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NAŠE SRDCE
TVOŘÍ BUDOUCNOST

Sledujte nás také na sociálních sítích.

Jitka Lukešová, 1. místo
Kuchařka

Jitka Lukešová pracuje v provozu 
Stravování jako kuchařka. V  době, 
kdy COVID-19 zasáhl i tento provoz 
zůstala jako jediná kuchařka a vařila 
pro všechny strávníky, kteří využívají 
služby stravování na jídelnách ŽĎAS. 
Zajišťovala prakticky celý provoz 
Stravování včetně rozvozů na druhou 
jídelnu. Předvedla obrovskou pracovi-
tost a nebála se na sebe vzít odpověd-
nost za chod celého provozu, čehož 
se zhostila se ctí.

Michal Procházka, 2. místo
Technolog

Michal Procházka pracuje ve spo-
lečnosti ŽĎAS od roku 1990, kdy za-
čínal jako jeřábník. Po absolvování 
povinné vojenské služby pokračoval 
jako dispečer na Čistírně divize Me-
talurgie. V roce 1998 přešel na pozici 

technologa-normovače, kterou zastá-
vá dodnes. Je to zkušený, zodpověd-
ný a ochotný zaměstnanec s aktivním 
přístupem k řešeným problémům. 
Své schopnosti uplatňuje při kalku-
laci nákladů v rámci poptávkového 
i zakázkového řízení výroby odlitků 
a ve spolupráci s obchodem tak má 
důležitý podíl na zajištění zakázkové 
náplně.

Petr Jan, 3. místo
Soustružník

Petr Jan pracuje na středisku Těž-
ká obrobna jako soustružník na stroji 
SRM 125/10000. Zároveň vypomáhá 
a zaučuje se na stroji SUT 126. Jedná 
se o velmi zkušeného, svědomité-
ho a spolehlivého pracovníka, který 
ochotně plní mimořádné požadavky 
svých nadřízených, přistupuje inicia-
tivně k daným úkolům, především ke 
splnění a případnému zkrácení poža-
dovaných termínů výroby.

Všem oceněným kolegům v měsíci 
červnu srdečně blahopřejeme.

Již třetím rokem proběhla soutěž o Nejlepší maturitní práci pro studenty SPŠ 
Třebíč a VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou. Ve středu 7. 7. 2021 jsme vyhlásili deset 
nejlepších studentů za školní rok 2020/2021, kteří za svoji maturitní práci 
obdrželi dekret k přijetí na FSI VUT v Brně. Tři z nich získali také finanční dar 
v hodnotě 10, 7 a 5 tisíc Kč. 

Práce hodnotili zástupci ze strany ŽĎAS, a.s. pod vedením technického 
ředitele divize Strojírny Ing. Radka Vlčka a FSI VUT pod vedením proděkana 
Ing. Josefa Bednáře, Ph.D. Ti posuzovali nejenom obsahovou náročnost, ale 
i praktické hledisko daného projektu. Absolventi se během předávání podělili 
o zkušenost s distanční výukou, na které překvapivě ocenili fakt, že nemuse-
li každý den docházet do školy a měli tak více času na přípravu k maturitě. 
Nyní je před námi čtvrtý ročník soutěže a my se moc těšíme na nové studenty 
a jejich maturitní práce.

Jitka Škorpíková
specialistka vzdělávání

Osobní gratulaci a poděkování 
přijali od generálního ředitele 
Pavla Cesneka nejlepší zaměst-
nanci za měsíc červen (zleva): 
Petr Jan, Michal Procházka a Jitka 
Lukešová.

V lednu zprovozněné nůžky CNS 730/190 MTC-E 
u našeho rakouského zákazníka, firmy Eisenhan-
del Gebeshuber, nejenže pomohly rozšířit port-
folio zpracovávané produkce kovového odpadu, 
ale pracují i k jeho maximální spokojenosti. Více 
informací se dočtete na straně 2.

