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Milí zaměstnanci,
postupně jsme se přes dlouhé a chladné předjaří dostali k teplému konci jara a asi
nás čeká horké léto. Podobně i v naší firmě zažíváme horké chvilky v komplikovaném ekonomickém prostředí, které je pro všechny průmyslové firmy, ale samozřejmě
i spotřebitele, mnohem náročnější, než jsme zažívali v minulých letech.
Vysokou inflaci nadále pociťujeme v našich domácnostech, ale to samé se dotýká
i naší firmy. Ceny elektromagnetické oceli na trhu atakují hranici 2000 EUR za tunu,
přičemž v roce 2020 nás tato hlavní materiálová položka stála něco málo přes 500 EUR
za tunu. Rovněž ceny mědi jsou na rekordních úrovních. Tento vývoj nás trápí, protože
ne všechny cenové vlivy na straně materiálu lze přenést do cen konečných výrobků
pro zákazníky. Tím se následně snižuje zisková marže, což je ten hlavní ukazatel, nakolik je firma schopna generovat hodnotu pro vlastníka.
Proto musíme hledat všechny možnosti, jak inflační tlaky na straně materiálu snížit,
a vedle toho je nutné hledat úspory v provozu. Je proto velmi dobrým výsledkem a zásluhou všech, že se nám v květnu podařilo dosáhnout na cílovou úroveň produktivity.
Díky všem a využijme tento výsledek jako inspiraci do budoucna.
Důležité je, že poptávka po našich výrobcích neochabuje a tím můžeme nabídnout
práci dalším zajímavým lidem. V obou závodech začínáme plánovat zakázky na začátek roku 2023. Takový zakázkový výhled jsme zde historicky neměli. A o to větší
stabilitu zaměstnání máme před sebou. Nic ale není zadarmo a těžké podmínky
na trhu a v ekonomice nás ovlivňují. Proto musíme společně zabrat, vzájemně se mezi
týmy podporovat a hledat co nejefektivnější cesty, jak z dnešní komplikované situace
ven. Zaměření na trvalý a kvalitní výsledek práce a zaměření na zákazníka, kterému
musíme být vděčni za to, jaký objem práce nám dává, to jsou základní požadavky
na každého zaměstnance.
Nejsme v jednoduché době, stojí nás spoustu sil, ale pokud budeme přijímat rychlá
a správná rozhodnutí a potáhneme za jeden provaz, tak nakonec můžeme být jako
firma a její zaměstnanci mnohem silnější.
Díky všem za zapojení!
Vladan Hlaváč

Nejlepší TOP5
Ve čtvrtém čtvrtletí fiskálního roku 2021 zvítězil v soutěži o nejlepší výrobní
TOP5 tým montáže z linky č.1 (mistr Roman Tesařík, parťák Tomáš Bojkovský) a na OLO2 tým montáže MHV (mistr Aleš Šuba, parťák Jirka Beneš).
Členům obou vítězných týmů budou předány poukázky v hodnotě 300 Kč.
Celkově ve fiskálním roce 2021 na OLO1 zvítězil 2x tým přípravy, 1x tým
z montážní linky č.1 a 1x tým z montážní linky číslo 2. Bylo provedeno losování z těchto 4 výsledků a byl vylosován tým přípravy, který tímto má nárok
na příspěvek 200Kč na společnou večeři . Na OLO2 zvítězil 2x tým montáže
MHV, 1x montáž LSA50 a 1x navijárna MHV. Poslední jmenovaný tým byl
vylosován Lucií Šmoldasovou. Děkujeme všem týmům za celoroční práci
v oblasti neustálého zlepšování a vítězům blahopřejeme.
Miroslav Kočí

Nejlepší TOP5 - OLO1

Zakázkový vývoj
Nadále se vezeme na pozitivní vlně a poptávka po našich výrobcích přetrvává na vysoké úrovni. Na druhou stranu nám stále
chybí vstupy, abychom mohli poptávku plně uspokojit a zákazníkům nabídnout přiměřené dodací lhůty. U malých generátorů
na OLO1 atakujeme hranici 300 kusů alternátorů denně. Tento
výsledek je nicméně stále nižší než objednávky našich zákazníků. Proto jsme začali nakupovat navinuté rotory a statory ze sesterských fabrik ve Fuzhou (Čína) a Bangalore (Indie), abychom
ulehčili navijárně a využili komponenty pro montáž.
Vedle toho ale došlo rovněž k rozhodnutí poprvé v historii nakoupit kompletní alternátory v Číně a nabídnout je evropským
zákazníkům. Což je vhodné krátkodobé řešení, ale tím se rovněž
vytváří riziko pro budoucnost v případě, že by zákazníci akceptovali čínské výrobky trvale. Taková situace by znamenala snížení výroby v Olomouci na úkor dodávek od asijských partnerů
v Nidec Leroy-Somer. S tímto se nemůžeme smířit a proto je
úkolem pro nás všechny hledat jakékoli možnosti pro zvýšení
objemu výroby a zabezpečení potřeb evropských zákazníků.

