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VŠECHNO JE,
JAK MÁ BÝT
Mír. Vzkříšení. Sounáležitost. 
Tato a další slova nyní rezonují v každém z nás. Ať už se k nim 
upínáme během jarního, velikonočního rozjímání nebo při 
sledování bezútěšných záběrů v televizi, často si klademe 
otázku, jak jich ve složitém období posledních měsíců 
dosáhnout. V posledních dvou letech jsme si připomněli, 
že pro čerstvý vzduch si máme zajít do lesa. Kde ale hledat 
klid a mír, když zvenčí stále nepřichází? Univerzální odpověď 
neexistuje. Nám se daří pěstovat si svůj vlastní vnitřní mír a 
klid vnímáním přírodních cyklů a příjemných maličkostí, které 
utváří naše „teď a tady”. Pomáhá nám to si uvědomit, že 
všechno je vždy nakonec tak, jak má být.

Jaro do areálu LCO přineslo nové impulsy, nápady a energii. 
Jak už je zvykem, v aktuálním čísle Občasníku se dočtete jak 
o novinkách v areálu, tak i plánovaných změnách, které pro 
vás v letošním roce chystáme. Představíme vám také autora 
Hvězdy, kterou jsme do areálu instalovali minulý rok.

Nové sanitární systémy
Na hygienických zařízeních v celém areálu můžete od 
března používat nové sanitární systémy od olomoucké firmy 
LORIKA. Lokalita přitom nebyla jediným určujícím faktorem 
při výběru dodavatele. V duchu naší PURE filozofie pro nás 
byl důležitý také podíl recyklovaných materiálů obsažených 
v dodávaných náplních. 

Nenápadný pomocník
Přemýšleli jsme, jak smysluplněji naložit s množícím se 
bioodpadem, který jsme doposud vyváželi v kontejnerech ven 
z areálu. Založili jsme proto kompost v zadní části areálu, kde 
nebude nijak překážet v běžném provozu. Vše, co od zeleně 
v LCO odteď získáme, jí budeme schopni cestou přírodního 
hnojení zase vrátit.

Nová označení
V souladu se systémem bezpečné práce jsme opatřili jeřáby 
na halách 3 a 4 novými evidenčními čísly. Přehlednější 
značení pomůže jak zaměstnancům pohybujícím se přímo 
v halách, tak i správě areálu při kontrolách a revizích zařízení.

NOVINKY V AREÁLU LCO
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„„Úspěch dne je v jeho ránu, úspěch roku je v jeho jaru.“

Chtěli bychom opět využít tohoto Jarního Občasníku, abychom zjistili, co na naše kroky 
v areálu říkáte vy. Přikládáme krátký dotazník, jehož papírovou formu můžete vložit do boxu 
pro náměty a připomínky v 1.NP nebo elektronicky naskenováním QR kódu.

Budiž (nové) světlo!
Ve spolupráci s českým výrobcem osvětlení APLED s.r.o. 
instalujeme ve společných prostorách budovy „B“ nová 
světla. Věříme, že příjemný design, úsporné řešení a pohybová 
čidla na schodištích přispějí nejen estetice prostředí, ale také 
vašemu komfortu.

Výměna dveří
Vítaným krokem jistě pro všechny bude výměna vstupních 
dveří v prostorách bloku B a v hale č.5. Dosluhující plastové 
a dřevěné nahradí už koncem dubna mnohem praktičtější a 
odolnější dveře z hliníku.

Šatny a sociální zázemí
Na venkovním prostranství mezi vstupy do hal č. 2 a 3 
chystáme vybudovat pro pracovníky firem Königfrankstahl 
a Optilog šatny z kontejnerových modulů. Nové zázemí 
zaměstnancům zjednoduší pohyb na pracovišti a zpříjemní 
chvíle během přestávek už koncem letošního září.

Instalace FVE
Do jara roku 2023 plánujeme vybudovat fotovoltaickou 
elektrárnu a instalovat fotovoltaické panely na budovu „B“ a 
haly č.5 a 6. Chceme tím dále rozvíjet myšlenku instinktivní 
vazby člověka k přírodě a snížit závislost na monopolních 
dodavatelích elektrické energie, to vše v souladu s hodnotami 
udržitelnosti a soběstačnosti.

Pokud jste naším nájemcem, nemohli jste přehlédnout sochu 
Hvězdy, která v minulém roce ozdobila travnatou plochu před 
vjezdem do haly 1. Objevila se také na našem novoročním přání, 
díky němuž jsme si ji mohli krásně „rozsvítit”. A že to není jen 
hvězda vánoční se s příchodem jara můžeme přesvědčovat 
každý slunečný den, kdy se od ní pronikavě odráží první jarní 
paprsky, které do areálu přináší tolik potřebný optimismus 
a novou energii. 

Za jejím vznikem stojí mladý talentovaný sochař Jan Dostál, 
rodák z Olomouce, kterému jsme položili několik otázek.

Mají podle vás umělecká díla v ryze průmyslovém, pra-
covním prostředí své místo? Jakou v něm mohou hrát roli?

Všude ve světě je to úplně normální, u nás zatím spíše rarita. 
V Česku se s uměním na takových místech setkáme pouze 
v případech, kdy je důraz kladen i na estetiku prostředí, nikoli 
pouze na funkci. To se u pár subjektů v Olomouci, včetně LCO, 
už povedlo a jsem za to rád...

Celý rozhovor si můžete přečíst na našich stránkách
www.lco.cz v sekci Aktuality.
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