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

NEJLEPŠÍ ZAMĚSTNANCI V ČERVNU Seriál NEJLEPŠÍ MATURITNÍ PRÁCE

Z deseti nejlepších maturitních prací se na prvním místě umístil projekt Elektro-
motokára, na druhém Postřik kmenů stromů harvestorem a třetí místo obsadil 
projekt Lžíce za traktor. Autoři těchto tří prací si odnesli finanční dar.
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Během prvního pololetí tohoto roku se na trhy do Německa, Rakouska, zemí 
Beneluxu a Dánska podařilo prodat celkem osm různých modelů nůžek. Důvo-
dů je celá řada – rostoucí cena šrotu, podpora státu v podobě ručení za úvěry 
v době covidové, nově zavedená záporná úroková sazba v Německu a Rakous-
ku, která nutí majitele investovat a v neposlední řadě dobře vnímaná značka 
na trhu. 

Kontejnerové nůžky typu CNS 400 mají mezi zákazníky špičkovou reputaci, 
a přestože němečtí, resp. italští konkurenti jako je Metso Lindemann a Danieli 
Henschel vyvinuli podobný princip kontejnerových nůžek, naši zákazníci 
zůstávají konzervativní. Ne však z nostalgie, ale zejména proto, že jim naše 
nůžky sloužily bez problémů deset let. Někteří se rozhodli přejít na větší typ 
nůžek CNS 730 a rozšířit tak portfolio zpracovávané produkce kovového odpa-
du. Takovým případem je firma Eisenhandel Gebeshuber z rakouského Steyru. 
Firma Mölter z německého Kronachu patří rovněž mezi dlouhodobé zákazníky 
a místo stávajících dieselů z roku 2009 pořídila opět stejný typ nůžek. Na šro-
tišti je poté potěšující slyšet od majitele, že nové nůžky mají rychlejší cyklus 
stříhání, tišší motor, intuitivní a uživatelsky vstřícnější elektrické ovládání pro 
obsluhu a údržbu. Je to i pozitivní signál pro všechny, že ŽĎAS neustále inovu-
je. Spokojenost a reference pak přinesou zcela nové zákazníky, jako tomu bylo 
v případě firmy EBM Bauer se sídlem ve městě Marktredwitz vzdáleném 40 km 
od nejzápadnějšího cípu českých hranic. 

Petr Mičík
Zahraniční obchod divize Strojírny

V úterý 22. 6. 2021 proběhla výroční konference firemní odborové organizace 
ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s., které se zúčastnilo celkem 52 delegátů. Hosty kon-
ference byli generální ředitel Ing. Pavel Cesnek, personální ředitel Mgr. Petr 
Havelka, finanční ředitel Ing. Bc. Marcel Mlčoch a předseda klubu důchodců 
pan František Havlík. 

Mezi hlavní projednávaná témata patřilo např. plnění usnesení z konferen-
ce konané v roce 2020, plnění kolektivní smlouvy či hospodaření organizace.

Konference schválila zprávu předsedy o činnosti základní organizace 
v roce 2020, zprávu dozorčí a revizní komise za rok 2020, výsledek hospoda-
ření ZO v roce 2020, rozpočet střediska ZO a Zubří na rok 2021, dále změnu 
v čerpání benefitů ZO v roce 2021, převod hospodářského výsledku roku 2020 
do vlastního jmění ZO a nový statut ZO OS KOVO ŽĎAS, a.s.

V neposlední řadě konference mimo jiné ukládá kontrolovat hospodaření 
rekreačního střediska Zubří a vytvářet podmínky pro celoroční využití, měsíč-
ně vyhodnocovat dodržování smluvního režimu splátek, udržovat vzájemné 
vztahy se společností Kinský Žďár, zaslat dobrovolný příspěvek ve výši 10 Kč 
na člena na „Konto pomoc členům OS KOVO při živelních pohromách“.