Na OLO2 jsme definitivně předali výrobu řad 472 a 473 do Sillacu a převádíme volné kapacity směrem k výrobě řad v segmentu Orléans (52/63/54). Zejména řady 53 a 54, jak v nízkém, tak
vysokém napětí vykazují setrvale rostoucí tempo poptávky.
Abychom poptávku zvládli, tak pracujeme na dvou hlavních
úkolech. Jednak zabezpečení hlavních materiálových položek
ve větším objemu, zejména elektromagnetických plechů. Zde již
vnímáme posun proti počátku roku 2022. Přesto situace není
plně stabilní a bude si nadále žádat velkou flexibilitu provozu,
který musí reagovat na výkyvy v dostupnosti materiálových
vstupů.
Na druhé straně aktivně pracujeme na doplnění počtu zaměstnanců pro zvýšený objem výroby. Od května vnímáme, že se
situace s přílivem nových lidí zlepšuje. Věříme, že novým zaměstnancům jsme schopni nabídnout dobré zázemí a perspektivu práce v době, kdy naopak jiné společnosti své aktivity kvůli
slabší poptávce a ekonomickým potížím omezují.
Vladan Hlaváč

Nedostupný materiál
Začal nám 3. měsíc fiskálního roku
2022. Dosavadní
průběh se zdá být
ještě větší výzvou,
než jsme předpokládali. Hned
od začátku události na Ukrajině
negativně ovlivnily
očekávání trhů a nálady v dodavatelském řetězci. Nemožnost
dovážet surový materiál z válkou zasažené Ukrajiny a sankce
uvalené na Rusko vystřelily ceny surovin do výšek, které jsme
nemohli anticipovat. Materiál se stal nejen dražším, ale i méně
dostupným.
Prostě doba dobrá pro spekulace s materiálem. Naštěstí se
na trhu situace uklidňuje a již dnes vidíme snižující se ceny,
zejména černého železa. Hliník a šedá litina jsou cenově stabilní

s mírně optimistickým trendem. Naši dodavatelé si po dohodě
s oddělením nákupu včas vytvořili zásoby, ze kterých nám pomohli z části vykompenzovat cenové nárusty na trhu.
Kde došlo k nejvýraznějším změnám v dodavatelském řetězci,
jsou dodavatelé elektromagnetických plechů. Na nedostupnost
a rostoucí ceny v Evropě jsme reagovali intenzivním nákupem
v Asii, zejména Číně a Indii. Vytvořil se tak velmi komplikovaný
řetězec, kdy nakupujeme jak finálně ražené plechy, tak rondely
i celé svitky, které pak následně v Evropě dělíme dle potřebných
šířek.
Jelikož ceny elektromagnetických plechů v Evropě ještě porostou, je naším cílem minimalizovat finanční dopad a tudíž
maximalizovat objem nákupu v Asii. Těžíme se synergií v dodavatelském řetězci se sesterskými závody v Číně a Indii. Tato
komplexita vyžaduje mnohem vyšší míru koordinace mezi oddělením nákupu, dodavateli, logistikou, financemi, výrobou
atd. Proto bych chtěl poděkovat Peterovi Ardouinovi za jeho
klíčovou roli v tomto procesu.
Pokračování na str. 04.
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Pokračování ze str. 03.

Měděné vodiče jsou další komoditou, která cenově rostla. Bohužel, současně se snížila i její dostupnost. Centrální nákup musí
proto flexibilně zajišťovat dodatečné kapacity u výrobců. Třeba
jen dílčí dodávkou. Na základě dobré zkušenosti s dodávkami
z Asie zde kontinuálně navyšujeme objem nákupu i v jiných
komoditách. Jeví se to zajímavé u hřídelí, hřídeloviny, odlitků,
nebo i plechařiny.
Do cenotvorby začíná významně vstupovat cena energií. Naši
dodavatelé nakupují plyn i elektřinu. U obou komodit vzrostly
ceny násobně. Naštěstí je většina dodavatelů zajištěna dlouhodobými smlouvami s fixními cenami z r. 2021 nebo i staršími.
Přestože čelíme výše uvedeným výzvám, stanovili jsme si
pro letošní fiskální rok ještě ambicióznější cíle. Chceme dosáh-

nout úspor min. ve výši 3 mil. USD. Cestu vidíme ve zvyšování produktivity, zavádění Lean systému, hledání nových zdrojů
a technologií. Dalšími cíli je zajištění kapacit pro očekávaný nárust výroby, dosažení dodavatelské věrnosti 95%, prodloužení
splatnosti faktur, nebo zavedení SCF. Chceme silně podpořit
rozvoj dodavatelského řetězce v oblasti kvality a podporovat
nové projekty. Tím přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti
naší firmy a zajištění dlouhodobé prosperity.
Věřím, že nás v našem úsilí podpoříte minimálně stejně jako
v roce 2021. Bez vás by to nešlo.
Martin Krňávek

TianWan projekt

Naše olomoucké výpočtové oddělení se podílelo na návrhu
a výpočtu generátoru pro jadernou elektrárnu TianWan v Číně.
Tato jaderná elektrárna leží na pobřeží Žlutého moře přibližně
30 kilometrů východně od města Lianyungang. Aktuálně se skládá ze šesti reaktorových bloků o celkovém výkonu 6080MW.

V únoru letošního roku pak začala stavba dalších dvou bloků,
které mají být podle plánu uvedeny do provozu v roce 2027.
Kapacita elektrárny by potom měla narůst o 2 300 MW a TianWan se stane největší jadernou elektrárnou na světě s celkovou
výrobní kapacitou asi 8 100 MW.
Leroy Somer dodá pro nové bloky této jaderné elektrárny záložní generátory, které se budou vyrábět v naší sesterské společnosti ve čínském Fuzhu. Design generátorů vytvořily společně
konstrukční oddělení v Olomouci, Orléans a Fuzhou. My v Olomouci jsme vytvořili výpočtový report, který popisuje zatížení
generátoru a vyhodnocuje výsledky napětí šroubů a svarů během různých zatěžujících cyklů. Mimo jiné se věnuje také zatížení generátoru při zemětřesení, což je nedílná součást návrhu
generátorů pro jaderný průmysl. V průběhu výpočtové analýzy
stroje bylo zjištěno, že je nutné přidat na stator asi 100 svárů.
Součástí 150-ti stránkového reportu je také vyhodnocení zatížení ložisek, modální analýza a výpočty minimálních mezer mezi
statorovými a rotačními částmi. Výpočty našich LSA58 – CL 140/
6p jsme předali koncovému zákazníkovi společnosti SXD, který
je bez větších výhrad přijal.
Jan Slovík

Jaderná elektrárna TianWan při výstavbě.

