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V lednovém čísle jsme Vás informovali o největším modelovém zařízení
nosiče kormidla, které bylo kdy vyrobeno na Modelárně. V únoru začala postupná přeprava hotového zařízení k ruskému zákazníkovi, která
musela být vzhledem k velikosti modelu rozplánována v 3D softwaru.
Do kamionu byly naloženy tři jaderníky z celkových devatenácti. K expedici všech částí modelu bude potřeba sedm plně naložených kamionů.

BARVA NŮŽEK NA PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

LINKA NA ÚPRAVU TYČÍ

V lednu byly na montáži divize Strojírny dokončeny elektrické nůžky na šrot
CNS 400 K-E, které následně zamířily k francouzské společnosti Kilo Métaux.
Nůžky byly provedeny ve stříbrno-červené barvě na přání zákazníka tak, aby ladily s jeho firemním logem. Skupina Kilo Métaux se rozhodla investovat do mobilní varianty nůžek a zároveň si pořídila i nákladní vůz, aby je mohla snadno
přemisťovat mezi svými pěti šrotišti.
Kilo Métaux se specializuje na recyklaci železného šrotu a barevných kovů,
ale některé pobočky zpracovávají i papír či karton. Obchod se podařil díky spolupráci s francouzským distributorem firmou LC Technologies.

V polovině února proběhla na divizi Strojírny první on-line přejímka rovnací
a kontrolní linky pro ruského zákazníka OEMK Starý Oskol. V první fázi jsme
úspěšně předali odhrotovací zařízení a rošt za rovnačku. Série on-line přejímek bude zakončena přejímkou rovnačky, která proběhne na konci března.

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

Sledujte nás také na sociálních sítích.

NEJLEPŠÍ ZAMĚSTNANCI V LEDNU

Seriál

Josef Bláha, 1. místo
Provozní zámečník
Josef Bláha pracuje na strojní údržbě divize
Metalurgie jako parťák údržby tavícího provozu.
Svými znalostmi, dlouholetými zkušenostmi a zejména pracovním nasazením a obětavostí přispívá
rozhodujícím způsobem k zajištění provozu zařízení EOP, VD/VOD a LF. V prosinci 2021 zajišťoval
po dobu dvou týdnů z důvodu nemoci spolupracovníků údržbu tavícího provozu sám v prodloužených směnách.
Zdeněk Novotný, 2. místo
Montér-zámečník
Zdeněk Novotný pracuje jako montér-zámečník
a šéfmontér na provozu Externí montáže. Příkladně
si plní svoje povinnosti, k zadané práci přistupuje
iniciativně a přichází s podněty k práci a prováděným úkolům. Je zkušený a ochotný pracovat nad
rámec smlouvy dle potřeb podniku o sobotách,
nedělích a svátcích. V poslední době se podílel
na rekonstrukci lisu MW 2100 v podniku AUTO ŠKODA, a.s. Mladá Boleslav
a v tomtéž podniku vedl jako šéfmontér montáž lisu CPS 320.
Roman Krytinář, 3. místo
Provozní zámečník
Roman Krytinář pracuje na údržbě Teplárny jako provozní zámečník. Jedná se o aktivního
a spolehlivého pracovníka, který odborně provádí
požadované opravy na strojích a zařízeních. Mimo
běžné údržbářské činnosti provedl v poslední
době odbornou opravu netěsnosti tlakového celku na bubnu kotle K3 včetně demontáže a zpětné
montáže izolací. Nyní se iniciativně podílí na opravě netěsností membránové
stěny kotle K7. Jedná se o odborně a bezpečnostně náročné stavební a zámečnické práce ve stísněném prostoru spalovací komory. Roman Krytinář patří
trvale k nejlepším pracovníkům údržby.

KOLEKTIVNÍ SMLOUVA
NA ROK 2022 PODEPSÁNA
Na závěr prvního měsíce roku 2022 došlo k uzavření vyjednávání mezi vedením akciové společnosti ŽĎAS a odborovou organizací OS KOVO ŽĎAS, které
bylo zakončeno podpisem kolektivní smlouvy na rok 2022. Celé znění kolektivní smlouvy je dostupné na intranetu a v tištěné podobě u nadřízených.

Na foto (zleva): generální ředitel Pavel Cesnek, předsedkyně ZO OS
KOVO Eva Rosecká a personální ředitel Petr Havelka.

ODLITKY HORNÍ ČÁSTI TĚLESA AZIPODU

Všem oceněným kolegům srdečně blahopřejeme!

