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Všem našim kolegům
a jejich blízkým
přejeme radostné prožití
vánočních svátků
a pevné zdraví
v novém roce.

NEJLEPŠÍ ZAMĚSTNANCI V LISTOPADU

Seriál

ŽĎAS MEZI 100 NEJLEPŠÍMI FIRMAMI V ČR
Společnost ŽĎAS se v letošním šestadvacátém ročníku soutěže „Českých 100
nejlepších“ umístila na 66. místě. Soutěž vyhlašuje pan-evropská společnost
pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius. Cílem je
v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a ocenit české firmy, podniky
či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhlo 26. listopadu v Praze.

Od generálního ředitele Pavla
Cesneka přijali osobní gratulaci
a poděkování nejen nejlepší
zaměstnanci za měsíc listopad,
ale dodatečně i za měsíc říjen
(zleva): Michal Bořil, Ing. Josef
Hudeček, Ing. Ivana Žídková,
Bc. František Beneš a Lenka Čápová.

Lenka Čápová, 1. místo
Referent plánování výroby
Lenka Čápová pracuje na ŽĎASe
už více než 33 let. Denně vykonává
činnosti spojené s výkazem docházky, evidencí spotřeb materiálu, organizuje a zajišťuje expedici ingotů,
objednává režijní materiál, provádí
zpracování podkladů pro finanční
uzávěrky a řadu dalších činností spolehlivě a zejména bez ohledu na čas
a náročnost přidělených úkolů. Pokud to situace vyžaduje, provádí přípravu podkladů z domova, zastupuje
chybějící kolegy a neodmítá odpovědnost za fungování všech procesů. Je vzorem člověka s významnou
osobní odpovědností za odvedenou
práci. Jednoznačně patří mezi „srdcaře ŽĎASu“, což potvrdil i kolektiv
spolupracovníků její nominací v roce
2021.

Ing. Ivana Žídková, 2. místo
Specialista – svářečský dozor
Ivana Žídková je dlouholetou,
svědomitou, zkušenou a zodpovědnou zaměstnankyní společnosti.
Za více než 30 let práce na ŽĎASe
prošla řadou profesí. Posledních deset let zaujímá pozici svářečského
dozoru divize Strojírny a zároveň pracuje jako koordinátor IMS. K daným
úkolům přistupuje iniciativně, vstřícně a ochotně spolupracuje i při plnění mimořádných úkolů.
Bc. František Beneš, 3. místo
IT analytik – programátor
František Beneš je zkušený analytik a programátor oddělení Informatika. Má hluboké znalosti firemních
procesů zejména v oblasti plánování
a řízení strojírenské výroby. Je hlavním správcem systémů DŘV a APS.
Ovládá několik programovacích
jazyků a je administrátorem databází Informix. Za všech okolností
je vždy vstřícný a nápomocný všem
uživatelům.
Všem oceněným kolegům v listopadu
srdečně gratulujeme.

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

UZAVŘENÍ VCHODU „A“ NA HALE 9 DO VÝROBY
Během prosince dojde z důvodu stavebních prací v rámci investice „Výstavba zařízení pro elektrostruskové přetavování“ k uzavření vstupu do
výroby H9 vchod A. Do výroby bude možný vstup pouze vchodem B. Snímací zařízení pro značení příchodu/odchodu bude ve vchodu A přístupné
a funkční. Pracovníci, kteří mají šatnu ve vchodu A budou na svá pracoviště docházet přes spojovací dveře mezi šatnami MOI ve vchodu A s šatnami MVO ve vchodu B H9.
Stavební práce by měly být ukončeny v dubnu 2022.

Sledujte nás také na sociálních sítích.