Výstavba 8. bloku.

Model generátoru LSA 58
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Nadace Malý Noe - setkání s vedením města
Na 7. června zorganizovala nadace Malý Noe setkání s vedením
města Olomouce za účasti podporovatelů nadace. Kromě náměstků primátora se setkání zúčastnil samotný primátor města,
pan Miroslav Žbánek. Za nadaci pak členové správní a dozorčí
rady pod vedením pana Jaroslava Strejčka. Mezi podporovateli
pak byli mimo jiné zástupci ČSOB Pojišťovny, společností Telegraph, New Wave Service či George Vision. Za M.L.S. Holice
se setkání zúčastnil ředitel společnosti Vladan Hlaváč.
Při setkání byly prezentovány výsledky práce nadace a forma

spolupráce s podporovateli. Na závěr bylo setkání spojené
s prohlídkou prostor radnice.
Můžeme být hrdi na to, že díky zájmu a podpoře našich zaměstnanců patříme k významným podporovatelům nadace.
Spolupráce byla nastartována v roce 2014 prvním příspěvkem na tehdejším vánoční večírku. Věřím, že zájem udržíme
a i do budoucna budeme schopni alespoň trochu pomáhat postiženým dětem, kterým se Nadace Malý Noe především věnuje.
Vladan Hlaváč

Dřevo aneb příklad dobré praxe v logistice
Jak jste zaznamenali, potýkáme se s přetoky materiálů na obou
závodech. Tuto skutečnost se snažíme aktivně analyzovat a hledat udržitelná řešení pro optimalizaci skladů. Jedna z problematických oblastí, kterou jsme identifikovali, jsou obalové materiály, jejichž efektivní skladování je pro nás výzvou. Díky aktivnímu
a kreativnímu přístupu kolegů expedice jsme byli schopni částečně odstranit palety s obaly ze zatravněných ploch v areálu
OLO 1 a také se nám povedlo lépe označit a přeorganizovat materiál ve skladě obalů.
Uvědomujeme si současné trendy v logistice, a proto se snažíme nastavit vhodnější dodávkové režimy s našimi dodavateli,
v tomto případě s panem Benešem, který se s námi na řešení
aktivně podílí. Cílem je snížit zásoby obalů na OLO1 a držet materiál vyrobený a připravený k expedici u našeho dodavatele.
Marcela Lepiarzová

Zlepšovací návrhy
Do soutěže o nejlepší zlepšovací návrh se ve čtvrtém čtvrtletí FY2021 přihlásilo 8 zlepšovatelů. Na prvních třech místech
a odměnu 5000 Kč získali Václav Fuchs, Eva Vláčilová společně
s Kateřinou Bučkovou a Pavel Kolomý. ZN pana Fuchse uvádíme
níže.
Celkově se v minulém fiskálním roce zrealizovalo 28 zlepšovacích návrhů, nejlepším zlepšovatelem je Roman Dulin (jeho zlepšovací návrhy získaly nejvíce bodů). Jeden z jeho zlepšovacích

Nejlepší
realizace
středisko:
89412
– p. Fuchs
datum realizace:
10. 3. 2022

návrhů je v příloze. Nejlepší zlepšovatel je oceněn odměnou
10 000 Kč.
Zlepšovatelé svými zlepšeními přináší nejen úspory firmě,
ale snaží se i o zvýšení bezpečnosti ve společnosti a mnohdy
ulehčení práce svým spolupracovníkům. Za to jim patří dík
(a finanční odměna).
Miroslav Kočí

Před

Po

Problémy,
které jsme měli.

Řešení,
které jsme navrhli.

Výsledek,
kterého jsme dosáhli.

Neuspořádané přípravky
na impregnaci.
Nebezpečí úrazu.
Ztráta času hledáním přípravků.

Vytvoření regálu
na přípravky

Uspořádání přípravků – bezpečnost.
Uspoření místa na impregnaci.
Vše na jednom místě
– ušetření času.

Organizovanost a efektivita na pracovištích (3Q6S)
V posledním čísle Rotoru jsme představili požadavek vedení Nidec na zvýšení výsledků v oblasti 3Q6S, zejména
ve smyslu precizního uspořádání a pořádku na pracovištích. U našich kolegů v Sillacu a v Orléans proběhl ve druhém červnovém týdnu audit právě se zaměřením
na dosahování žádoucí úrovně pořádku
na pracovištích. Audit prováděl japonský
zástupce Nidec, p. Egushi, bylo zřejmé, že očekávání je na skutečně vysoké úrovni, což se během auditu potvrdilo. Auditor jasně vyjádřil japonský smysl pro preciznost a kvalitu, která právě
začíná u pořádku na pracovištích.

V mnoha ohledech audit nedopadl v souladu s vlastním sebehodnocením, které kolegové v Sillac a Orléans pravidelně provádějí. To samé řešíme na naší straně a i u nás musíme počítat
s tím, že stav 3Q6S bude auditován japonskými zástupci vedení
Nidec. O to více bychom se na tuto skutečnost měli připravit.
Ne ale proto, abychom si mohli potvrdit splnění nějakého auditu. Naopak ale především pro to, abychom měli jistotu, že uspořádání pracovišť a stav pořádku nemá negativní vliv na bezpečnost, kvalitu a produktivitu. Vedle toho se asi každý cítíme lépe
na pracovišti, které má řád a smysl a vypadá profesionálně.
Toto je 3Q6S. Je to na každém z nás!
Vladan Hlaváč
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Novinky ve vývoji informačního systému a IT servisu
pro evidenci všech poptávek pro opravy, expertízy, servisní výjezdy apod. včetně kalkulace nákladů, spojení s objednávkou,
plánování oprav a sledování průběhu servisní zakázky.
Pro implementaci nové impregnační stanice VCI na OLO1
je třeba připravit propojení Caché se SW VCI pro předávání dat
potřebných pro spouštění procesu impregnace. Na přípravě dat
a určení způsobu řízení VCI pracujeme s naší technologií a kolegy z Francie. Sledování vytížení strojů se rozšířilo o zkušebny
na montážních linkách, což výrobě OLO1 umožňuje automaticky vyhodnocovat OEE již u 15 strojů.

