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ZPRAVODAJ
Č A S O P I S P R O Z A M Ě S T N A N C E S P O L E Č N O S T I Ž D B D R ÁT O V N A A . S .

Úvodní slovo výkonného ředitele, Ing. Petra Adamka

Vážení spolupracovníci, milí čtenáři,
nejprve mi, prosím, dovolte se vší úctou
poděkovat vám všem za pracovní nasazení a respektování veškerých nezbytných opatření v období „covidových restrikcí“. Díky vašemu přístupu
se nám i v tomto náročném období podařilo v minulém roce dosáhnout výjimečných ekonomických výsledků.
V tuto chvíli však stojíme před dalšími výzvami, kterým jsme doposud nikdy čelit nemuseli. Rozpoutaný válečný konflikt je v prvé řadě nesmírnou
lidskou tragédií, se kterou se musíme
vyrovnávat každý po svém a snažit se
co nejvíce zmírnit důsledky pro jeho přímé účastníky.
Ve druhé řadě se budeme muset s dopady války vyrovnávat v rámci fungování naší společnosti. Díky mateřské
společnosti TŽ–MS máme oproti našim konkurentům nespornou výhodu
zajištění dostatečného množství válcovaného drátu, který je naším vstupním
materiálem pro další výrobu. Podařilo
se nám tak na nejbližší tři měsíce zabezpečit dostatečné dodávky a vytvořit
zásoby všech ostatních vstupních surovin. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že
bychom měli mít problémy s dodávkami ve druhém pololetí tohoto roku. Nicméně současná doba je natolik turbulentní, že se tento příznivý stav může
změnit ze dne na den a vyrovnávání se
s novými výzvami bude zkrátka na denním pořádku.
Jak všichni víme, i v minulosti jsme si
prošli několika nenadálými událostmi,
ať už požárem Mořírny, pandemií Covidu a dalšími. Zároveň jsme vždy dokázali, že jsme silní a umíme tyto krizové
situace ustát a poradit si s nimi. Nevi-

dím tedy důvod, proč bychom je společně nezvládli i tentokrát, přestože jsou
a budou extrémně náročné.
Co vše nás v letošním roce čeká? Obnovujeme tradici oceňování nejlepších zaměstnanců, OSOBNOSTÍ ŽDB
DRÁTOVNA, kteří dlouhodobě přispívají k rozvoji naší společnosti nad rámec
svých pracovních povinností a jsou pro
nás vzorem. Číslo tohoto Zpravodaje je
věnováno právě jim a já jim ještě touto
formou chci znovu poděkovat za skvělou práci, kterou odvádějí. V jednotlivých medailoncích se můžete dozvědět
např. to, jaké zaměstnání by si naše kolegyně a kolegové přáli vyzkoušet, pokud by svůj pracovní život nezasvětili Drátovně.
I když se nacházíme v naprosto nevyzpytatelné době a musíme se chovat
velice obezřetně, počítáme s vysokými investicemi i v tomto roce. Budeme
pokračovat v modernizaci Patentovny TPD, hodláme dokončit druhou etapu rekonstrukce administrativní budovy a výstavbu nové vrátnice, opravíme
šatny na TPD a zahájíme modernizaci
Lanárny. Abychom však mohli všechny
tyto akce profinancovat, budeme nuceni méně naléhavé opravy a investice oddálit.
V letošním roce bychom chtěli dále pokračovat v digitalizaci ve všech oblastech našeho podnikání, a to už implementací pokročilého plánování, on-line
sledování strojů na Lanárně, optimalizací fungování automatů na výdej OOP
nebo praní prádla. Budeme i nadále vylepšovat naše pracovní prostředí, a to
jak úklidem celého areálu, tak opravami nevyhovujících prostor. Všichni se

přece chceme cítit v našem pracovním
prostředí dobře.
Budeme pracovat i na vylepšování
našeho obrazu směrem k veřejnosti a městu. Od 1. dubna jsme spustili nové webové stránky, vylepšili jsme
grafickou podobu našeho Zpravodaje, před „bránu“ výrobního závodu budeme v krátké době instalovat nový
billboard, kde budeme postupně zveřejňovat zajímavosti „o nás“ tak, abychom se ještě více dostali do povědomí veřejnosti.
Věřím, že tento rok už konečně budeme mít možnost se více setkávat osobně, a to jak na hromadných setkáních
v rámci komplexních rozborů a mítinků
se zaměstnanci tak v rámci oblíbených
mimopracovních akcí jakými jsou Dračí
lodě nebo Sportovní den, který bude letos spojený s oslavou Dne dětí. O všech
akcích vás budeme v pravý čas dopodrobna informovat.
Vážení spolupracovníci, přeji nám všem
otevřenou mysl pro řešení nových výzev, pevné zdraví a víru v dobré zítřky!
S úctou
Petr Adamek
Výkonný ředitel
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Ocenění nejlepších zaměstnanců ŽDB DRÁTOVNA a.s.

