
Vážení spolupracovníci, milé kolegy-
ně a kolegové, 

máme za sebou extrémní rok, kte-
rý nemá v novodobé historii mnoho 
paralel. Koronavirová krize se pode-
psala nejen na ekonomice, ale v mno-
hém ovlivnila i osobní životy lidí, jejich 
zdraví či svobodu pohybu. 

Nečekaně jsme letos museli re-
agovat na zcela nové okolnosti a při-
jímat rychlá opatření. Ta mohou být 
z  dnešního pohledu hodnocena růz-
ně, nic to ale nemění na skutečnosti, 
že jejich cílem bylo vždy maximálně 
ochránit zdraví našich zaměstnanců 
a  zároveň zachovat fungování a bu-
doucnost firmy ŽĎAS.

Složité období právě končícího 
roku samozřejmě poznamenalo i hos-
podaření naší společnosti. Přesto 
jsme dokázali udržet výrobu a práci 
pro naše lidi, a to dokonce i na jaře, 
kdy se celý svět prakticky zastavil. 
Málokdo vyjde ze současné krize bez 
ztrát. Nejcennější ale je, že v naší 
společnosti koronavirus nezpůsobil 
žádnou ztrátu na životě, přestože řada 
našich zaměstnanců onemocněla 
či strávila čas v karanténě.

Vám všem, kteří jste společně s fir-
mou ŽĎAS letošní rok ustáli, bych chtěl 

poděkovat za Vaše pracovní nasazení, 
ale i trpělivost a pokoru, se kterými 
jste přijali nezbytná opatření. Podě-
kování patří také zástupcům odborové 
organizace, kteří byli pro  nás v nej-
těžším období důležitým a aktivním 
partnerem, a pomohli nám přijímaná 
opatření konzultovat a komunikovat.

Jak asi všichni tušíte, nelehké ob-
dobí nás čeká i v příštím roce. S velkou 
pravděpodobností budeme čelit třetí 
vlně epidemie a jejím ekonomickým 
i organizačním dopadům. Za manage-
ment společnosti ŽĎAS mohu slíbit, 
že uděláme všechno pro  to, aby  tyto 
dopady na naše zaměstnance a firmu 
jako takovou byly co nejmenší. Z ob-
chodního pohledu pro nás rok 2021 
už  teď vypadá slibně, uzavřeli jsme 
celou řadu důležitých kontraktů a dal-
ší velké a nadějné projekty jsou právě 
v těchto dnech v jednání. O jejich prů-
běhu budete včas informováni.

Práce nás tedy čeká dost a věřím, 
že i po zdravotní stránce se v průběhu 
příštího roku dočkáme obratu k lepší-
mu a budeme se moci postupně vrátit 
k normálnímu životu. Navíc, rok 2021 
bude pro ŽĎAS slavnostní. V  srpnu 
společně oslavíme už 70. výročí zahá-
jení výroby ve firmě a všichni zaměst-
nanci i veřejnost se mohou při  této 
příležitosti těšit na zajímavý kulturní a 
zábavný program.

Milí spolupracovníci, přeji Vám 
příjemně strávené vánoční svátky 
v kruhu Vašich blízkých. Odpočiňte si, 
načerpejte síly, dávejte na sebe pozor 
a buďte zodpovědní. Krize přichá-
zejí a odcházejí, ale to nejcennější, 
co máme, je zdraví. Přeji nám všem, 
abychom si pevné zdraví zachovali 
i v novém roce a vkročili do něj silní, 
s nadějí a optimismem.

Pavel Cesnek

Měsíčník akciové společnosti 
ŽĎAS, Žďár nad Sázavou
Ročník LXIX
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Radek Šlancar, 1. místo
Technolog slévárny

Radek Šlancar je dlouholetý, zku-
šený, zodpovědný a ochotný zaměst-
nanec. Ve ŽĎASu pracuje už od roku 
1995 a za tu dobu prošel řadou pro-
fesí, od modeláře, přes technologa 
slévárny, specialistu na simulaci lití 
a tuhnutí odlitků, až po vedoucího 
slévárenských postupů. Je vstřícný 
k  novým technologiím a postupům. 
Své odborné schopnosti a zkušenosti 
v poslední době uplatnil například při 
výrobě podvozku pro tramvaje. U prv-
ních odlitků litých do jader vytisknu-
tých 3D tiskem koordinoval skládání 
formy, pro současnou sériovou vý-
robu tvořil slévárenskou technologii 
a  spolupracoval s modelárnou. Nyní 
začíná pro stejný projekt řešit nový 
tenkostěnný typ podvozku.

