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Když se nestaví,
tak se běhá

Jihočeská KIKA
otevřela nákupní brány

Ve Veleni
roste škola

Stavební pohled
na Slovensko

V říjnu proběhlo slavnostní otevření
prodejny KIKA v Českých Budějovicích.
Generálním dodavatelem výstavby
vícepatrového obchodního domu o rozloze
3 200 m2 byla společnost HSF System.
KIKA, prodejce kompletního sortimentu
nábytku a bytových doplňků, investovala
do stavby stovky milionů a vytvořila
60 nových pracovních míst.

Společnost HSF System vyhrála veřejnou
zakázku na výstavbu nové budovy školy
ve středočeské obci Veleň. Projekt počítá
s novými učebnami, jídelnou, šatnami
a tělocvičnou. Výstavba proběhne
ve dvou etapách a skončí v roce 2019.
Veřejná zakázka má hodnotu 72 milionů
korun, z toho 54 milionů pokryje dotace
od Ministerstva financí České republiky.

Dceřiné společnosti HSF System
SK se po úspěšném roce 2016, kdy
dosáhla rekordních tržeb bezmála
500 milionů korun, daří i letos.
Mezi nejvýznamnější zakázky patří
dvojpodlažní přístavba skladovacích
a prodejních prostor obchodního
domu Möbelix v Prešově, kompletní
výstavba unikátní akademie extrémních sportů Hangair v Bratislavě
nebo generální dodávka administrativně-výrobního objektu high-tech
společnosti GA Drilling v Devínskej
Novej Vsi.
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Rozvoj Charity Hlučín
Charita Hlučín zajišťuje sociální a zdravotní služby seniorům, lidem se zdravotním
postižením a lidem ohroženým sociálním vyloučením. Společnost HSF System
podpořila hlučínskou charitu částkou 50 000 Kč. Peníze budou použity
na zlepšení prezentace charitních služeb prostřednictvím webových stránek,
charitního zpravodaje nebo informačních letáků a panelů.

Čeští i slovenští zaměstnanci HSF
System se zúčastnili Mezinárodního
maratónu míru v Košicích, který je
nejstarší v Evropě a třetí nejstarší ve
světě. V Košicích se běhá již od roku
1924. Do hlavního závodu a dalších
doprovodných disciplín se přihlásilo
rekordních 12 653 běžců z 50 zemí
celého světa.

Marlenka má nový sklad
Společnost Marlenka, známý výrobce
medových dortů a dalších produktů dle
staroarménské rodinné receptury,
postavila nový vysokoregálový sklad.
Tím dokončila další etapu výstavby
ve svém frýdeckomísteckém areálu.
Generálním dodavatelem stavby byla
společnost HSF System, která
s Marlenkou na jejím rozvoji
spolupracuje dlouhdobě.

Nežijeme pouze v „průmyslových zónách“,
které pomáháme rozvíjet, ale snažíme se
aktivně a dlouhodobě pomáhat našemu
okolí a potřebným. Kromě Charity Hlučín
jsme za poslední rok podpořili například
Základní školu Vratimov, ekologické
sdružení Čisté nebe, Sjednocenou organizaci nevidomých a slabozrakých České
republiky, Nadační Fond Podejte Ruku
Dětem, Tvůrčí centrum Ostrava a mnoho
dalších neziskových organizací, aktvit
a projektů,“ říká ředitel společnosti
HSF System Jan Hasík.

