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Sledujte nás také na sociálních sítích.Časopis ŽÁR on-line: https://bit.ly/2DhUrqT

Na hale 4 pokračují práce na rovnačce pro zákazníka OEMK Starý Oskol. 
Samotná přejímka tohoto zařízení bude probíhat na konci března.
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Po složité situaci s vládními opatřeními v souvislosti s onemocněním COVID-19, 
která nám znemožnila organizovat exkurze, jsme rádi, že od března můžeme 
žáky a studenty základních, středních a vysokých škol opět přivítat v areálu 
naší společnosti. 

Naším společným cílem je seznámit studenty s reálným provozem, novými 
technologiemi na Strojírnách, Metalurgii, Elektro-konstrukci či Kvalitě. Ukázat 
jim a nabídnout možnosti jejich uplatnění v rámci oborů, které studují, případ-
ně jim zajistit odbornou praxi nebo brigádu pod vedením zkušených zaměst-
nanců. V neposlední řadě si přejeme, aby si studenti odnesli nové poznatky 
z průmyslového odvětví pro další směřování jejich kariéry.

V únoru jsme získali zakázku na výrobu pastorků pro francouzského výrobce 
jeřábů a zvedacích systémů, které se používají na ropných plošinách. Během 
března započalo kování prvního výkovku, následovat jich bude ještě 76, které 
se budou postupně vyrábět až do poloviny srpna letošního roku.

BRÁNY AREÁLU OPĚT OTEVŘENY STUDENTŮM ZAKÁZKA NA 77 PASTORKŮ
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IDEATHON – KLÁNÍ STUDENTSKÝCH NÁPADŮ

NOVÁ MODELOVÁ ŘADA TURBÍN PROTUR 600

DEN FIREM NA VUT
Bc. Arnošt Kříž, 1. místo
Vedoucí technologie

Arnošt Kříž pracuje ve ŽĎASe od ukončení stře-
doškolského vzdělání v roce 1993. Z pozice tech-
nologa se přes šéftechnologa vypracoval na ve-
doucího technologie Slévárny. V rámci odborného 
růstu při zaměstnání úspěšně absolvoval studium 
na  VŠB Ostrava. Je nezastupitelným odborníkem 
na  svém místě a mj. i jeho zásluhou je Slévárna 

ŽĎAS momentálně jednou z nejlepších ve střední Evropě. Pan Kříž je znám 
pro svůj aktivní přístup k řešení technických problémů, ale i pro otevřený ka-
marádský přístup ke všem kolegům. Jedním z jeho koníčků je chov včel, který 
využil i v rámci umístění několika včelstev v areálu ŽĎASu. Že je srdcařem firmy, 
dokazuje i to, že kromě něho ještě další dva členové jeho rodiny pracují na DME.

Všem oceněným kolegům srdečně blahopřejeme!

Anna Vávrová, 2. místo
Účetní

Anna Vávrová je dlouholetou zaměstnankyní 
ve firmě ŽĎAS. Pracuje na úseku Finance ve výrob-
ní účtárně. Odvádí výbornou a svědomitou práci 
v oblasti vnitropodnikového účetnictví. Jde o zku-
šenou pracovnici, která svoji práci účetní vykonává 
pečlivě, svědomitě, včas a snaží se ji zefektivnit.  
Je vstřícná a ochotně spolupracuje i při plnění mi-
mořádných úkolů.

Miroslav Sobotka, 3. místo
Lakýrník

Miroslav Sobotka pracuje na Montáži na hale 5 
jako lakýrník. Jedná se o velmi pracovitého, zku-
šeného, svědomitého a spolehlivého pracovníka, 
který ochotně plní mimořádné požadavky svých 
nadřízených, přistupuje iniciativně k daným úko-
lům, především ke splnění a případnému zkrácení 
požadovaných termínů výroby.