Jana Šabatová, 2. místo
Účetní

Jana Šabatová je dlouholetou za-
městnankyní firmy ŽĎAS. Svoji práci 
účetní vykonává pečlivě, svědomi-
tě,  včas a snaží se ji zefektivnit. Je 
vstřícná a ochotně spolupracuje i při 
plnění mimořádných úkolů.

Hana Došková, 3. místo
Referent nákupu - plán a dispečink

Hana Došková pracuje ve firmě 
ŽĎAS více než 40 let. Pro své bohaté 
zkušenosti nyní koordinuje referenty 
nákupu s ohledem na požadované 
termíny výroby a plánování v progra-
mu APS. Je velmi svědomitá, praco-
vitá a vždy se snaží udělat maximum 
pro zajištění nákupu v požadovaných 
termínech. Je ochotná často pracovat 
přesčas i řešit urgentní práci z domu. 
Ke všem úkolům a požadavkům přistu-
puje vstřícně, zodpovědně a iniciativně.

Všem oceněným kolegům v měsíci 
listopadu blahopřejeme.

202012

NAŠE SRDCE
TVOŘÍ BUDOUCNOST

Časopis ŽÁR můžete číst on-line.
Stačí zadat https://bit.ly/2DhUrqT

Sledujte nás také 
na sociálních sítích.

Nejlepší zaměstnanci (zleva) Jaro-
slav Pibil za srpen a Hana Došková, 
Jana Šabatová a Radek Šlancar za 
listopad převzali ocenění od gene-
rálního ředitele Pavla Cesneka.

VŠEM ZAMĚSTNANCŮM, JEJICH RODINÁM A BLÍZKÝM 
PŘEJEME PŘÍJEMNÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A PEVNÉ ZDRAVÍ DO ROKU 2021.
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PODPIS KONTRAKTU S FIRMOU NUKEM

ÚSPĚŠNÝ AUDIT V OBLASTI SVAŘOVÁNÍ

ŽĎAS ČEKÁ VÝZNAMNÉ VÝROČÍ

V listopadu jsme podepsali kontrakt 
s naším dlouholetým odběratelem, 
firmou Nukem se sídlem v Německu, 
na dodávku vysokotlakého lisu HDP 
2000, který slouží k lisování sudů na-
plněných kontaminovaným odpadem. 
Jedná se o projekt zpracovatelského 
centra pro aktuálně stavěnou jader-
nou elektrárnu Akkuyu v Turecku. 
Generálním dodavatelem celé stavby 
je ruská společnost Rosatom, která 
nejenže dodá technologii jádra a vý-
stavbu bloků, ale jadernou elektrárnu 
bude několik let i sama provozovat 
a zároveň školit specializovaný perso-
nál z turecké strany. 

Spolupráce s firmou Nukem zapo-
čala kolem roku 1997 a jejím výsled-
kem byla výroba prvního prototypu lisu 
dodaného na Slovensko pro Jadernou 
elektrárnu Jaslovské Bohunice. Lis je v 
tamním zpracovatelském centru v pro-
vozu dodnes. Od té doby ŽĎAS pro 
Nukem, který se specializuje na pro-

jektování technologií pro jaderný prů-
mysl, likvidace odpadů a demontáž 
a sanaci uzavřených jaderných elek-
tráren, dodal postupně dalších devět 
lisů typu HDP. Mimo jiné například do 
ukrajinského Černobylu, do Rumun-
ska, Litvy, několik lisů pak do Číny 
a Ruska. Projekt Akkuyu počítá s liso-
váním sudů o objemu 165 litrů. ŽĎAS 
bude kromě lisu, jeho pohonu a řízení 
dodávat rovněž dopravníkové systémy 
na vstupu. Výsledný výlisek sudu pak 
již bude dál zpracováván vlastní tech-
nologií Nukem. To znamená, že bude 
uložen do většího 200 litrového sudu, 
zacementován, a následně budou tyto 
velké sudy uskladněny v betonových 
sarkofázích a uloženy v k tomu urče-
ných úložištích do doby, než se objeví 
technologie, která dokáže tyto odpady 
dekontaminovat nebo recyklovat ji-
ným způsobem.