Tentokrát zahájím novinkami z oblasti IT servisu. Po úspěšné výměně serverů, o které informoval v minulém čísle Michal Riedl,
byla dokončena realizace další velké investiční akce pro IT, kterou je instalace agregátu jako záložního zdroje pro serverovnu.
Agregát je od našeho zákazníka firmy KOHLER-SDMO s alternátorem naší výroby TAL 042C.
V oblasti vývoje informačního systému pokračujeme ve velkých
akcích, kterými jsou optimalizace procesu objednávání nevýrobního materiálu a tvorba nových programů pro konstrukci
ve WIS. Konstruktéři již testovali první modul pro zakládání
a úpravu materiálových rozpisek a byla představena další část,
kterou je zobrazení kompletních rozpisek včetně možnosti zobrazení jejich historických verzí.

Z dalších rozpracovaných akcí stojí za zmínku systémové řešení pro řízení objednávek servisu. Připravuje se program

V posledních měsících také věnujeme značný prostor pro programové úpravy pro úsek financí. Jedná se o tvorbu nástrojů
pro analýzu účetních transakcí, zpřesnění plánování materiálových nákladů a další úpravy pro zjednodušení a zpřesnění práce
controllingu.
Programátoři se také v posledním období zaměřili na drobnější
časově méně náročné požadavky na programové úpravy, které
mohou uživatelům ušetřit značnou část administrativní práce.
Takto bylo realizováno v měsících duben a květen několik úprav
pro plánování, technologii, nákup a další, které ušetří téměř
80 hodin administrativní práce měsíčně.
František Ulma

Stáže na konstrukčním oddělení
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Kryštof Jančík
v dubnu úspěšně dokončil stáž
na oddělení konstrukce v Olomouci i Orléans
(Francie), jejímž
cílem bylo jeho
zaučení v mechanické konstrukci
generátorů obou
výrobních závodů
a navázání úzké spolupráce s konstrukční kanceláří ve Francii.
Kromě práce na zakázkách jak low, tak medium-high voltage generátotů si vyzkoušel také spolupráci na projektech zlepšování
stávajícího designu či prototypovém návrhu dílčích prvků - např.
transportního zámku hřídele, chránícího ložiska proti poškození

samovolným pohybem masivního rotoru. Kryštof je kmenovým
členem olomouckého týmu a bude se nadále zabývat mezinárodními projekty se zaměřením na zvyšování výkonnosti generátorů a zakázkovou konstrukci vysokonapěťových řad. Aktuálně například tým v Olomouci pracuje na první zakázce z vyšší
výkonové řady A56, dosud zpracovávané kolegy ve Francii.
Další plánovanou stáží tentokrát pro studenty VŠ na konstrukčním oddělení je pozice výpočtáře. Úspěšný uchazeč se bude ve
spolupráci se specialisty z Olomouce a Orléans podílet na vývoji
generátorů formou:
• Tvorby výpočtových modelů pro metodu konečných prvků
• Provádění analýz generátorů metodou konečných prvků (zejména nelineární statika a modální analýza)
• Analýzy výsledků a navrhování technických řešení ve spolupráci s konstrukční kanceláří za účelem optimalizace a zvýšení výkonnosti strojů.
Aleš Sobotka

Ahoj, jsem Kateřina
Chci se s vámi podělit o mé zkušenosti a první dojmy z práce na oddělení nákupu. Na svojí nové
pozici jsem od února 2022. Shodou okolností toto období bylo i konečnou fází mého vysokoškolského studia. Na nákup jsem přešla ze stáže na personálním oddělení, což mi dalo dobrý základ.
A proč jsem si zvolila zrovna M.L.S. ? Firemní prostření se mi líbí, poznala jsem jej díky dobré zkušenosti z HR a rozhodla jsem se, že bych zde chtěla v budoucnu pracovat i na plný úvazek. Proto
jsem se přihlásila na otevřenou pozici asistentky nákupu. Myslím, že jsem dobře udělala. Práce na
nákupu je pro mě výzvou, je velmi různorodá, flexibilní, obohacující a dynamická. Cením si příležitosti pracovat v mezinárodním týmu nákupu, kde každodenně spolupracuji nejen s olomouckými,
ale i rumunskými a francouzskými kolegy. Líbí se mi, že firma dává možnosti i mladým lidem čerstvě po studiu a těším se na budoucí příležitosti a výzvy, které tato práce nabízí.
Jsem také ráda, že mě firma podpořila při studiu na VŠB Ostrava, které jsem úspěšně dokončila
v květnu. Skloubit práci a studium nebylo vždy lehké. A proto mě těší, že se mi dostala podpora
i od mých nových kolegů.
Kateřina Vrbová