V únoru jsme partnersky podpořili soutěž Ideathon 2021 pořádanou Krajem 
Vysočina. Akce probíhala ve dnech 25. – 26. února v prostorách Gymnázia 
v Bystřici nad Pernštejnem. Celkem se do soutěže zapojilo 8 týmů ve výzvách 
zaměřených na modernizaci a digitalizaci ve vzdělávání, ekologii a šetrný ži-
votní styl, IoT. Cílem soutěže bylo podpořit tvorbu inovativních nápadů stu-
dentů středních škol v Kraji Vysočina. Po 24 hodinách od zahájení soutěže stu-
denti odprezentovali výsledek svého nápadu hodnotící komisi, kterou za naši 
společnost zastupoval Ing. Jan Čech, PhD., technický ředitel divize Metalurgie.

A jaké nápady studenti například představili? 
 � Možnosti změn vyučovacího procesu na školách, přístupu žáků i učitelů.
 � Sociální síť pro žáky zjednodušující agendu škol.
 � Zelenou střechu na škole pro výuku, trávení volného času i úsporu energií.
 � Tisk úsporných 3D budov jako vhodné udržitelné a ekonomické řešení.
 � Edukativní postupy a aktivity v oblasti propagace environmentu na školách.
 � Čidla na monitoring kvality pitné vody na školách a identifikaci metabolitů 

návykových látek v odpadních vodách.
 � Možnosti řízení energetického managementu ve školách prostřednictvím 

rozvrhu hodin.

Jsme rádi, že jsme se mohli této akce zúčastnit a podpořit projekt kraje. Už nyní 
se těšíme na další setkání se studenty a zástupci z řad vyučujících středních 
škol Kraje Vysočina.

Koncem roku 2020 bylo přijato rozhodnutí zahájit vývoj nového modelu turbí-
ny PROTUR, která by svými parametry navazovala na tu stávající PROTUR 300. 
Důvodem byla nejenom zvyšující se poptávka zákazníků po větších strojích, 
ale také provedená analýza energetického potenciálu vodních zdrojů v ČR, 
která ukázala, že k dispozici je aktuálně 2800 významných jezů, 2000 méně 
významných jezů, 4000 vhodných říčních a potočních spádů, 42000 chovných 
rybníků a 9000 průmyslových podniků s vodním hospodářstvím.

Vývoj turbíny PROTUR 600 byl v červnu loňského roku dokončen instalací 
a zahájením provozních zkoušek, které probíhaly na nové zkušebně. V součas-
nosti je již vývoj turbíny po mechanické stránce dokončen a následovat bude 
série testů, při kterých bude měřen průběh kroutícího momentu v závislosti 
na otáčkách a průtoku vody. Ve spolupráci s externími partnery budou dále 
probíhat zkoušky a sběr dat v oblasti výběru vhodného generátoru, regulátoru 
otáček, elektrického rozvaděče a bateriového úložiště. 

U menších turbín PROTUR 300 probíhá již více než 3 roky intenzivní testová-
ní životnosti a sběr potřebných dat na ČOV ve Žďáře nad Sázavou. Pro potřeby 
provádění obdobných zkoušek životnosti pro turbínu PROTUR 600 bylo vybrá-
no místo pod Pilskou nádrží. Momentálně probíhají společná jednání s vede-
ním MěÚ Žďár nad Sázavou a panem Constantinem Kinským o vlastním tech-
nickém provedení instalace a zejména o vyvedení výkonu vyrobené elektrické 
energie. Turbína PROTUR 600 dosahuje aktuálně při průtoku od  80–100  l/s 
vody výkonu přes 550 W, což je denní výkon téměř 8 kWh, který by měl být 
využit pro část místního veřejného osvětlení a také pro nabíječku elektrokol, 
která bude umístěna v blízkosti instalované turbíny. 

S instalací těchto turbín je také uvažováno v projektu pro vodní hospodář-
ství Jaderné elektrárny Dukovany.

Ve čtvrtek 3. března proběhl na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně kariér-
ní veletrh Den firem 2022, v rámci kterého měli studenti možnost se setkat s 
jejich potenciálními zaměstnavateli do budoucna. Za personální oddělení se 
zúčastnila Jitka Škorpíková a Sylvie Růžičková, které studentům prezentovaly 
možnosti praxe, brigády či spolupráce s jejich závěrečnou prací. Technický ře-
ditel divize Strojírny Radek Vlček a zástupce z oddělení Konstrukce Filip Šidlák 
byli studentům k dispozici pro dotazy technického rázu.

