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UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
U3V STŘEDISKO DOBŘÍKOV
Lidé se dožívají vyššího věku v dobré fyzické i duševní kondici a jsou
schopni se dále aktivně podílet na společenském dění. Udržení
kondice však vyžaduje aktivní a činorodý přístup k životu. Jedním ze
způsobů je i vzdělávání, které se pro seniory stává prostředkem pro
hledání cesty a způsobu pro poznávání možností výhod
každodenního života. Je chápané jako životní hodnota sama o sobě,
jedna z možností „dobra“ v životě, požitek ducha, který může a má
být přístupný všem.
U3V poskytuje osobám v pozdějším věku všeobecné, zájmové a
neprofesní vzdělávání na vysokoškolské / univerzitní úrovni, které
univerzity / vysoké školy již tradičně řadí do nabídky celoživotního
vzdělávání. Zároveň poskytuje lepší orientaci v dnešní době, která
se překotně mění. Přicházejí nové příležitosti, ale i nová rizika. Naši
studenti, kteří začínali zimní semestr 2012/2013 astronomií letos
dosáhli k absolutoriu a 13. května se část z nich zúčastnila slavnostní
promoce v aule České zemědělské univerzity v Praze, která je
garantem tohoto typu celoživotního vzdělávání.
Absolventi pan Bachura Stanislav, paní Drncová Jana, paní
Mládková Marie, paní Schejbalová Zdena a pan Svatoš Jiří studovali
například tyto obory: Čínská medicína v naší zahrádce, Kouzelná
geometrie, Barokní architektura v Čechách nebo Etika jako
východisko krize společnosti.
Dalším potencionálním absolventem bude zřejmě paní Karla
Burešová, které zatím chybí jeden semestr k dosažení absolutoria.
Naše středisko je neustále otevřené novým zájemcům starším
padesáti let. V tomto letošním zimním semestru zahajujeme
přednáškovým cyklem na téma Evropské kulturní hodnoty.

Proto máte-li někdo zájem informujte se u výše uvedených
studentů nebo na webových stránkách www.e-senior.cz. Studium
není omezeno dosaženým vzděláním a je i časově nenáročné.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
KOMPOSTÉRY BUDOU
Obec Dobříkov spolu s některými obcemi z Mikroregionu
Vysokomýtsko uspěla se žádostí o domácí kompostéry a obdržela
příslib Státního fondu životního prostředí k realizaci dotace. Dá se
tedy předpokládat, že někdy s podzimem (bohužel asi pozdním)
budou moci být vydány jednotlivým vlastníkům domů a zahrad
kompostéry. Po celou dobu udržitelnosti projektu, a to je pět let,
bude kompostér, který budete mít na zahradě, v majetku
Mikroregionu Vysokomýtsko a vy ho po celou tuto dobu budete mít
v zápůjčce. Po pěti letech kompostéry přejdou do majetku obce a ta
ho nejspíš bezplatně převede na obyvatele. Životnost zařízení se
předpokládá patnáct let. Obec Dobříkov se bude snažit uspokojit
všechny naše místní zájemce o kompostér do vyčerpání zásob. Pro
ilustraci: měli bychom obdržet 200 kusů kompostérů + jeden velký
kontejner pro svoz velkoobjemového biologického odpadu.
Jiří Svatoš, starosta

SMS
Obec Dobříkov od loňského roku nově nabízí novou službu, hodnou
21. století a to informaci zdarma pro občany pomocí SMS správ. Jak
to může vypadat v praxi? Na obecní úřad nahlásíte své mobilní
telefonní číslo a jméno. My vás zdarma zaregistrujeme a vy se
můžete těšit na krátké informační zprávy typu: Prodej chlazené
drůbeže ZD Mrákotín, zítra v 10 u prodejny. Nebo: Odvoz popelnic
zítra. Či: Fotbal Dobříkov – Zámrsk neděle 17:00. Hlášení veřejným
rozhlasem se samozřejmě zachová, posílání SMS je jen dalším
doplňkem pro lepší informovanost obyvatel. Pokud jste se ještě k
odběru této služby nezaregistrovali, nahlaste se u nás na obci, nebo
na e-mail obec@dobrikov.cz. Stačí zaregistrovat své číslo spolu se
jménem a příjmením.