ÚSPĚŠNÝ AUDIT V OBLASTI SVAŘOVÁNÍ OD SPOLEČNOSTI TÜV NORD
Každý rok v listopadu probíhá v naší společnosti externí audit od certifikační
společnosti TÜV NORD na prověření požadavků v oblasti svařování. V loňském
roce proběhl certifikační audit, při kterém byl náš rozsah certifikací ze svařování rozšířen o oblast svařování železničních kolejových vozidel, a byly nám
vystaveny nové certifikáty s tříletou lhůtou platnosti. Letos tedy proběhl první
kontrolní audit.
Oblast, která byla v rámci auditu kontrolována, je značně rozsáhlá. Jedná se o kontrolu plnění požadavků norem: ČSN EN ISO 3834-2 – Požadavky
na jakost při tavném svařování kovových materiálů, ČSN EN 1090-2 – Provádění ocelových konstrukcí, předpis Českých drah V95/5 a norma ČSN/DIN EN
15085-2 – Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí. Z posledně jmenované normy jsme také certifikováni německým certifikačním místem
v Hamburku a ŽĎAS je zapsán v mezinárodní on-line databázi schválených výrobců pro svařování železničních kolejových vozidel.
Z důvodu velkého rozsahu probíhal audit čtyři dny od 22. do 25. listopadu
a jeho průběh byl velmi náročný na prokázání plnění všech požadavků a doložení požadovaných dokumentů a kvalifikací, zvláště v oblasti svařování železničních kolejových vozidel. Přesto během auditu nebyly shledány žádné
podstatné neshody, které by bránily potvrzení platnosti vystavených certifikátů. Certifikační společnost stanoví požadavky pro další zlepšení zavedeného
systému svařování, kde jejich splnění bude kontrolovat při periodickém auditu
v příštím roce.
Děkujeme touto cestou všem zaměstnancům, kteří se podíleli na průběhu
auditu a jeho přípravě a přejeme hodně úspěchů při realizaci stanovených požadavků na zlepšení.
Ing. Milan Černý – manažer IMS
Roman Gracias, MBA – ředitel úseku Kvalita

SMLOUVA NA DODÁVKU PARNÍCH TURBÍN
PRO PROJEKT VÝSTAVBY PVES 3 PODEPSÁNA

Na fotografii spolu s generálním ředitelem Pavlem Cesnekem (zleva):
za projekt MMK Lukáš Svoboda, zástupci Siemens Energy, s.r.o. Alexey
Zhukov za obchodní oddělení, CEO Ing. Erik Feith, MBA a obchodní ředitel
Ing. Zdeněk Černý a ředitel divize Energetické projekty ŽĎAS Lukáš Chmel.

Dne 10. prosince byla podepsána smlouva se společností Siemens Energy,
s.r.o. na dodávku kompletu dvou kondenzačních parních turbín SST600 včetně dvoupólových generátorů o nominálním elektrickém výkonu 50MW každá.
Parní turbíny budou zpracovávat páru generovanou na třech parních
kotlích spalujících vysokopecní plyn nově budované vysoké pece č. 11 významného zákazníka Magnitogorskij metalurgičeskij kombinat (MMK). Kotle jsou
designovány společností UNIS Power a vyráběné budou společností Interenergo v Ruské federaci. Objem kontraktu uzavřeného se společností Siemens
Energy činí 18,6 mil. EUR. Jedná se o první technologický kontrakt podepsaný
na projekt PVES 3. Do konce roku budou dále následovat kontrakty na dodávku kotlů, design kotlů a dodávka turbo-kompresorů se společností Siemens
Energy Duisburg.
Součástí kontraktu o dodávce turbosoustrojí Siemens Energy je podmínka
výroby tělesa turbín ve společnosti ŽDAS na divizi Metalurgie. Tímto se kompletně uzavírá význam zakázky výstavby PVES 3 pro MMK, kdy kompletně naplňujeme stanovenou strategii divize Energetické projekty.
V rámci projektu výstavby PVES 3 nyní dochází k navážení zařízení staveniště a postupnému oplocení areálu. Se zákazníkem bude také předáno částečné plnění 2. fáze basic designu. V průběhu posledních dvou měsíců se stvrdila
dobrá spolupráce se zákazníkem MMK, jelikož došlo k dohodě o navýšení ceny
kontraktu na hlavních technologických částí.
Děkuji nejenom celému týmu, který na projektu MMK pracuje, ale i týmu
společnosti Siemens Energy, s.r.o. za spolupráci.
Lukáš Chmel
ředitel divize Energetické projekty

Na fotografii první řada zleva: Ing. Tamara Remišová, auditorka TÜV
NORD, Ing. Ivana Žídková, svařovací dozor DST a Bc. Eliška Medková,
interní auditorka. Druhá řada zleva: Roman Gracias, MBA, ředitel úseku Kvalita, Ing. Milan Černý, manažer IMS, Ing. Petr Krhounek, svařovací
dozor DME a zástupci svařovacích dozorů pro DME a DST Ing. Marek Štábl
a Ing. Miroslav Keller.

