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V úterý 9. února jsme předali do plného provozu kompletní pracoviště se dvěma paketovacími lisy CPS 360 společnosti HM Czech v Ostravě. Pracoviště slouží ke zpracování odpadu
z lisoven firmy SUNGWOO Hitech, která vyrábí výlisky pro automobilku Hyundai v Nošovicích.

NEJLEPŠÍ ZAMĚSTNANCI V LEDNU

Osobní poděkování generálního
ředitele Pavla Cesneka přijali
zaměstnanci měsíce ledna (zleva):
Ing. Daniel Říčan, Vít Svoboda,
Ján Varmus.

Ján Varmus, 1. místo
Brusič ploch
Ján Varmus pracuje jako brusič
na plocho, brusič na kulato a jako
honovač na Těžké obrobně haly 5
střediska 284. Zároveň vypomáhá
i na honovce střediska 283 a když
je třeba, vypomůže i jako vazač těžkých a rozměrově složitých dílů. Ján
Varmus je velmi výkonný a vysoce
odborný pracovník, který odvádí
maximum přesčasových hodin. Je
iniciativní a aktivně usiluje o splnění
a případné zkrácení požadovaných
termínů výroby.
Vít Svoboda, 2. místo
Horizontkář
Vít Svoboda je dlouholetým
a spolehlivým zaměstnancem provozu Hrubovna, kde pracuje jako
horizontkář na stroji W200G/CNC.
Díky svým řemeslným dovednostem,
kladnému a iniciativnímu přístupu
k práci maximálně přispěl k úspěšné
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DALŠÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZPRACOVATELE ŠROTU
Počátkem února jsme uzavřeli kontrakt na dodávku hydraulického paketovacího lisu CPB 100 pro společnost Trhy kovového odpadu - Plus spol. s r.o.
v Líně u Plzně. Tato firma vlastní už dva naše paketovací lisy CPB 100 z let
2012 a 2006. Pracovní cyklus obou těchto lisů je 80 sekund.
Nový lis CPB 100, který nahradí lis z roku 2006, bude výkonnější s pracovním cyklem 58 sekund. Společnost Trhy kovového odpadu pořídila v roce
2005 hydraulické nůžky na zpracování šrotu CNS 320 K, které nahradila v roce
2019 výkonnějšími nůžkami CNS 400 K. Také další z našich zákazníků, společnost Huráb z Ostravy, se ubírá cestou výkonnějších strojů. Na začátku letošního února proto podepsala kupní smlouvu na dodání kontejnerových nůžek
CNS 400 K, které mají nahradit naše nůžky repasované, které si firma pořídila
v roce 2016. Třetí firmou, která v blízké budoucnosti s využitím dotací z Evropské unie nahradí kontejnerové nůžky CNS 400 K z roku 2003 za výkonnější, je
společnost ECORING s.r.o.

realizaci opracování turbínové skříně pro strategického zákazníka
SIEMENS ENERGY, která byla z důvodu velkých rozměrů původně plánována na opracování do technologické
kooperace. Opracování na Hrubovně
umožnilo významnou úsporu ve výrobních nákladech odlitku.
Ing. Daniel Říčan, 3. místo
Vedoucí akredit. laboratoře Měření
Daniel Říčan v roce 2020 dosáhl splnění hospodářského výsledku
svěřeného střediska 122 i přes značně dlouhodobě oslabený pracovní kolektiv, kdy musel zastat práci
svých kolegů a zajistit nadstandardní
plnění požadavků významných externích zákazníků (například Škoda
Auto a BENTELER), i zavedení protikovidových opatření. Na přelomu
roku významně pomohl s úspěšným
přestěhováním střediska do nových
prostor nejen svým zodpovědným
přístupem, ale i využitím vlastních
prostředků pro přestěhování.
Všem oceněným kolegům v lednu blahopřejeme.

Časopis ŽÁR on-line: https://bit.ly/2DhUrqT

Ing. Jan Chmel
Obchod divize Strojírny

VÝKOVKY PRO JADERNOU ENERGETIKU

V těchto dnech dokončujeme ve výrobě další část z projektu CKBM na dodávku dílů pro čerpadla na jadernou elektrárnu Akkuya v Turecku. Výroba
probíhá dle plánovaného harmonogramu a v nejbližší době by za účasti
zástupců zákazníka a dozorových organizací měla na divizi Metalurgie proběhnout přejímka těchto výkovků. Úspěšným převzetím získáme na ruském
trhu významnou referenci nejenom v jaderné energetice, která může přinést
další zajímavé příležitosti.