Petr Mičík 
zahraniční obchod Divize Strojírny

Stalo se již tradicí, že každý rok v listopadu probíhá v naší společnosti externí 
audit od certifikační společnosti TÜV NORD na prověření požadavků v oblasti 
svařování podle norem „ČSN EN ISO 3834-2 – Požadavky na jakost při tavném 
svařování kovových materiálů“ a „ČSN EN 1090-2 – Provádění ocelových kon-
strukcí“. 

V letošním roce byl tento audit rozšířen o novou oblast, o požadavky nor-
my „ČSN EN 15085-2 - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí“. 
Jedná se o zcela novou a z hlediska splnění certifikačních požadavků velmi ná-
ročnou oblast, kde se musí doložit mnoho dokumentů, kvalifikací a samozřejmě 
splnit mnoho kvalitativních požadavků.

Z důvodu velkého rozsahu, probíhal audit čtyři dny od 23. do 26. listopadu. 
Přestože byl čas na přípravu požadavků podle nové normy extrémně krátký, po-
dařilo se audit úspěšně zvládnout a splnit požadavky certifikační organizace. 
V průběhu auditu nebyly shledány žádné podstatné neshody a pro další zlepšení 
zavedeného systému svařování byly certifikační společností stanoveny požadav-
ky na zlepšení. 

Po provedeném auditu nám budou vystaveny nové certifikáty podle ČSN EN 
ISO 3834-2 a ČSN EN 1090-2 na další období tak jako dosud a po potvrzení plat-
nosti auditu podle ČSN EN 15085-2 českým certifikačním místem bude následně 
certifikační proces přezkoumávat německé certifikační místo v Hamburku. Po od-
souhlasení německým certifikačním místem, nám budou vystaveny nové certifi-
káty podle této normy pro svařování železničních kolejových vozidel s meziná-
rodní platností a společnost ŽĎAS bude uvedena v mezinárodní on-line databázi 
schválených výrobců pro svařování železničních kolejových vozidel. 

Děkujeme touto cestou všem zaměstnancům, kteří se podíleli na průběhu 
auditu a jeho přípravě, která byla velmi náročná. Hlavní dík za přípravu k auditu 
a jeho úspěšné zvládnutí patří Ing. Milanu Černému, manažeru IMS a svařečským 
dozorům divizí Strojírny a Metalurgie Ing. Ivaně Žídkové a Ing. Petru Krhounkovi. 

Roman Gracias, MBA 
ředitel úseku Kvalita 

V nadcházejícím roce oslaví společnost ŽĎAS výročí 70 let od zahájení výroby. 
Už nyní připravujeme pro zaměstnance a veřejnost atraktivní program oslav plá-
novaných na sobotu 28. srpna 2021 a můžeme prozradit, že jejich součástí bude 
kromě jiného také Den otevřených dveří, tentokrát tedy v netradičním termínu. 
Od ledna budeme čtenářům během celého roku 2021 přinášet v každém čísle 
Žáru nějakou zajímavost z historie společnosti. V úvodu tohoto výročního seriá-
lu si připomeňme alespoň v krátkosti některá hlavní data o počátcích naší firmy.

Výstavba nového závodu byla zahájena zemními pracemi 25. dubna roku 
1949, vlastní stavba haly 9 pro metalurgickou výrobu započala 18. července 1949 
a za pouhých 25 měsíců, 27. srpna 1951, byla prvním slavnostním odlitím oceli 
z nové elektrické pece zahájena výroba metalurgického závodu. Původní název 
investiční výstavby závodu zněl Slévárny a strojírny B. Šmerala, od roku 1951 se 
začal užívat název podniku Žďárské strojírny a slévárny. Podle staré tradice se 
provoz v ocelárnách vždy zahajoval odlitím zvonu, a ne jinak tomu bylo v případě 
ŽĎASu. První odlitý zvon je dodnes umístěn před Regionálním muzeem ve Žďáru, 
druhý můžete najít na věži kostela v Křižánkách. 