Návštěva u zákazníka Viessmann

Lukáš Coufal, Jiří Zapletal a Oldřich Jonáš
s kolegy ze společnosti Viessmann

Ne vždy se všechno daří tak, jak má. Není příjemné, když musíte odjet k zákazníkovi a řešit s ním servisní návrat alternátorů
do výrobního závodu. Zástupci kvality, servisu a technologie navštívili našeho významného zákazníka, společnost Viessmann,
aby společně řešili problém výměny ložiska pro vodou chlazené
alternátory řady 423. Používáním prvních alternátorů bylo totiž
zjištěno, že aktuální ložisko nevydrží zátěž a musí se vyměnit
na všech vyrobených kusech.
Na tomto problému se naplno ukázala výhoda mít v Olomouci
vlastní servisní tým. Naši chlapci nejen že pomohli s výměnou
ložisek pro alternátory vrácené do Olomouce, ale také budou
tento servis provádět přímo u finálních zákazníků Veissmannu.
V německém závodě ve městě Landsberg am Lech jsme se sešli
s celým managmentem a diskutovali nad potřebami zákazníka,
úpravou designu, harmonogramu a způsobem oprav.
Viessman velice ocenil naši návštěvu a podporu, my jsme díky
tomu navázali nové pracovní vztahy a vyměnili si zkušenosti.
Lukáš Coufal

Návštěva vedení EPG-E
Ve druhém červnovém týdnu jsme v naší společnosti mohli přivítat zástupce vedení EPG-E:
• David Sonzogni: prezident EPG-E
• Elie Kara: víceprezident pro region EMEA (Evropa, Blízký
Východ, Afrika)
• Gilles Secalot: ředitel pro provozní záležitosti
• Mickael Demion: ředitel závodu Orléans
Cílem návštěvy byla všechna aktuální témata. Od zvládání zakázek přes řešení materiálové situace, inflaci na nákupním trhu
až po nárůst kapacit a nábor nových zaměstnanců. Rovněž jsme
debatovali o potřebných investičních projektech, ať již pro automatizaci našich výrobních procesů či rozvoj areálu závodu OLO1
na ul. Sladkovského. Velmi důležité bylo rovněž téma dalšího
rozvoje výroby velkých strojů, zejména LSA53 a LSA54 a připravovaný příchod řady LSA55. Dotkli jsme se zároveň spolupráce
s kolegy v Orléans, protože právě díky výrobě velkých strojů původně z Cluje je naše spolupráce mnohem intenzivnější. Vedle
toho můžeme vzájemně sdílet spoustu poznatků a zkušeností
z přístupu k řízení provozů v obou fabrikách.
V návaznosti na návštěvu francouzských kolegů řešíme finanční
plán pro další dvě čtvrtletí, kdy nás bude zřejmě ještě provázet
silná materiálová inflace, jež snižuje naše společné ziskové marže. Proto tlak na maximalizaci výrobních výkonů na jedné straně
a na druhé naopak snaha o levnější nákupy zejména elektromagnetických plechů z daleké Asie.

To nejsou mnohdy kroky, které by šly úplně ideálně ruku v ruce.
Nicméně v současné nelehké době je musíme podstoupit a hledat jejich co nejlepší sladění. Jen tak budeme schopni negativní
cenové vlivy na ekonomiku M.L.S. Holice a EPG-E co nejvíce potlačit a zajistit tak přiměřenou rentabilitu našich provozů.
Na nutnosti těchto kroků jsme se s kolegy z vedení EPG-E shodli a společně řešíme co nejvhodnější cestu, jak situaci nadále
zvládat.
Vladan Hlaváč
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Nábory a růst i v dalších měsících
V minulém čísle Rotoru (únor 22) jsem shrnovala, jak se daří
plnit růstové cíle fiskálu 2021, ale až úplný konec v dubnu
potvrdil splnění našeho cíle počtu zaměstnanců! Nicméně růst
nadále pokračuje a v průměru máme každý měsíc přijmout
tolik zaměstnanců, aby čistý nárůst byl 12 nováčků a aby nás
na konci fiskálu (březen 2023) bylo v přepočtu za celý rok
celkem 898! Aby toto firma zvládla v těžkých podmínkách
na trhu v Olomouckém kraji s nezaměstnaností 3,1% (data ČSU
k 30. 4. 22), musí něčím vynikat. Je potřeba silný mix vnitřních
podmínek a dostatečné viditelnosti pro vnější svět. Daří
se nám to, protože např. v květnu jsme odpohovorovali 40 lidí
a vybrali si 15 nováčků, kteří nám prošli prohlídkou a nastoupili.
Čistý cíl jsme splnili: 13 lidí zvládlo první týdny práce v pořádku.
Je za tím velký kus práce mnoha lidí jak u výběru, tak kolegů
při pomoci zapracovat se. V tempu jedeme i nadále. Abyste si
odpočinuli a mohli vybrat dovolenou, musíme nabrat celkem

50 brigádníků na léto.
Jiné firmy už nyní ví, že na podzim mají problém se zakázkami kvůli ztrátě trhů postižených válkou. My máme to štěstí, že
jsme v typu průmyslu, který není automobilový a ani na něj není
navázán. Naši obchodníci ve světě dělají dobrou práci a přináší zakázky. Proto jedna z důležitých komodit, kterou můžeme
na rozdíl od jiných firem lidem nabídnout, je jistota práce. V rámci zdražování životních nákladů je důležité práci mít a já věřím,
že si to mnoho lidí už dnes uvědomuje. A že to začneme v rámci
mezilidských vztahů pociťovat v podobě vstřícnosti a dobré komunikace, abychom se v práci cítili dobře. Za současné snahy
přispět a plnit produktivitu, abychom si mohli vydělat co nejvíc
a zároveň s námi byli naši zákazníci spokojeni a dávali nám další
práci. Protože to, co je dnes jistota, se může lehce ztratit, když
polevíme. Konkurence je velká a nic není samozřejmost.