Sledujte nás také na sociálních sítích.

PODEPSALI JSME DALŠÍ ZAKÁZKU DO RUSKA
Spolupráce se společností Metalloinvest, vlastníkem firmy OEMK Starý Oskol, úspěšně pokračuje.
Počátkem února jsme podepsali zakázku za 360
milionů korun.
Skupina Metalloinvest patří mezi světové
lídry v dobývání a zpracování železné rudy, s následnou výrobou ocelových produktů a vysokojakostních ocelí. Společnost vlastní druhé největší
světově prokázané zásoby železné rudy na světě,
což při současné úrovni produkce zajišťuje zásobu na asi 150 let.
V roce 2020 byl otevřen tendr na dodání rovnací a kontrolní linky pro společnost OEMK Starý
Oskol, která je tradičním zákazníkem společnosti
ŽĎAS. OEMK na konci roku 2020 dodala spotřebitelům rekordní počet litých čtvercových sochorů, celkem 1 milion 40 tisíc tun výrobků, což je
firemní a tržní rekord. V rámci výběrového řízení
nás čekala složitá otázka, přesvědčit zákazníka
o návratnosti investice, jelikož předpokládaný
rozpočet skupiny Metalloinvest byl dvaapůlkrát
nižší, než námi nabízená cena. V principu takovéto investice končí jako nerealizované, avšak díky
invenci našeho technického úseku a pana Josefa
Dvořáka, se podařilo se zákazníkem dohodnout

opční řešení, které umožnilo investorovi návratnost zařízení do potřebné doby, i když cena byla
stále na násobku plánované investice. Kontrakt
jsme získali a 28. ledna byla dokončena a podepsána smlouva na dodávku a šéfmontáž zařízení.
Zařízení bude projektováno a vyráběno v tomto roce, dodání zařízení na místo montáže je plánované na začátek dubna 2022. Jedná se o zařízení rovnací a kontrolní linky na tyče kruhového
průřezu od 80 do 200 milimetrů a tyče čtvercového průřezu od 70 do 140 milimetrů. Linka bude
instalována na vstupu Úpraven tyčí, které jsou
v provozu již od roku 1986. Projekt je unikátní tím,
že umožňuje v této lince současně rovnat kruhové a čtvercové tyče. Kruhové tyče jsou rovnány
na rovnačce XRK 10-200 a čtvercové tyče jsou
rovnány automaticky na rovnacím lise. Srovnané
tyče jsou následně kontrolovány na vnitřní a povrchové vady.
Velkou výhodou společnosti ŽĎAS při technických jednáních s OEMK byla vstřícnost našich
pracovníků při hledání optimálního technického
řešení, které zahrnovalo zpracování neobvyklého sortimentu tyčí přicházejícího z válcovny.
Umístění nového zařízení do stávajícího prostoru
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úpraven bylo náročné, neboť se hledal doslova
každý volný centimetr volného místa.
Linka je projektována na roční výkon
495 900 tun kruhových tyčí a 44 200 tun čtvercových tyčí. Celkový objem dodávaného zařízení je
přibližně 400 tun. Zahájení montáže je plánováno
na konec dubna 2022, uvedení do provozu pak
na červen 2022.
Pro společnost OEMK Starý Oskol jsou nyní
kromě této linky realizovány ještě další tři projekty. Jedná se o dodávku náhradních dílů – válečků,
dále bylo v prosinci 2020 bylo úspěšně předáno
zařízení na odhrotování tyčí, kde nás čeká šéfmontáž zařízení v etapách od letošního května. Následně byl podepsán kontrakt na demagnetizaci tyčí.
Toto zařízení doplňuje již dodané a více než deset
let provozované inspekční linky ŽĎAS.
Tyto linky se staly pro OEMK vlajkovou lodí, neboť na nich zpracovávané tyče jsou tak kvalitní, že
přes 80 % produkce je exportováno na ta nejnáročnější teritoria a pro nejnáročnější zákazníky.
Lukáš Chmel, MBA
Ing. Josef Dvořák

KONFERENCE EVROPSKÝCH SLÉVÁREN CAEF

Kolektivní smlouvu pro rok 2021 podepsali ve středu 3. února generální
ředitel Pavel Cesnek a předsedkyně ZO OS KOVO Eva Rosecká. Více k závěrům
kolektivního vyjednávání na straně 4.

