
svatební a spole enský salon

svatební agentura

+420 606 088 627

www.svatebnisalonkarla.cz

 Svatební salon Karla
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Jsme specialisté 

na podrobná měření zraku

Pomůžeme se správným 

výběrem obrub a brýlových 

čoček

Staráme se o vaše brýle i zrak, 

aby vám dlouho a dobře sloužily

Kontaktní čočky nabízíme 

za bezkonkurenční ceny 

a odbornou péči k tomu

Břeclav

Hustopeče

Mikulov

Pohořelice

Uherský Brod

www.topoptik.cz

PROHLÉDNETE

s brýlemi z Top Optik
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•  malířské a natěračské práce
•  výškové práce
•  telekomunikační práce
•   autodoprava, přeprava

zboží (ČR i EU)

Martin Ryzý
Nádražní 239/21, 693 01 Hustopeče 
tel. 723 484 502 • www.ryzyservis.eu

Realizuji malé i větší zakázky.
Zpracuji vám nezávaznou kalkulaci.

SCHMOLZ+BICKENBACH Group se řadí k předním světovým dodavatelům 

speciálních tyčových ocelí. Jsme jedním z předních výrobců nástrojových, 

nerezových a ušlechtilých konstrukčních ocelí. Využíváme technologických 

zkušeností, vysoké stabilní kvality výrobků a detailní znalosti potřeb zákazníků.

V Hustopečích skladujeme a dělíme hutní materiál

a probíhá zde tepelné zpracování kovů 

pomocí moderních vakuových technologií. 

V případě zájmu o zaměstnání pište na e-mail 

sona.safarova@schmolz-bickenbach.cz.  Těšíme se na Vás!
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www.mandlarna.cz

Hledejte
Odvezte si originální dárek z jižn

í M
oravy Na Úvoze 2

Hustope e

P ij te oc
hutnat

HUSTOPEČSKÁ 

MANDLÁRNA 

S KAVÁRNOU
• Hustope ská mandlovice
 •  mandlové degusta ní 

menu
•  mandlová káva
•  mandlovník
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50 let tradice v Hustopečích

Brněnská 27a
(MEDICENTRUM)

Hustopeče
Tel. 519 411 692

www.optika-jako.cz

Kosmákova 2
(vedle zlatnictví)

HUSTOPEČE
tel. 519 412 796
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❯  ŘP sk. E, pracovní doba pondělí–pátek, víkendy NE
❯  Relace Česko, Rakousko, Německo 
❯  Měsíčně cca 7000–9000 km, plat 36000–40000 Kč
❯  25 dní dovolené
❯  Smlouva na dobu neurčitou

PŘIJMEME ŘIDIČE MKD

Kontakt: 602 551 359, neubauer@smansped.cz

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.

Brněnská 72, 693 01 HustopečePORADCE PRO VÝŽIVU

Pavel Furch, DiS.
Jídelníčky pouze z běžných potravin 

(bez doplňků stravy)

Žižkova 960/1, Hustopeče

tel.: 728 701 551

pavelfurch@seznam.cz

www.vyzivovyporadce-hustopece.cz

(nutno se dopředu objednat)
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SIGNUM navázalo na příběh hustopečské Mostárny
Společnost SIGNUM oslaví příští rok 
30 let od svého vzniku. V roce 1996 
se sídlo SIGNUMu přesunulo do Hus-
topečí a započal zde příběh, ve kte-
rém se během uplynulého čtvrtsto-
letí z  malé hustopečské firmy stal 
jeden z  nejvýznamnějších hráčů 
ve  strojírenském průmyslu u  nás 
i ve střední Evropě.

 Společnost SIGNUM zahájila svo-
je podnikání v  roce 1993 založením 
žárové zinkovny v Moravském Pisku. 
O tři roky později se sídlo firmy pře-
sunulo do  Hustopečí a  prvním zdej-
ším krokem bylo vybudování žárové 
zinkovny v prostorách bývalé sušičky 
zelené píce JZD Šakvice. Jednalo se 
tehdy vůbec o  jednu z  prvních žá-
rových zinkoven v  republice. Zájem 
o  službu zinkování byl ze strany zá-
kazníků opravdu velký, a tak SIGNUM 
brzy rozšířilo svoje služby a postavilo 
v Hustopečích i odstředivou žárovou 
zinkovnu pro zinkování malých dílů. 
Během roku 1998 byla ještě postave-
na třetí zinkovna v  Deštné u  Jindři-
chova Hradce, čímž byl pokryt i jiho-
český trh se zinkováním.