Co vše v rámci tohoto mixu v posledních týdnech děláme?
PR „Venku“

Náborová videa

Billboardy, letáky a on-line kampaně na internetu
a sociálních sítích

Ve firmě jsme
• Výrazně navýšili fixní mzdy
• Výrazně navýšili benefity, zejména v oblasti kafeterie
(4000 Kč), pracovních jubileí, navýšili bezúročné půjčky
až na 300 tisíc Kč
• Navýšili jsme náborovou odměnu na vybrané pozice
za 100 tisíc Kč
• Pracovali na zlepšování pracovního prostředí – opravy šaten,
WC, nábytek v jídelně OLO1, řešení parkování, které na OLO2
už proběhlo i na OLO1
• Posílili možnost fyzioterapie na obou závodech zaměřenou
na pomoc namáhaným rukám, ale i zlepšování pracovních
návyků

Nové logo 100 let od založení firmy

• Učili a rozvíjeli naše lidi – pro zajímavost jsme na vzdělání
a rozvoj za FY21 utratili 2,2 mil. Kč
• Zorganizovali velkou párty v BEA centru, která nás nejen
pobavila, ale i díky výtěžku ze vstupného pomohla méně
šťastným skrze spolupracující Nadaci Malý Noe
• Podnítili pospolitost lidí, kteří vlastní kreativitou za pouhý
1 den prodejem svých výtvorů dokázali vybrat 40 tisíc Kč
pro konkrétní rodinu v těžké situaci
Je to málo? Nemyslím si. Za vším je hodně úsilí, tvořivosti, peněz
a to vše s cílem – spokojený zaměstnanec = spokojený zákazník= spokojený vlastník.
Kateřina Latham

Rozvoj podpory zákazníků
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S cílem navázaní nových kontaktů a udržování dobrých vztahů
se zákazníkem navštívili 11. května kolegové z konstrukce, servisu a obchodu naše další zákazníky. Václav Hampl (konstrukce Sillac), Oldřich Jonáš (servis) a obchodní zástupce pro ČR/
SR Radek Czislinský cestovali tentokrát na Slovensko, konkrétně
navštívili firmu Elteco v Žilině a v Martině firmy TTS Martin a Engul SK.
Tito zákazníci vyrábí především kogenerační jednotky a záložní zdroje s výkony odpovídající výrobním řadám LSA 443- 52.3.
Zaujala je především blízká výrobní lokalita, technická podpora
konstrukce a servisní služby. Technické oddělení nabídlo podporu zejména pro specifická řešení „šitá na míru“ konkrétním
zákazníkům. Osobní kontakt nám zajisté přinese detailnější seznámení se s aplikacemi zákazníků, jejich případnými technickými požadavky a efektivnější spolupráci.
Václav Hampl a Vilém Kovalský

2 gensety čekající ve firmě Elteco v Žilině na naše alternátory řady 49.3,
které již byly na cestě ze Sillacu.

Do práce na kole
V letošním roce se po covidové odmlce konala zase akce Do práce na kole. O akci byl velký zájem a máme z toho velkou radost.
Firma se rozhodla, že nadšencům zaplatí startovné. Celkem se
za naši firmu přihlásilo 29 zájemců, kteří buď vytvořili týmy nebo
se zúčastnili samostatně. A dokonce mám k tomuto tématu
i jednu zajímavost. 3. 6. je den, kdy všechny státy světa oceňují

kolo jako unikátní, všestranný a hlavně ekologicky čistý dopravní prostředek. Takže doufám, že tento den své kolo vytáhnete
i vy. Protože však budete číst tento článek až po tomto datu,
hned, až si ho přečtete, (pokud bude hezky), vezměte kolo a vyrazte někam do přírody nebo k vodě.
Petra Urbaczková

Studentské exkurze v M.L.S.
V tomto kvartále jsme měli neobvykle velký zájem o exkurze v naší firmě. Jsme rádi, že můžeme studentům ukázat
výrobní prostředí, protože často mnoho z nich pak přijde
na praxi v rámci školy či letní brigády a někteří se dokonce
později stanou našimi zaměstnanci! I proto máme nachystané stipendium, které těm šikovným rádi poskytneme. Celkem

jsme uspořádali za měsíc duben a květen 4 exkurze pro studenty středních škol. Moc děkuji panu Kočímu a panu Jonášovi
za pomoc při prohlídce výroby. Já jsem se studentům snažila dát
rady do budoucna, jak se připravit na pohovory nebo do práce.
Petra Urbaczková

Seduo
Ani v tomto čísle nesmí chybět alespoň malý odstaveček, který se týká Sedua. Největší radost mám z toho, že se počet zapojených studentů zvyšuje a jsme na 72%. Byla bych ráda,
aby se toto číslo zvýšilo na 80%. Šance bude už jen do září, kdy nám končí roční licence
a pro řadu účastníků, zejména těch málo aktivních, to bude znamenat definitivní konec
možnosti studia.
Z ročních rozhovorů jsem zjistila, že nejčastější téma, které se vyskytuje v požadavcích,
je LEAN a Komunikace. Ráda k tomu doporučím tyto kurzy: LEAN managment: principy
štíhlé výroby a Vyjednávání pro každý den a obtížné komunikační situace.
Mí věrní čtenáři moc dobře vědí, že zde dávám i nejlepší studenty, takže je nevynechám
ani tentokrát.
Petra Urbaczková