ŽĎAS NA ZAHRANIČNÍCH VELETRZÍCH
Vedoucí oddělení Obchod odlitků divize Metalurgie ŽĎAS Ing. Jiří Němec se
26. ledna společně se zástupci dalších 13 firem zúčastnil virtuální mezinárodní konference evropských sléváren (CAEF).

I v této době se prezentujeme na zahraničních veletrzích. Využili jsme
příležitosti představit naši produkci prostřednictvím íránského zástupce
na strojírenském veletrhu IInEX v Teheránu, který se konal od 7. do 10. února.
Na zdejším trhu jsme byli v minulosti úspěšní, do Íránu jsme dodali například
válcovací trať nebo kovací soubor.

Koncem ledna se obchodníci divize Metalurgie zúčastnili konference evropských sléváren (CAEF), která tentokrát proběhla „on-line“. Loňský ročník se
měl původně uskutečnit 12. března 2020 ve francouzské slévárně ADH, a byla
to jedna z prvních akcí, která byla loni na poslední chvíli zrušena. Poté kvůli
koronavirové epidemii následovalo rušení mnoha dalších termínů, nezdařilo
se ani přeplánování této akce na podzim roku 2020. A tak se nakonec čtrnáct
sléváren setkalo až letos 26. ledna na dvouhodinové virtuální konferenci, která byla rozdělena do čtyř důležitých tematických bloků.
Témata se zaměřila na snížení emisí skleníkových plynů a ochranu klimatu, věnovala se aktuální ekonomické situaci a optimalizaci procesů ve slévárnách a digitalizaci metod.
Na závěr zúčastněné slévárny shodně okomentovaly uplynulé období ve
svých provozech. Všem se v prvním pololetí minulého roku dařilo, poté následoval propad v přijímání objednávek, někde až o 50 procent. Nyní jsou v tomto
oboru ceny tlačeny enormně nízko a probíhá doslova boj o projekty. Na trhu
není vidět žádný obor, který by mohl potřebu ocelových odlitků táhnout. Projevuje se také skokový nárůst ceny šrotu. Termín příští konference prozatím
nebyl stanoven, protože je v současné době obtížné předvídat vývoj pandemie
a možnosti cestování.
Obchod odlitků
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POZNÁTE SE?
Na fotografii ze srpna 1968 je kolektiv strojní údržby haly 9
při zakončení celozávodní dovolené. Pokud se někteří z Vás na fotografii poznáte, napište nám na e-mail redakce@zdas.cz, nebo zavolejte na telefonní číslo 721 847 673. Dostanete od nás dárek.

I O TOMHLE SE TENKRÁT PSALO...
Tentokrát Vám v našem seriálu představujeme články, které vyšly v lednu 1958 a v únoru roku 1963. Některá témata tehdejších podnikových novin dnes vyvolávají úsměv na tváři. Jiná
jsou zase zajímavým tipem na volnočasové aktivity.

Příští ŽÁR vyjde ve čtvrtek 25. 3. 2021

DÁRKY PRO KLIENTY DOMU KLIDNÉHO STÁŘÍ

BEZPEČNĚ PŘI PRÁCI

I letos se vedení akciové společnosti ŽĎAS chystalo připravit pro obyvatele Domu klidného stáří
ve Žďáru nad Sázavou již třetí společenské setkání s harmonikou. Z důvodu opatření proti koronaviru však
akce nemohla v zavedeném rozsahu proběhnout. A protože klienti domova rádi tvoří, předali jsme jim
pro radost výtvarné pomůcky pro tvůrčí aktivity, a v dnešní době tolik potřebné ochranné roušky. Budeme
se těšit, že už v tom následujícím roce proběhne setkání tak, jak bylo prvotně zamýšleno, i s příjemným
posezením, se zpěvem a harmonikou.