NEJLEPŠÍ ZAMĚSTNANCI V ÚNORU Seriál

největší průměr: 1474 mm
stavební výška: 1980 mm
spády: od 1200 mm
průměr vlastního rotoru o hmotnosti 80 kg: 620 mm
celková hmotnost turbíny (bez vody): 980 kg



Příští Žár vyjde ve čtvrtek 14. 4. 2022

Seriál

TIP NA AKCI:
WORKSHOP NA ZÁMKU ŽĎÁR

TIP NA VÝLET:
ÚDOLÍ CHLÉBSKÉHO POTOKA

UŽ V SOBOTU 19. BŘEZNA 
SE NA VÁS TĚŠÍME!

BŘEZEN – ZA KAMNA VLEZEM?

SETKÁNÍ S HARMONIKOU 

MATERIÁLNÍ SBÍRKA 
NA PODPORU UKRAJINY

KALENDÁŘ AKCÍ

V sobotu 19. března proběhne od 9 do 18  hod. 
projekt Chytrá ruka: Sobotní truhlářství, který 
bude tentokrát zaměřen na truhlářské řemeslo. 
Workshop povedou mistři přímo z oboru a pod je-
jich taktovkou si můžete spolu s dětmi vyrobit na-
příklad ptačí budku, bedýnku či louskáček na oře-
chy. I díky naší Modelárně, která poskytla materiál 
na výrobu, můžete společně oživit pojem „zlaté 
české ručičky“. 

Více informací se dozvíte na:
www.zamekzdar.cz/akce/
chytra-ruka-sobotni-truhlarstvi/

V údolí Chlébského potoka nedaleko Nedvědice 
na Svratecku je každé jaro k vidění úžasná scené-
rie. S prvními jarními paprsky se probouzí i tisíce 
bledulí jarních, které svými bílými květy vytváře-
jí doslova květnaté koberce. Stejně tak je tomu 
i  v  přírodní rezervaci Staré Ransko mezi Ždírcem 
nad Doubravou a Havlíčkovou Borovou. Ve volné 
přírodě je bledule poměrně vzácná a je zahrnutá 
mezi zvláště chráněné rostliny.

Ani nám nejsou osudy lidí z Ukrajiny lhostejné, 
proto jsme se rozhodli podpořit materiální sbírku, 
kterou uspořádala Oblastní charita Žďár nad Sáza-
vou ve spolupráci s Českým červeným křížem. Sbír-
ka probíhá denně od 2. března do odvolání od 13 
do 17 hod. v kotelně Satt na Libušíně (Studentská 5).

Vážení zaměstnanci, v sobotu 19. března Vás 
srdečně zveme do Relaxačního centra ve Žďáře 
nad Sázavou. Od 10 do 12 hodin má ŽĎAS pro své 
zaměstnance a rodinné příslušníky pronajaté celé 
prostory Relaxačního centra, k dispozici budou ba-
zény, 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, 
tel. 721 847 673, e-mail: dana.kellerova@zdas.cz.

Vstup je zdarma!

Lidová pranostika má jasno, ale čas lze během tře-
tího měsíce v roce využít určitě i lépe. Na zahrádce 
vysejte první semínka, jako je třeba hrášek, ředk-
vičky, roketa nebo okrasný mák. Během procházek 
hledejte medvědí česnek, který vyrůstá ještě před 
olistěním stromů a patří mezi léčivé byliny. Domác-
nost si po zimě jistě zaslouží pořádný jarní úklid a 
zkusit můžete i očistu organismu. Březen také pa-
tří knihám a v rámci akce Březen – měsíc čtenářů 
nabízí Knihovna Matěje Josefa Sychry několik zají-
mavých akcí – koukněte na www.knihzdar.cz. A ne-
zapomeňte, 20. března je první jarní den a týden 
nato se mění čas! 