Blíží se konec jednorázových plastů?
Víte, kolik metrů měří nejvyšší budova světa Burj Khalifa v Dubaji? Je to 828 m. A představte si, že této výšky bychom dosáhli, kdybychom na sebe naskládali všechny jednorázové
kelímky na kávu, které se u nás ve firmě spotřebují za pouhý měsíc. Pokud i tak je to pro vás
nepředstavitelné, tak budova Regionálního centra Olomouce (RCO) měří 71 m. Této výšky
bychom v plastových kelímkách dosáhli za necelé 3 dny.
Denně dveřmi našich závodů projde zhruba 650 osob. Ne každý si samozřejmě něco
zakoupí v nápojovém automatu a najde se spousta zodpovědných jedinců, kteří si kafe
nebo čaj připraví do svého hrnečku, který denně používají. Ale i tak je naše průměrná denní
spotřeba v nápojových automatech neuvěřitelných 300 kelímků za den. Jenže to znamená, že měsíčně se spotřebuje 9 tisíc takových jednorázových kelímků a ročně to už dělá
108 tisíc kelímků. A to jsou velká čísla za kousek plastového obalu, který poslouží 10 minut
a poté letí do koše.
Rozhodli jsme se nad touto spotřebou zbytečných jednorázových plastů už dál nepřivírat
oči. A řešení je jednoduché. Jednorázové plastové kelímky v kávomatech zrušíme a jako
náhradu od nás každý zaměstnanec dostane opakovaně použitelný kelímek na kávu, který
lze umývat v myčce, je odolný, nepálí a při šetrném zacházení vám vydrží léta.
Michaela Matysková
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Jaký zvolit ochranný nápoj?
Zaměstnavatel má povinnost zaměstnancům jako preventivní
opatření k ochraně před zátěží teplem za určitých podmínek
poskytovat ochranné nápoje. Poskytování ochranných nápojů
je poměrně komplikovanou problematikou. Tento článek je zaměřen čistě na výběr vhodného nápoje, který skutečně pomůže
s ochranou zdraví.
Proč se ochranné nápoje poskytují?
Ochranné nápoje poskytuje zaměstnavatel k ochraně zdraví
před účinky zátěže teplem nebo chladem.
Ochranný nápoj
• musí být zdravotně nezávadný
• nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru
• může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu
• smí mít maximálně 1 hmotnostní procento alkoholu; ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance však nesmí obsahovat alkohol.
Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje
v množství odpovídajícím nejméně 70 % ztráty tekutin a minerálních látek potem a dýcháním za osmihodinovou směnu.
Tabulka níže uvádí základní přehled vod a jejich mineralizace.
Můžete si povšimnout si, že kohoutková voda může v některých
případech mít více rozpuštěných minerálních látek, než balená
přírodní minerální voda slabě mineralizovaná.

Může být pivo vhodným ochranným nápojem?
Ne! Z výše uvedené definice vyplývá, že ochranným nápojem je vždy voda s patřičným stupněm mineralizace!

Přesto smí zaměstnanci, kteří pracují v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, pít pivo se sníženým obsahem alkoholu (birel). Toto pivo však nelze považovat za ochranný nápoj
a zaměstnavatel by jej tedy v režimu ochranných nápojů neměl
poskytovat.
Jakým nápojům se raději zcela vyvarovat?
Spousta lidí to velmi nerado uslyší, ale voda s patřičným stupněm mineralizace, je skutečně nejvhodnější nápoj k doplnění
tekutin a ztracených minerálů. Nechutná-li někomu čistá voda,
zpravidla jde jen o výmluvu pro nutnost pít slazené nápoje.
Ale i čistá voda se dá snadno ochutit, např. citronovou šťávou
s mátou apod. Pokud je zaměstnanec vystaven opravdu zvýšené fyzické zátěži, pak může být vhodné doplnit minerální látky
a vitamíny některými kvalitními přípravky k tomu určenými,
zpravidla rozpustnými v pitné vodě.
Naopak, pokud to se svým zdravím myslíte alespoň trochu
vážně, je nutné se vyvarovat:
• jakýmkoliv slazeným nápojům (např. sodovky, nealkoholická
piva apod.);
• všem alkoholickým nápojům (jakékoliv pivo, včetně piv
se sníženým obsahem alkoholu a další alkoholické nápoje);
• energetickým nápojům (pokud nejde o užití kvalitních nápojů
pro konkrétní krátkodobý účel).

Pozor. Dlouhodobé a časté pití silně a velmi silně mineralizovaných vod, může mít vážné dopady na zdraví. Vhodnou minerální
balenou vodou pro většinu prací může být např. Rajec, který má
celkovou mineralizaci 332 mg/l. Jiné běžně kupované minerálky,
jako např. Korunní, Magnesia a Mattoni, patří mezi středně mineralizované vody. Ani tyto by tedy, v případě lehčích prací tříd
I až IIIa, neměly být konzumovány denně.
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Doporučení závěrem
Pijte vodu, pokud možno jen lehce chlazenou, ne vyloženě ledovou. Ledová voda je ve vedrech zbytečnou zátěží pro organizmus. Pijte průběžně po malých dávkách tak, aby tekutiny a minerály ztracené potem byly průběžně doplňovány a organizmus
byl neustále dostatečně zavodněn.
Pavel Spisar

Měření částečných výbojů
V průběhu května bylo zahájeno školení měření částečných výbojů, jehož se účastní
členové týmu technologie a výroby OLO2. Součástí školení je také teoretický úvod
a praktická část měření elektrických veličin, která probíhá na SŠTO Kosinova v Olomouci.
Pro některé z účastníků školení je to zajímavý návrat do časů, kdy na tuto školu chodili.
Školení je zaměřeno na profesní rozvoj v oblasti měření částečných výbojů, které nám
umožňuje vyhodnocovat kvalitu výrobního procesu obalování a impregnace vysokonapěťových alternátorů v naší firmě.
Cílem celého školení je připomenout si některé obecné základy měření v elektrotechnice
a zvýšit úroveň znalostí v oblasti měření částečných výbojů, které jsou důležité pro hodnocení kvality výroby na MHV.
Jiří Zapletal

Nevyhazujeme bez rozmyslu
Proces šrotace/odpisu
materiálu je komplexní
záležitost a než materiál
prohlásíme za skutečně
nepoužitelný a vyhodíme
ho, hledáme všechny cesty, jak ho zužitkovat. Níže
několik příkladů, jak se dá
se zastaralým materiálem
naložit. Na základě podnětu z logistiky se povedlo
Starý štít 443
týmu Vojty Kouřila upravit nevyužitelné izolace
na izolace pro výrobu rotorů 523 – ušetřili jsme za upravené izolace přibližně 62 000 CZK, které bychom jinak vyhodili.
S týmem konstrukce/technologie OLO2 bylo domluveno rozebrání a spotřebování svorkovnic, které jsme dovezli již při stěhování továrny z Cluje. Svorkovnice rozebereme a vyrobíme si dle
potřeby svorkovnice, které využijeme v naší výrobě.

