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ZPRAVODAJ
Za ﬁrmu ŽDB DRÁTOVNA
byli za rok 2020 oceněni tito
zaměstnanci
Lubomír Michálek

Královna Ocel – ocenění nejlepších
zaměstnanců a počinů v roce 2020
Akce se uskutečnila 6. 9. 2021. Trefné propojení pracovních
aktivit se sportovními výkony nenechalo diváky v divadelním
sále třineckého kulturního domu Trisia ani na chvíli chladnými.
V celovečerním formátu za účasti rodinných příslušníků se akce
uskutečnila po roční pauze. Loni se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace konala v komorním stylu.
„Je mi nesmírnou ctí, že se opět můžeme setkat. Máme za
sebou nelehký rok, ale těžká doba generuje silné a úspěšné
jednotlivce, proto věřím, že ti z vás, kteří za chvíli převezmou
ocenění, budou naší fabrice přinášet další úspěchy,“ řekl Jan
Czudek, generální ředitel Třineckých železáren.
Sportovními aktivitami se to během večera jenom hemžilo, ať
už to formou rozhovorů s hvězdami třineckého sportu či
ﬁlmovými exkurzemi do dob minulých. Aby toho nebylo málo,
sportovalo se i na jevišti. Akci zahájila míčová exhibice
a dechberoucí vzdušní akrobacie. Pomyslnou třešničkou na
dortu byl nezlomný Bob Divílek, označován jako muž bez kostí.

Do společnosti ŽDB nastoupil již jako učeň
v roce 1972. Celý svůj pracovní život spojil
s ﬁrmou na pozici INSTALATÉR hlavně na
provoze v drátovenské části – TND, Lanárna,
Pérovna.
Jedná se o zodpovědného, spolehlivého pracovníka, který svým kreativním technickým řešením přispíval významným způsobem k úspoře
údržbářských a investičních nákladů.
Postupnými kroky získával řadu školení
a certiﬁkátů v oblasti obsluh vyhrazených
technických zařízení.
Své profesní a životní zkušenosti ochotně
předával svým kolegům napříč celou ﬁrmou.
Řídí se mottem: „neznám slovo nejde“.

Piotr Josef Cwik

O hudební zážitky na olympijské úrovni se postarali operní
a muzikálová hvězda Tereza Mátlová a houslový virtuóz Pavel
Šporcl.

Pán Piotr Josef Cwik je v ŽDB DRÁTOVNA a.s. zaměstnán od 2. 1. 2008 na pracovní pozici tažec
drátu. Je to pracovník, který trvale podává

nadstandardní výkony na pracovištích, na
kterých je zaškolen, zároveň k plnění pracovních
povinností přistupuje aktivně a vstřícně. Vychází
vstříc provozu v případě potřeby práce nad
rámec pracovní doby, podílí se na zaškolování
nových pracovníků, příkladně rovněž přistupuje
k dodržování technologie a kvality výroby.

Miroslava Poláková, Ing.

Po absolvování VŠB v roce 1984 nastoupila do
ŽDB a.s. Celý svůj profesní život pracuje
v metalograﬁcké zkušebně. Nejprve pracovala
jako řadový metalograf, postupně se vypracovala až na vedoucí této zkušebny.
Má neocenitelné zkušenosti s výrobou ocelových drátů celého portfolia ŽDB DRÁTOVNA
a.s. Její znalosti jsou velkým přínosem nejen pro
pracovníky technologie, ale i pro pracovníky
kvality, zejména při řešení reklamací a kvality ve
výrobě. Je vždy příkladem pro ostatní pracovníky při řešení úkolů.