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ PRO ROK 2015
PRO DOBŘÍKOV A RZY
Popelnice - každý 2. týden v úterý
21.7., 4.8., 18.8., 1.9., 15.9., 29.9., 6.10.,
20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12., 29.12.
Plasty - středa
15.7., 12.8., 9.9., 7.10., 4.11., 2.12., 30.12.
Mobilní svoz odpadu - 26.10.2015
Svoz skla - 9.9., 9.12.
Odvoz papíru - 13x ročně individuálně po dohodě s přepravcem.

OKÉNKO DOBŘÍKOVSKÉ KRONIKY

Trstenické stezky“ píše v škole zámrské toto: vr. 1870 koupil spojené
zemské statky Zámrsk a Dobříkov s příslušnými vesnicemi Jiří Jeník
Zásadský, rytíř z Gamsemdorfu. Zanedbané panství vyžadovalo
různých reforem, které nový majitel začal hned rázně provádět. Tak
také v r. 1871 upravil i platy úředníkům, duchovnímu správci a
učiteli. Tehdejší školní učitel Josef Turnovský obdržel od panství:
pšenice 2 měřice, žita 12 měřic, sýra 18 liber, soli 25 žejdlíků,
měkkého dříví 8 sáhu, hotově s kostelníkem společně koledy 4fl. 23
kr.
To byl celkový plat od vrchnosti, co patrona školy. Školní učitel bral
také podle výnosu kraj. úřadu v Chrudimi, ze dne 9. února 1775 z
tzv.Cahsa Scholastika“ u tamního úřadu ročních 10 fl. Sobotáles od
vyučování dítek ze Zámrsku a Dobříkova činil týdně za dítky od 6 – 8r.
stáří 1 krejcar, ve stáří 8 – 10 roku 1 a půl krejcaru a od 10 – 12 r. stáří
2 krejcary.
Při prohlídce zámeckého archivu bylo však nalezeno množství
žádostí a oznámení neplacení sobotálesu, čímž školní učitel jest
citelně poškozen a trpěl nedostatkem. Z tohoto důvodu školní učitel
Josef Turnovský velmi záhy školu v Zámrsku opustil a jeho
nástupcem stal se učitel Antonín Zedník, který se přizpůsobil
poměrům a setrval celá desetiletí na svém působišti. Školní učitel
byl povinen vyučovati také 5krát týdně náboženství a vždy v sobotu
vysvětliti obsah příslušného nedělního evangelia, duchovní správce
jednou čtvrtletně přišel se přesvědčiti o vědomostech žáků z
náboženství. Takový je částečný obraz postavení a života školního
učitele ku konci 19. století.
Zdena Schejbalová - kronikářka

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLA NAŠICH PŘEDKŮ
Všechna data týkající se nynější školy dobříkovské nalézají se pečlivě
zaznamenána v kronice školní, takže na těchto místech není třeba o
nich se zmiňovati. Zapisuji proto jen věci, týkající se staré školy v
Zámrsku, do které dobříkovské děti docházely, pokud zprávy se nám
zachovaly. Tak vypravuje Josef Toušek z č. 4 narozený r. 1866, paměti
své matky na školu v Zámrsku:
Moje matka narodila se r. 1836. Chodila do farní školy v Zámrsku od
r. 1849. Návštěva školy byla šestiletá. Poněvadž tehdejší zákony
školské byly velice mírné, chodil do školy jen, kdo chtěl a kdy mohl.
Málokdo chodil do školy celoročně, chudí jen v zimě, nebo když jiné
práce nebylo. Proto také tehdy bylo po vsích mnoho těch, kdo
neuměli ani číst ani psát, natož počítat. Školní knihy tištěny byly
kurentem. Kurentem, nebo jak se tehdy říkalo švábštinou se tehdy i
psalo. Kdo však měl k učení chuť a byl bystrá hlava, naučil se i při
tehdejších nedostatcích přece aspoň tolik, kolik v té době
venkovský člověk potřeboval.
Učitelem mojí matky byl tehdy kantor Boštík, velmi starý již tehdy
člověk, bývalý „feldwebel“, který sám mnoho neuměl, zato však
uměl po vojensku řízně příliš bujné svěřence rákoskou vyplácet.
Učitel byl tehdy chudák. Odměna byla opravdu žebrácká almužna.
Mezi Božím hodem a Novým rokem chodil kantor Boštík po koledě
po přiškolených obcích, tj. Zámrsku, Dobříkově a Rzích, sbíral u
sedláků, co kdo mu dal, jako mouku, hrách, čočku, jáhly, ovoce
sušené apod.
V létech otých vystřídal kantora Boštíka učitel František Štěpánek,
který brzy vynikl jako velký vlastenec a dobrý učitel. V této době
zmizela již také ze školy švábština a nastoupila latinka, kterou také i
učebnice a knihy počaly se tisknouti. Čeněk Nečesaný v časop. „Od