Celkem se jedná o 95 ks svorkovnic v celkové hodnotě
193 000 CZK.
Na odchylku dohodnuto spotřebování starých štítů pro výrobu
443. Použijeme 17 ks štítů za 104 000 CZK.
Děkujeme všem, že pomáháte neplýtvat.
Marcela Lepiarzová

Svorkovnice z Cluje

Rekonstrukce šaten a wc
Výraznou změnou prošla vstupní část haly 4A, která se nachází
hned za budovou vrátnice na OLO1. Pro potřeby týmu zákaznického servisu vznikla úplně nová kancelář (snížení stropu, nová
plastová okna, vnitřní a vnější omítky, klimatizace, nová podlahová krytina) a nová plastová okna byla osazena i do kanceláře
skladu. Na protější straně chodby se vybudovalo dámské WC,
jelikož se v blízkosti kanceláří žádné jiné nenachází.
Celkovou rekonstrukcí prochází i pánská šatna na hale 4A. Provedli jsme ležatou kanalizaci, která slouží k napojení dvou pánských WC, dvou pisoárů a tří pánských sprchových koutů.

Rekonstrukce kanceláře zákaznického servisu

Dokončili jsme také rekonstrukci šatny mužů a sprchových koutů na hale 4C. Na šatně se snížil strop, do kterého byly osazeny
stropní světla s čidlem, provedly se nové omítky včetně sádrokartonové příčky a podlaha se vylila pryskyřicí, aby byla dobře
omyvatelná. Rovněž ve sprchách se snížil strop, sprchové kouty
se obložily novým bělnicovým obkladem a dlažbou, udělaly se
nové plastové rozvody teple a studené vody. Všude se daly nové
baterie a umývadla. Mužům chybělo WC, takže se zrušil jeden
sprchový kout a vybudovalo se WC.
Pavel Schneider

Kancelář zákaznického servisu dnes
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Šatna žen na hale 4C

Nové sprchy na hale 4C

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
nejdůležitějším momentem začátku obchodního
roku je určitě kolektivní vyjednávání. To letošní bylo
kratší, ale o to intenzivnější a náročnější. Obě strany
si uvědomovaly, že je třeba něco udělat se mzdami, abychom
byli na současném trhu konkurenceschopní. Navíc nás všechny
drtí inflace a zvedají se ceny zboží, ale i komodit, ze kterých vyrábíme výsledné produkty. To vše bylo bráno do úvahy a výsledkem bylo takřka revoluční navýšení mezd. To nás nejen v Olomouckém kraji řadí mezi nadprůměrné. Vedle nárůstu mezd je
navíc navýšena i částka na benefity. Rád bych poděkoval oběma
týmům za velmi dobrou práci a vynikající výsledek. A chci také
požádat ty, kterým se pořád něco nelíbí, že mohou jít příště
s námi a ukázat, co v nich je.
A vraťme se nyní k odborům. Uspořádali jsme ve spolupráci s CK
BAVI dva zájezdy. První byl poznávací, byli jsme v Koněpruských

jeskyních a na Karlštejně. Obě místa byla nádherná a účastníci
zájezdu byli velmi spokojeni. Užili jsme si krásného počasí, výborného průvodce a úžasného řidiče. Druhý zájezd byl určený
pro děti a jelo se do středních Čech do zábavného parku Mirákulum. Zde si děti, ale i dospělí mohli užít zábavu na rozloze
cca 10 hektarů. Dále chystáme ještě jeden zájezd do termálních
lázní a hlavně po dvou letech pauzy organizujeme konferenci.
V neposlední řadě se zúčastním VIII. sjezdu OS KOVO, který se
bude konat ve dnech 23.6. – 25.6.2022, což je vyvrcholení práce v odborech. Dále jsme již zakoupili permanentky do divadla,
na hokej a na kopanou na příští sezonu.
Blíží se doba dovolených a prázdnin. Přeji všem, aby následující
letní dny byly jen plné sluníčka a užili si dovolené k odpočinku
a rekreaci. Dětem přeji na vysvědčení samé jedničky a užili si
krásné a zasloužené prázdniny.
Ivan Přibyl

Poukázky jako
výhra
Tajenku křížovky nám pošlete nejpozději do 15. 7. 2022
na email:
olomoucredakce.ials
@mail.nidec.com nebo
vhoďte vyplněný odpovědní
kupón do schránky u personálního oddělení.

Odpovědní kupón
s výsledkem křížovky
- Rotor č. 2/2022
Tajenka:

Jméno a příjmení:
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/ Organizační středisko:

Výherci z minulého čísla
Gratulujeme výhercům za vyluštění křížovky z Rotoru 1/2022,
která zněla OLOMOUCÍ JEZDÍ TRAMVAJ S TVÁŘEMI NAŠICH
ZAMĚSTNANCŮ. Mezi správnými odpověďmi jsme vylosovali
tyto výherce:

Monika Malá, Jan Kukučka, Petr Zápařka
Všichni výherci obdrželi poukázku do Kauflandu v hodnotě
500Kč. Gratulujeme.
-red-

