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i z Uzbekistánu, Turecka a Arménie. Proběhla jednání s našimi současnými partnery
i zákazníky, pro které se chystají zakázky jak v automobilovém, tak metalurgickém
segmentu. Společnost ŽĎAS začala na základě naší účasti budovat i strategickou
pozici v oblasti jaderné energetiky.

TUBE Düsseldorf

žďaS Se prezentoval v ruSku

skončil
20. mezinárodní veletrh IFAT v německém Mnichově. Jedná se o světově největší veletrh, který se zabývá recyklací
a odpadovým hospodářstvím a je také
místem setkání zástupců environmentální politiky s průmyslem likvidace odpadů. Letos se ho zúčastnilo rekordních
3097 vystavovatelů z 54 zemí světa.
Společnost ŽĎAS se na veletrhu IFAT
prezentuje již po několikáté v pavilonu
zpracování odpadů a recyklace a představuje zde hlavně svoje výrobní možnosti v oblasti zpracování šrotu. ŽĎAS
již tradičně sdílí stánek s německými kolegy ze společnosti KLANN, která mimo
jiné servisuje zařízení ŽĎAS na zpracování šrotu v teritoriu Německa a Beneluxu. Zákazníci na stánku společnosti
ŽĎAS většinou vyhledávali mobilní zařízení, ať jde o stříhání odpadů, nebo

Příští Žár vyjde ve čtvrtek 17. 8. 2017.

jejich paketování. Důraz se klade na reference, kladné hodnocení stávajících
zákazníků a dobré jméno na trhu v souvislosti se zajištěním servisní podpory.
Vždy je přínosné, pokud lze stávajícím
zákazníkům prezentovat nějaký technický vývoj na zařízení, které vlastní, nebo
jeho vylepšení. Pro společnost ŽĎAS
jsou naopak nedocenitelné zpětné vazby od zákazníků – zkušenosti s provozem a údržbou.
Veletrh IFAT Mnichov patří mezi zpracovateli šrotu k vůbec nejvyhledávanějším veletrhům. Díky tomu se podařilo
získat poměrně velké množství zajímavých kontaktů slibujících nové obchodní
příležitosti. Stále se ukazuje, že prezentace společnosti ŽĎAS na veletrzích
posiluje vazby se stávajícími zákazníky
a pomáhá budovat novou síť kontaktů.
Ing. Jarmila Pospíchalová, marketing

Kovací soubor s lisem CKVX 1250 a manipulátorem QKK 5 byl v květnu úspěšně
zprovozněn u indonéského zákazníka.

Øetìzová kola pro norskou ropnou plošinu
Divize Metalurgie získala letos v květnu zakázku na zajímavý projekt týkající
se generální rekonstrukce ropné plošiny „Njord A“. ŽĎAS pro tuto ropnou
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Mikšíkovi a Josefu Kopečkovi osobně poděkoval místopředseda představenstva
dení technologie za velmi složité situace, přesto si
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Nejlepší zamìstnanci za duben

Soutěž o nejlepšího zamìstnance mìsíce

Příští Žár vyjde ve čtvrtek 21. 6. 2018

ŽĎAS poDpořIl SoutěŽ
Kovo JunIor 2018
Na základě dlouhodobé spolupráce s VOŠ SPŠ Žďár nad
Sázavou podpořila letos firma
ŽĎAS jakožto generální partner pořádání celostátní soutěže
Obráběčů kovů, která se konala
od 18. do 20. dubna a zúčastnilo
se jí šestnáct škol z deseti krajů.
Co vlastně je soutěž KOVO JUNIOR? „Vyhlašovatelem této soutěže v odborných dovednostech
je CECH KOVO České republiky.
Soutěž je součástí celostátní přehlídky České ručičky, kterou vyhlašuje Jihomoravský kraj ve spolupráci s Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy a dalšími
partnery. Cílem není pouhé porovnání vědomostí a dovedností
jednotlivých účastníků, ale především výměna zkušeností z výuky
na jednotlivých školách, propagace technických řemesel, posílení
postavení a významu středního
odborného školství v České re-

publice.“ uvedl Jiří Straka, zástupce ředitele VOŠ a SPŠ pověřený
řízením pracoviště Strojírenská.
V kategorii jednotlivců a v kategorii krajských družstev soutěžilo celkem devatenáct žáků,
kteří do soutěže KOVO JUNIOR
postoupili z krajských soutěží. Na
objektivní průběh soutěže dohlížel
supervizor, hodnocení provedla
komise složená z vylosovaných
zástupců
zúčastněných
škol
a pracovníci akciové společnosti ŽĎAS. Soutěžilo se ve výrobě
součásti dle výkresové dokumentace na univerzálním soustruhu
a v měření a základních teoretických znalostech. Celková úspěšnost soutěžících v obou částech
soutěže byla vysoká, v průměru
70 %. Účastníci prokázali velmi
dobrou úroveň praktických dovedností nejen při soustružení, ale
také při měření a zpracování měřicích protokolů.