Školáky čekají zasloužené prázdniny!
I v naší škole mají školáci za sebou spoustu práce, splněných úkolů,
ale také řadu školních i mimoškolních akcí a samozřejmě horu
nejrůznějších zážitků a zábavy. Všichni jsou o rok starší, vzdělanější a
moudřejší. Z těch nedávno školkových dětí, které v září poprvé
usedly do školních lavic, jsou zkušení školáci a ti nejvíce zkušení –
páťáci – nám „zase utečou“ na 2. stupeň ZŠ a v září je vystřídají noví
prvňáčci. Končí školní rok 2014-2015 a všechny školáky čekají
zasloužené prázdniny. Už si plánují, jak pojedou s rodiči na
dovolenou, k babičce, na výlety, budou se koupat a užívat si volné
letní dny. Všem přejeme hodně sluníčka a krásné prázdniny. Všem,
kteří nás mají rádi a celý rok nás podporovali,
moc děkujeme a v září zase na shledanou
při zahájení nového školního
roku 2015-2016!
Vaše škola

Logopedické hrátky ve škole a ve školce
Měsícem červnem skončil na naší škole
půlroční projekt zaměřený na odbornou
logopedickou péči a především nápravu
řeči u předškolních dětí a prvňáčků. Díky
finanční podpoře Obce Dobříkov
dojížděly do školy speciální pedagožky logopedky ze Speciální základní školy ve
Vysokém Mýtě, se kterou jsme tímto
navázali velice úzkou spolupráci, nejen v
oblasti tolik potřebné logopedie.
Paní učitelky odborně diagnostikovaly vytypované děti a začaly s
nimi pracovat. Dle názorů učitelek naší ZŠ a MŠ jsou znát pokroky u
dětí ve výslovnosti, správném dýchání, vyvození hlásek. Z pohledu
rodičů se jednalo samozřejmě i o úsporu času a financí spojených s
dojížděním za odborným logopedem do okolních měst. Slovy
tatínka M. Hubáčka: „ Bylo to super, děkujeme!“
Našemu zřizovateli děkujeme i za rodiče a byli bychom rádi, kdyby
projekt mohl pokračovat i v příštím školním roce. Byl by vítán i ze
strany SZŠ ve Vysokém Mýtě.
Vaše škola

ZPRÁVY Z GOLFU
Příměstský golfový tábor na Osyčině pro děti 6-15 let

V minulém roce se uskutečnil první ročník příměstského golfového
kempu u nás na golfovém hřišti. Naplnila se plná kapacita - 22 dětí.
Pro velký úspěch tento rok tábor zopakujeme v termínu 3.-7. srpna
2015. Dopolední golfovou výuku povede Petr Procházka - golfový

trenér. Po obědě a odpoledním klidu budou následovat negolfové
aktivity pod vedením pedagogů Radka Beneše a Martina Diana.
Program bude našlapaný jako minulý rok - cyklovýlet, střelba ze
vzduchovky, kreslení, výroba památečního trička, hledání pokladu,
táborák, sportovní hry, golfový turnaj a soutěže. Tábor je vhodný
pro pokročilé i úplné golfové začátečníky. Přihlašování dětí na
recepci Golf Klubu Osyčina nebo na tel.: č. 777 222 910 (Ing. Lenka
Krausová). www.gko.cz

