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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 výrobního ředitele, Marka Václavíka

Vážení spolupracovníci,
nejprve mi prosím dovolte, abych Vám
všem poděkoval za odvedenou práci
a dosažené pracovní výsledky v prvním pololetí tohoto roku. I přesto, že
jsme se museli vyrovnávat s vysokými
absencemi pracovníků ve výrobě, nedostatkem válcovaného drátu, navíjecích médií a jinými „výzvami“, výsledkově se nám dařilo a plánovaný objem
zisku jsme přeplnili.
Do druhého pololetí vstupujeme jak
s poklesem poptávky u některých sortimentů tak prodejních cen a budeme
muset hledat opatření pro splnění celoročního objemu zisku. Je před námi
také období optimalizace zásob, a to
nejen vstupního materiálu, ale i roz-

pracované a hotové výroby. Musíme
řešit doplnění stavu zaměstnanců do
některých provozů a spoustu dalších
úkolů. Věřím, že se nám společně podaří všechny tyto výzvy naplnit.
Jsem rád, že jsme se po dvouleté pauze zaviněné pandemií mohli opět sejít
i mimopracovně v rámci tradiční akce
„Sportovní den“, která byla v letošním
roce rozšířena o oslavu dne dětí. Pro
mne osobně bylo velmi příjemné se
takto společně potkat a pobavit se při
sportovních aktivitách i při programu
v rámci dětského dne.
Závěrem vám chci popřát především
pevné zdraví, pozitivní myšlení při ře-

šení nových výzev a pro nejbližší období příjemně strávenou letní dovolenou.
S úctou
Marek Václavík
Výrobní ředitel

Kontrolní audit systému managementu

Kontrolní audit systému managementu je zdárně za námi
Audit systému managementu od
certifikační společnosti TÜV NORD
probíhal na přelomu měsíců května
a června 2022. Hlavním koordinátorem přípravy za systémy managemnetu byl Tomáš Morávek ve spolupráci
s naší ekoložkou Ivanou Černíkovou,
která se postarala o oblast environmentálního managementu.
V letošním roce se jednalo o druhý kontrolní audit systému managementu kvality dle ISO 9001 a systému environmentálního managementu
dle ISO 14001 na všech provozech.
Systém managementu kvality dle normy IATF 16949 zaměřený na oblast

AUTOMOTIVE byl prověřován na provozech TND a Pérovna.
V průběhu auditu byly auditory zaznamenány 4 neshody - malé odchylky,
které nám byly v závěru auditu za účasti členů vedení prezentovány a na které jsme reagovali nápravnými opatřeními a dále byly identifikovány oblasti,
ve kterých se může naše společnost
zlepšit.

torskými týmy doporučeno. Vedení společnosti ŽDB DRÁTOVNA, a. s. děkuje
všem zaměstnancům, kteří se na tomto pozitivním výsledku podíleli.
Lubomír Vicherek
Technický ředitel

Audit lze hodnotit jako zvládnutý na vysoké profesionální úrovni. Dobrá příprava, kterou jsme před auditem provedli,
se nám vyplatila. Prodloužení certifikátů po odstranění odchylek bude audi-
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Sportovní a dětský den 2022

Líbil se a bavil…
Takový byl Sportovní a dětský den 2022!

250

návštěvníků

100
dětí

12

atrakcí
a stanovišť

8:30
U restaurace Rio v Bohumíně se pomalu ale jistě scházejí
sportuchtivé kolegyně a kolegové. Probíhá registrace, „fajfkujeme“ přihlášené, vydáváme poukázky na občerstvení.
Za malou chvíli přijíždí do cíle minibus, který přiváží osádku
našich spolupracovníků provozu Drátěná výroba, který sídlí
v Kamenné. Slyším smutné konstatování dětí zaměstnanců
z Kamenné, jakmile uvidí sousedící aquapark: “…A my nemáme plavky…“ Smutek však není na místě. Na koupání totiž nebude čas. Program připravený k oslavě dne dětí je tak
nabitý, že děti čeká docela slušný maraton, než si vyzkoušejí a vyrobí vše, co je pro ně přichystáno.
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3

soutěžní
sporty

2

rekreační
sporty

60

sportovců

9:00
Hromadně se přesouváme do sportovní haly Bospor, finanční ředitel pan Ladislav Škvrna vítá všechny přítomné s upřímným přáním: „Nezraňte se, myslete na svou bezpečnost.“
Ladíme poslední organizační záležitosti, sportovní den je
v tuto chvíli zahájen, začíná souboj o příčky nejvyšší v tuto
chvíli v disciplínách badminton jednotlivců a smíšených dvojic. V přilehlé restauraci Rio je odstartováno klání v bowlingu
jednotlivců žen a mužů.
Pro nehrající a fandivší část je od rána zpřístupněn areál Adventure golfu se svými 18 jamkami, který je po celý
den rezervován jen pro naši společnost. Heslo pro vstup zní