Slavnostního vyhlášení vítězů soutěže KOVO JUNIOR 2018 a předání cen se vedle zástupců VOŠ
SPŠ, Cechu KOVO ČR a Města Žďár nad Sázavou zúčastnili za akciovou společnost ŽĎAS personální
ředitel Mgr. Petr Havelka a předseda ZO OS KOVO ŽĎAS Rostislav Dvořák.

oBrAzeM

výsledky soutěže Kovo JunIor 2018
Družstva:
1. místo: Pardubický kraj
Michal Žák, David Bednář; Střední průmyslová škola Chrudim
2. místo: Kraj Vysočina
Jakub Chytka; Střední odborná škola Jana Tiraye, Velká Bíteš
David Tran; Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
3. místo: Plzeňský kraj
Václav Řezanka; Střední průmyslová škola Klatovy
Matěj Vild; Střední škola Rokycany
Jednotlivci:
1. místo: Michal Žák
Střední průmyslová škola Chrudim, Pardubický kraj
2. místo: Jakub Chytka
Střední odborná škola Jana Tiraye, Velká Bíteš, Kraj Vysočina
3. místo: David Bednář
Střední průmyslová škola Chrudim, Pardubický kraj
Michal Žák jako nejlepší žák v oboru obráběč kovů ve školním roce
2017/2018 obdrží zlatou plaketu Českých ručiček.

Hotel Svratka minulý týden opět hostil mezinárodní konferenci Inženýrská mechanika. Účastníci
přednesli celkem 250 příspěvků a soutěžilo 61 posterů. Autorům pěti vyhodnocených posterů předal
cenu generálního ředitele technický ředitel akciové společnosti ŽĎAS Ing. Radek Vlček.

GrAntové proJeKty eleKtroocelárny ŽĎAS
Realizace tří-etapového rozvojového projektu sekundární metalurgie,
tedy stavby pánvové pece č. 1 a vakuování elektrooceli kesonového typu
(VD/VOD), doplněná v květnu roku
2015 o druhou pánvovou pec, pozitivně a výrazně ovlivnila možnosti pro výzkum, vývoj a inovaci v procesu výroby
elektrooceli, resp. její tekuté fáze.
Elektroocelárna, jako nedílná součást
dnešní divize Metalurgie, zásadně ovlivňuje komerční možnosti jak volné kovárny, tak i výroby odlitků. Důležitou rolí
v rozvoji i obsazování nových segmentů trhu našimi volně kovanými výkovky
a odlitky, je úspěšné řešení takzvaných
grantových projektů. To probíhá v úzké
spolupráci s celou řadou vysokých škol
a výzkumných ústavů a jedná se o týmovou práci, na které se kromě specialistů z elektroocelárny spolupodílí
také odborníci z technologie kovárny,
výzkumníci z útvaru hlavního metalurga
i kolegové z obchodu i z naší akreditované laboratoře.
Od roku 2002 řeší elektroocelárna
ŽĎAS průběžně různé grantové projekty, v současnosti převládají granty
finančně podporované Technologickou
agenturou České republiky. Patří sem
zejména projekt s názvem Progresivní technologie výroby polotovarů

z korozivzdorných ocelí pro aplikace
v primárním a sekundárním okruhu
jaderných elektráren, řešený v rámci
programu EPSILON. Hlavním řešitelem
je elektroocelárna firmy ŽĎAS, spoluřešitelský tým pak zahrnuje jak vysokou
školu VŠB-TU Ostrava, tak výzkumný
ústav COMTES FHT a.s. Spolupracujeme i s finálním zákazníkem některých
našich výrobků – ŠKODA JS a.s. a také
ZVU Kovárna a.s.
Hlavním záměrem projektu je zvýšení
produkce korozivzdorných (martenzitických austenitických a super feritických)
ocelí na území České republiky. Vlastním cílem je pak výzkum a vývoj komplexních technologií výroby speciálních
výkovků a vývalků ze speciálních korozivzdorných ocelí v rámci uzavřeného
výrobního řetězce tradičních českých
producentů oceli a speciálních konstrukčních prvků pro energetiku.
Obecně lze k těmto speciálním korozivzdorným ocelím poznamenat, že
jsou, kromě jiného, charakteristické
velmi nízkými obsahy uhlíku, na úrovni max. 0,03 %, a vysokými obsahy
chromu (+/- 20 %) i niklu (+/- 10 %).
V některých případech je pak nikl jako
austenitotvorný prvek nahrazován manganem a především pak dusíkem. Právě v „nadusičování“ tekuté elektrooceli