ZPRÁVY Z FOTBALU
TABULKA

Svatby a rodinné oslavy v Cedrovém penzionu

REKAPITULACE JARNÍ ČÁSTI SEZÓNY

Krásné prostředí Cedrového penzionu uprostřed obce vybízí k
pořádání svateb a rodinných oslav. Tento rok se u nás bude konat
pět svateb. Pořídili jsme nádherné stany k zastřešení terasy o
celkové kapacitě 60 osob. Zajistíme výborné jídlo, golfovou zábavu
pro začátečníky i výzdobu prostor. Přijďte k nám posedět na terasu a
dát si točenou Plzeň nebo Kofolu.
Otevírací doba: PO-PÁ: 14:00-19:00, SO,NE: 9:00-19:00.
www.cedrovypenzion.cz

Lenka Krausová ml.

ZPRÁVY Z TJ SOKOL

PRONÁJEM SOKOLSKÉHO KLUBU
TJ Sokol Dobříkov vyhlašuje výběrové řízení na pronájem a provoz
pohostinství v areálu TJ Sokol - Sokolský klub.
Podmínky:
- předložení koncepčního záměru provozování pohostinství
- souhlas s podmínkami TJ Sokol uvedených ve smlouvě, smlouva
k nahlédnutí na www.dobrikov.cz/tj-sokol
- výše nájemného 3 000,- měsíčně + energie
- provozní doba - minimálně 6 dní v týdnu
- čestné prohlášení o bezdlužnosti a beztrestnosti
Nabídky prosím předkládejte na Obecní Úřad Dobříkov v zalepené
obálce nápisem Sokolský klub - Nerozlepovat.
V případě dotazů můžete kontaktovat předsedu TJ Sokol Dobříkov
Vladimíra Hájka (725 379 190) nebo hospodářku Nikolu
Výbor TJ Sokola Dobříkov
Kajsrlíkovou (720 750 326)

Kompletní elektronizace fotbalových agend od 1.7.2015:
Management soutěží (on-line zápis)
On-line registrace hráčů (klubů a členů)
Elektronické členství (databáze)
Měsíční sběrná faktura
Podrobný popis změn naleznete na webových stránkách
http://nv.fotbal.cz/isfacr/

LETNÍ PŘÍPRAVA
Letní přípravu zahájí fotbalisté ve středu 15. července. První
mistrovský zápas čeká naše fotbalisty v sobotu 15. srpna, kde se
doma utkají s mužstvem FK Nasavrky. Podrobný rozpis všech
mistrovských utkání podzimní části fotbalové sezóny 2015/2015
včas zveřejníme. V rámci letní přípravy sehrají několik přípravných
utkání.

Přípravná utkání
Neděle 19.7. 17:00 (DOBŘÍKOV)
Sobota25.7. 17:30 (DOBŘÍKOV)
Neděle26.7. 18:00 (PARDUBICE)
Sobota 1.8. 13:00 (SRUBY)
Neděle9.8. 16:00 (DOBŘÍKOV)
Středa12.8. 17:30 (DOBŘÍKOV)
Sobota15.8. 17:00 (DOBŘÍKOV)

TJ HORNÍ ÚJEZD (1.B sk.B)
TJ SOKOL STARÉ HRADIŠTĚ (1.A)
SK PARDUBIČKY (1.A)
TURNAJ SRUBY (SRUBY, LUŽE, JEHNĚDÍ)
SOKOL LIBCHAVY (1.B sk.B)
soupeř bude upřesněn
FK NASAVRKY – MISTROVSKÉ UTKÁNÍ

FOTBALOVÁ REVOLUCE
Jak jste jistě zaznamenali z médií Fotbalová asociace ČR (FAČR)
připravilo pro fotbalové kluby všech úrovní (včetně družstev žáků)
od 1.7. 2015 jednu velkou změnu a tou je kompletní elektronizace
fotbalových agend. Přestanou fungovat stávající registrace, zápisy o
utkání se již budou vyplňovat na internetu. Stejně tak záležitostí
týkající se registrace, hostování a přestupů se přesunuje na
internet. Doufejme, že to bude změna k lepšímu (ne vždy tomu tak,
hlavně ze začátku je – viz nedávná změna v registru vozidel) a
nezmizí samotná podstata a tou je fotbal a ten se hraje na hřišti a
Miloš Vích
pro diváky.
sekretář fotbalového oddíle TJ sokol Dobříkov

KOMERČNÍ SDĚLENÍ
Jakou cenu má pitná voda?
Odpověď na tuto otázku si pokládají snad všichni její spotřebitelé.
Akciová společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí
zajišťuje dodávku pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod v 61
městech a obcích Východočeského kraje.
Akcionáři společnosti jsou především města a obce, která vlastní
92,6 % základního kapitálu.

Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí (dále VAK) je
tedy komunální společností s tzv. smíšeným modelem vlastnictví,
což znamená, že společnost vlastní veškerý vodohospodářský
majetek a sama ho také provozuje.
V České republice existují tyto provozní modely:
- Oddílný model provozování - jedná se o nejčastější variantu
provozního modelu, v rámci kterého bývají uzavírány dlouhodobé
smlouvy mezi vlastníkem infrastruktury (veřejným sektorem) a
provozovatelem (soukromým sektorem). Jejich vzájemný vztah je
upraven smlouvou o provozování vodohospodářské infrastruktury.
Tento model je aplikován u 67 % vodárenského trhu.
- Smíšený model provozování - tento model je druhou
nejpoužívanější variantou. Infrastruktura je v tomto případě
vlastněna i provozována jedním subjektem. V této variantě může
mít podíl i soukromý sektor. Smíšený model je uplatňován v 18 %
případů a funguje i ve VAK Jablonné n. O.
- Vlastnický model provozování - na českém trhu je zastoupen v
malé míře, cca 2 %. V rámci tohoto modelu bývá klíčový veřejný
sektor jakožto vlastník infrastruktury, který je zároveň
stoprocentním majitelem provozní společnosti.
- Model samostatného provozování - tento nejméně využívaný
model pokrývá pouze 1 % trhu. Jedná se o situaci, kdy obce a města
provozují vodohospodářskou infrastrukturu samostatně na základě
rozhodnutí krajského úřadu.
Asi ve 12 % případů bývají využívány kombinované varianty výše
uvedených modelů.

O společnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. vlastní a
provozuje celkem 709 km vodovodní sítě a zásobuje 76 300
obyvatel pitnou vodou, dále vlastní a provozuje celkem 156 km
kanalizační sítě a odkanalizovává celkem 30 200 obyvatel.
Předmět činnosti společnosti se od jejího vzniku v roce 1994
postupně rozšířil z tradičních činností, kterými jsou výroba a
dodávka pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod, údržba a
opravy vodohospodářských sítí a objektů na další služby spojené s
vodním hospodářstvím.
Prioritou společnosti v 90. letech bylo zlepšení čistoty našich toků
díky rozšíření odkanalizování a realizací moderních technologií
čištění odpadních vod. Postupně byly intenzifikovány čistírny
odpadních vod Lanškroun, Choceň a Letohrad.

Vodovodní síť je udržována, opravována a rekonstruována
moderními potrubními materiály s cílem zajistit spotřebitelům
kvalitní pitnou vodu. Nepřetržitý provoz vodárenského dispečinku
zajišťuje sledování kvality vody. Ztráty vody ve vodovodní síti
dosáhly v roce 2014 vynikající hodnoty 11 % (celorepublikový
průměr činí 18 %).
Aplikovaný smíšený model provozování umožňuje efektivně
hospodařit a především investovat do spravovaného majetku.
Hospodaření společnosti nezatěžuje odvádění zisku soukromému
(většinou zahraničnímu) provozovateli, jak je to v případě
oddílného modelu provozování, se kterým se setkáváme ve většině
velkých měst. Na základě plánu obnovy infrastrukturního majetku
jsou téměř všechny vygenerované prostředky investovány do
obnovy vodohospodářského majetku a do jeho rozvoje.
Společnost Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. působí v
regionu s menšími městy a mnoha malými či středně velkými
obcemi s řídkou hustotou zástavby (především rodinných domů).
Spotřeba pitné vody a odvádění odpadních vod tudíž nepřináší
potřebný počet velkých významných odběratelů. Obnova majetku
vodovodních i kanalizačních sítí tak představuje v přepočtu na
dodané množství vody a její odvádění a čištění mnohem vyšší
potřebu finančních zdrojů k udržení její technické úrovně pro
budoucí generace.
Citujeme předsedu sdružení oboru vodovodů a kanalizací Praha,
Sovak Ing. Františka Baráka. „Vodárenský majetek celé ČR, tj.
všechny sítě a technologie pro výrobu a dodávky pitné vody, její
následné odkanalizování a vyčištění, má hodnotu přes 1 bilion
korun. V přepočtu pak činí hodnota majetku na jednoho obyvatele
100 tisíc korun. Je-li průměrná doba životnosti vodárenských
systémů 50 – 60 let, znamená to, že každý obyvatel naší země musí
dát na obnovu zhruba 1 800 – 2 000 korun ročně. Jinak nelze zajistit
bezproblémové dodávky pitné vody. Obnova a rekonstrukce sítí je
přitom v řadě regionů nedostatečná a v budoucích letech si vyžádá
vyšší prostředky. To přinese v některých místech ještě vyšší nárůst
ceny vodného a stočného než v letošním roce“.

