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Už více než rok slouží vulkanizační lis PVL 130
u jednoho z našich zákazníků, který se zabývá
výrobou pneumatik pro pracovní stroje.

NEJLEPŠÍ ZAMĚSTNANCI V ZÁŘÍ

Generální ředitel Pavel Cesnek
osobně poblahopřál a poděkoval nejlepším zaměstnancům
za měsíc září (zleva): Jan Smolík
a Ondřej Melichar.

Ondřej Melichar, 1. místo
Dřevomodelář
Ondřej Melichar pracuje na Modelárně jako dřevomodelář. Jedná se
o velice svědomitého a spolehlivého
pracovníka, který aktivně využívá
práci přesčas a má velice vstřícný přístup k požadavkům zaměstnavatele.
Podílel se na výrobě velkých modelů
např. lopatky či kormidla. U příležitosti 70. výročí založení společnosti
ŽĎAS pracoval na výrobě dřevěných
částí laviček, které byly instalovány
na Farských humnech.
Milan Novotný, 2. místo
Strojní zámečník
Milan Novotný pracuje na středisku Montáže jako strojní zámečník a v současné době jako přední
dělník. Jedná se o velmi zkušeného,
svědomitého a spolehlivého pracovníka, který ochotně plní mimořádné
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požadavky svých nadřízených. Iniciativně přistupuje k daným úkolům,
především ke splnění a případnému zkrácení požadovaných termínů
výroby.
Jan Smolík, 3. místo
Frézař – COORD
Jan Smolík vymyslel řešení přenosu polohy souřadného systému
a ustavení tramvajového podvozku
při dvoufázovém obrábění v obráběcích přípravcích na stroji FRF. Tím
byl vyřešen stejný problém s polohou
souřadného systému na tramvajovém podvozku při měření na 3D měřícím zařízení. Velmi užitečné byly také
jeho konstruktivní připomínky a rady
při třískovém obrábění a následná
vlastní iniciativa při zajišťování podkladů pro měření a tvorbě protokolu
pro koncového zákazníka.

PŘEDÁNÍ TURBÍN PROTUR V PRUNÉŘOVĚ
V srpnu proběhla v areálu objektu Likvidace odpadních vod (LOV) tepelných
elektráren Prunéřov další z instalací turbín PROTUR pro skupinu ČEZ, a.s.
Tak jako při předešlých instalacích je vyrobená elektřina i zde ukládána do bateriového úložiště, odkud je následně přivedena k LED světlometům, které
osvětlují areál pojistkových nádrží.
Vlastnímu zahájení akce předcházel poměrně složitý administrativní
proces vedený s odbornými útvary nákupu a investic, které v interních procesech ČEZ, a.s. příliš nerozlišují, zda se instaluje například Kaplanova turbína
na Vltavské kaskádě, nebo dvě malé turbíny PROTUR na odtoku vyčištěné vody
do řeky Ohře. Samotná montáž turbín tentokrát probíhala ve značně složitých
podmínkách labyrintu podzemních tunelů, které se nacházejí v hloubce 4 m
pod povrchem stanice LOV. Aby mohly být práce započaty, bylo třeba odčerpat
několik stovek m3 vody. Poprvé zde byly použity dvě turbíny spojené do tandemu pomocí takzvané přelivové nástavby. Ta umožňuje nejenom automaticky
regulovat kolísající množství protékající vody (denní – noční provoz čističek),
ale svým způsobem je doslova revoluční pro oblast instalace turbín v místech,
kde je sice dostatek protékající vody, ale k dispozici není potřebný spád. V praxi fungují tyto nástavby tak, že voda je přivedena do první turbíny, která se
zaplaví potřebným množstvím vody a zbytek přetéká do dalších turbín umístěných ve stejné horizontální rovině.
Na závěr bych zde rád poděkoval všem pracovníkům, kteří se na uvedené
akci podíleli. Byli to zejména pracovníci zkušebny PROTUR, Elektrodílny a Elektroprojekce. V neposlední řadě bych chtěl rovněž poděkovat HZS ŽĎAS, a.s.
za spolupráci a zapůjčení potřebného vybavení.
Miloš Janeček
za projekt PROTUR
Při instalaci v TE Prunéřov byly poprvé použity dvě turbíny PROTUR
spojené do tandemu, které vyrobí
stejně tolik energie, jako čtyři
turbíny vedle sebe.

Všem oceněným kolegům v září
srdečně blahopřejeme.

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

Sledujte nás také na sociálních sítích.

