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Speciální vydání

Další velká investice. Školící středisko je od 29. října 2012 v provozu.
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Další velká investice je v těchto
dnech uváděna do provozu. Je to
nové Školící středisko, které vzniklo
úplnou přestavbou budovy bývalé
klempírny. Toto stavební dílo svým
rozsahem významně zasáhlo i do
kompozice sousední budovy, kde sídlí prototypová dílna. Současně se
stavbou byl vyřešen vstup do firmy.
Celá akce byla z podstatné části
financována jako Projekt 5.2
SS01/010 „Školící středisko TOS
VARNSDORF a.s.“ v rámci projektu
OPPI, který je vyhlášen Ministerstvem průmyslu a obchodu České
republiky a je zaštiťován jeho organizací CzechInvest. To vše znamená,
že na realizaci byly použity peníze
z fondů Evropské unie. Nepokryly
sice všechny náklady, ale bez nich by
sotva došlo k tomuto významnému
zásahu do podoby vstupní části firmy.
Na tuto akci pak navazují další,
jako je výstavba dvou nových parkovišť, revitalizace celého vstupního
prostoru, přesun nákladové vrátnice
do haly lehké mechaniky. Parkoviště
jsou již používána, výstavba nákladové vrátnice právě probíhá. Nové
školící středisko bude oficiálně otevřeno v pátek 26. října 2012 (za přítomnosti několika desítek oficiálních
hostů).

Otevření Školícího střediska
Ještě v pátek bude probíhat odchod zaměstnanců dosavadním
způsobem přes vrátnici. Přes víkend
budou přesunuty snímače karet do
nového vstupního areálu a od pondělí 29. října 2012 již vstupujte do firmy přes nový vchod. Vchod je od
parkoviště, po projití turnikety se
proud zaměstnanců rozdělí, většina
vyjde hned dalšími dveřmi do areálu,
pracovníci z administrativní budovy
projdou školícím střediskem na svá
pracoviště. U vstupu do firmy nově
vznikla recepce, která současně
slouží jako osobní vrátnice. Pracovnice na recepci v prvních dnech
nasměrují všechny tápající. Věříme,
že nový vstup do firmy se vžije brzy.
Vedení společnosti a hosté (zákazníci, návštěvy apod.) parkují ve
vymezeném prostoru před vchodem
do Školícího střediska (parkoviště
Západ), ostatní zaměstnanci, kteří
přijedou automobilem, mají možnost
parkovat na zbylých místech parkoviště Západ a celém parkovišti
Východ. Doufejme, že parkovacích
míst bude stále dostatek, aby se
nemuselo parkovat na točně, která je
vyhrazena pro parkování nákladních
automobilů přepravců. Připomínáme, že parkováním na točně každý
řidič osobního automobilu riskuje
odtažení. Cyklisté, mopedisté a skú-

tristé budou parkovat své miláčky na
vybudovaném cykloparkovišti, které
je oploceno, vjezd a vstup do něj je
možný jen pomocí karty zaměstnance (pokud jste se ještě nenahlásili do
seznamu pro povolení vstupu na toto
cykloparkoviště, tak se přihlaste přes
svého vedoucího u Ing. Tesaře, vedoucího investic).

Následující stránky dokumentují
postup výstavby Školícího střediska.
A to až do poslední stránky. Proto také v tomto čísle nenadejte běžné rubriky (a že se za tu dobu několika
měsíců – od srpna – stalo poměrně
dost), což vzápětí napravíme v příštím čísle, na které nebudete muset
čekat další měsíc.
LP 2012

Na fotografii z listopadu 2008 vidíme, že administrativní
budova již funguje ve stávající podobě a štít haly prototypové
dílny prošel úpravou.

Při údržbě hydroglóbu v červnu 2001 vznikla tato fotografie, kde vidíme ještě kompletní Raupachovu továrnu (vlevo dole),
původní stav budovy klempírny, původní šít haly prototypové dílny (”stovkové haly”) a budoucí administrativní budovu, kdy ještě
v přízemí a v prvním patře byla nástrojárna. Vpravo dole je cykloparkoviště v původním stavu a archiv zde ještě nevidíme.
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Na fotografii z 22. ledna 2009 z hydroglóbu vidíme již opuštěnou halu bývalé klempírny, kde v té době byl vedlejší sklad Nákupu, a
rozšířené parkoviště. Archiv je již na svém místě. Nejstarší část Raupachovy továrny je zbourána, na uvolněné ploše je parkoviště
pro vedení společnosti, hosty, služební automobily a občas je používáno jako odstavné parkoviště pro kamióny.
Vlevo dole je vstup do archivu, vpravo dole začíná bourání
v bývalé hale klempírny.

14. 11. 2008

27. 6. 2011
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27. 10. 2011

27. 6. 2011

1. 11. 2011

7. 11. 2011
24. 1. 2012

7. 11. 2011

7. 11. 2011
24. 1. 2012
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24. 1. 2012 - zde bude počítačová učebna

24. 1. 2012 - v přízemí dvorany vzniká základ pro stroj
24. 1. 2012 - také prototypová dílna mění tvář

6. 2. 2012

6. 2. 2012

6. 2. 2012
14. 2. 2012

14. 2. 2012
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30. 4. 2012

3. 4. 2012
14. 5. 2012

9. 5. 2012
14. 5. 2012

14. 5. 2012
14. 5. 2012 - zde bude sídlit útvar investic

14. 5. 2012 - zde budou tři velké školící místnosti
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21. 5. 2012

15. 6. 2012

15. 6. 2012

15. 6. 2012

24. 6. 2012

12. 7. 2012 - kolaudace

29. 6. 2012

16. 8. 2012

20. 8. 2012 - zbývá dovybavit

28. 8. 2012

4. 9. 2012

4. 9. 2012
26. 9. 2012

26. 9. 2012
18. 10. 2012

5. 10. 2012
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