 Přelomovým byl pak rok 2003, kdy 
došlo k významné akvizici rozsáhlého 
areálu bývalé Mostárny Hustopeče, 
která ve  své době patřila k  nejvý-
znamnějším producentům ocelových 
konstrukcí, ale na  počátku milénia 
se již potýkala s  velkými problémy 
a ocitla se v konkurzu. Mostárna byla 
zakoupena těsně po  Vánocích 2002 
a  byla zde ihned zahájena velká re-
konstrukce a  modernizace celého 
areálu. Bylo pořízeno nové strojní 
vybavení, nové technologie a  došlo 
k  zefektivnění a  optimalizaci všech 
výrobních procesů ocelových kon-
strukcí. Pozici leadera na trhu výroby 
ocelových konstrukcí si SIGNUM více 
než úspěšně obhájilo a rozšířilo. Od té 

doby se v  Hustopečích každoročně 
vyrobí řada významných zakázek 
určených do  celého světa. K  nejvý-
znamnějším z  nich patřila nádherná 
konstrukce nové odbavovací haly lon-
dýnského nádraží Kings Cross (stav-
ba se stala jednou z dominant letních 
olympijských her 2012 v  Londýně), 
futuristická konstrukce Muzea vědy 
a společnosti ve francouzském Lyonu 
nebo konstrukce nových výrobních 
hal luxusní automobilky Jaguar – 
Land Rover v Nitře na Slovensku. 

Mezitím stále rostla poptávka 
po žárovém zinkování, a tak SIGNUM 
postupně otevíralo další moderní 
žárové zinkovny v  Českých Budějo-
vicích, v  Prostějově, v  Bezdružicích 
u  Plzně, na  Slovensku pak v  Žilině, 
Prievidzi a  Humenném. Svoje pů-
sobení v  oblasti zinkování SIGNUM 
brzy rozšířilo i na chorvatský trh za-
ložením zinkovny ve  Splitu. SIGNUM 
se tak postupně stalo suverénním 
leaderem českého a  slovenského 
trhu s  žárovým zinkováním. Dalším 
milníkem v historii firmy byl rok 2015, 
kdy do průmyslové skupiny SIGNUM 
přibyla i  se svými více jak 250 za-
městnanci slovenská společnost Elek-
trovod Slovakia – jeden z nejvýznam-
nějších evropských výrobců stožárů 
vysokého napětí, včetně své norské 
obchodní společnosti ELV Jarlso. 
V tomto roce byl slavnostně otevřen 
i největší chorvatský akvapark Aqua-
colors Poreč na chorvatském poloos-
trově Istria, který zde SIGNUM vybu-
dovalo a od té doby jej i provozuje. 

Během let se tak z malé firmy SIG-
NUM stala významná průmyslová 
společnost, která dnes ze své cent-
rály v  Hustopečích řídí své pobočky 
a dceřiné společnosti ve čtyřech ev-
ropských zemích a  zaměstnává více 
jak 1000 zaměstnanců. 

Konstrukce haly nádraží Kings Cross v Londýně.

Futuristická stavba Muséé des Confluences v Lyonu.

Stavba automobilky Jaguar-Land Rover v Nitře.

Výrobní areál SIGNUM v Hustopečích. 

signumcz.com

INZERCE

Hledáme pracovníky do výroby ocelových konstrukcí a do žárové zinkovny 
Hledáme vás!

Přijmeme svářeče, zámečníky, 
strojírenské dělníky a galvanizéry
Nabízíme: dobrý plat, pravidelné bonusy a odměny, 5 týdnů volna, závodní stravování 
a stabilní práci na zajímavých projektech

Ozvěte se nám! +420 519 811 010, info-ok@signumcz.com, www.signumcz.com
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Klimatizace - Hustopeče

NEJSME TI NEJLEVNĚJŠÍ

JSME TI NEJKVALITNĚJŠÍ

•  Autorizovaný prodejce technologicky 
    nejvyspělejších a nejkvalitnějších 
    klimatizací TOSHIBA

•  Nejdelší záruka na trhu (7 let) s garancí reakce 
    technika do 3 hodin od nahlášení závady tel. + 420 774 453 355

www.klimatizace-hustopece.cz
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Westfalia Metal už několik 
let v řadě vykazuje růst svých 
tržeb i zisku. Jak to děláte, že 
nepociťujete žádná zakolísání?