Od samotného vzniku podniku se výrobní program formoval do tří základních 
skupin, a to výroby odlitků a volně kovaných výkovků, výroby zařízení válcoven 
a tvářecích strojů. Později přibyla také výroba volně kovaných výkovků. V roce 
1953 byla v dosud rozestavěných prostorách haly 4 zahájena strojírenská výroba, 
v provizorních podmínkách se vyráběly první zakázky převodových skříní a částí 
válcovacích tratí. Hala 3 byla stavebně dokončena v roce 1959 a instalovány zde 
byly první stroje na výrobu ozubení a lehčí stroje na výrobu drobných součástí. 
Hala 5, určená pro středně těžkou a těžkou výrobu, se začala stavět v roce 1960 
a výroba zde započala v roce 1963.

V příštím čísle Vám přiblížíme, jak výrazně ovlivnil vznik závodu ŽĎAS život 
města Žďáru nad Sázavou.

Vizualizace podoby nově budované jaderné elektrárny Akkuyu v Turecku, kde 
bude náš lis zhutňovat sudy s kontaminovaným odpadem.

Lis HDP 2000 slouží pro zpracování tuhého sekundárního odpadu z jaderných 
elektráren.

#70LetSpolu #70YearsTogether

Seriál



Příští Žár vyjde ve čtvrtek 28. 1. 2021

ŽĎAS MEZI 100 NEJLEPŠÍMI

DALŠÍ PAKETOVACÍ LIS PRO ŠKODOVKU

JSME STŘÍBRNÍ V SOUTĚŽI 
O NEJLEPŠÍ PROJEKT PERSONALISTŮ

KOVACÍ SOUBOR JSME PŘEDALI ONLINE

Letos v listopadu obstála společnost 
ŽĎAS po několikaleté pauze ve výbě-
rovém řízení v tvrdé mezinárodní kon-
kurenci německé firmy METSO Lin-
demann a rakouského výrobce ATM 
a získala kontrakt na dodávku paketo-
vacího lisu CPS 320 pro automobilku 
Škoda Auto.

Dvě ze tří lisoven firmy Škoda Auto 
jsou již dnes vybaveny paketovacími 
lisy ŽĎAS, ve zbývající lisovně M12 
pracují lisy právě od výše zmíněných 
konkurenčních výrobců. V lisovně M4 
je od roku 2000 v provozu lis CPS 320 
s 1,65 metrů dlouhou shrnovací ko-
morou, který nahradil předcházející 
lis CPA 320 naší produkce. Další lisov-

na M15 je už od roku 1999 vybavena 
naším paketovacím lisem CPS 320 
s  délkou shrnovací násypky 2,5 met-
rů. Zařízení této lisovny nyní rozšíříme 
o  další lis CPS 320, který bude mít 
komoru dlouhou 2 metry. Technickou 
zajímavostí je, že jako jediný výrobce 
nabízíme jako součást našich paketo-
vacích lisů integrovaný sklad balíků. 
Dodávka nového paketovacího lisu je 
plánována na prázdniny příštího roku, 
předání a zprovoznění u zákazníka 
proběhne do poloviny září roku 2021.

Ing. Jan Chmel 
obchod Divize Strojírny

Letos jsme přijali výzvu Klubu zaměstnavatelů a přihlásili se do celostátní sou-
těže o nejlepší projekt personalistů (HR projekt). Soutěž se vyhlašuje každý 
rok již od roku 2003 a ocenění je určeno zaměstnavatelům, kteří představí for-
mou projektu zajímavou zkušenost a přístup k některé z oblastí řízení lidských 
zdrojů. Na regionální úrovni se tato kategorie hodnotí známkováním na akcích 
k Výročním cenám Klubu zaměstnavatelů, kde jsou projekty prezentovány. Pět 
nejlepších postoupí do celostátního finále, které probíhá na listopadovém Vý-
ročním HR SUMMITU Klubu zaměstnavatelů.