je žádoucí pracovat se zvýšenou tepelnou kapacitou tekuté fáze a současně pak zkoumat a vyvíjet jiné, časově
i teplotně méně náročné technologické
procesy, jako je například dmýchání
plynného kyslíku do oceli ve vakuu současně s plynným dusíkem. Nejenom při
realizaci výzkumně vývojových kroků,
ale i při následné běžné výrobě těchto
speciálních ocelí jsou nutné značné až
detailní odborné znalosti procesů spojených s fyzikální chemií, tedy chováním
prvků ve vakuu a jejich vzájemnými
vazbami, přičemž tyto odborné znalosti
jsou vyžadovány už i od tavičů – operátorů – metalurgů, kteří řídí proces dle
momentálních resp. okamžitých změn
jak koncentrací, tak i tlaku – úrovně vakua, průtoků plynů (kyslík, argon, dusík)
a teplot taveniny ve vakuovém kesonu.
Za připomenutí jistě stojí, že akciová společnost ŽĎAS je dnes největším
výrobcem korozivzdorných ocelí v celé
České republice, s roční produkcí „antikor“ řádově na úrovni 8 až 10 kilotun.
V současné době je pak podána další,
nová žádost do veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací, který
TA ČR vyhlásila pod názvem THÉTA.
Jedná se o projekt nazvaný Vývoj a inovace austenitického korozivzdorného

plechu se specifickými vlastnostmi
pro skladování vyhořelého jaderného
paliva. Cílem technického řešení je vývoj
produktu (plechu) z austenitické korozivzdorné oceli legované bórem se specifickými vlastnostmi, který bude použit pro
výrobu „buněk“ určených ke skladování
vyhořelých palivových souborů. Také
v tomto projektu jsou zahrnuty, kromě
finálního odběratele (ŠKODA JS a.s.),
také vysoké školy (VŠB-TU Ostrava
a Západočeská univerzita v Plzni) i výzkumný ústav COMTES FHT a.s. Tato
elektroocel je mimo jiné charakteristická
velmi nízkou koncentrací uhlíku a vysokým obsahem chromu a niklu (20 % Cr,
13 % Ni). Mimo jiné je pak legována bórem až na úroveň 1,9 % a také dusíkem
v rozmezí 0,02 – 0,04 %.
Ve střednědobém záměru elektroocelárny ŽĎAS je také vývoj a výzkum
super a hyper duplexních ocelí, u nichž
je kromě celé řady „úzkých“ míst (tváření, tepelné zpracování, obrábění,
svařování) základní otázkou pro vývoj
a výzkum, jak lze v podmínkách naší
elektroocelárny vůbec vyrobit elektroocel s maximální koncentrací uhlíku
0,01 % a současně legovanou dusíkem
až na úroveň 1,0 % s velmi vysokým obsahem legujících prvků.
pokračování na str. 3

Grantové projekty

ohléDnutí zA loňSKýMI proJeKty

SerIál

pokračování ze str. 2

Je třeba zmínit, že vývoj a výzkum produkce elektroocelárny, včetně inovací,
má svoji dlouholetou kontinuitu postupující od „jednoduchých antikor“ po stále komplikovanější oceli, a to nejenom
z pohledu tekuté fáze. Bez týmové práce kolegů i z ostatních středisek divize
Metalurgie, včetně obchodníků a laboratoře, by tento vývoj nebyl možný. Dnes
se skutečně jedná o celou řadu natolik
speciálních elektroocelí, že v průběhu
vývoje a výzkumu jsou do prací zapojováni i mladí kolegové z útvaru Hlavního
metalurga s vazbou na volné kování,
přičemž někteří pak mohou využít nově
získané poznatky k doktorskému studiu
a k obhájení nejen svých tezí, ale i celé
doktorské disertační práce před státní
zkušební komisí.
Nejen vedení elektroocelárny si plně
uvědomuje nutnost vývoje, výzkumu
a inovací pro další rozvoj celé divize Metalurgie. Proto postupnými a racionálními
kroky kontinuálně navazuje také na předchozí grantové projekty a posouvá se od
jednodušších experimentů k těm složitějším s tím, že má dlouholetou koncepci
v rozvoji technologií produkce elektrooceli a to nejenom v oblasti „antikor“.
Ing. Ludvík Martínek Ph.D.,
vedoucí elektroocelárny