Od poslední větší ekonomické 
krize v roce 2009 jsme se sou-
středili nejen na získávání nových 
zákazníků, ale velkou část našich 
zisků jsme investovali do nových 
výrobních zařízení. Tím jsme 
byli schopni připravovat projekty 
s vyšší přidanou hodnotou i pro 
stávající zákazníky a efekt se začal 
velmi brzy dostavovat. K původní-
mu základnímu výrobku – kovové 
výfukové hadici s jednoduchými 
koncovkami jsme v minulých 
letech doplnili hned několik no-
vých komponent podle požadavků 
našich zákazníků. Šlo zejména 
o vlastní výrobu ohýbaných tru-
bek, složitější tvary koncovek 
nebo tepelné izolace výfukových 
potrubí. 

Díky možnosti dodávat širší, 
na sebe navazující portfolio vý-
robků nebo spíše celé sestavy 
jsme získali u našich zákazníků 
významný kredit.

Kteří zákazníci jsou tedy pro 
vás nejdůležitější? 

Pochopitelně každý zákazník, 
který ocení práci našich zaměst-
nanců. A to nejen tím, že si vý-
robky koupí, ale zejména tím, že 
s Westfalií počítá pro dlouhodobé 
projekty a oslovuje nás s požadav-
ky na řešení svých technických 
problémů. Takových zákazníků 
máme naštěstí naprostou většinu. 
Mezi ty úplně největší patří skan-
dinávské duo Volvo a Scania a ně-

mecké Daimler a MAN . Výraznými 
partnery jsou pro nás výrobci 
stavebních strojů či zemědělské 
techniky - Liebherr a Claas. Z re-
gionu střední a východní Evropy 
se výrazně prosazuje Iveco (bývalá 
Karosa) a běloruský výrobce ná-
kladních aut MAZ. 

Vrátím se ještě k vašemu vý-
raznému růstu objemu výroby. 
Zvládáte zvyšující se počet 
zakázek vyrábět ve vlastních 
prostorách?

Vedle řady opatření vedoucích 
ke zlepšení rozmístění výrobních 
zařízení jsme v roce 2018 dokonči-
li stavbu nové skladové haly, která 
pokrývá aktuální potřeby skla-
dování včetně příjmu materiálu 
a expedice zboží. V současnosti ale 
naše fi rma řeší jiné výzvy.

To zní zajímavě. Copak se u vás 
děje? 

Na začátku dubna tohoto roku 
byla podepsána kupní smlouva 
mezi majitelem Westfalie, skupi-
nou Heitkamp & Thumann KG 
a čínskou společností Hamaton 
Automotive Technology Co., Ltd. 
o koupi všech závodů Westfalia 
Metal Hoses. Tedy nejen naší fi r-
my v Hustopečích a v Německu, 
ale i výrobních závodů v Číně 
a Spojených státech. Dokončení 
celého procesu převodu vlastnictví 
je plánováno v druhé polovině 
roku 2019.

Firma Hamaton je výrobce 
ventilů pneumatik a zařízení pro 
měření tlaku v pneumatikách pro 
celou řadu světových automobilek. 
Změna majitele tak přinese obou-
strannou příležitost přístupu k dal-
ším zákazníkům a v budoucnu 
i možné rozšíření výrobního sorti-
mentu naší fi rmy v Hustopečích. 

Ve vašem areálu ale působí 
ještě Westfalia Metal Com-
ponents. Této fi rmy se změna 
majitele netýká?

Máte pravdu. Westfalia Metal 
Components je již od konce roku 
2017 právně samostatnou fi rmou 
a ta zůstává součástí koncer-
nu Heitkamp & Thumann. Je to 
zejména proto, že svým výrob-
ním procesem je Westfalia Metal 
Components blízká klíčovým 
oborům koncernu (hluboké tažení 
a lisování za studena), na jejichž 
růst se právě chce skupina H&T 
soustředit.

