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Na hale 5 nyní probíhá opracování horního příčníku rovnačky XRK 10-200, která bude součástí kontrolní
linky SPC1. Zakázka je určena pro našeho dlouhodobého a významného zákazníka, ruský metalurgický
závod OEMK Starý Oskol. Na jaře příštího roku u nás proběhne přejímka.

NEJLEPŠÍ ZAMĚSTNANCI V ŘÍJNU
Ing. Josef Hudeček, 1. místo
Výzkumný a vývojový pracovník

Seriál

ŽĎAS. V říjnu prováděl ve spolupráci
s Ing. Pavlem Štempelem nad rámec
svých povinností svářečské práce ve
výšce 50 m při náročné opravě zábradlí prvního ochozu teplárenského komínu. Touto mimořádnou akcí došlo
k úspoře mnoha desítek tisíc korun.
Jiří Pešek, 3. místo
CNC horizontkář

Josef Hudeček pracuje jako vývojový pracovník v oddělení Konstrukce
zařízení pro zpracování válcovaných
výrobků na hale 5. Dlouhodobě, poctivě a spolehlivě plní pracovní úkoly i nad rámec svých povinností. Jde
o perspektivního pracovníka, který ochotně řeší prakticky jakýkoliv
problém, ať už se týká konstrukce,
výroby nebo i realizace u zákazníka. Ocenění si mimo jiné zaslouží
za přístup k aktuálním zakázkám
pro OEMK Starý Oskol v Rusku, kde
se podílí na projekčních činnostech
a účastní se zkoušek a předávání linek zákazníkovi.
Michal Bořil, 2. místo
Instalatér

Jiří Pešek je zodpovědný, spolehlivý
a ochotný pracovník, který kladně
přistupuje nejenom k zadaným pracovním povinnostem, ale i k řešení
problematických situací ve vztahu k obráběným kusům na svěřeném stroji. Např. jeho kladný přístup k opracování horního příčníku
pro vlastní závod, který byl technologicky předepsán na větší stroj,
pomohl zkrátit termín dodání. Jeho
aktivní přístup k přidělené práci snižuje náklady na výrobu a přispívá ke
zkrácení doby opracování. Pracovník
na svěřeném stroji dlouhodobě odvádí výkon nad 100 % plnění norem.

ZLEPŠOVATELSKÉ NÁVRHY UŠETŘÍ MILIONY
Obdobně jako v loňském roce, jsme i v tom letošním vyhodnotili tři nejlepší
útvary, které získaly nejvyšší počet bodů za přijaté a realizované zlepšovací návrhy v roce 2020. Hodnocení jednotlivých zlepšovacích návrhů komisí
pro průmyslově právní ochranu bylo prováděno podle předem stanovených
pravidel, a to buď podle finančních přínosů, nebo podle úrovně zlepšovacího
návrhu.
Nejúspěšnějšími útvary se staly:
1. místo – středisko 411, Ocelárna a ingotárna, Divize Metalurgie
2. místo – středisko 442, Technika metalurgie, Divize Metalurgie
3. místo – středisko 446, Technika metalurgie, Divize Metalurgie
Zástupci těchto útvarů převzali z rukou generálního ředitele ocenění,
ke kterému se váže i finanční odměna na volnočasové aktivity dle vlastního
výběru ve výši 10, 7 a 5 tisíc korun. Jedná se o další odměnu, k již vyplaceným
částkám jednotlivým zlepšovatelům při podání zlepšovacího návrhu a po jeho
realizaci. Z výše uvedeného je patrné, že za dobrý nápad jsou zlepšovatelé
a jejich útvary odměněny vícekrát. Díky aktivitě všech zlepšovatelů byla v roce
2020 realizována úspora ve výši cca 17,5 mil. korun.
Nejúspěšnějším útvarům gratulujeme.
Kamil Kluch
vedoucí oddělení Technický servis

Všem oceněným kolegům v říjnu
srdečně blahopřejeme.
Michal Bořil pracuje na instalační
údržbě jako přední dělník. Jedná se
o aktivního a spolehlivého pracovníka, který odborně a personálně zajišťuje fungování instalační údržby ve

Pozn. red.: Osobní gratulace od generálního ředitele byla z důvodu nemoci a služební cesty zaměstnanců
odložena, fotku připojíme do dalšího
čísla.