Instalace TV na jídelně zkušební provoz
Ve ﬁrmě se postupně začaly instalovat velkoformátové obrazovky, které se umísťují ve společných prostorách (svačinárny, kantýny nebo
přímo na provozech).
K dnešnímu dni byly instalované a jsou plně
funkční obrazovky na obou kantýnách (TPD
a TND) a v prostorách svačináren TPD.V nejbližších dnech se chystá zprovoznění ve svačinárnách TND, Lanárny, Pérovny a Kamenné.
Na těchto obrazovkách běží speciální software,
který umožňuje centrálně a rychlým způsobem
prezentovat informace, prezentace a aktuality
nejen ﬁremní, ale i ze světa.
Budeme rádi, pokud se s námi podělíte o připomínky nebo náměty na zobrazované informace.
Stačí napsat nebo zavolat na personální nebo IT
úsek.
Jiří Záškolný – vedoucí OIS

Aktuality
Sponzorské dary
Dlouhodobě se snažíme pomáhat neziskovým organizacím
formou sponzorských darů. V letošním roce to bylo:
- Bohumínská nemocnice - dar na pořízení deﬁbrilátorů
Lifepak LP20e včetně stimulace a SpO2 (100 000,- Kč)
- Gymnázium Františka Živného v Bohumíně (15 000,- Kč)
- Střední škola Bohumín (15 000,- Kč)
- Svaz dobrovolných hasičů Skřečoň (5000,- Kč)
- TJ Sokol Bohumín (10 000,- Kč)
- Dětský diagnostický ústav, ZŠ a ŠJ Bohumín Šunychl
(5000,- Kč)
- Centrum rodiny Bobeš z.s. (5000,- Kč)
Máme přichystáno ještě 75 000,- Kč volných prostředků
určených na sponzorování. Prosíme zaměstnance o náměty,
rádi bychom v letošním roce ještě některou organizaci obdarovali.
Opravy ředitelské budovy pokračují
Opravy ředitelské budovy se blíží k zdárnému ukončení, které
by mělo být na konci roku 2021.

Pro zaměstnance, kteří v budově sídlí, je to velmi hektické
a náročné období. Doufáme, že po ukončení renovace budou
všichni spokojeni a nová budova bude reprezentovat ﬁrmu ŽDB
DRÁTOVNA.

Nyní se zprovozňuje bruska pro broušení
tlačných pružin pro rozsah drátu 2,0 mm až 12,0
mm a vnější průměr pružin do 140 mm.

V těchto dnech začaly práce v 1. patře šaten na TND. Do nových
prostor bude přesunuta pokladna, personální oddělení a další
úseky ﬁnančního ředitele.
Výstavba nové vrátnice bude zahájena po získání stavebního
povolení, které se očekává na začátku listopadu.

Demolice jemné pozinkovny
Bourání staré pozinkovny v areálu TND ﬁnišuje,
její ukončení se plánuje na konec října.

Investice na Pérovně
Na provoze Pérovna byl zprovozněn automat na výrobu
tvarových a zkrutných pružin FMU 32 pro průměry drátu 0,8
mm až 3,2 mm.
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Zajímavé záliby našich zaměstnanců
Olga Šedivá - sekretářka technického ředitele
ŽDB DRÁTOVNA vyrábí papírové krajky.

Jak sama přiznává, je to záliba náročná nejen na čas a oči, ale také
na vybavení - různé šablony, jehly, pomůcky a doplňky. Nyní jsou
v malé míře už dostupné i u nás, ale většinu pomůcek objednává
z Belgie nebo v Anglii, kde je tato technika více rozšířená.
Právě v Anglii vychází celosvětový časopis ParchmentCraft,
věnovaný tomuto umění, kde také posílá svá přání a zúčastňuje se
soutěží. Začátkem letošního roku byla její práce otištěná
v tomto časopise. Několik výrobků bylo již zveřejněno i na internetových stránkách obchodu s potřebami pro krajkování a na blogu
věnovaném této tvorbě.
Paní Olga je také aktivním členem skupin na
Facebooku – Papírová krajka, Papírová krajka/Učíme se spolu
tvořit papírovou krajku/Pergamano a celosvětových skupin
Pergamano a GrooviWorldwide. https://www.claritymattersblog.com/2020/11/22/handmade-not-homemade/
A kde papírová krajka vznikla - je to velmi stará technika, která
zřejmě vznikla v klášterech – mniši si papírovou krajkou zdobili
svaté obrázky.