CELOSTÁTNÍ ŠKOLENÍ TAVIČŮ A MISTRŮ VÝROBY OCELI
Ve dnech 1. až 3. září 2021 se
ve Svratce uskutečnilo jubilejní
25. celostátní školení tavičů a mistrů oboru výroby oceli na ingoty
a odlitky, které je tradičně pořádáno
Odbornou komisí 04 při České slévárenské společnosti, z.s. ve spolupráci se ŽĎAS, a.s.
Školení tavičů v letošním roce přivítalo celkem 80 účastníků z 12 českých a slovenských průmyslových
podniků a 2 technických vysokých
škol. Dvoudenní program zahrnoval
jednu úvodní přednášku čestného
hosta školení na téma historie zpracování kovů pro výrobu mincí a 12 odborných přednášek se zaměřením
na konkrétní teoretické a praktické
oblasti výroby oceli a odlévání. Významným motivačním prvkem školení bylo rozdělení účastníků do týmů
a možnost vzájemného porovnání jejich odbornosti a úrovně pochopení
problematiky přednášeného tématu
formou znalostních testů v závěru
každé přednášky. Hodnocení testů

vytvářelo soutěživou atmosféru mezi
týmy a od počátku probíhal tvrdý boj
o konečné umístění. S respektem je
třeba zmínit úspěch borců z Ocelárny
ŽĎAS, jmenovitě pánů tavičů: Zdeněk
Daňsa, Lukáš Benc a Kamil Pérez,
kterým v celkovém hodnocení patřilo
skvělé druhé místo. Děkujeme za vynikající prezentaci odborné úrovně
našich zaměstnanců a potvrzení kvality značky ŽĎAS.
Poděkování za skvělou atmosféru a hladký průběh celého školení
patří také aktivním členům Odborné
komise 04 při ČSS, z.s., společnosti
ŽĎAS i dalším sponzorům, organizačnímu garantovi Ing. Pavlu Filovi, Ph.D. a všem přednášejícím, kteří jsou v našem kraji i do budoucna
zárukou udržitelného rozvoje oboru
ocelářství a slévárenství.
Ing. Martin Balcar, Ph.D.
Vedoucí provozu
Ocelárna a ingotárna
Předseda OK04 při ČSS, v.s.

Slavnostního zahájení se zúčastnil generální ředitel Ing. Pavel Cesnek, předseda České slévárenské společnosti, z.s. Ing. Ludvík Martínek, Ph.D., představitelé Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava doc. Ing. Markéta
Tkadlečková, Ph.D. a VUT v Brně doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. Čestným
hostem byl také český patriot, popularizátor vědy a historie, plukovník
v.v. Ing. František Valdštýn.

ŠKOLENÍ SLÉVAČŮ A TECHNOLOGŮ

Generální ředitel osobně poděkoval úspěšnému týmu tavičů Ocelárny ŽĎAS
za reprezentaci společnosti (uprostřed zleva): Kamil Pérez, Zdeněk Daňsa
a Lukáš Benc.

VELETRH POLLUTEC V LYONU
Přestože je slévárenství jedním z nejstarších a velmi důležitých oborů lidské
činnosti, nemá v současném učňovském a středním školství v ČR prakticky
žádné zastoupení. Učební obory slévač jsou otevřeny ke studiu od roku 2017
na VOŠ a SPŠ v Bystřici nad Pernštejnem a SOŠ Třemošnice, nicméně ke studiu se nepřihlásil ani jeden zájemce. SPŠ slévárenská v Brně byla před mnoha
lety sloučena se Střední průmyslovou školou strojní, a tím zmizelo slévárenství z učebních osnov.
Noví zaměstnanci slévárny ŽĎAS v dělnických i technických pozicích proto
musí být různým způsobem zaškolováni příklady a radami zkušenějších spolupracovníků. Protože poslední možností, jak získat kvalitní slévárenské vzdělání je na vysokoškolské úrovni, rozhodli jsme se ve spolupráci s VUT Brno
v rámci dotačního programu ÚP POVEZ II realizovat školení slévačů. Cílem je
předat vybraným technologům, mistrům a parťákům základy z metalurgie, slévárenství, tepelného zpracování nebo svařování, za účelem hlubšího pochopení procesů, které se každodenně dějí doslova pod jejich rukama, a mohli tak
tyto poznatky předávat dále svým kolegům. Za VUT Brno je garantem projektu
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D., za ŽĎAS Ing. Jan Čech, Ph.D. Všichni zúčastnění zakončí výuku v rozsahu 56 hodin zkouškou, úspěšní absolventi získají
certifikát.
Začátkem října také proběhlo odborné školení SW Siemens NX-CAM
pro technology z divize Metalurgie. Cílem školení bylo zvýšit podíl CAM programů pro CNC stroje na Hrubovně. Někteří z programátorů již absolvovali školení
SW Siemens NX-CAD a nyní je naší snahou získat další odborníky v programování pro práci na karuselech, horizontkách a soustruzích s NC řízením.
Ve dnech 12. – 15. 10. 2021 proběhl ve francouzském Lyonu veletrh Pollutec, kterého se za společnost ŽĎAS zúčastnila Mgr. Zdeňka Hoblová. Veletrh je zaměřen
na ekologické technologie a energii.
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I O TOMHLE SE TENKRÁT PSALO...
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Do říjnového Žáru jsme pro Vás vybrali opět několik zajímavých článků z historických vydání Žáru, konkrétně z roku 1963, 1966 a 1968.