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

Generální ředitel osobně pogratuloval a předal ocenění zástupcům
nejúspěšnějších útvarů. Na fotce (zleva): Kamil Kluch, Miloslav Kotík,
Ing. Rudolf Železný, Ing. Oldřich Suchý a Ondřej Rousek.

Sledujte nás také na sociálních sítích.

REALIZACE PROJEKTU PRO MMK ZAČALA
V srpnu obdržel ŽĎAS zálohu na realizaci projektu výstavby 100 MW energetického zdroje pro Magnitogorský
metalurgický kombinát (MMK) v celkové hodnotě 172 mil. EUR. Svojí
hodnotou představuje projekt nejvýznamnější zakázku v novodobé
historii společnosti a zároveň patří
k největším exportním projektům
z České republiky do Ruské federace
za posledních patnáct let.
ŽĎAS se stal generálním dodavatelem zdroje energie na bázi parních
turbín s následnou výrobou stlačeného vzduchu. Vlastní zdroj bude zpracovávat vysokopecní plyny z nově
postavené vysoké pece na 3 parních
kotlích, z nichž každý má výkon
220 T/h. Vyrobená pára bude použita
k výrobě elektřiny na dvou 50MW parních turbínách společnosti Siemens
a výrobě stlačeného vzduchu na
třech turbodmychadlech s instruktážními turbínami, rovněž od společnosti Siemens.
Smlouva byla podepsána v březnu roku 2020, avšak pandemie

koronaviru způsobila její roční posun. Zásadním bodem v rámci realizace projektu po podpisu smlouvy bylo vystavení bankovní záruky
na zálohu, kterou pro tento projekt
připravila a vydala Mezinárodní investiční banka (IIB). Důležitým krokem bylo také vyslovení podpory
naší mateřské společnosti CITIC Europe Holding a.s.
První fáze basic designu byla předána a zákazníkem zaplacena, zároveň se podařilo vzhledem k inflaci
navýšit cenu kontraktu o 14 mil. EUR.
V průběhu prosince začnou přípravy
staveniště a vybavení pro výstavbu.
Celý projekt bude realizován do konce roku 2024 a představuje významný posun ve vývoji energetických projektů pro ŽĎAS.
Tímto bych rád poděkoval
všem kolegům, kteří na projektu
spolupracují.
Lukáš Chmel
ředitel divize Energetické projekty

VELETRHY PRO STUDENTY

Festival vzdělávání ve Žďáře nad Sázavou

Nový školní rok s sebou přináší nelehký úkol pro studenty základních, středních i vysokých škol. Je na nich, aby si zvolili další směr ať už pracovní,
či studijní. Proto se během října a listopadu uskutečnilo několik akcí, během
kterých se mohli studenti informovat o možnostech praxe, stáže, brigády
či získání stipendia.
V říjnu se konal XXV. ročník veletrhu vzdělávání DIDACTA na Střední průmyslové škole v Třebíči. V listopadu proběhl JOBStart 2021, veletrh pracovních
příležitostí pro studenty a absolventy na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě.
Poslední takovou akcí, které se zúčastnily kolegyně z personálního oddělení
Jitka Škorpíková a Bc. Sylvie Růžičková, byl Festival vzdělávání 2021, který se
konal ve čtvrtek 11. 11. 2021 ve Žďáře nad Sázavou.
Těšíme se na spolupráci s novými studenty!

LIS PRO ZPRACOVÁNÍ JADERNÉHO ODPADU
V současné době probíhá na hale 5 montáž lisu HDP 2000 na lisování sudů
s kontaminovaným odpadem z jaderných elektráren. Souběžně s montážními
pracemi je realizována dílčí přejímka elektriky, rozvaděčů a řízení, abychom
vyhověli přísné „jádrové“ certifikaci. Na konci listopadu proběhnou funkční
zkoušky lisu se sudy naplněnými různým odpadem a finální přejímky se zúčastní mimo jiné i zástupci provozovatele lisu z turecké jaderné elektrárny
Akkuyu.
3D model objektu elektrárny, která by měla být dokončena do konce roku
2024. Nyní probíhají přípravné práce pro zahájení stavby.