Management obou fi rem pracu-
je na více variantách řešení výrob-
ních ploch pro Metal Components, 
nicméně v horizontu několika let 
zůstane výroba umístěna nadále 
v současném areálu fi rmy. 

Dochází v tomto ohledu ještě 
k nějakým změnám?

Na názvu fi rmy, průmyslovém 
zaměření, pracovních podmín-
kách, benefi tech ani počtu za-
městnanců se nic nemění. Nebo 
vlastně ano. Přes rozvoj vyšší 
automatizace a robotizace výroby 
jsou pro nás stále klíčoví šikovní 
zaměstnanci, jejichž počty bude-
me dále navyšovat. 

Kdo u vás najde uplatnění?
Vzhledem k rostoucím zakáz-

kám, novým technologiím a stro-
jům, rozšiřujeme i naše týmy 
ve výrobě a administrativě. V sou-
časnosti hledáme kvalifi kované 
i méně kvalifi kované pracovníky 
a pracovnice na obsluhu strojů, 
nástrojáře, svářeče, operátory vý-
roby a manipulační pracovníky 
či skladníky. Pracovní uplatnění 
najdou i profesionálové v oblasti 
fi nancí – Hlavní účetní, obchodu 
a zákaznického servisu (Obchod-
ník junior, Specialista zákaznické-
ho servisu s NJ) či logistice – Spe-
cialista výrobní interní logistiky.

V dnešní době je velmi kompli-
kované najít zaměstnance, jak 
tuto situaci řešíte, využíváte 
např. pracovníky ze zahraničí?

Ano, současná situace na trhu 
práce není pro zaměstnavatele pří-
znivá, každopádně klademe velký 
důraz na spokojenost našich pra-
covníků a prioritami jsou pro nás 
bezpečnost práce a čisté pracovní 
prostředí, férovost a lidský přístup.

Co se týče pracovní síly ze za-
hraničí, doposud jsme tuto mož-
nost nevyužili a týmy jsou složené 
z českých, slovenských a němec-
kých kolegyň a kolegů. 

 Jak podporujete zmiňovanou 
spokojenost zaměstnanců?

Snažíme se rozšiřovat portfolio 
benefi tů, ke klasickým výhodám 
(dny dovolené nad rámec záko-
na, každoroční zvyšování mezd, 
servis a praní pracovních oděvů, 
závodní stravování, fi remní akce, 
příspěvek na penzijní připojištění, 
vánoční bonusy aj.), jsme nově 
zavedli příspěvek na dojíždění 
a jednorázový náborový pří-
spěvek pro pracovníky výroby 
jsme zvýšili až na 30.000 Kč  
u vybraných pozic (např. Operátor 
výroby či Svářeč).

 Mají u vás šanci i absolventi?
Pomáháme získat první pracov-

ní zkušenosti studentům i čers-
tvým absolventům, nabízíme také 
školní praxe studentům, je možná 
i dlouhodobá brigáda ve výrobě. 
Absolventi nemusí mít obavy, 
standardem při nástupu je kvalitní 
podrobné zaškolení a ve výrobě 
obdržení ochranných pracovních 
pomůcek a pracovních oděvů 
první den nástupu.

Je třeba, aby měli uchazeči 
praxi?

Máme vybrané pozice, u kterých 
není praxe nutná, např. Operátor 
výroby, kde požadujeme zručnost, 
vše ostatní nové pracovníky naučí-
me sami. Taktéž u Obsluhy strojů 
není praxe podmínkou.  

Kde se o pracovních příležitos-
tech dozvědět více?

 Otevřené pozice pravidelně 
inzerujeme na našich Faceboo-
kových stránkách: westfaliame-
tal, pro více informací mohou 
uchazeči kontaktovat HR oddě-
lení na Veronika.mrazkova@
westfalia-mh.com či využít naši 
bezplatnou náborovou linku 
800 023 008. Sledovat nás mo-
hou také na Instagramu: @west-
falia_metal. Těšíme se na všechny, 
kteří chtějí dát své kariéře smysl.