Úplné znění usnesení z konference lze najít na firemním intranetu, případ-
ně je dostupné přímo na sekretariátu OS KOVO.

V rámci další spolupráce se Střední průmyslovou školou v Třebíči proběhl 
ve dnech 29. 6. – 2. 7. 2021 kurz CNC programování pro naše zaměstnance 
pod vedením Mgr. Pavla Kovárníka. 

Kurz byl pro nás „ušitý na míru“ a v průběhu dvou let ho absolvovalo už 
15 našich zaměstnanců. Většina z nich již na CNC obráběcích centrech pracu-
je, někteří teprve začínají. Všem školeným patří velký obdiv za to, že se stále 
učí nové věci, které současní absolventi středních škol v oboru obráběč nebo 
mechanik-seřizovač probírají v rámci výuky svého oboru, a dokonce se i účast-
ní různých soutěží. Našim školeným držíme palce, ať se jim teorie podaří pře-
nést do praxe.

Jitka Škorpíková
specialistka vzdělávání

NAŠE NŮŽKY PATŘÍ VE SVĚTĚ KE ŠPIČCE

VÝROČNÍ KONFERENCE 
ODBOROVÉ ORGANIZACE

VELETRH INNOPROM V RUSKUKURZ CNC PROGRAMOVÁNÍ

Na konferenci byli slavnostně oceněni dobrovolní dárci krve Josef Dokulil za 120 
odběrů (uprostřed), Jana Netolická za 80 odběrů (vpravo) a Jiří Hynek za 40 od-
běrů (vlevo). Osobně jim pogratulovali a ocenění předali generální ředitel Ing. 
Pavel Cesnek a předsedkyně odborů Ing. Eva Rosecká. Libor Mokrý (80 odběrů) 
a Ing. Rostislav Bauer (40 odběrů) se omluvili, dárkový poukaz jim byl předán 
v náhradním termínu.

Ve dnech 5. – 8. 7. 2021 se v ruském Jekatěrinburgu uskutečnil mezinárodní prů-
myslový veletrh INNOPROM, kterého se zúčastnili zástupci obchodu obou divizí. 
Za divizi Strojírny Bc. Nicola Chlubnová (na foto), Bc. Tomáš Müller a za divizi 
Metalurgie Ing. Daniel Kroča (na foto).

Kontejnerové nůžky CNS 400 K, které byly nainstalovány v průběhu měsíce 
června 2021 u německého zákazníka, firmy EBM Bauer se sídlem ve městě 
Marktredwitz.



Příští Žár vyjde ve čtvrtek 16. 9. 2021

Dne 12. června 1953 se konala celozá-
vodní konference ROH, které se zúčastni-
li zástupci ÚV OS strojírenství a krajské 
odborové organizace. Předseda závodní 
rady Josef Kadlec hovořil o zrušení líst-
kového systému, o odměňování pracují-
cích podle skutečně odvedené práce, ale 
také o měnové reformě. Pro ty, kteří ne-
měli velké úspory a s bídou měli 500 Kč 
na člena rodiny pro výměnu, to bylo snaz-
ší. Podnik vzápětí vyplatil zálohy na mzdy 
v nové měně a život šel dál. Předseda na 
konferenci kritizoval nesplnění plánu, 
vysokou zmetkovitost, vysokou absenci 
a fluktuaci, což mělo dopad na nesplnění 
plánu o 11 % za 4 měsíce. 

Každý měsíc se na dílnách pravidel-
ně svolávaly aktivity pracujících, kde se 
uplatňovala forma otevřené kritiky i se-
bekritiky. Informovaly a určovaly hlavní 
směr výrobní i ekonomické činnosti, ale 
i kritizovaly, vytýkaly chyby a řešily při-
pomínky pracujících, jako např. výsledek 
hospodaření, plnění výrobního plánu, 
kvalitu výroby, zlepšení ubytování za-
městnanců, nepříznivou energetickou si-
tuaci a časté vypínání elektrického prou-
du. Byla snaha o stmelování kolektivů 
na pracovištích, aby se zde zaměstnanci 
cítili skutečnými Žďasáky a brali pod-
nik za  svůj. To bylo pokládáno za velký 
úspěch všech řídících složek a vytvářelo 
předpoklady pro větší úspěchy do  bu-
doucích let.