V minulém vydání Žáru jsme čtenáře seznámili s nejvýznamnějšími loňskými projekty v oblasti tvářecích strojů. Tentokrát se
zaměříme na obor zařízení na zpracování válcovaných výrobků.
V oblasti zařízení na zpracování válcovaných výrobků se po několika
letech podařilo navázat na dodávky
rovnacích linek do Číny. V roce 2017
byly podepsány kontrakty s firmou Tito
Enterprise Co. Ltd. na rovnací linku se
zařízením XRK 2-130 a rovnací linku
se zařízením XRK 2-60 s firmou Nanjing Iron and Steel Group International Trade Co. Ltd. Pokračovaly také
drobné dodávky náhradních dílů pro
dříve realizované projekty. Do akciové
společnosti Železiarne Podbrezová
dodal ŽĎAS zařízení na dělení trubek
na tažné stolici číslo 1. Šlo již o druhé
zařízení tohoto typu, a protože pracuje
spolehlivě a přesně, probíhají v současné době již závěrečná jednání
firmou Železiarne Podbrezová o kontraktu na dodávku dalšího zařízení dělení trubek, tentokrát na tažnou stolici
číslo 8. Pro firmu Novasport spol. s r.o.
byla vyrobena a dodána rovnačka trubek XRK 15-30 a ve firmě ArcelorMittal
Ostrava se podařilo ve velice krátkém
čase zrealizovat kompletní rekonstrukci chladníku středojemné válcovny. Pro
tutéž firmu ŽĎAS zrekonstruoval výměnné stendy číslo 0 a 4 a podepsal

další kontrakt na číslo 2, s realizací
v roce 2018. Byla také provedena rekonstrukce a obnova převodovek dvojbloků kontidrátové trati.
Pro polskou firmu Cognor S.A. pokračovaly pravidelné dodávky spotřebních dílů pro rovnačku XRK 2-140, která byla uvedena do provozu na konci
roku 2015. Pro firmu U. S. Steel Košice
byly realizovány dodávky různých náhradních dílů, z větších celků lze zmínit
jednotky šrotovacích nůžek pro hrubou
dělicí linku na teplé válcovně. Pro firmu Třinecké železárny jsme v rámci
rekonstrukce dodali nové uložení válců pro rovnačku XRK 2-180. Přestože
dodávky náhradních dílů pro zařízení
dříve vyrobená a dodaná společností
ŽĎAS již nejsou samozřejmostí, protože i ty se staly u většiny zákazníků
předmětem výběrových řízení, během
roku 2017 se dařilo v těchto dodávkách
pokračovat i pro další zákazníky, jako
například pro firmu Visakhapatnam
Steel Plant v Indii, nebo pro několik
klíčových zákazníků v ruské federaci
– OEMK Starý Oskol, Zapsib Novokuzněck, KMZ Ižora-MetallKolpino, KumAPPKumertau či VMZ Vyksa. Řadu

náhradních dílů jsme v průběhu celého
loňského roku dodávali také pro Třinecké Železárny, a.s. i Strojírny a Stavby
Třinec.
V rámci dodávek ostatních náhradních dílů lze z nejvýznamnějších
zákazníků jmenovat firmy ArcelorMittal Ostrava, Vítkovice, Třinecké
Železárny, Transmisie Martin, Treva
Prakovce, Strojmetal Aluminium Forging, ENERGO PRO, HKS Forge,
ZVU Kovárna, Magna Cartech,
ESSA CZECH, Českomoravský cement, Bonatrans Group a Benteler
Automotive v České i Slovenské republice. V oblasti dodávek pro energetický průmysl ŽĎAS pro firmu
ČKD Blansko Engineering opravil
a dodal díly pro opravu nádrže a vodní turbínu Dlouhé stráně, opravil turbíny pro soustrojí TG1 Lipno a díly
turbíny KAMÝK. Stálé zastoupení
v našich dodávkách má výroba nových hydraulických válců a jejich opravy pro naše dlouhodobé zákazníky,
jako je například firma Sokolovská
uhelná, PRODECO, TIMESEAL, Severočeské doly, TBH technik nebo
SD – 1. strojírenská, a.s.

AreáleM fIrMy ŽĎAS proŠlo 1. KvětnA přeS pět tISíc lIDí

Provoz kovárny byl pro návštěvníky Dne otevřených dveří jako vždy jedním z největších lákadel.

Den otevřených dveří akciové společnosti ŽĎAS, který se každoročně koná 1. května, předčil v letošním roce
v mnohém všechny předcházející ročníky. Areálem firmy prošlo letos 5 135 návštěvníků, což je absolutní historický
rekord.
Organizátorům akce přálo krásné počasí a návštěvníky kromě tradičních ukázek výroby tentokrát přilákal i opravdu bohatý doprovodný program. V provozu
metalurgie mohli zájemci obdivovat působivý proces
kování na kovacím lisu CKV 1800/2200 s manipulátorem nebo ukázky kalení oceli, na strojírnách měli výjimečnou příležitost prohlédnout si v chodu kosoúhlou
rovnačku XRK 2-130, připravenou k následné demontáži a expedici k čínskému zákazníkovi. Zajímavá byla
i vzdálená vizualizace stroje v provozu na počítačovém

Malí i velcí měli jedinečnou příležitost dozvědět se
víc o tom, co firma ŽĎAS vyrábí a jak ve skutečnosti
vypadají její provozy.

monitoru prezentovaná programátory firmy ŽĎAS.
Zájemci se také mohli podívat, jak se vyrábí nástroje
pro automobilový průmysl v divizi Nástrojárny, kde navíc probíhaly ukázky provozu obráběcího centra Jobs
nebo ražení pamětních mincí na ručním vřetenovém
lisu. „Jsem moc rád, že se firma ŽĎAS mohla představit
tak velkému počtu návštěvníků právě v době, kdy se jí
daří získávat úspěšné zakázky a věnuje velké finanční
prostředky do investic a rozvoje“, uvedl místopředseda
představenstva a generální ředitel ing. Pavel Cesnek.