Zářným příkladem zlatých českých ručiček je
sekretářka technického ředitele ŽDB DRÁ-TOVNA
Olga Šedivá z Bohumína, která se zabývá výrobou
papírových krajek.
Právě papírová krajka jí učarovala teprve nedávno,
ale svému koníčku, jak sama říká, naprosto
propadla. S papírovou krajkou se seznámila před 5
lety a hned jí uchvátila svojí krásou, přesností
a precizností. Paní Šedivá má vystudovanou strojní
průmyslovou školu, hodně let pracovala jako
kreslička a konstruktérka v sousední ﬁrmě.
Nejdříve ručně kreslila tuží na pauzák, později
v programech Auto CAD a INVENTOR na počítači.
Principem papírové krajky je schopnost pergamenového (obecně řečeno pauzovacího) papíru, po
vytlačení měnit barvu do běla. Efektní je právě
embossing (vytlačování), při kterém po vytlačení
vzniká reliéfní vzor. Dále je to dírkování a vystřihování. Papírová krajka je po obvodu krásně vroubkovaná. Okraje krajky a místa, která mají být vystřižená, se nejdříve dírku po dírce po obvodu vypíchají dírkovací jehlou, a poté prostřihávají tenkými
ostrými špičatými nůžtičkami. Někdy je to tisíce
a tisíce dírek. Konečná úprava je na každém
samotném – kresba, výšivka, perličky, stužky,
kytičky, třpytky a podobně.
Papírová krajka se stala jejím koníčkem. Všechen
volný čas tráví tvořením. Vytváří přáníčka
k různým příležitostem, jako jsou svatby, narozeniny, narození dítěte, Velikonoce, Vánoce
a podobně. Dále také tvoří obrazy zvířátek,
mandaly a různé obrázky k zarámování, kterými
dělá radost nejen sobě, ale i obdarovaným.K
dnešnímu dni vyrobila asi 450 přáníček a jiných
obrázků.

Milostivé léto
Milostivé léto umožňuje tisícům lidí zbavit se exekucí vůči státu,
obci, kraji nebo jimi vlastněným podnikům. Stačí zaplatit jistinu
a poplatek exekutorovi a je hotovo.
Nejčastěji jde o dluhy na zdravotním pojištění, za koncesionářské
poplatky, za jízdy načerno dopravním podnikům nebo například
za obecní nájem. Díky milostivému létu je možné se zbavit dluhů
i u energetických společností, jakými jsou například ČEZ nebo
Pražská plynárenská.
Milostivé léto začíná 28. října 2021. Lidé mají na splacení původního dluhu čas do 28. ledna 2022. Odborníci doporučují začít
s celým procesem co nejdříve, podobná šance se pravděpodobně
už nebude opakovat. Navíc se dá očekávat velký zájem a s tím
spojené administrativní průtahy.
Bližší informace můžou občané získat na webových stránkách
https://nedluzimstatu.cz/milostive-leto/. V Bohumíně se můžete
informovat na Charita Bohumín - Občanská poradna v Bohumíně,
tel. 739 002 717

Odchody do důchodu červen – září 2021
Červen:
Jevioř Ladislav - plétař lan Lanárna - ve ﬁrmě od roku 1976
Sternadelová Dagmar - manipulační dělník TPD - ve ﬁrmě od roku
1975
Červenec:
Krejčí Jaroslav - manipulační dělník Průvlakárna - ve ﬁrmě od roku
1994
Srpen:
Stopplová Zdeňka - tkadlec Kamenná - ve ﬁrmě od roku 1975
Lakuš Ladislav - tažec TPV, ve ﬁrmě od roku 1975
Září:
Štenclová Marie - tkadlec Kamenná, ve ﬁrmě od roku 1986
Kostruhová Marta - kontrolor kvality, ve ﬁrmě od roku 1983