Společnost ŽĎAS se do letošního ročníku soutěže přihlásila s projektem 
podpory technického vzdělávání s názvem Naše srdce tvoří budoucnost. Na re-
gionální úrovni jsme zvítězili a postoupili tak s dalšími čtyřmi firmami do finá-
le, které jsme z důvodu vládních opatření prezentovali on-line přenosem na síti 
Linkedin. Představili jsme projekt, který běží již od roku 2017, a jehož hlavním 
cílem je podpora technického vzdělávání. Jde o organizaci technických kroužků 
společně s VOŠ SPŠ Žďár nad Sázavou s názvem Mámo, táto, pojď si se mnou 
hrát, s propojením na žďárské základní školy a pořádání soutěží na dětském tá-
boře v Zubří a akcích pořádaných Městem Žďár. Dále je to výuka studentů prů-
myslové školy v PLC programování a umožnění studentských praxí a stipendií 
pro středoškoláky a vysokoškoláky v technických oborech, stejně jako vyhlášení 
soutěže o  nejlepší maturitní práci a další plánované akce pořádané společně 
s průmyslovými školami ve Žďáře a Třebíči. ŽĎAS získal z celkem 18 přihlášených 
projektů krásné druhé místo a tento výsledek je pro nás motivací, abychom dále 
v našich aktivitách pokračovali a usilovali o získání mladých lidí do technických 
oborů. ŽĎAS patří ke špičce českého strojírenství, které se do budoucna neobe-
jde bez  šikovných elektrikářů, obráběčů, nástrojařů, technologů, konstruktérů 
a dalších technicky vybavených zaměstnanců.

Jitka Škorpíková 
specialistka vzdělávání

Integrovaný sklad balíků paketovacího lisu CPS 320, který pracuje v lisovně 
automobilky Škoda Auto už od roku 1999. Nový lis, dodaný v příštím roce, 
bude stát na místě současné řídicí kabiny, kterou vidíte na fotografii.

Stručný průřez aktuální výrobou Divize Metalurgie – vpravo je polovina skří-
ně parní turbíny. Odlitky pro energetiku tvoří více než polovinu výroby odlitků 
a z hlediska požadavků na kvalitu se jedná o velmi náročné díly. Uprostřed je 
nosič hydraulického válce – patří tedy k odlitkům pro strojírenství, což je dru-
há velká skupina našich výrobků. Tento konkrétní odlitek dodáváme už pat-
náct let na italský trh. Vlevo je malá pánev pro odlévání barevných kovů (oto-
čená vzhůru nohama), která patří k jednoduchým odlitkům. 

Ve čtvrtek 3. prosince proběhla on-line přejímka kovacího souboru pro ruské-
ho zákazníka KMZ Ižora-Metall z města Kolpino u Petrohradu. Tři kamery pře-
nášely záběry zkoušek přes aplikaci Microsoft Teams, která umožňuje i sou-
časné videohovory a předávání dokumentů po síti. Zákazník zařízení přijal 
a nyní nás čeká expedice, montáž a zprovoznění souboru u zákazníka.

ŽĎAS, A.S.

Společnost ŽĎAS se v roce 2020 opět zařadila mezi sto nejlepších firem Čes-
ké republiky. Ocenění v soutěži „Českých 100 Nejlepších“ uděluje společnost 
pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius už od roku 
1996, letošní vyhlášení výsledků proběhlo 27. listopadu.

BEZPEČNĚ S ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM

Dodržováním několika jednoduchých zásad lze efektivně zvýšit bezpečnost 
na pracovišti. K těm nejdůležitějším patří bezpečné zacházení s elektrickým za-
řízením, které může způsobit velmi vážný úraz se smrtelnými následky. Nezapo-
mínejte na to a buďte při práci s elektrickým zařízením zvlášť obezřetní.

 ▪ 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 použí-

vat a závadu nahlas vedoucímu zaměstnanci!

Seriál
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STEJNĚ JAKO LONI, ALE TROŠKU JINAK

Odborová organizace ŽĎAS se po dlouhém rozmýšlení rozhodla i v letošním škol-
ním roce 2020 až 2021 uspořádat již tradiční zimní dětský tábor. Jeho téma je ten-
tokrát „S tebou mě baví svět.“ Tábor se uskuteční v období jarních prázdnin, začí-
ná v neděli 31. ledna 2021 večeří a končí v pátek 5. února 2021 obědem. Děti budou 
ubytované ve vytápěných zděných chatách s teplou vodou a sociálním zázemím. 
Jako vždy je čeká pestrá a chutná strava a vedoucí již pro ně mají připravený zají-
mavý program na celý týden. Rodiče mohou přihlašovat děti prvních až devátých 
tříd základní školy do 18. ledna 2021 na sekretariátu odborové organizace, tel. 566 
643 156, 722 953 720 nebo na e-mail: zooskovo@zdas.cz.
Více informací naleznete na www.rekreace-zubri.cz.