První číslo závodního časopisu 
s  názvem „Zpravodaj ZO ROH závodu 
ŽĎAS“ vyšlo v únoru 1952. Časopis byl 
vydáván každý měsíc a v následujícím 
roce byl přejmenován na „ŽÁR“. Noviny 
měly stálé obsahové rubriky: hodno-
cení plnění plánu, socialistickou sou-
těž, kvalitu výroby, zlepšovací náměty, 
mzdovou politiku, bezpečnost práce, 
hospodárnost výroby, hodnocení nejlep-
ších pracovníků, kulturní oblast pracují-
cích i činnost organizace mladých. Byly 
zde články funkcionářů KSČ, vedoucích 

a  hospodářských pracovníků, členů zá-
vodního klubu, Svazarmu, výtvarníků, 
sportovců. Psalo se o technologii tavení, 
formování, zavádění nové účetní eviden-
ce, chozrasčotu (metoda plánovitého 
vedení hospodářství, pozn. red.), tech-
nicko-hospodářských normách. Na svou 
dobu byl hodnocený na vysoké úrovni.

K 31. 12. 1953 bylo v podniku 1930 
zaměstnanců, z toho 359 žen, v odbo-
rové organizaci 94 %. Organizovanost 
pracovníků ŽĎAS v ROH se zvyšovala, 
k 30. 9. 1954 dosáhla 97,77 %. V prosinci 
byla zvolena nová závodní rada, jejímž 
předsedou se stal F. Baloun.

V listopadu 1955 se v podniku konal 
první „Den otevřených dveří“. Návštěvní-
kům byl umožněn volný přístup do závo-
du a neomezená prohlídka všech výrob-
ních hal. Podnik navštívilo zhruba 700 
lidí. Tímto získal ŽĎAS další sympatie 
veřejnosti a v mnohých probudil zájem 
o  zaměstnání. Den otevřených dveří se 
stal tradicí a byl každoročně opakován.

Téhož roku převzal ZV ROH od KNV 
Brno do své správy bývalý tábor Hitler-
jugend v Zubří jako základní pionýrský 
tábor „Mír“. O rok později se konal první 
běh dětské rekreace. V pionýrském tábo-
ře se zotavovaly děti zaměstnanců pod-
niku. V prvních letech byly odjezdy dětí 
organizovány přímo od brány podniku, 
kde se s nimi loučil ředitel podniku.

V 70. letech byl tábor využíván ne-
jen pro děti zaměstnanců, ale i pro vý-
měnné pobyty dětí z Ruska, Slovenska, 
Jugoslávie, NDR, Polska. Kapacita tábo-
ra byla plně využívána včetně dnes již 
neexistující stanové základny. Děti trá-
vily na  jednotlivých bězích 21 dnů. V té 
době byla v  táboře i místnost využívaná 
jako kinosál. Mnozí z vás si jistě vzpome-
nou na legendární kolotoč, který sloužil 
dlouhou řadu let. O chod tábora se staral 
hospodář, pan Ubr s kolektivem pracov-
níků, kteří zajišťovali stravování a běž-
nou údržbu. Po soustavném vylepšování 
a  díky brigádám zaměstnanců a rodičů 
dětí slouží tábor dodnes k plné spokoje-
nosti. V současné době je středisko vyu-
žíváno i mimo hlavní letní sezónu.

Zdroj:Ocelové srdce Vysočiny, 
František Živný, 1971, 

Cesta k pramenům, 1996

HISTORICKÉ OKÉNKO OD ZO OS KOVO ŽĎAS – ČÁST II.
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Práce na stroji, zařízení

BEZPEČNĚ PŘI PRÁCI 

 � Před každým použitím překontroluj bezpeč-
ný přístup a manipulační prostor.