Generální ředitel Ing. Pavel Cesnek se šťastným
výhercem hlavní ceny.

Především děti ocenily projížďky vlakem po areálu firmy
a ukázky i projížďky automobily Kaipan, které smontovali žáci Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ve Žďáru nad Sázavou a Střední průmyslové školy
v Třebíči. S těmito školami firma ŽĎAS úzce spolupracuje a v areálu se prezentovaly svými vlastními informačními stánky. Pro malé i větší děti byl jako vždy velkou atrakcí program a soutěže, které si pro ně připravili
firemní hasiči, mnoho z nich si také s chutí zasoutěžilo
s míčem pod vedením trenérů z fotbalového klubu SK
Slavia Praha. K dispozici byly i skákací hrady, občerstvení a pro všechny návštěvníky byly připraveny drobné
dárky, balónky nebo pamětní medaile odkazující k roku
konání akce a zároveň ke 100. výročí založení Československé republiky. Po celou dobu hrála návštěvníkům
u hlavního vstupu živá hudba a v pravé poledne proběhlo na pódiu losování o ceny. Nejprve byli vylosováni
malí vítězové soutěže v malování, poté generální ředitel ing. Pavel Cesnek vylosoval výherce hlavní soutěže
o hodnotné ceny. Do tohoto slosování byli zařazeni ti,
kteří správně odpověděli alespoň na dvě ze čtyř soutěžních otázek vztahujících se k zařízení firmy, které si
mohli návštěvníci podrobně prohlédnout.
Organizátoři děkují všem, kteří se na přípravě Dne
otevřených dveří podíleli, zvláštní poděkování patří
skvělému týmu firemních hasičů. Především ale děkujeme těm, kterým byla akce určena, malým i velkým
návštěvníkům, za jejich trvalý zájem a blízký vztah k firmě, která je už po tolik desetiletí pevně spjatá s městem Žďár nad Sázavou i s regionem Vysočiny. Už nyní
se těšíme na setkání příští rok ve stejném termínu!

Pro více než pět tisíc návštěvníků byla připravena řada
soutěží a upomínkových předmětů.

uSneSení
z celoroční
Konference
Sportovní
hry zdravotně
zo oS Kovo ŽĎAS, a.s. ze dne 26. 4. 2018

Jarní turnaj v bowlingu

poStižených v zubří 2017

ROSTEME / NABÍRÁME / HLEDÁME

druhé místo obsadila Dagmar Řezníčková
V sobotu 28. dubna 2018 se uskutečnil
se ziskem 702 bodů a na třetím místě se
první jarní turnaj žďasácké odborářské
umístila Anna Vávrová s 648 body. Vítěuvítacím vystoupení předseda ZO OS
ligy v bowlingu. Soutěž probíhala na čtyzem v kategorii mužů se stal Miloš Kučera
KOVO ŽĎAS, a.s. pan Rostislav Dvořák.
řech drahách Bowling-clubu Žďár v hale
se ziskem 1019 bodů, druhé místo obsaZa firmu ŽĎAS přivítal všechny přítomna Bouchalkách za účasti 18 soutěžících
A POMOCNÍKY PRO NÁBOR
NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ
dil Antonín Janda s 1004 body a jako třetí
né personální ředitel firmy Mgr. Petr Ha(čtyři ženy a čtrnáct mužů). Během turnaje
skončil Pavel Vařák se ziskem 997 bodů.
velka. Popřál soutěžícím hodně úspěchů
odházel každý účastník šest sérií po deseti
odměna ažVáclav
10 Marek,
000OSKč
při plnění sportovních disciplín a prožití
hodech. Vítězkou vMimořádná
kategorii žen se stala
KOVO ŽĎAS, a.s.
celého sportovního týdne v přátelské
Dagmar Havelková se ziskem 771 bodů,
organizátor turnaje
za
přivedení
zaměstnance
do
profese:
atmosféře. Soutěže probíhají celý týden,
účastníci si zasportují, naváží nová přánabídka►posledních
volných míst v zubří
Obsluha obráběcího
► Zámečník
telství nebo se potkají s přáteli z minucentraletního tábora v Zubří ZO OS KOVO
lých let. Pro všechny je účast na hrách
Organizátor dětského
ŽĎAS, a.s. nabízí poslední volná
► Svářeč
mimořádným zážitkem, na který se vždy
místa do obsazení
plné kapacity
I. běhu v termínu od 30. 6. 2018 do 14. 7. 2018 a III. běhu
► Obsluha
3D měření
► Kalič
velmi těší.
v termínu od 30. 7. 2018 do 13. 8. 2018. Veškeré informace
Vám rádi poskytneme na adre► Nástrojář
se Strojírenská
675/6 ve Žďáře nad Sázavou, tel. 566
270, e-mail zooskovo@zdas.cz
Rostislav Dvořák,
►642
Jeřábník
nebo na našich internetových stránkách www.rekreace-zubri.cz.
předseda ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s.

