
Září 2013                                                         číslo 46

strana 1

BORS Břeclav a.s.                     ZPRAVODAJ FIRMY

Letošní rok je pro divizi osobní dopra-
vy mimořádně významný. 

Důležitá zakázka na linky IDS JMK v ob-
lasti Břeclavska, Hustopečska, Hodonínska 
a Mikulovska, jejíž předpokládaná hodnota 
byla stanovena na 5,12 miliardy Kč má, jako  
každá soutěž, své vítěze a má své poražené.  
Jsem velmi rád, že mohu na tomto místě sdě-
lit, že naše společnost patří jistě mezi vítěze  
a v tomto důležitém tendru, na který mimo-
chodem podávalo nabídku celkem 19 doprav-
ců, uspěla a dne 26.8.2013 byla podepsána 
smlouva s Jihomoravským krajem, která 
nám zajišťuje práci na dobu 10 let. Nedochá-
zí sice k žádnému rozšiřování a nárůstu vý-
konů, nicméně podařilo se splnit základní cíl,  
a to „udržet stávající rozsah výkonů“. Pomyslná 

Nákup nového autobusu na MHD Břeclav

Výsledky výběrového řízení 
IDS JMK – oblast Jihovýchod

Interiér vozuExteriér vozu

mapa námi obsluhované oblasti se však přeci jen 
trochu změnila. Podařilo se nám získat zpět důle-
žitou oblast Podivín-Hodonín-Čejč, a naopak až 
jako druzí v pořadí jsme skončili v lokalitě Vel-
kých Pavlovic a Ladné.  Aktuálně probíhají prá-
ce na přípravě ke spuštění provozu dle nových 
smluvních podmínek. Velké změny nastanou ve 
vozovém parku, a to ve třech oblastech:

1.  Je objednáno celkem 15 nových nízko-
podlažních autobusů Crossway LowEntry  
s tím, že následně budou vyřazeny autobusy, kte-
ré nesplňují věkovou hranici stanovenou koordi-
nátorem.

2. Do stávajících autobusů budou postupně 
domontovány vnitřní LCD monitory a také in-
formační systém pro nevidomé a slabozraké.

3. S ohledem na požadavky výběrového řízení 

bude nutno přesunout některé autobusy mezi 
středisky, případně mezi jednotlivými oblastmi.

Co se týká personálních záležitosti, tak po-
čet řidičů zůstane zachován, i když se sa-
mozřejmě díky změně obsluhovaného území  
v některých individuálních případech nevyhneme 
nutným přesunům. 

Výše uvedené přípravy budou velmi intenziv-
ně probíhat až do konce roku a věřím, že se vše 
bez problémů zvládne.

Na závěr bych chtěl velmi poděkovat ko-
legům, kteří se podíleli na zpracování nabídky  
a také všem, kteří nyní aktivně spolupracují  
v rámci všech nutných příprav, a to nejen na naší 
divizi, ale napříč ostatními středisky a útvary.

Ing. Petr Kužma

V červnu letošního roku jsme dostali zajímavou nabídku od 
společnosti Tezas servis a.s. Praha na odkoupení dvou kusů níz-
kopodlažních autobusů CROSSWAY LE CITY 12,8 m. 

Jeden z nich byl využíván zkušebnou a homologačním oddělením vý-
robce IVECO k testování v provozu a druhý byl určen k prezentaci na 
předváděcích akcích v zahraničí. Vzhledem k tomu, že se jednalo o vhod-
nou alternativu na obnovu vozového parku MHD v Břeclavi, poměrně 
rychle bylo rozhodnuto o osobní návštěvě zástupců divize OD ve Vyso-
kém Mýtě. Zde jsme si měli možnost oba autobusy vyzkoušet a důkladně 
prohlédnout. 

Zaujal nás hlavně „bílý“ předváděcí autobus, který byl vyroben v loňském 
roce, má nadstandardní výbavu (klimatizaci, dvojité zasklení oken, LCD pa-

nel, kameru pro monitoring výstupu zadními dveřmi atd.), najeto pouze  
25 000 km a výborný technický stav. Z těchto důvodů bylo rozhodnu-
to o nákupu vozidla. V současné době již obsluhuje jednu z linek MHD  
v okresním městě.

V rámci obnovy na MHD se jedná již o osmý nízkopodlažní autobus. 
Tyto vozy výrazně usnadňují cestování osobám se sníženou pohyblivostí, 
seniorům a rodičům s kočárky. I náš nový autobus je samozřejmě vyba-
ven sklopnou plošinou pro vozíčkáře a tzv. kneelingem, který umožňuje 
naklopení vozidla k nástupní hraně zastávky. 

Věřím, že nákup tohoto moderního vozidla výrazně přispěje ke zkva-
litnění služeb naší divize na linkách MHD v Břeclavi.

