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TOMÁŠ MILICH ZE SPOLEČNOSTI OVUS

SE STAL MANAŽEREM ROKU 2014

 V roce 2014, za který jste
získal ocenění, jste dosáhli mnohých úspěchů. Můžete přiblížit
některé projekty, které jste s vaším týmem úspěšně realizovali?

Ocenění Manažeři roku v jednotlivých kategoriích. Tomáš Milich je třetí zleva.
Velmi si považuji ocenění
uděleného osobnostmi z řad
odborníků, manažerů a odborné veřejnosti. Samozřejmě platí, že manažer je tak dobrý, jak
má dobrý pracovní tým, za což
svým kolegům a zaměstnancům děkuji. Na druhou stranu
toto ocenění chápu jako závazek do budoucna, ale zároveň
i potvrzení, že se naše společnost vydala správnou cestou.
Byť vejce je křehké, konkurenční prostředí je velmi nemilosrdné a tvrdé, a to platí pro celou
potravinářskou výrobu.

Ano, rok 2014 vnímám jako
rok finalizace čtyř základních
projektů modernizace farmy
a zpracovatelských provozů
v Těhuli, a částečného zahájení zkušebního provozu na farmě ve Smečně.
Z tohoto pohledu to byl rok
těžký, ale úspěšný. Co mě osobně nejvíce těší, tak je to určitě
inovace v chovu, kde se nám
podařilo zrealizovat chov v halách na podestýlce při denním
světle. Zde využíváme tradičních slepic z českých dvorků,
jako je černá slepice Moravia
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 Získal jste ocenění nejlepšího manažera ve své kategorii – Potravinářská výroba. Co to pro Vás osobně
znamená?

s pěkně krémovými vejci, bílá
slepice Sussex s hnědými vejci a kropenka s hnědými vejci.
Tyto chovy nazýváme farmářskými, a to právě díky tomuto
způsobu chovu a welfare slepic.
Samozřejmě, že jsme velmi pyšní na chov pravých chilských slepic s výjimečnými
vlastnostmi a s netradičními
zbarveními skořápky (zelená,
modrá a kaštanová barva).
 Zvláště na smečenské farmě bylo provedeno spoustu
stavebních prací, či různých
přestaveb, které byly nutné
k tomu, abyste do těchto prostor mohli instalovat nové,
moderní technologie. Kdo
tyto práce prováděl?
Jedná se o místní stavební firmu Kubásek, která nám pomáhá spoluvytvářet nový vzhled
obou farem a které chci touto
cestou poděkovat za vykonanou práci, kterou odvedla vždy
v požadovaných termínech
a vysoce kvalitním provedení.
 Jestliže se chcete udržet ve svém oboru ve špičce,
tak byste měli objevovat stále
něco nového, navazovat spolupráci s dalšími partnery atp.
Činíte tak?
Ano, navázali jsme novou
spolupráci jak s německými,
tak polskými firmami, a to jak
v oblasti genetiky nosnic, tak
i v oblasti obchodu.
 Jak chcete využít vaše
řekněme odstavené odchovné
haly na těhulské farmě?
Co se týče nevyužitých hal
na Těhuli, tak zde počítáme
s dalším rozšířením výroby, ale
vše je závislé na schvalovacích

procedurách úřadů, takže to
bude nějakou dobu trvat.
 Jak chcete dále řešit likvidaci, či zpracování slepičího
trusu, jako druhotného produktu z vaší výroby?

Velký kus práce pro společnost Ovus vykonal též
vedoucí farem na Těhuli
a u Smečna, Milan Slavík.
Již v minulosti jsem se zmiňoval, že se do budoucna, a to pod
tlakem nařízení a směrnic EU,
které budou zapracovány do české legislativy, neobejdeme bez
koncepce ekologické likvidace
druhotného odpadu ze živočišné a zemědělské výroby. Jedna
z možností je zemědělská bioplynová stanice nebo fermentace
trusu a výroba hnojiv. Před časem jsme se o to pokoušeli, chtěli jsme zemědělskou BPS vybudovat v našem 10 ha areálu, ale
náš záměr se tehdy, bohužel, stal
předmětem zájmových skupin,
jak se dostat k místnímu společenskému vlivu. Prostě určití
lidé si našli téma, při kterém dehonestovali naši firmu, ale i naše
podporovatele. Takže výsledkem
těchto obstrukcí bylo zrušení již
vydaného stavebního povolení,
a tak nadále je blízké okolí obtě-