Ve čtvrtek 10. března jsme pro naše bývalé kolegy, kteří žijí v Domově klidného stáří ve Žďáře nad Sázavou, 
připravili odpoledne s harmonikou, na kterou opět skvěle zahrál pan Kašík. V loňském roce se setkání 
kvůli pandemii uskutečnit nemohlo, klientům jsme pouze předali výtvarné pomůcky pro tvůrčí aktivity. 
Každý rok se snažíme udělat radost něčím jiným. Letos jsme klientům věnovali sportovní náčiní, které 
budou moci využít v nové tělocvičně. 

Odpoledne se vydařilo a přejeme si, aby ten příští, již pátý ročník, opět proběhl v tak dobré náladě, 
jako ten letošní.

Děkujeme, že můžeme dělat radost. 

19. března – 2hodinový pronájem Relaxačního cen-
tra 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 skupiny JELEN
27. srpna – Den otevřených dveří ŽĎAS
23. září – Akce v Sokolovně – Přijďte pobejt!

Podrobnější informace o jednotlivých akcích bu-
deme přinášet v Žáru a na komunikačních nástěn-
kách. Další plánované akce do konce roku budou 
zveřejněny na podzim.

Těšíme se na Vás! 

Více informací o sbírce se dozvíte na:
zdar.charita.cz/materialni-sbirka-pro-ukrajinu



Upozorňujeme, že členský příspěvek na rok 2022 
ve výši 180 Kč můžete zaplatit osobně na závodním 
výboru OS KOVO v úředních hodinách, tzn. v pon-
dělí nebo ve středu od 8 do 15 hodin nebo přímo 
na účet číslo 1622276399/0800. Termín zaplacení 
je do 15. 4. 2022.

300 roků Poutního kostela na Zelené hoře – 
po  stopách Jana Santiniho, prohlídka v doprovo-
du Stanislava Růžičky, předsedy Spolku Putování 
za Santinim

Čtvrtek 21. dubna 2022
10:00 sraz na nádvoří zámku (o příjezdu MHD linka č.2)
Bazilika minor Nanebevzetí P. Marie – nejstarší dě-
jiny kláštera
11:00 Galerie barokního umění se sbírek NG v Kon-
ventu Zámku – sv. Jan Nepomucký a další patroni 
české země
12:00 přestávka na kávu a občerstvení v Zámecké 
čajovně – přesun na Zelenou horu
13:00 prohlídka nově opraveného kostela sv. Jana 
Nepomuckého
14:00 závěr, odjezd autobusu MHD od zámku, ná-
sledně každou celou hodinu
Vstupné na celý program 50 Kč, bude vybíráno 
na místě. Max. počet 50 osob.
Přihlášky telefonicky na sekretariátu ZO OS KOVO 
ŽĎAS paní Netolická tel. 566 642 577 nebo e-mail 
zooskovo@zdas.cz.

Týdenní rekreace:
Připravována do Českosaského Švýcarska a Lužic-
kých hor.
Termín 26. 6. až 3. 7. 2022 hotel JEF Doubice.
Pěší turistika kombinovaná s prohlídkami zajíma-
vostí regionu. Vhodné i pro méně pohyblivé kolegy. 
Předpokládají se jednodenní výlety do Německa 
a Polska.
Bližší informace k rekreaci a k poznávacím výle-
tům, včetně termínů jejich prodeje, budou uvedeny 
v dubnovém Žáru.

Výbor KD

Pro všechny odboráře jsme připravili nové webové 
stránky, naleznete je na adrese:
www.zooskovozdas.cz.

OD NAŠICH PŘISPĚVATELŮ
OKÉNKO DŮCHODCŮ

BEZPEČNĚ PŘI PRÁCI – CHEMICKÉ LÁTKY Seriál
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Buďte obezřetní při práci s chemickými látkami!

 � Seznamte se s bezpečnostním listem a dodr-
žujte stanovené pracovní postupy.

 � Zamezte náhodnému požití či potřísnění a che-
mické látky uchovávejte v obalech k tomu 
určených.

 � Zamezte náhodnému úniku látek a skladujte je 
pouze na určených místech.

 � Dodržujte zásady bezpečné práce, při práci ne-
pijte, nejezte, nekuřte.

Při práci s chemickými látkami používejte ochran-
né rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle!

ZO OS KOVO ŽĎAS INFORMUJE


