to nejde. Spokojenost zaměstnanců se odráží
i na kvalitě jejich práce. A co si více management firmy může přát, než když jeho
zaměstnanci s hrdostí řeknou: Já pracuji
v ROSTře.

2000 Založení firmy ROSTRA s.r.o.
a odkoupení areálu ve Vizovicích (původní malý areál zde stojí od r.1976,
Nejdříve ve vlastnictví Montážního
podniku spojů, poté TMP a.s.)
2001 Získání certifikátu systému
řízení jakosti podle normy ISO
9001:2000
2002 Zakoupení prvního zkušebního lisu ERFURT 315
2003 Získání certifikátu systému
řízení jakosti podle normy ISO/TS
16949
2004 Zakoupení Drátové řezačky 2005 Výstavba nové montážní
haly pro nástrojárnu
2006 Výstavba první části lisovny
a zkušebny nástrojů
2007 Zakoupení nových strojů,
zvýšení kapacity CNC frézování
a elektroerozívního řezání 2008 Pořízení Svařovacího lisu a CNC frézky
2009 Zaveden celofiremní informační systém Syte Line
2010 Vzdělávací projekt v rámci
dotačního programu Lidské zdroje (dotace z EU) 2012 GO lisu VORONĚŽ 800T
2013 Výstavba druhé části lisovny a
modernizace kotelny - instalace KGJ
2014 GO lisů SCHULLER a ERFURT
315, pořízení podávacích linek
k lisům
2015 Pořízení moderních 3D zařízení, nové brusky, nového CNC,
dopravníků pro lisovnu, poloportálový jeřáb pro nástrojárnu
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Aktuálně z Rostry

Soutěž

Patříme do Vizovic

Dlouho jsme se zamýšleli nad názvem
našich novin, vymýšleli jsme různá jména,
názvy, odvozeniny až jsme dostali nápad.
Proč nezapojit do vymýšlení názvu i vás,
zaměstnance? Časopis je určen přeci pro
Vás. Proto vyhlašujeme soutěž o nejvýstižnější, nejzajímavější, nejinspirativnější název časopisu. Autor toho
názvu, který bude vybrán, získá poukázku na večeři v hodnotě 1.000,- Kč

Ve Vizovicích fungujeme už třicet let,
a proto nám naše okolí rozhodně není
lhostejné. Kromě nepřetržité práce na
ztišování výroby tak, aby nerušila naše
sousedy, jsme se zapojili také do podpory místních organizací a spolků. Od roku
2000 pravidelně podporujeme mimo jiné
nemocnice. Dětské domovy, ústavy sociální péče zdravotní instituce, nadační fondy apod. V roce 2014 jsme podpořili např.
Městskou nemocnici ve Vizovicích, Nadační fond zaměření na dětskou onkologii, Dětské domovy, Ústavy pro postižené.
Také jsme podpořili i Občanské sdružení
na obnovu Janova hradu, který leží ve
Vizovicích na Janovéj hoře. Bývalý lovecký zámeček nebo spíš prokopovský
dvůr dnes leží v romantických troskách.
Objekt, ke kterému dříve přiléhala ovčírna a hluboká studna, obýval v průběhu
let hajný s rodinou a tábořili tu skauti.
Do seznamu kulturních památek se jej
bohužel zapsat nepodařilo, a proto po
dlouhé roky chátral a zarůstal náletovými dřevinami. Dnes se o nápravu stará
Spolek Janův hrad Vizovice, který hrad
opravuje, sanuje a čistí okolní prostranství. Věříme, že i s naší pomocí se podaří
ze zarostlé zříceniny udělat pěkný cíl nedělních výletů a procházek.

Ztišujeme výrobu –
protihluková opatření
pro okolí
Jak jistě víte, areál naší firmy je umístěn
v blízkosti obytné zóny. Potýkáme se
proto často se stížnostmi občanů na
hlučnost dopravy a především provozu lisovny. Nedávno zde proběhlo, na
žádost občanů z ulice Lipová, měření
hluku Krajské hygienické stanice. I když
jsme obstáli výtečně a naměřená hodnota činila 37,8 dB (hlukové limity 50 dB/
den a 40 dB/noc), nadále pokračujeme
v protihlukových opatřeních.
V minulém roce jsme učinili první krok vyasfaltování celého areálu (odstranění
hluku z jízdy dopravních prostředků po
panelové komunikaci). Velkou investicí
do lisovny byl v letošním roce také dopravníkový systém pro odvod kovového odpadu z lisů přímo do kontejnerů.
V současné době realizujeme výstavbu
nové skladovací haly a zastřešeného
meziskladu. Stavby jsou navrženy tak,
aby fungovaly současně i jako bariéra
tlumící hluk z lisovny.
Současně se chystáme také hlukově
i tepelně izolovat světlíky na výrobních
halách, čímž dosáhneme snížení hlučnosti z provozu. Tyto práce by měli být
hotovy nejpozději do konce roku. Také
další opatření, které je důležité zmínit, je
plánované usazení lisů VORONĚŽ 800T
a KALININ 200T na pružiny. Tato investice zajistí útlum nejen ve snížení hluku,
ale zejména otřesů a vibrací země. Jedná
se současně i o zlepšení pracovního prostředí pro zaměstnance. Se započetím
těchto prací je plánováno po dokončení
modernizace lisu ARRASATE, nejpozději
do konce roku 2015.

BOX: Podejte zlepšovací
návrh, získáte odměnu
Návrhy na zlepšení procesů jednotlivých provozů vzejdou vždy nejčastěji od těch, kteří s nimi denně pracují
a pohybují se v nich. Proto vás prosíme o podávání návrhů na zlepšení,
které pomohou upravit pracoviště,
provozní podmínky, přestavět stroje
nebo vybavení tak, aby se vám lépe
pracovalo a výroba byla efektivnější. Za každý zlepšovací návrh, který
bude vyhodnocen jako účinný, nabízíme jednorázovou odměnu 200
korun. A pokud bude zaveden do
provozu, navíc i odměnu za přínos.
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