ŽĎAS PODPOŘIL SOUTĚŽ ŘEMESLO VYSOČINY
Na VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou – pracoviště Strojírenská proběhla ve středu
9. února krajská soutěž v odborných dovednostech Řemeslo Vysočiny 2022.
Akce proběhla pod patronací radního kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu RNDr. Jana Břížďaly. Soutěž byla vyhlášena z pověření Cechu
KOVO ČR jako krajské kolo pro žáky učebního oboru obráběč kovů a maturitního oboru mechanik seřizovač.

Díky aktivní spolupráci obchodního a technického úseku divize Metalurgie
byla v polovině roku 2021 získána pilotní zakázka na výrobu tří odlitků horní
části tělesa Azipodu pro finskou společnost ABB OY Helsinky, kde byl Azipod
před více než 20 lety vyvinut a převeden do dnes již standardní praxe.
Co to vlastně Azipod je? Jedná se o bezpřevodový pohonný systém s možností otáčení kolem své osy, jehož součástí je hnací elektrický motor umístěný
v konzoli pod trupem lodi. Umožňuje lodím se doslova na místě otočit o 360°.
Pilotní odlitek horní části Azipodu není žádný drobeček, odlitky mají maximální rozměr téměř 4,5 metru a pro odlití každého odlitku muselo být nataveno 51 tun oceli. Stěny odlitku jsou však pouze cca 100 mm tlusté, jedná se tedy
spíše o rozměrnou skořepinu, čemuž musela být přizpůsobena slévárenská
technologie a speciální vylehčení jader, jak vidíme na obrázku z formování
jedné poloviny vnitřního jádra. V současné době je první odlitek připraven k finální přejímce, další dva jsou dokončovány.
Spolupráce s firmou ABB OY v letošním roce pokračuje. Byl podepsán kontrakt na výrobu dvou odlitků menšího typu Azipodu, aktuálně je vyráběn model
a jaderníky na Modelárně.

Videa: Montáž Azipodu, Princip fungování
https://youtu.be/lvHb4XTkC0A
https://youtu.be/7x9jiSk1lFo
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VÝSLEDKY ANKETY

KALENDÁŘ AKCÍ

Všem kolegům, kteří se ankety zúčastnili, moc děkujeme za názor. U jednotlivých odpovědí někteří
zvolili více než jednu odpověď, proto nebyl celkový počet odpovědí u všech otázek stejný. Z akcí, které by
se Vám líbily, se nejčastěji objevil koncert, sportovní odpoledne, výlet či vánoční večírek.
Pro tento rok jsme již několik akcí naplánovali, ale Vašimi tipy se inspirujeme do další části roku.
Ostatními odpověďmi, které se netýkaly akcí, se budeme postupně zabývat.
Ještě jednou děkujeme za Vaši spolupráci a jsme rádi, že se podílíte na zlepšování pracovního prostředí ve firmě.

V lednovém čísle jsme avizovali zveřejnění přehledu akcí na letošní rok, tak tady je!

Kde nejčastěji získáváte informace o dění ve firmě?
ŽÁR�����������������������������������������������������38 %
intranet����������������������������������������������� 33 %
komunikační nástěnky������������������������� 15 %
sociální sítě������������������������������������������7 %
TV na jídelnách�������������������������������������5 %
schránky na dotazy u nástěnek��������������2 %
Jaká akce pro zaměstnance se Vám v roce 2021 líbila nejvíce?
Přijďte pobejt! (akce v sokolovně)�������� 51 %
soutěž Na výletě s Igráčkem����������������� 19 %
Den zdraví��������������������������������������������11 %
Srdcař ŽĎASu�������������������������������������� 10 %
cyklistická vyjížďka�������������������������������9 %

Jaká akce pro zaměstnance se Vám v minulosti líbila a v roce 2021 chyběla?
pivo zdarma u brány����������������������������48 %
bowlingový turnaj�������������������������������� 16 %
zájezd do divadla�������������������������������� 15 %
zájezd na zámek v období Vánoc���������� 12 %
fotbalový turnaj�������������������������������������6 %
paddleboardy���������������������������������������3 %
Co byste rádi dostali od firmy k Vánocům?