Ivo Juřena
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PROFIL STŘEDISKA CELNÍCH SLUŽEB

Investice do vozového parku nákladní dopravy

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Třídíme odpad

Středisko celních služeb patří už více jak 
20 let k činnostem firmy, které jsou nabízeny 
podnikatelské klientele a úspěšně provozo-
vány v současné době na třech pracovištích. 

Toto středisko stabilizovalo po vstupu ČR do 
Evropské unie své portfolio nabízených služeb a 
početnou klientskou základnu. 

Cíl, který si toto středisko stanovilo po vstupu 
do EU, tedy poskytování vysoce kvalitních služeb 
při zachování nabízeného portfolia nabízených cel-
ních služeb, tak aby svou činností hospodářsky ne-
zatěžovalo firmu, byl splněn. Svoji činnost středisko 
zaměřuje i nadále na zastupování klientů v celním 
řízení v režimech dovozu a vývozu zboží z třetích 
zemí, které tvoří největší část prováděných činností. 
Poslední aktuální novinkou, která nemálo zasáhla 
činnost střediska celních služeb a má mírně negativ-
ní dopad,  je přistoupení Chorvatské republiky k EU 

V letošním roce jsme na divizi nákladní dopravy pokračovali  
v investicích do vozového parku.

V červenci jsme převzali tahač Mercedes-Benz Actros 1845 LSnRL 4x2, za 
kterým vozíme zapůjčený návěs.

Začátkem září jsme vyzvedli v areálu firmy PANAV v Senici na Hané pět 
nových souprav Mercedes-Benz Actros 2542 L/NR 6X2 s přívěsy a nástavbami 
PANAV.  Všechna tato vozidla mají emisní normu  EURO 5 EEV.

Během měsíců září a října bude v naší společnosti probíhat průzkum spo-
kojenosti zaměstnanců, zaměřený na získání podnětů ke zlepšení organizace 
práce, komunikace a vztahů na pracovišti. Průzkum probíhá formou dotazo-
vání a věříme, že se do něj zapojí všichni naši zaměstnanci. 

Naše společnost se řadí mezi firmy, která má povinnost ze zá-
kona zařadit odpad podle kategorií uvedených v Katalogu odpadů  
a shromažďovat tyto odpady odděleně.

Další naší obecnou prevenční povinností (dle možností) je předcházet vzni-
ku odpadů a omezovat jejich množství. Odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, 
musí být využity,  případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdra-
ví a životní prostředí.

Vzhledem k výše uvedenému musím říct, že naše firma se snaží přistupovat 
ke třídění odpadu maximálně odpovědně. Mnozí z vás jste si již zvykli na to, že 

k 1. 7. 2013, pro kterou od tohoto data jsou závazné 
všechny Smlouvy EU.

Kromě zastupování v celním řízení středisko na-
bízí vyplňování celních prohlášení, zajišťování celní-
ho dluhu formou ručení, poradenství v oblasti celní 
problematiky, zbožíznalectví. Středisko na hraničním 
přechodu D2 nabízí dále směnu valut ve směnár-
ně, která úzce souvisí s distribučním místem pro 
MYTO CZ, které je provozováno od roku 2006. 
Příjemné prostředí pracoviště nabízí klientům kávu 
z přistaveného automatu, kteří mohou zároveň 
dovybavit své vozidlo z nabízených autodoplňků.  
V současné době je také stabilizován tým devíti pra-
covníků, kteří jsou dlouholetými zaměstnanci firmy 
a patří k nejlepším odborníkům ve svém oboru.

Pracoviště ve Staré Břeclavi nabízí především 
zastupování a vykazování v systému INTRASTAT.  
Tento statistický systém není potřeba podnikatel-

Vlivem obnovy vozového parku dochází nejen k modernizaci našich vozidel, 
ale také by provozem těchto vozidel mělo dojít ke snižování nákladů především 
díky lepší spotřebě a úspoře za mýto a servis vozidel. 

Věřím, že v příštím roce budou investice do vozového parku divize nákladní 
dopravy pokračovat a že kamiony s naším nepřehlédnutelným žlutomodrým 
zbarvením budeme na silnicích potkávat stále častěji.

Ing.  Aleš Uher

Vyplněné dotazníky můžete vhazovat do připravených boxů, které jsou  
k dispozici na všech provozovnách.

Váš názor je pro naši firmu důležitý a bude pro nás cenným zdrojem pro 
zlepšení. 

doma odpad třídíte (papír, plasty, sklo), a tak bychom vás chtěli požádat o stejný 
přístup i tady v práci. Jak jste si mohli všimnout, tak v poslední době se na něko-
lika místech objevily označené sběrné koše na plastový odpad.