1.
2.

VÍTĚZOVÉ SOUTĚŽE
NA VÝLETĚ S IGRÁČKEM
Celkem 57 zaměstnanců se se svojí fotkou zapojilo
do soutěže Na výletě s Igráčkem.
Do druhého kola postoupilo 10 fotografií, které
nezávisle na sobě vybralo 40 náhodně oslovených
zaměstnanců. Závěrečného on-line hlasování se
zúčastnilo 337 lidí, kteří rozhodli o následujícím
pořadí:
1. místo: Lukáš Kubálek, 85 hlasů
2. místo: Jana Kuncová, 77 hlasů
3. místo: Michaela Nevrklová, 75 hlasů
Všem výhercům gratulujeme! A všem, kteří se
do soutěže zapojili, ať už zasláním fotky či svým
hlasem, moc děkujeme!

Příští Žár vyjde ve čtvrtek 18. 11. 2021

3.

HLEDÁME KOLEGY

KOLÁČ PRO HOSPIC

Ve středu 6. října proběhl již devátý ročník sbírkové kampaně „Koláč pro hospic“, v rámci které bylo
možné zakoupením koláče podpořit Domácí hospicovou péči. Jenom před branami ŽĎASu se vybralo
23 873 Kč. Celkem se Oblastní charitě Žďár nad Sázavou podařilo za 4 194 ks koláčů vybrat v Bystřici
nad Pernštejnem, Velkém Meziříčí a ve Žďáře nad
Sázavou 211 812 Kč.
Všem, kteří se do sbírky zapojili moc děkujeme!

PŘIJĎTE POBEJT!

U příležitosti 70. výročí založení společnosti ŽĎAS
jsme pro všechny kmenové zaměstnance připravili
posezení s dobrým jídlem a pitím, které se bude
konat v pátek dne 5. 11. 2021 od 14 do 22 hod. v Sokolovně ve Žďáře nad Sázavou. V rámci odpoledne
se můžete těšit na hovězí guláš, zabijačkové speciality, dobré pivo a vyhlášení soutěže Srdcař ŽĎASu.
Peněženky nechte doma, s sebou Vám stačí pouze
zaměstnanecká kartička. Těšíme se na Vás!

BEZPEČNĚ PŘI PRÁCI
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Skladování

OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ: OKÉNKO DŮCHODCŮ
DEN SENIORŮ NA ZUBŘÍ

Předseda Klubu důchodců pan František Havlík
provází členy klubu areálem dětského tábora.
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Ve čtvrtek 17. září se v rekreačním středisku v Zubří
uskutečnil první ročník Dne seniorů, v rámci kterého byla navštívena místa, která mnozí poznali buď
jako děti, rodiče, organizátoři či vedoucí táborových oddílů. Akce se uskutečnila v souvislosti se
70. výročím založení ŽĎAS. Do dvou autobusů se
vešlo více než sto přihlášených účastníků.
Na místě všechny zúčastněné přivítala předsedkyně ZO OS KOVO Ing. Eva Rosecká, předseda
Klubu důchodců František Havlík a generální ředitel Pavel Cesnek. Po jejich milých slovech se parta
zdatných turistů vydala na pochod k Pohledecké skále, jiní si prohlédli areál tábora, jeho okolí
a také prověřili provoz lodiček na hladině rybníka.
Po výborném obědě se rozproudila živá beseda,
která byla završena společným zpěvem a tancem
při harmonice. Věřte, že se nikomu ani nechtělo
domů. Poděkování patří nejenom vedení Závodní
odborové organizace, ale také všem pracovníkům
táboru za příkladnou a milou péči.
Budeme se těšit příště na shledanou.

 Ve skladu udržuj pořádek.
 Při ručním skladování nad 1,8 metrů
používej schůdky.
 Při ruční manipulaci s břemeny postupuj
tak, aby se předcházelo přiražení
nebo zranění o povrch břemene.
 Materiál skladuj a ukládej tak, aby se
při manipulaci nemohl sesunout.
 Důsledně dbej příkazů a pokynů
bezpečnostních značek umístěných
ve skladu.
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