Úvodem bych chtěla poděkovat všem 
členům ZO OS KOVO ŽĎAS, kteří mi 
dali svůj volební hlas a projevili mi tím 
důvěru, a ráda bych se čtenářům Žáru 
touto cestou představila.

Po maturitě na SPŠ strojní v roce 
1989 jsem do firmy ŽĎAS nastoupila 
jako výpočtářka na čistírnu na hale 9. 
V 90. letech jsem ŽĎAS opustila, abych 
načerpala nové zkušenosti, po dvou 
letech jsem se však vrátila. Pracovala 
jsem pak postupně na pozici planařka, 
dispečerka a výpočtářka. Na třídním 
srazu v roce 2009 mi pan inženýr Ja-
roslav Kletečka, ředitel VOŠ a SPŠ, do-
poručil přihlásit se na vysokou školu. 
Pět let jsem tak v kombinované formě 

studovala obor Strojírenská technolo-
gie a průmyslový management na Fa-
kultě strojního inženýrství VUT v Brně. 
Po jeho absolvování jsem získala inže-
nýrský titul. Posledních osm let jsem 
se věnovala technologii výroby odlitků, 
kde jsem zpracovávala technické doda-
cí podmínky pro poptávky. Jsem vdaná, 
mám dvě dospělé dcery a malou vnuč-
ku. Žiji v Bohdalově, který mám ráda pro 
jeho krásnou přírodu. Není tak divu, že 
procházky po bohdalovském okolí jsou 
mým velkým koníčkem. V létě často jez-
dím na kole a v zimě se ráda proběhnu 
na lyžích. Ve volném čase mě těší četba 
knih, práce na zahradě a společné chví-
le s rodinou.

 Jménem výboru základní organi-
zace odborového svazu KOVO akciové 
společnosti ŽĎAS i dozorčí a revizní 
komise přeji všem zaměstnancům a je-
jich rodinám pohodové prožití Vánoc 
a  do  nového roku především pevné 
zdraví, spokojenost a osobní i pracovní 
úspěchy.

Ing. Eva Rosecká 
předsedkyně ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s.

Výbor Klubu důchodců společnosti ŽĎAS přeje všem svým členům a jejich rodinám 
spokojené a příjemné prožití vánočních svátků. Do nového roku 2021 pak nejen 
jim, ale i všem bývalým i stávajícím zaměstnancům akciové společnosti ŽĎAS hlav-
ně pevné zdraví, optimismus a životní pohodu.

Začátkem příštího roku proběhnou volby do výboru Klubu důchodců. Pro sestavení 
volební kandidátky vyzýváme naše členky a členy, kteří se chtějí na práci klubu 
podílet, aby se přihlásili na sekretariátu ZV OO u paní Netolické, tel. 566 642 270.

OKÉNKO DŮCHODCŮ

ZIMNÍ TÁBOR V ZUBŘÍ

NOVÁ PŘEDSEDKYNĚ ODBORŮ

OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ Seriál

I v letošním roce jsme pro děti z domova Ječmínek nachystali Mikulášskou 
nadílku, kterou tentokrát objevily připravenou za oknem. Domov pomáhá 
matkám či otcům s nezletilými dětmi, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, 
překlenout těžké období a znovu se začlenit do běžného života.

Pracovníci Divize Strojírny a Mode-
lárny zrenovovali zvoničku se zvon-
kem splněných přání, který ŽĎAS 
věnoval Městu Žďár v roce 2018. 
Zvonek získal novou povrchovou 
úpravu a pěknou konstrukci, stříška 
zvoničky je nově vyrobena z pravé-
ho šindele. Zvonička štěstí během 
vánočního času zdobí žďárské ná-
městí Republiky.

ZVONIČKA ZAHÁJILA ADVENT V NOVÉM HÁVU