Cena vody
Cena vody se skládá ze dvou složek. Ty jsou označovány jako vodné a
stočné.
- Vodné je platbou za dodávku pitné vody z veřejného vodovodu a
její distribuci. V domácnosti vzniká povinnost platit vodné vtokem
vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem. Právo
na vodné má vlastník vodovodu, pokud není ve smlouvě stanoveno,
že právo na vodné má provozovatel vodovodu.
- Stočné platíme za odvedení odpadní vody veřejnou kanalizací a její
následné čištění. Povinnost platit stočné vzniká v domácnosti
okamžikem vtoku odpadní vody do kanalizace. Právo na stočné má
vlastník kanalizace, pokud smlouva nestanoví, že právo na stočné
má provozovatel kanalizace. Cena stočného většinou činí necelou
polovinu z celkové ceny vody.
Cena vody je regulovaná zákonem 274/2001 Sb., prováděcí
vyhláškou MZ č. 428/2001 s použitím zákona o cenách č. 526/1990
Sb. a výměrem Ministerstva financí ČR, který mj. stanovuje věcně
usměrňované ceny. Pro oblast vody pak stanoví např. omezení
kalkulovaných nákladů s ohledem na meziroční nárůst zisku nebo
cenu vody, kterou platíme státu. Tato pravidla musí v ČR dodržovat
všichni provozovatelé vodovodů a kanalizací.

Struktura jednotlivých nákladů na výrobu a dodávku pitné vody
(údaje za rok 2014)

Průměrná cena vody v České republice je 81,04 Kč/m3 včetně DPH
(http://www.sovak.cz/cena-vody), společnost Vodovody a
kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. se s cenou 74,53 Kč/m3 včetně
DPH pohybuje cca 8 % pod středem cenové úrovně. Platby za vodu v
rodinném rozpočtu tvoří v průměru kolem 2 % z celkových výdajů,
což je nejméně ze všech energií. Konečná cena vody je v každé
oblasti odlišná a závisí na stavu kanalizací, vodovodů, na množství
spotřebované vody, ale také na její dostupnosti a výši investic.
Celkový objem investic VAKu do rozvoje a obnovy
vodohospodářského majetku v letech 1994 – 2014

Závěr

Struktura jednotlivých nákladů na výrobu, odvádění a čištění
odpadních vod (rok 2014)

Způsob privatizace vodárenských společností na území bývalého
okresu Ústí nad Orlicí v roce 1994 byl tehdejšími starosty měst a
obcí zvolen odpovědně. Vložení vodohospodářského majetku obcí
do akciové společnosti zaručuje v současnosti i do budoucna
významný prostor pro vliv na fungování společnosti. Cena vody,
investice a opravy společného majetku jsou pod kontrolou
akcionářů společnosti. Společnost ve svém dlouhodobém záměru
předpokládá udržet sociálně přijatelnou cenu vody zároveň s
naplňováním plánu financování obnovy majetku. Prostředkem k
dosažení těchto cílů je probíhající zefektivňování administrativy a
provozu společnosti. Prioritou je spokojenost zákazníků, vstřícné a
otevřené jednání a rychlé řešení vzniklých problémů, což
napomáhá v budování vztahů se zákazníky, s obchodními partnery a
akcionáři.
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