HLEDÁME ODBORNÍKY DO FIRMY

V pondělí 5. června 2017 byl v rekreačním středisku ZO OS KOVO ŽĎAS, a. s.
v Zubří u Nového Města na Moravě zahájen v pořadí už 42. ročník Sportovních
her zdravotně postižených družstev.
Historie sportovních soutěží sahá až
do roku 1975, kdy proběhl první ročník
tohoto sportovního klání. V letošním
roce areál přivítal na 130 soutěžících
z 10 domovů, kde jsou zřizovateli Kraj
Vysočina a Jihomoravský kraj. Firma
ŽĎAS je po celou dobu trvání těchto
sportovních her aktivním podporovatelem a také sponzorem soutěžního
družstva domova Kamélie Křižanov.
Tuto
připomenul
svémŽĎAS, a.s., která ase
Mgr.
Dana Fialová,
Na skutečnost
celoroční konferenci
ZO OSveKOVO
uskutečnila
ve Vzdělávání

► Konstruktér
► Soustružník
► Horizontkář
► Frézař

čtvrtek 26. dubna 2018, předali místopředseda představenstva a generální
ředitel Ing. Pavel Cesnek a předseda odborů pan Rostislav Dvořák odměny
čestným dárcům krve (na fotografii zleva): Jiřímu Kulovi a Pavlovi Matuškovi.
Dalšími oceněnými byli Petr Straka a Bohumil Ptáček.