OSOBNOSTI ŽDB DRÁTOVNA a.s.
Říká se, že tajemství úspěchu spočívá v tom, dělat obyčejné věci neobyčejně dobře. V tomto čísle firemního Zpravodaje vám představujeme jedenáct zaměstnanců, kteří byli svými nadřízenými nominováni a následně oceněni coby
OSOBNOSTI ŽDB DRÁTOVNA. Slavnostního předání ocenění, které se konalo
5. 4. 2022 v restauraci Pod Zeleným dubem, se ujal pan Petr Adamek, výkonný
ředitel naší společnosti. Setkání se účastnili rovněž odborní ředitelé a vedoucí jednotlivých provozů. Atmosféra celé akce byla o to výjimečnější, jelikož se
všichni zúčastnění mohli po dlouhé době setkat osobně a navíc bez jakýchkoli omezení. V následujících medailoncích se o všech oceněných dozvíte spoustu zajímavostí a možná i to, co jste dosud o svých spolupracovnících netušili…

Všem oceněným jsme položili 3 otázky:
1/ Jaké jsou vaše zájmy, koníčky, jak rádi trávíte volný čas?
2/ Kdybyste měli příležitost změnit na jeden den své zaměstnání, jakou profesi byste si chtěli
vyzkoušet?
3/ Jaké je Vaše životní krédo, čím se řídíte v životě?

Karla Petříková

Martin Betteš

Tkadlec kovových tkanin, DV Kamenná
Ve firmě 18 let

Mistr, Pérovna | Ve firmě 14 let

1/ Volný čas nejraději trávím v přírodě s batohem
na zádech a termoskou plnou kávy. Kromě turistiky
mám ráda také jízdu na kole a kreativní ruční
práce.
2/ Zcela jistě bych své zaměstnání nevyměnila
za práci vrhače koulí, lovce golfových míčků
nebo degustátora krmiva pro domácí mazlíčky.
Na druhou stranu bych si ráda vyzkoušela práci
koordinátorky – zprostředkovatelky snů.
3/ Osobně se řídím hned několika životními motty.
Těmi nejdůležitějšími pro mě jsou: „Co můžeš
udělat dnes, neodkládej na zítřek.“ A především
mottem: „Soustřeďte se na to, kam chcete jít,
nikoli na to, čeho se bojíte.“

Antonín Minařík
Pletař lan, Lanárna | Ve firmě 48 let
1/ Rybaření, myslivost, chataření
2/ Nic mě nenapadá, celý život se věnuji Lanárně.
3/ Čestnost, zásadovost a profesionální přístup.
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1/ Mezi mé zájmy a koníčky patří práce se dřevem
v celém spektru profese stolaře. Volný čas určitě
rodina, sport, práce na domě a zahradě.
2/ Pilotem letadla, je to pro mě výjimečná profese.
3/ Mé životní krédo zní: „To, že se mi něco povede,
neznamená, že to příště nejde udělat ještě lépe“.
A čím se řídím v životě? Snažím se přemýšlet
tzv. “selským rozumem“.

Ing. Karel Urbánek
Vedoucí technologie, TND
Ve firmě 38 let
1/ V současnosti je mým největším koníčkem hraní
počítačových her, ale také mě baví fotografování
- černobílá fotografie je fascinující. Mám rád
psy, a tak občas využiju volný čas k procházce
s chlupáčem.
2/ Těžká otázka, asi dva extrémy: pilotovat letadlo
a pást ovce v Beskydech
3/ Na většinu životních situací bohatě stačí zdravý
rozum, slušnost a poctivost.

Foto zleva: Květuše Mrázková, Ing. Marcela Piechowiczová, Jindřich Kajura, Iveta Klásková, Antonín Minařík,
Karla Petříková, Martin Betteš, Martin Kubica, Ing. Karel Urbánek (na fotografii chybí R. Fritsch a M. Müller)

Roman Fritsch

Martin Müller

Manipulant na Mořírně, TPD | Ve firmě 31 let

Mistr expedice, TPD

1/ Rád jím, spím, výletím.
2/ Asi bych byl rád vesmírným průkopníkem.
No docela nereálné:-)
3/ Moje krédo? „Prostě žít, vodu pít a dýchat vzduch.“