Používejte správně osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP). Chrání Vaše zdraví při každodenní
práci. Nepodceňujte jejich význam.







OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ
UKONČENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ
Kolektivní vyjednávání mezi vedením ŽĎAS, a.s.
a zástupci odborové organizace probíhalo v šesti jednacích kolech a bylo ukončeno ve čtvrtek
14. ledna 2021. S ohledem na finanční následky
pandemické situace v roce 2020, nebyla pro odborovou organizaci jednotlivá kola jednoduchá,
o čemž svědčí jejich počet.
Hlavními tématy kolektivního vyjednávání byly
mzdový růst, výše sociálního fondu, cena stravy
a změna realizace rekondičních pobytů.
Nárůst mezd pro rok 2021 byl dohodnut v minimální výši 2,5 % průměrné mzdy oproti předchozímu roku. Část bude realizována od 1. 2. 2021
navýšením mzdových tarifů a část individuálním
přerozdělením na každém provozu, úseku. Zároveň se obě strany dohodly na společném jednání
v polovině roku, které s ohledem na zakázkovou
náplň a hospodářský vývoj ve firmě bude reagovat
na další možný růst mezd.
Sociální fond bude ponechán ve stejné výši
jako v předchozích letech. Vzhledem k jeho většímu využití se nám podařilo navýšit odměny zaměstnancům za pracovní výročí a dohodli jsme se
na nižším navýšení ceny stravy pro zaměstnance
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Používej předepsané OOPP!
OOPP udržuj v řádném stavu, nepoškozené!
Před použitím zkontroluj stav OOPP!
Poškozené nebo zničené OOPP vyměň!
Neprováděj úpravy OOPP,
které by snížily ochrannou funkci!
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proti původnímu návrhu.
Velká změna je od letošního roku v realizaci
rekondičních pobytů pro zaměstnance, kteří na ně
mají nárok. Pobyty již nelze realizovat v hotelu
Svratka. Domlouváme s vedením firmy takové podmínky, aby jejich zajištění bylo pro zaměstnance co
nejsnazší.
Při splnění hospodářského výsledku firmy
v roce 2021 bude zaměstnancům vyplacena v lednové výplatě 2022 mimořádná roční odměna ve
výši 9000 Kč.
Kolektivní smlouva pro rok 2021 byla podepsána ve středu 3. února 2021.
Děkuji všem odborářům, kteří se kolektivního
vyjednávání pro rok 2021 zúčastnili, a také všem,
kteří přispěli různými návrhy do kolektivního
vyjednávání.
Chtěla bych poděkovat i managementu firmy,
že jsme při konstruktivních jednáních dosáhli společné dohody.
Ing. Eva Rosecká
Předsedkyně ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s.

OPRAVA MOSTU BYLA ÚSPĚŠNĚ DOKONČENA

OKÉNKO DŮCHODCŮ

Výbor Klubu důchodců upozorňuje, že členský
příspěvek na tento rok ve výši 180,- Kč můžete zaplatit do 15.března 2021 osobně na závodním výboru OS KOVO v úředních hodinách, tedy v pondělí
nebo ve středu od 8 do 15 hodin, nebo přímo na
číslo účtu 1622276399/0800, variabilní symbol:
číslo Vaší průkazky; do poznámky k platbě prosím
uveďte své jméno.
Upozorňujeme, že zasílání Žáru je závislé
na zaplacení členského příspěvku.
Z důvodu opatření proti šíření koronaviru není
možné v současné době se scházet a plánovat společné akce. Jakmile se situace zlepší, budeme Vás
v Žáru informovat.
Závodní výbor OS KOVO je přestěhován – vstup
je přes osobní vrátnici ŽĎAS.
Kontakt: tel. 566 643 156, zooskovo@zdas.cz
Měsíčník akciové společnosti ŽĎAS,
Žďár nad Sázavou
Vydává: ŽĎAS, a.s.
Redakce: Marketing ŽĎAS, a.s.
Strojírenská 675/6
591 01 Žďár nad Sázavou

Kolejové úpravy v železniční stanici Žďár nad Sázavou jsou dokončené. Letos na jaře proběhnou finální terénní úpravy kolejového
svršku, vyspravení povrchů poničených asfaltových komunikací
a další úpravy. Finální předání díla je naplánováno na červen 2021.
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