Chtěli bychom vás tímto požádat, abyste i vy tato sběrné místa využívali  
a plastový odpad tak třídili.

Tím se tak budete částečně podílet na tom, aby naše životní prostředí ne-
bylo znečištěné.

Jiří Janík, BBS.

ské klientele představovat, neboť povinnosti, zajišťu-
jící sběr a zpracování výkazů INTRASTATu, vyplýva-
jící z vykazování pohybu zboží mezi členskými státy 
EU je již dlouholetou tradicí. Jen pro připomenutí, 
zpravodajskou jednotkou se stává osoba, které  
v souvislosti s odesláním nebo přijetím zboží v rám-
ci EU může vzniknout povinnost vykazovat údaje 
do INTRASTATu při překročení osmimilionového 
prahu v Kč pro vykazování. 

Středisko v Mikulově nabízí skladové prostory  
o celkové rozloze 840 m2. Podle potřeby ukladatele 
je vedena evidenci veškerého zboží, paletizace zboží 
včetně foliování atd.

Věřím, že středisko bude nadále pokračovat  
v úspěšném trendu svého působení i v následujícím 
období.

Bc. Lena Haluzová

Poprvé na silnici...Nové vozy
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V předchozích několika letech po-
skytoval naší společnosti služby 
nákladního pneuservisu, což zahr-
nuje zejména péči o pneumatiky 
nákladní a osobní dopravy, externí 
dodavatel.

Po několika pokusech o spuštění nákladní-
ho pneuservisu ve vlastní režii letos před-
stavenstvo rozhodlo tuto aktivitu, kterou 
budeme nabízet i externím zákazníkům, 

Nákladní pneuservis ve vlastní režii
zařadit do portfolia námi poskytovaných 
služeb.

Organizačně nová činnost zahrnuje přijmu-
tí nového pracovníka, pořízení montážních 
strojů a vybavní dílny, která bude ve stávají-
cích prostorách.

Věříme, že nová služba bude i v rámci nabídky 
pro externí zákazníky konkurenceschopná  
a úspěšná.

Ve dvou prázd-
ninových týd-
nech od 15.-19.7. 
a 22.-26.7. se na 
BORS CLUBU 
konaly dva letní 
příměstské te-
nisové tábory, 
které byly uspo-
řádány pro velký 
úspěch tábora 
a kladný ohlas 
z a m ě s t n a n c ů  
v minulém roce. 

Jeden z nich byl 
určen pro zaměst-
nance firmy, dru-
hý pro veřejnost.  
Oba tábory měly 
úspěch, děti absol-
vovaly každý den 
dopolední trénink 
na kurtě, odpoled-
ne hrály různé hry  
a po náročném dni také odpočívaly. Počasí se vydařilo, i když zrovna 
v těchto dnech bylo velmi horko. Dětem se tábor líbil a některé  
z nich se již ptaly, zda můžou přijít také příští rok.

Ing. Kristýna Hytychová

Ve dnech 30.8.-1.9.2013 probíhaly v areálu BORS CLUBU 
tenisové zápasy v rámci celostátního turnaje mladšího žac-
tva.  
Již podruhé se konal tento významný turnaj v Břeclavi, a to díky úspě-
chu ve výběrovém řízení Českého tenisového svazu.
Můžeme pogratulovat k vynikajícímu výkonu hráči TC BORS CLUB-
-STK Břeclav Tomáši Krajčírovi, který v těžké konkurenci dokázal 
zvítězit. V dramatickém finále porazil hráče TC Agrofert Prostějov 
Lukáše  Vaculíka 7:6, 6:2. V Kategorii mladších žákyň ovládla turnaj 
zástupkyně tenisu v Hradci Králové Adéla Dörreová, která ve finále 
porazila brněnskou Kateřinu Kocí.
Poděkování nepatří jenom hráčům a hráčkám za předvedené teni-
sové výkony, ale i pořadatelskému týmu za bezproblémový a hladký 
průběh turnaje.

Ing. Richard Bartoš

Finalisté turnaje Lukáš Vaculík a Tomáš KrajčírMalí tenisté a jejich trenéři

Při tréninku

Ing. Lukáš Pretóry

Letní tenisové tábory na 
BORS CLUBU

Tenisový turnaj mladšího 
žactva na BORS CLUBU
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Třináctý zájezd Hustopečáků
Ve dnech 30.8.-1.9.2013 pořádali hustopečští odboráři tra-

diční zájezd. 