VELETRH METAL-EXPO V MOSKVĚ

Ve dnech 11. – 13. listopadu 2021 proběhl v Moskvě veletrh Metal-Expo 2021,
nejprestižnější mezinárodní akce Ruské federace zaměřená na kovoobráběcí
průmysl a zařízení z kovů. Veletrhu se zúčastnil generální ředitel ŽĎAS spolu
se zástupci obou divizí. Na fotce (zleva): Mgr. Žaneta Sklenářová za obchod
DME a Bc. Nicola Chlubnová za obchod DST.

ŽÁR | Měsíčník akciové společnosti ŽĎAS, Žďár nad Sázavou | listopad 2021

I O TOMHLE SE TENKRÁT PSALO...

Seriál

Z listopadových historických Žárů nás zaujala čísla z roku 1962 a 1966, z nichž
jsme vybrali dva články např. o tom, jak vlastně vznikl náš nejvyšší komín.

AKCE „PŘIJĎTE POBEJT!“ SE VYDAŘILA
V pátek 5. 11. 2021 se uskutečnila akce pro zaměstnance ŽĎAS v Sokolovně ve Žďáře nad Sázavou. Pro všechny byl připraven guláš, zabijačkové speciality, špekáčky k opečení na ohni a dostatek dobrého
pití. Všichni zúčastnění se také mohli zapojit do hlasování ve dvou
soutěžích. Soutěž o nejchutnější štrúdl vyhrála Michaela Nevrklová,
soutěž o nejlepší pálenku Milan Doležal. Na závěr večera vyhlásil
generální ředitel Srdcaře ŽĎASu za rok 2021, kterého si zvolili sami
zaměstnanci a stal se jím Ing. Josef Dvořák z oddělení Konstrukce.
Všem děkujeme za skvělou akci a těšíme se na další!

1.

2.

3.

4.
1) Vítěz ankety Srdcař ŽĎASu Ing. Josef Dvořák
2) Vítězka soutěže o nejchutnější štrúdl Bc. Michaela Nevrklová
3) Vítěz soutěže o nejlepší pálenku Milan Doležal
4) Ohniště k opékání špekáčků

Příští Žár vyjde ve čtvrtek 16. 12. 2021

XIX. REPREZENTAČNÍ PLES

NÁBOR

Rosteme, nabíráme, hledáme! Zajistěte si svoji budoucnost u tradiční strojírenské firmy. Kontaktujte
naše personální oddělení nebo navštivte sekci Kariéra na našem webu www.zdas.com.
Sylvie Růžičková
tel.: +420 607 030 781
e-mail: sylvie.ruzickova@zdas.cz
Těšíme se na Vás!

VÝPLATNÍ TERMÍNY 2022
11. ledna
11. února
11. března
12. dubna
11. května
10. června

12. července
11. srpna
13. září
11. října
11. listopadu
13. prosince

BEZPEČNĚ PŘI PRÁCI

Seriál

Elektrické zařízení

OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ: OKÉNKO DŮCHODCŮ

Seriál

Naše členy znovu informujeme, že výbor klubu důchodců připravil ve spolupráci s výborem ZO OS KOVO
ŽĎAS, a.s. tradiční Výroční setkání důchodců, členů OS KOVO, akciové společnosti ŽĎAS, které se uskuteční v úterý 7. prosince 2021 ve 14 hod. v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou.
Program:
		
		

zahájení
zpráva předsedy výboru klubu důchodců
vystoupení hostů

Po ukončení uvedeného programu, cca od 15 hod. nám bude hrát Press Band Jiřího Vencelidese. Dům
kultury bude otevřen od 13 hod. Vstup pouze na platné odborářské průkazky důchodců ŽĎAS, a.s. Na akci
je nutno předložit potvrzení o bezinfekčnosti. Respirátory s sebou.
Součástí tohoto setkání bude volba nového výboru klubu důchodců.
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Výbor KD

 Elektrické zařízení smí obsluhovat pouze
zaučená osoba.
 Používej pouze nepoškozené elektrické
zařízení.
 Po skončení práce elektrické zařízení vypni.
 Pohyblivé přívody používej tak, aby
nemohlo dojít k jejich poškození.
 Pokud na elektrickém zařízení zjistíš
závadu, ihned jej přestaň používat a závadu
nahlas vedoucímu zaměstnanci.