 � Překontroluj funkčnost bezpečnostních 
prvků.

 � Překontroluj bezpečný přívod všech forem 
energií a látek.

 � Překontroluj stav elektrického zařízení.
 � Opravy, seřizování a mazání prováděj za kli-

du stroje.
 � Používej předepsané OOPP.

Seriál

Výbor důchodců připravil tři jednodenní zájezdy:

1. Údolím Sázavy, termín 17. 8. 2021
Program: zámek Zruč n.S., hrad Ledeč n.S., pěší túra Smrčina – Stvořidla – Ledeč n.S. dle pohyblivosti 
účastníků (8/4,5/0 km). Odjezd v 6.30 hod. z autobusového nádraží st. č. 5, návrat do 18 hod.
Cena členové 250 Kč, ostatní 450 Kč.

2. Údolím Chrudimky, termín 7. 9. 2021
Program: zámek Choltice, Kunětická hora, pěší túra přehrada Seč – zřícenina hradu Oheb – Padrtiny – Bo-
janov (7,5/4,5/2,4/1 km). Odjezd v 6.30 hod. z autobusového nádraží st. č. 5, návrat do 18 hod.
Cena členové 200 Kč, ostatní 350 Kč.

3. Údolím Svratky, termín 30. 9. 2021
Program: Pernštejn vč. zahrady, Dalečín, přehrada Vír, pěší túra Karasín – Vír – zřícenina hradu Pyšolec 
– vodní nádrž Vír II (8,1/5,1/3 km). Odjezd v 7.30 hod. z autobusového nádraží st. č. 5, návrat do 18 hod.
Cena členové 200 Kč, ostatní 350 Kč.

Prodej těchto tří zájezdů proběhne v úterý 3. 8. 2021 na zdravotním středisku ŽĎAS od 7 hod.
Účastníci obdrží program s mapkou pěších tras.
Připravujeme zájezd do Moravského Krumlova s prohlídkou Slovanské epopeje.

Den seniorů na Zubří
Výbor klubu důchodců ZO OS KOVO spolu s vedením Rekreačního střediska v Zubří zvou členy klubu a je-
jich blízké na 1. ročník akce Den seniorů na Zubří. Akce se koná ve čtvrtek 16. září. Odjezd v 8 hod. z auto-
busového nádraží st. č. 5., návrat do 19 hod.
Program: prohlídka tábora, sportovní relaxace, lodičky, sbírání hub nebo výlet na Paseckou skálu. Setkání 
bude zakončeno opékáním špekáčků a zpěvem při harmonice. Účastníci obdrží svačinu a táborový oběd. 
Doporučujeme sportovní oblečení a obuv, možnost převléknutí v chatkách.
Členové Klubu důchodců zdarma, nečlenové 100 Kč na místě.
Přihlášky na Den seniorů na Zubří telefonicky na čísle: 566 642 577 (paní Netolická) nebo osobně na se-
kretariátu ZO OS KOVO ŽĎAS.

Volby do výboru Klubu důchodců proběhnou na předvánočním setkání v Domě kultury.
Výbor KD

V letošním roce je to už potřetí, co jsme se rozhod-
li umístit do areálu naší společnosti úly pro včely 
a pomoci tak bojovat proti jejich úbytku. A i přes 
počáteční nepřízeň počasí se můžeme těšit z ne-
malého množství medu. Celkem pět včelstev se 
postaralo o více než 100 kg medu přímo z průmys-
lového srdce Vysočiny. 

OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ: OKÉNKO DŮCHODCŮ Seriál

MEDOVÁNÍ

VŠEM ZAMĚSTNANCŮM 
PŘEJEME PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ 
VOLNÝCH LETNÍCH DNŮ 
BĚHEM CELOZÁVODNÍ 
DOVOLENÉ.