19. března – 2hodinový pronájem Relaxačního centra ve Žďáře nad Sázavou
21. května – Sportovní den s Kristiinou Mäki
4. června – Cyklistická vyjížďka
15. července – Den zdraví se Zdravotní pojišťovnou
Ministerstva vnitra
26. srpna – Koncert
27. srpna – Den otevřených dveří ŽĎAS
23. září – Akce v Sokolovně – Přijďte pobejt!
Podrobnější informace o jednotlivých akcích budeme přinášet v Žáru a na komunikačních nástěnkách. Další plánované akce do konce roku budou
zveřejněny na podzim.
Těšíme se na Vás!

TIP NA VÝLET:
DŮM PŘÍRODY
ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ
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Pokud byste nevěděli, kam se vydat o víkendu
na výlet, určitě zkuste navštívit Dům přírody Žďárských vrchů v obci Krátká u Sněžného. Čeká na Vás
zajímavá interaktivní výstava, která se věnuje
místní krajině a přírodě v průběhu věků. Dozvíte
se o tom, jak vypadaly Žďárské vrchy v obdobích
před příchodem člověka, během středověké kolonizace, o rozvoji místního průmyslu, kolektivizaci,
ale také jaký je výhled do budoucnosti. Otevřeno
mají od ledna do května každou sobotu a neděli.
Více informací najdete na
www.dumprirody.cz/zdarskevrchy.

den dovolené navíc����������������������������� 45 %
jiné����������������������������������������������������� 45 %
oběd zdarma�����������������������������������������5 %
kolekci��������������������������������������������������5 %

POZVÁNKA DO RELAXAČNÍHO CENTRA
Foto: zdroj Facebooková stránka
Dům přírody Žďárských vrchů

SUDOKU
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Ze správných řešení sudoku, které jsme uveřejnili
v lednovém čísle, byla vylosována výherkyně paní
Radka Studená. Všem děkujeme za zaslaná řešení!

Vážení kolegové,
v sobotu 19. března Vás srdečně zveme do Relaxačního centra ve Žďáře nad Sázavou. Od 10 do 12 hodin
má ŽĎAS pro kmenové zaměstnance a rodinné příslušníky pronajaté celé prostory Relaxačního centra,
k dispozici budou bazény, sauny, wellness i solná jeskyně. Pro rodinný vstup do centra se stačí prokázat
zaměstnaneckou kartičkou. Kapacita je 260 osob.
V případě dotazů kontaktujte Danu Kellerovou na tel. 721 847 673 nebo na e-mail dana.kellerova@zdas.cz.
Vstup je zdarma!

Příští Žár vyjde ve čtvrtek 17. 3. 2022

SLEDUJTE NÁS
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH!
O aktuálním dění ve společnosti se nejrychleji dozvíte z našeho Facebooku, Instagramu a profesního LinkedInu, kam pravidelně 2x týdně přispíváme.
V poslední době jsme zveřejnili například příběh
našeho zaměstnance pana Mariána Vinceje, který
u nás pracuje jako soustružník na divizi Strojírny:

„Rozhodnutí odejít od rodiny a jít pracovat do jiné
země pro mě rozhodně lehké nebylo, ale jsem rád
za to, jak jsem se rozhodl. Od roku 2004 jsem v podstatě u firmy ŽĎAS zaměstnán…“

OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ
OKÉNKO DŮCHODCŮ
Vážení členové Klubu důchodců při ZO OS KOVO
ŽĎAS, a.s.,
Příspěvková organizace Kultura Žďár by ráda na
divadelní sezonu podzim 2022/jaro 2023 v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou nabídla novinku Divadelní předplatné pro seniory. Divadelní
představení v rámci této předplatitelské skupiny
by začínalo v odpoledních hodinách, součástí by
byla tři až čtyři představení. Odhadovaná cena
za čtyři představení je cca 1 300 Kč. Kvůli finanční
náročnosti programu potřebují organizátoři znát
předběžný zájem o tuto plánovanou novinku. Pokud Vás tato nabídka zaujala, prosíme abyste nezávazně svůj zájem oznámili nejpozději do konce
února 2022 na sekretariát ZO OS KOVO Žďas paní
Netolické na tel. 566 642 577 nebo na e-mail
zooskovoh@zdas.cz.
Upozorňujeme, že členský příspěvek na rok
2022 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. Termín zaplacení je do 31. 3. 2022.
Výbor KD

BEZPEČNĚ PŘI PRÁCI – OCHRANA ZRAKU
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Chraňte si zrak






před odletem špon, třísek a kapalin;
při sváření;
při manipulaci s chemickými látkami;
při práci se stlačeným vzduchem;
pokud hrozí zvíření drobných prachových
částic.

Používejte ochranný kryt stroje, kuklu, ochranné
brýle, ochranný štít!
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