Hustopečská fi rma Westfalia Metal za poslední dekádu 
ztrojnásobila svůj obrat.
„Neustále přijímáme šikovné zaměstnance se zájmem 
o stabilní zaměstnání s možností dalšího osobního roz-
voje a kariérního postupu. Pomáhají nám růst a podílí se 
na úspěchu našich projektů u největších světových auto-
mobilek“,  říká Ing. Tomáš Dvořák, MBA, jednatel společ-
nosti Westfalia Metal s.r.o.
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Lukáš Binder

Hustope e, Brn nská 35 (u nemocnice, naproti koupališt )

Tel./fax: 519 414 389

Mobil: 608 848 283

E-mail: Lbinder@atlas.cz

Hustope e

www.dumbarev.cz

■  specializovaná 

prodejna

■  míchání barev 

na míru

Otevírací doba:
Po–Pá 7.30–17.00 h
So 8.00–11.30 h
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❯  20 minut jízdy autem do středu Brna, nebo nově 

vznikajícím vlakovým spojením o deset minut déle

❯  mateřské i základní školy, gymnázium, střední 

odborné učiliště, spousta pracovních příležitostí

❯  krásné prostředí v srdci vinic a mandloní, 

cyklotrasy, tradice…

Energeticky úsporné domy Hustopeče
HLEDÁTE KVALITNÍ BYDLENÍ 
V NOVÉM DOMĚ SE ZAHRADOU? 
Potom věnujte chvilku pozornosti 
nabídce výstavby energeticky úsporných 
nebo pasivních domů v Hustopečích. 
V rámci projektu vznikne zástavba 
dvanácti energeticky velmi úsporných 
a ekologických dřevostaveb.

Více informací Vám rád sdělí 

makléř Richard Homola,

tel.: 775 349 869

e-mail richard.homola@schmidt-reality.cz

www.pasivnidomyhustopece.cz

Poslední dva byty
ulice Husova Hustopeče

2+kk, 59,4 m2, balkon, 3 NP, výtah.
Parkovací stání. 
Cena 2    738    482 Kč
Tel.: 720 204 364

3+kk, 68,77 m2, balkon, 4 NP, výtah.
Carážové stání. 
Cena 3  143    398 Kč
Tel.: 720 204 364
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První vinařská spol. s r.o.

Vinařství Kukla

V našem sklípku popíjel 
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• vysoký stupeň ochrany  
 opalovacích přípravků

•  extrakt z mořské „zlaté“ řasy Laminaria ochroleuca 

TO NEJLEPŠÍ POD SLUNCEM

Exkluzivně v lékárnách 
a v e-shopu drmax.cz.

Equilibria Sun Baby SPF 50  
mléko 200 ml 

Equilibria Sun 
Adult SPF 30 
mléko 200 ml

Equilibria After Sun 
mléko 200 ml

Kosmetické přípravky.

-100  Kč
Běžná 

cena 399 Kč

299  Kč

Akční cena

-100  Kč
Běžná 

cena 349 Kč

249  Kč

Akční cena

-100  Kč
Běžná 

cena 199 Kč

99  Kč

Akční cena

• vysoký stupeň ochrany 
opalovacích přípravků

• extrakt z mořské „zlaté“ řasy Laminaria ochroleuca

Exkluzivně
a v e-shop

Kosmetické přípravky.

-100BěžnBěžnáBěžnáBěžnáBěž

cena 3993999 KKčKčKčččč

29999 Kč

Akční cena

-100 Kč
BěžnáBěžnáBěžnáBěžnáBěžnáBěžnáBěžnáěžnáBěžnáBBB

cena cecccenacena cenana c 1991991999919919 KčKčKčKčKč

9999 KčKč

Akční cena

Akce platí pro držitele Karty výhod Dr.Max do 30. 6. 2019.

Brněnská 390/9 
(Dům zdraví)

Navštivte naši  

lékárnu Dr.Max  

v Hustopečích 

pondělí–pátek 7.00–18.00

Otevírací doba

sobota 7.30–11.00
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Nabízíme:

Mandla  40 % obj. alk.

Mandla sladká  40 % obj. alk.

Mandla karamelová  35 % obj. alk.

Mandla kávová  30 % obj. alk.

Viš ovka  35 % obj. alk.

O echovka  35 % obj. alk.

Zázvor  30 % obj. alk.

Jednotná cena 

250 K /0,5 l

120 K /0,2 l

Ochutnat a zakoupit m žete 

v Hustope ském sklípku u Rad  

ul. Na Hradbách 67, Hustope e

pátek a sobota 14 – 16 h, 

nebo po tel. domluv  – tel. 608 433 199
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