Ing. Marcela Piechowiczová
Metodik daní a účetnictví, FÚ | Ve firmě 40 let
1/ Baví mě práce na zahradě, ráda se hrabu v hlíně,
sázím kytky a raduju se, když vykvetou. A mám
vyzkoušeno, že pokud mám na něco nebo na
někoho vztek, není nic lepšího, než se chopit rýče.
Při takové otročině si dokonale vyčistím hlavu,
odplavím zlost a člověk je nakonec rád, když se
doplazí domů.
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Ve firmě 17 let

1/ Vzhledem k tomu, že s rodinou bydlíme ve starším
rodinném domě, tak mezi mé zájmy a koníčky patří
práce spojené s jeho údržbou, dále zvelebování
zahrady a okolí domu. Společně se ženou chováme
koně, takže spoustu času věnujeme také tomuto
„koníčku“. A v neposlední řadě patří mezi mé
koníčky a zájmy mé dvě dcery, se kterými se
snažím trávit maximum volného času.
2/ Kdybych měl takovou příležitost, chtěl bych se stát
IT programátorem. Často mě fascinují praktické
možnosti využití počítačových systémů a chtěl bych
alespoň okrajově poznat programátorskou práci.
3/ V životě se snažím řídit „selským“ rozumem
a zralou úvahou. Nesázím na první dojem.

2/ Odmala jsem chtěla být doktorkou, bohužel
jsem neměla ten správný kádrový profil, takže
na medicínu jsem se nedostala. Dlouho mě to
trápilo, ale nakonec jsem se našla v daních.
Přesto bych si ráda vyzkoušela doktorskou práci
a jeden den byla úspěšným chirurgem - podtrhuji
úspěšným, žádným břídilem.
3/ Celý život jsem se snažila žít tak, abych se
nemusela nikdy za své chování stydět a omlouvat.
Opravdu nikdy nedělám druhým to, co nechci,
aby dělal někdo jiný mi.
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Květuše Mrázková

Martin Kubica

Skladnice, TPD | Ve firmě 53 let

Tažec, TND

1/ Cestování a poznávání cizích zemí.
2/ Táhne mi na 70, už se proto opravdu těším
na zasloužený odpočinek.
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Ve firmě 16 let

1/ Baník Ostrava, turistika, camping a sport jako
takový.
2/ Třeba něco smysluplného a s troškou adrenalinu
zároveň, takže např. práce u horské služby
3/ Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce,
hledá důvody.

Jindřich Kajura
Tažec, TND
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Ve firmě 42 let

1/ Rád se koukám na sport v televizi – hokej, fotbal
nebo házenou. Také mě baví práce okolo domu
a zahrádkaření. A nedávno jsem si pořídil hned dva
nové koníčky - elektrokolo a elektrokoloběžku.
2/ Lákalo by mě vyzkoušet si práci řidiče z povolání,
a to konkrétně řidiče autobusu.
3/ Bez práce nejsou koláče, zvláště v dnešní době,
no ne?

Iveta Klásková
Tažec na jemném tahu, TPD | Ve firmě 32 let
1/ Mezi mé koníčky patří cyklistika, turistika,
cestování, výlety, práce na zahradě a výroba
dekorací z drátu. Svůj volný čas trávím ráda
s rodinou a především se svým vnukem Vašíkem.
2/ Na jeden den bych si vyzkoušela práci ve sklárně,
líbí se mi, jak tvoří například baňky, různé dekorace
a následně je brousí a zdobí.
3/ Když nejde o život, nejde o nic.

Nové webové stránky

Nový web není aprílový žert!
Od 1. 4. 2022 jsou spuštěny nové
webové stránky naší společnosti
www.zdb.cz. Web má novou strukturu
a formu, působí moderně a zároveň je
tzv. „optimalizován“. Jednoduše řečeno, díky tomu budeme lépe dohledatelní ve vyhledávačích jako je Google
či Seznam. Potenciální zákazníci a další
obchodní partneři, nebo zájemci o práci si tak rychleji najdou cestu k nám.

dat zlepšovací návrh. To vše buď prostřednictvím počítače, tabletu, mobilu – ať už jsi v práci, venku nebo na
gauči v pohodlí domova.

Jak na to?
Zadej na internetu www.zdb.cz; sroluj
dolů do „patičky“ stránky – PRO ZAMĚSTNANCE – teď už je to na tobě.

A navíc, pro zaměstnance je vytvořena
vlastní sekce s názvem „PRO ZAMĚSTNANCE“. Stačí do ní kliknout a můžeš
se zeptat na cokoli, co tě zajímá, vznést
jakýkoli názor, nápad, nebo rovnou po-
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