NOVÝ MANIPULÁTOR USPĚL V DALŠÍM KOVÁNÍ

Na začátku prosince proběhlo u hydraulického lisu CKV 2250 kování výkovku
bloku o rozměrech 810 x 410 x 4330 mm. Výchozím polotovarem byl ingot
8K17 o vložené hmotnosti 14 550 kg z nástrojové oceli 21MnCr5.

VELETRH WORLD NUCLEAR EXHIBITION

Ve dnech 30. 11. – 2. 12. 2021 probíhal v Paříži veletrh World Nuclear
Exhibition zaměřený na jaderný průmysl. Za divizi Strojírny se ho zúčastnila
Mgr. Zdeňka Hoblová (na foto), za divizi Metalurgie Jiří Kříž. Jedním z prezentovaných zařízení byl hydraulický lis HDP 2000 na zpracování tuhého
sekundárního odpadu z jaderných elektráren.
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I O TOMHLE SE TENKRÁT PSALO...

Seriál

Tentokrát jsme tematicky zvolili články týkající se Vánoc a Nového roku. Vybrané vtipy
a anekdoty jsou z čísel, která vycházela přímo 31. prosince.

PODĚKOVÁNÍ
„Vážené dámy, vážení pánové, dostal jsem od Vás mnoho hlasů v anketě „Srdcař ŽĎASu“. Touto cestou bych
Vám chtěl poděkovat za obdržené hlasy. Jsem na pozici konstruktéra projektanta. Tuto činnost nelze dělat
odděleně. Je to práce celého týmu vývojářů a konstruktérů. To, co nakreslíme, by bez Vás dělníků na obráběcích strojích, zámečníků na montáži i ostatních pracovníků ŽDASu, kteří dáváte každému zařízení finální
podobu, neznamenalo nic. Proto si vážím tohoto ocenění a jsem rád, že mohu ve ŽĎASe pracovat.
Přeji Vám i Vašim rodinám v této nelehké době mnoho zdraví, osobních i pracovních úspěchů.“
S úctou
Ing. Josef Dvořák

Příští Žár vyjde ve čtvrtek 27. 1. 2022

TRIČKA PRO ZAMĚSTNANCE

NADÍLKA PRO JEČMÍNEK

Letošní rok je již třetí v pořadí, kdy jsme se rozhodli udělat radost dětem z Azylového domu
Ječmínek, a tak jsme si pro ně připravili bohatou
nadílku. Vzhledem k situaci jsme ji sice nemohli
doručit osobně, jak se na Mikulášskou nadílku patří, ale i tak věříme, že udělala dětem radost.

Jako pozornost jsme před Vánoci kmenovým zaměstnancům darovali firemní tričko v barvách
ŽĎASu. Pro dámy jsme připravili tričko červené,
pro pány modré.
Děkujeme za Vaši práci a přejeme krásné Vánoce!

PLES 2022 ZRUŠEN
Vzhledem k nepříznivému vývoji ve spojitosti
s onemocněním COVID-19 jsme se rozhodli zrušit
XIX. reprezentační ples ŽĎAS, který se měl konat
v sobotu 22. ledna 2022.

BEZPEČNĚ PŘI PRÁCI

Seriál

Manipulační vozíky
 Dodržuj pravidla silničního provozu.
 Plně se věnuj řízení vozíku, pozor na chodce
a překážky.
 Přepravovaný náklad řádně upevni
a vozík nepřetěžuj.
 Poškozený vozík nepoužívej.
 Odstavený vozík vždy zajisti proti zneužití.

OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ
Výbor Klubu důchodců ŽĎAS přeje svým členům a všem jejich
blízkým příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku
2022 životní pohodu a hlavně pevné zdraví.
Současně upozorňujeme, že členský příspěvek na příští
rok ve výši 180 Kč můžete zaplatit osobně na závodním výboru
OS KOVO v úředních hodinách, tzn. v pondělí nebo ve středu
od 8 do 15 hodin nebo přímo na číslo účtu 1622276399/0800.
Z důvodu opatření proti šíření koronaviru není možné se v současné době scházet a vyvíjet nějakou činnost. Jakmile se situace
zlepší, budeme Vás informovat v Žáru.
Výbor KD

Seriál

Všem zaměstnancům a jejich rodinám přejeme krásné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce.
Předsedkyně a výbor
ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s.
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