► Kovář
► Tavič
► Formíř
► Mistr – vrchní mistr

Konference projednala:
Pro bližší informace o podmínkách mimořádné odměny kontaktujte personální
1) plnění usnesení z roční konference konané dne 27. 4. 2017,
oddělení.
2) zprávu o hospodaření základní organizace v roce 2017,
3) zprávu o plnění kolektivní smlouvy v roce 2017,
V případě zájmu o informace o dalších volných pozicích rovněž kontaktujte
personální oddělení, popřípadě se můžete podívat na webové stránky společnosti
4) návrh rozpočtu základní organizace na rok 2018 včetně přiložených záwww.zdas.cz v sekci nabídka zaměstnání.
sad čerpání.
Konference schvaluje:
1) zprávu předsedy o činnosti základní organizace v roce 2017,
www.ZDAS.cz
2) zprávu dozorčí a revizní komise za rok 2017,
3) výsledek hospodaření ZO v roce 2017:
− střediska ZO v položce příjmů 3 507 805 Kč, v položce výdajů
3 150 662 Kč,
her přivítal
personální
ředitel
firmy
ŽĎAS, a.výdajů
s. Mgr. Petr Havelka.
− Účastníky
střediskaSportovních
Zubří v položce
příjmů
4 664 549
Kč,
v položce
5 175 000 Kč, včetně odpisů investičního majetku 6 212 266 Kč.
4) rozpočet ZO na rok 2018:
− středisko ZO v položce příjmů a výdajů shodně ve výši 3 010 000 Kč,
5 týdnů dovolené
− středisko Zubří v položce příjmů a výdajů shodně ve výši 4 400 000 Kč
včetně odpisů investičního majetku 5 438 000 Kč, v položce investice
Pružná pracovní doba
výšiby
1 700
000nazvat
Kč, facebooko- 1. července, přivítáme první dětské reTak ve
nějak
se dala
Příspěvky ke mzdě na Velikonoce, dovolenou a Vánoce
Celkový
počet
přihlášených dětí
5)
předpis
ZO OS KOVO
k ochraně
osobních
údajů,
vá avnitřní
telefonická
komunikace
meziŽĎAS,
školá-a.s.kreanty.
Podpora vzdělávání a odborného rozvoje zaměstnanců, příspěvek na jazydo do
všech
tří běhů
opakovaně
překročí
6)
hospodářského
výsledku roku
vlastního
jmění
ZO.
ky –převod
táborníky
v období posledních
pěti 2017
kové kurzy
hranici 600 dětí. Druhý táborový běh
Konference
bere na
vědomí:
měsíců. Současná
moderní
komunikace
Příspěvek na stravování včetně vlastní jídelny – výběr ze 7 jídel denně,
opět nabídne
Přednesenou
zprávuhranice
PŘ Mgr.
Havelkou
kolektivnítáborové
smlouvyvyžití
za rok55 dětem
už dávno překročila
nejen
naše- o plnění
svačinový bufet
s bezlepkovou dietou. A co dětské rekre2017.
ho žďárského okresu, ale i hranice kraje
Příspěvek na penzijní připojištění až 700 Kč !
Konference
a v několika ukládá:
případech i naší země. Je anty v Zubří čeká? To opravdu nemůžeprozradit.vývoje
Snad se
jenzástupci
to, že účastníci
1)
Projednávat
a vyhodnocovat
problematiku
mzdového
pravdou,
že přípravu
letních táborů
od- me
Letní tábory pro děti zaměstnanců
všech třímzdových
běhů si užijí
spoustu
zaměstnavatele
vztahu k účinnosti
forem
dekla- příjemné
borová
organizace včtvrtletně
nedávnéveminulosti
Možnost zvýhodněného využití rekreačního zařízení firmy
zábavy, koupání, sportovních a zábavrovanýchnejdříve
v kolektivní
smlouvě pro
rok 2018.
zahajovala
s příchodem
jara,
Rekondiční pobyty pro zaměstnance z rizikových pracovišť
ných her a budou obohaceni o nováNa sobotu 19. května 2018 připravil ŽĎAS pro své zaměstnance a jejich rodinné příslušníky
předseda,
termín: průběžně
tedyZodpovídá:
na přelomu
měsíce března
a dub- 2018
Zvýhodněné telefonní tarify pro rodinné příslušníky zaměstnanců
seznámení
Závěrem ještěcyklistickou vyjížďku, které se celkem zúčastnilo 58 osob a nejstaršímu účastníkovi bylo 88 let.
2)
Zubřís akamarády.
nadále vytvářet
na. Kontrolovat
Tahle dobahospodaření
už je ta tam.rekreačního
Pod tíhou střediska
První
polovina
trati pojištění
byla nenáročná,
v druhé části se cyklisté docela zapotili. Do cíle na Vagón
Úrazové
zaměstnanců
důležitá
zpráva pro kapacit
rodiče ce– Vaše děti
podmínky pro
maximální
využití
stravovacích
a ubytovacích
rodičovských
dotazů
hned na
začátku
v PolničceMožnost
dojeli všichni
v pořádkuubytování
a po zaslouženém výkonu byli odměněni dobrým jídlem
přechodného
loročně.
nového
roku 2017, kdy už budou k dis- budou i na letošním táboře v péči zkuše-a příjemným
posezením.
Možnost sociální výpomoci pro zaměstnance
ných hlavních
a průběžně
oddílových2018
vedoucích.
Zodpovídá:
předseda,
VZO a provozní
termín:
pozici
přihlášky,
byla příprava
letního střediska,
3)
Pravidelně
měsíčně
vyhodnocovat
dodržování smluvního režimu splátábora
zahájena
již začátkem
února.
Bižší informace o možnostech a způsobu čerpání benefitů získáte
Rostislav Dvořák,
tek poskytnutých
bezúročných
V současné
době vrcholí
přípravy vpůjček.
are- Neshodné případy neprodleně
Desátá žďárská
muzejní
nochala 5, 2. patro, dveře číslo 210.
na personálním
oddělení:
předseda ZO OS KOVO ŽĎAS, a. s.
álu řešit.
tábora a za čtrnáct dnů, v sobotu