Vyjíždělo se před šestou hodinou ranní a prvním cílem byla mlado-
boleslavská automobilka, kde jsme si prohlédli muzeum a část depozitá-
ře.  V muzeu jsme viděli první výrobky, kterými začala výroba dopravních 
prostředků v Mladé Boleslavi, od kol přes motokola, motorové kočáry 
až po dnešní automobily. Podařilo se nám nahlédnout i do výroby mon-
táže motorů a převodových skříní. Na druhé zastávce jsme navštívi-
li pivovar Svijany,  kde jsme si dali pozdější oběd, zhlédli výrobu piva  
a zároveň jsme ochutnali nejrůznější druhy tohoto lahodného moku. Po 
ukončení prohlídky jsme se jeli ubytovat do Liberce na koleje VŠ. 

Druhý den jsme vyrazili do Frýdlantu na zámek. Dozvěděli jsme se 
zde spoustu zajímavostí ze života zdejší šlechty i místních lidí. Kdo měl 
zájem, mohl si prohlédnout  zámecký park nebo město. Odpoledne jsme 
se přemístili do Jablonce a udělali jsme si volné odpoledne, během kte-
rého jsme navštívili muzeum sklářství a hraček.  V podvečerních hodi-
nách jsme se vrátili zpět na ubytovnu a pokračovali volným večerem. 
Někteří z nás šli do města na prohlídku večerního města Liberce a jiní 
zavítali do jednoho z největších aquaparků v ČR „Babylon“. Závěrem 
hezkého večera proběhl košt vín, které si účastníci zájezdu s sebou při-
vezli ze svých domovů.

V neděli ráno po snídani jsme odjeli na zámek Sychrov. Prošli jsme si 
zdejší expozici a podařilo se nám navštívit místní pouť. Poté už pomalu 
nastával čas odjezdu. Na zpáteční cestě jsme se zastavili na výborném 
obědě v Dětěnicích ve Středověké restauraci, tady nás velice mile a pří-
hodně zdravila místní obsluha otázkou:  “Co si dáte na žrádlo?“…Cesta 
domů ubíhala rychle. Všichni jsme přijeli unavení, ale plní nových dojmů 
a dobré nálady a hlavně se těšíme na naše další, teď už 14té putování. 

 BÖMEBULE

Účastníci zájezdu

Hráči a fanoušci Volejbalisté

Na začátku prázdnin nám vedení společ-
nosti pod „taktovkou“ Aleše Uhra uspo-
řádalo sportovní odpoledne.

Dne 2.7.2013 se od 17 hodin uskutečnil turnaj 
BORS CUP v plážovém volejbalu 2013. Místem 
turnaje byl zvolen Penzion a vinařství u Kosíků v 
Tvrdonicích. Zasoutěžit si přišlo celkem 27 za-

Přátelský turnaj v plážovém volejbalu
městnanců a přátel BORSu. Rozdělili jsme se do 
7 družstev, která pak ve 2 skupinách bojovala 
systémem „každý s každým“ na 2 sety do 15ti 
bodů. Vítězné družstvo z každé skupiny si to 
„rozdalo“ o první místo, druzí ve skupině svedli 
boj o bronzové umístění. Hráči byli povzbuzová-
ni svými kolegy a přáteli, kteří se přišli podívat 
a vytvořili tak úžasně pohodovou atmosféru. 

Počasí nám přálo, sluneční paprsky „vytáhly“ ně-
které soutěžící do plavek, nejen přítomné děti si 
pak plně užily venkovního bazénu.

Po osmé hodině byly všechny zápasy odehrány, 
poháry a ceny předány a většina z nás se rozjela 
směrem k domovu. Nemalá skupinka závodníků 
i fanoušků však zůstala a pokračovala do noč-
ních hodin.

A jak to nakonec dopadlo? Zvítězi-
lo silné mužské družstvo ve složení 
Laďa Petrla, Marek Stachovič, Pavel 
Ondříšek a Leoš Juráček. Stříbrný 
pohár si odneslo „černobílé“ trio 
Dana Kepertová, Katka Hrabě-
tová, Jirka Janík a na třetí příčce 
skončili pánové v červených „Re-
naulťáckých“ tričkách Lukáš Pretó-
ry, Tomáš Chrástek, Pepino Polák, 
Honza Svoboda a Ondra Hollý. 

Ing. Kateřina Hrabětová

Letní večírek
Letos již podruhé se konala dne 31.8.2013 společná oslava 

konce léta našich zaměstnanců. 

Počasí nám tentokrát tolik nepřálo, ale i přesto přišlo kolem 55 vese-
lých „borsáků“. K tanci a poslechu nám hrálo slovenské trio ESO, které 
přes počáteční zdrženlivost tanečníků vytvořilo dobrou náladu. K večeři 
jsme měli chutný hovězí guláš, později se podávalo grilované cigáro.

Děkuji všem, kteří i přes chladnou letní noc přišli, zatancovali si  
a pobavili se.

Sylva Paprstková

Nálada byla dobrá