A co je potřeba ke sledoNa optické síti skvely.net je dování některých kanálů na tejiž plně dostupná digitální te- lefonu nebo tabletu.
vání televize? K zobrazení je
levize. Od května je k dispozici plná programová nabídka,
včetně HBO HD, Discovery,
National Geographic a sportovních kanálů, jako Nova
Sport, Sport 2 a další. Skvely.net
připravil 3 programové balíčky
a v případě, že máte i náš internet, je možné na digitální televizi výrazně ušetřit, v závislosti na vybraném tarifu.
Digitální televize skvely.net
není jen klasická televize, ale
disponuje zpětným záznamem
Jakub Císař, technik sítě, nám demonstruje, jaká je pohoda slevšech kanálů, možností nahrádovat digitální TV skvely.net.
vání vybraných pořadů, či sle-
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DIGITÁLNÍ TELEVIZE SKVELY.NET
třeba televizo, či jen monitor
s HDMI rozhraním. Také speciální settopbox, který je schopen
zobrazit digitální multicastový
stream. Settopbox samozřejmě
dodáváme při zřízení služby.
Nemusíte si tím lámat hlavu.
Dále je třeba vhodný výkonný
router, který dokáže datový tok
zpracovat. Pokud jste již naším
zákazníkem a máte u nás zakoupený starší router, neváhejte, zdarma vám jej vyměníme
při zřízení IPTV služby za nový.
Pokud vás zajímá více, podívejte se na www.skvely.net/iptv
a přidejte se již k desítkám dalších diváků.
-mk-
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Jednatel společnosti Ovus – podnik živočišné výroby spol.
s r.o., Tomáš Milich, v nedávné době získal ocenění nebývalého lesku. Stal se totiž Manažerem roku 2014 v kategorii Potravinářská výroba. Stalo se tak na 22. ročníku nejprestižnější soutěže manažerských osobností Manažer roku, která se
konala v pražském Žofíně. Tomáše Milicha jsem se ptal nejen
na to, jak si cení tohoto prestižního ocenění:

žováno zápachem z polí, kam je
takto neupravený trus vyvážen,
a tam fermentuje. Čili uvolňuje
se z něho bioplyn.
Paradoxem je, že tímto zásahem došlo ke změně územního
plánu, kde nám byla výstavba zemědělské BPS zakázána, a naproti
našemu areálu, ale zato významně
blíže k rodinným domům v okolí,
byla povolena výstavba průmyslové BPS, což v praxi znamená
zpracování jiného, než zemědělského odpadu. To znamená i živočišného a komunálního.
 Přemýšlíte i o tom, že
byste využili solární energii?
Ne, protože po rozsáhlých rekonstrukcích a modernizacích
jsme významně snížili spotřebu energií, takže energetickou
koncepci máme v současnosti
již vyřešenou.
 Jste již připraveni na horké letní dny, kdy bude nutné
přijmout jistá opatření k chlazení hal, především na Těhuli?
Jistě, období horkých dnů se
již nemilosrdně blíží, a jako každoročně se na to pečlivě připravujeme. Instalujeme podpůrná ochlazovací zařízení
do hal, rovněž kontrolujeme
technickou funkčnost zařízení
na provětrávání střech chovných a odchovných hal. Věřím,
že až tyto horké dny přijdou,
tak je bez problémů zvládneme.
 D í k y m o d er n i z a c í m
a dalšímu rozvoji firmy jste
se z původních 38 zaměstnanců po restrukturalizaci firmy
rozrostli na dnešních 75 pracovníků, a to na všech provozech…
Ano, a možná, že se ještě
trošku rozrosteme. Samozřejmě s tím souvisí i tlak na odbornost a technickou zdatnost,
takže na některých pracovních
pozicích muselo dojít k personální výměně.
 Dalším zpracováním vajec
dosahujete podstatně vyšší přidané hodnoty vašeho základního produktu. Jaký je zájem
např. o vařená a loupaná vejce?
Díky nové technologii světových parametrů dosahujeme
při zpracování vajec formou vaření a loupání maximální kvality, a tím i stále většího zájmu
našich odběratelů. Široké využití je v lahůdkářské výrobě,
rychlém občerstvení a v hotovkách.
Děkuji za rozhovor.
Libor Pošta