Zodpovídá: hospodářka, členové VZO, termín: průběžně 2018
Jubilejní desátá žďárská muzejní noc se bude konat v rámci výstavy Žďár na sklonku mo4) Udržovat vzájemné vztahy se společností Kinský Žďár a zvoleným statunarchie v pátek 8. června 2018 od 20.00 do 24.00. Navštívíte výstavní prostory muzea
tárním zástupcem obce Zubří na takové úrovni, aby nedošlo k omezení
VOŠ
a SPŠ
Žďáranad
Sázavou
za možnost
na Tvrzi i v Moučkově domě, kde naDěkujeme
vás budou
čekat
zajímaví
ne vždy
veřejnosti
známí
nebo ohrožení provozu rekreačního střediska.
společné
partnerství
technickém
vzděŽďáráci z éry dlouhé vlády Františkaprezentovat
Josefa I. Nebude
chybět
ani malé vdobové
občerstvení
Zodpovídá:
předseda,
termín:
průběžně
2018 středním odborným školám regionu,
lávání
také Kraji
Vysočina
za propagaci
a samozřejmě
zajímavé
překvapení.
Přijít amůžete
kdykoliv,
povídání
na všech technických
stanovištích
Ve středu
14. června
patřilo
žďárské
náměstí
které itu
prezentovaly
5) Dořešit
převod
pozemkůAtraktivitu
pod stavbami
stanic zvyšovaly
ČOV a septiku
rekreačníse budoupraxe
v pravidelných
intervalechřemesel.
opakovat, ovšem po setmění mají muzejní prostory své
svoje
studijní
programy.
nabídky
ukázky
výsledků odborné
žáků vystavujíMgr. Dana Fialová, Vzdělávání
hoškol,
střediska
ve vlastnictví
Zubří, spolupráce
parc. číslo 433
a 432/2
do vlast- firmami.
nenapodobitelné
kouzlo.
cích
popřípadě
ukázkaobce
možností
škol
s partnerskými
Nad týdenní
přehlídkou
nictví ZO. řemesel 2017 převzala záštitu radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu
Minifestivalu
Zodpovídá:
Jana
Fialová. předseda, termín: 2018
6) Řešit převod oploceného pozemku (zatravněná plocha) okolo staveb
V letošním roce se akciová společnost ŽĎAS stala mediálním podporovatelem módní přehlídky
KASIOPEA
FASHION
paníAKateřiny
stanic
ČOVve vlastnictví
Lesy
parc.
do vlastnictví
řemesel
2017 prezentovala
společně
s VOŠ
SPŠ Kuncové, která se uskuteční dne 15. června 2018 v 18.00 hodin
Mezi
vystavovateli
nechyběla
ani ČR,
VOŠa.s.,
a SPŠ
ve číslo
Žďá- 432/1
ZO. Sázavou, se kterou jsme se prezentovali i my vzájemné partnerství. v kongresovém sále hotelu JEHLA. Vstupenky za 150 Kč je možné zakoupit v prodejně KASIOPEA
ře nad
FASHION,
1 v budově
České
předseda,
termín:
2018
Pro návštěvníky, zejména
žákyDolní
základních
škol
re- pojišťovny. Všichni jste srdečně zváni.
jakoZodpovídá:
její významný
partner.
Téměř
polovina studijních
7)
Seznámit
všechny
členytéto
ZOškoly
s usnesením
všemi
gionu, jsme
si jako součást naší prezentace připravili
učebních
oborů
v nabídce
učí žáky celoroční
řemesl- konference
formami,
zveřejnění
usnesení
ve firemních
novinách
malý test
vědomostí o akciové společnosti ŽĎAS. Vynýmdostupnými
dovednostem.
Patřívčetně
sem zejména
obor
obráběč
Žár.nástrojář, zámečník, dřevomodelář, elektrikář
plněné anketní lístky byly slosovány a zástupci firmy,
kovů,
Zodpovídá:
delegáti,
členové ve
VZO,
předseda
a jiné.
Žáci školy
vykonávají
firmě
ŽĎAS, a. s. Kraje Vysočina a partnerské školy vylosovali 4 šťastné
termín:
do 19.výhod
5. 2018stipendijního
a nejbližší vydání
Žáru úzce výherce. Ti byli odměněni hodnotnou cenou.
praxi,
využívají
programu,
klubutradičně
důchodcůupoutaly
prodával v pondělí 14. května kromě týdenního pobytu v Jesení8)
Zaslat dobrovolný
příspěvek
ve výši 10 Kč
na člena na Všechny
„Konto pomonávštěvníkyVýbor
festivalu
spolupracují
s odborníky
ve strojírenských
a metalurtaké dělaly
jednodenní
ci členům
OS KOVO
živelnýchškoly
pohromách“
ve shodě
se balónky
stanova-s logemkách
modré
firmy(prodáno)
ŽĎAS, které
ra- zájezd do Prahy na výstavy při příležitosti 100. výročí
gických
oborech.
Všichnipři
absolventi
mají možvzniku
republiky,
hradě.
Ten plánujeme
na 12. června
2018
Návštěvníci
z řad žáků
8. a 9. tříd základních
škol osvědčiminajít
OS KOVO
§ 12.
dost především dětem. Co
násnaší
velmi
potěšilo,konané
byl zá- na Pražském
nost
ve ŽĎAS,
a.s. pracovní uplatnění a dále se
a máme
ještěznalosti
několikdětí
volných
o tento řemesel
zájezd velmi
se mohou
úterý
li na Minifestivalu
dobré přihlásit
znalosti odo
akciové
Zodpovídá:
předseda,
VZO,
jem o prezentaci naši firmy
a dobré
o ní,míst. Zájemci
rozvíjet
ve svém
oboru ačlenové
řemesle.
To termín:
byl také2018
jeden
společnosti
5. červnasoutěžních
2018 na ZV
OO u paní Netolické,
tel.ŽĎAS.
566 642 270.
které prokázaly při zodpovídání
otázek.
z důvodů, proč naše firma na letošním Minifestivalu

hurá na prázdninový tábor

do zubří

využíváte všechny poSkytovanÉ
beneFity?
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

nad žďárem opět lÉtaly modrÉ balÓnky žďaS

oKénKo DŮchoDcŮ

Ve Žďáru nad Sázavou dne 26. 4. 2018
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