„Drátovna“. Připraven je i prostor před zimním stadionem,
který můžeme považovat za ústředí celého firemního dne.
Zde už jsou nachystány stany a občerstvení. Počasí je jako
na objednávku.
13:00
Do areálu začínají přicházet rodiče s dětmi. Hned u vstupu každou ratolest obdarováváme balíčkem se sladkostmi,
drobnými upomínkovými předměty a poukázkami na párek
v rohlíku a plátěnou tašku. Tato poukázka je největším překvapením pro děti a zároveň velkou výzvou, neboť si ji mohou dotvořit podle své vlastní fantazie.
Areál je však nabitý i dalšími atrakcemi. Děti se mohou vydovádět na obřím skákacím hradu, nechat se dočasně potetovat technikou „airbrush“, nebo si vyrobit náramek, antistresový míček či zvířátka z chlupatých drátků. Do tvorby se

zapojují i rodiče. A nejinak je tomu na ostatních stanovištích.
Ten den není nic nemožné – dokonce ani skok z mrakodrapu či jízda na horské dráze. Sice jen virtuální, ale s tak věrohodným prožitkem jako by šlo o realitu skutečnou.
Na další štaci pak všechny čeká fotokoutek, ve kterém si rodiny pořizují společné vtipné fotky s nejrůznějšími rekvizitami jako památku na tento den a zároveň si fotografie odnášejí v tištěné podobě, což už je dnes spíše raritou.
Ve 14 hodin startuje poslední sportovní disciplína, kterou
je volejbal smíšených družstev. Ten přichází na řadu až odpoledne z toho důvodu, aby se do něj mohli zapojit i badmintonisté.
V 15 hodin zve klaun všechny přítomné do improvizované manéže na hodinovou bublinovou show a začíná bublinové rodeo za doprovodu hudby. To je zakončené bublinovým workshopem, při kterém klaun ochotně učí děti svému
„řemeslu“. A pomalu začíná boj s časem…Některé děti ještě nemají vše „odfajfknuté“ a 17. hodina, kdy budou atrakce
i akce oficiálně ukončeny, se nenávratně blíží…
Sportovní a dětský den se líbil a bavil a s jistotou můžeme
říci, že byl nadprůměrný nejen teplotně!

V období od 25.7. do 7.8.2022
bude v naší společnosti probíhat celozávodní
Z tohoto důvodu se mění termín
hotovostních výplat na 20.7.2022.

dovolená.
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Báseň bývalých techniků

Exkurze na TPD po 20 letech očima básníků…
My, dříve snad dobří technici,
dnes už tak trochu staříci,
na drát jen vzpomínající,
nemajíc už o něm co nového říci…

My na nemoci nežehráme, důchodu si užíváme,
avšak platba příspěvku systému je nutná, na tom si trváme!
Za to velký dík a tak někteří si mohou v důchodu pořídit i vrtulník.

Už je po ní, nebo se tlačí ta osmdesátka,
ale my životu ještě nezavíráme vrátka!
To se ví, že ten nahoře každému něco chystá,
ale každý z nás je věčnej optimista.

No, těch minulých dvacet let je doba jedné generace
a pro některé z nás tehdy i konec profesní štace.
Teď současný stav techniky při výrobě drátu je jiný
a my jsme rádi, že nám ji ukázal šéf TPD, Petr Valentíny!

My jsme rádi s mladými
a je dobré si s nimi i “marjánku” zadýmit.
A také rádi doma už jen předstíráme milence,
neb není dobré zkysnout sám na eldéence.

Děkujeme za to a přejeme fabrice mnoho zdaru!
Také dobrá manažerská rozhodnutí přejeme
a pamatujte na lidi, na humor a dobrou mysl,
to pak má i ten profesní život smysl!

Sportu, ženám i politice věnujeme teď času více,
v hospodě či v klubu důchodců rozumíme všemu, zdá se,
a sdělujeme to ostatním rozhodným silným hlasem.
Jak za nás dobře bylo, co se všecko pořešilo
a i času na práci zbylo. No, nechce to velkého umu,
zvláště je-li pivo prokládáno panákem rumu.

Vašek Molinek, Jarek Henzl
Agung Tjokorda, Hary Gabryš

Uvažujeme také o Univerzitě třetího věku,
kde se nejdříve učí říci zpaměti celou rozvitou větu.
Na závěr studia tam však mají důležitou podmínku,
absolvent musí umět sám si vyměnit promočenou plínku.

Foto zleva: Jindřich Gabryš, Marek Václavík,
Agung Tjokorga, Jaromír Henzl, Petr Valentíny, Petr Buchta,
Václav Molinek, Ladislav Mikula

Dračí lodě

Všichni jsme na jedné lodi,
aneb dračí lodě opět „na Vrbici“
Letošní ročník závodu Dračích lodí proběhl v sobotu
4. 6. 2022 na tzv. nových molech pláže Vrbického jezera
a navázal na osmiletou tradici závodů dračích lodí ve Starém Bohumíně na řece Odře. V minulosti soupeřily 22členné posádky, z nichž 20 účastníků pádlovalo, jeden bubnováním udával rytmus a jeden z organizátorů loď bezpečně
kormidloval. Stejně jako v loňském roce, i letos byla plavidla
menší a počet aktivně pádlujících se snížil o polovinu - na
deset. Bubeník a profesionální kormidelník přitom zůstal.
Závod byl rozdělen na takzvanou FUN a SPORT startovní listinu. FUN zejména pro zábavu firemních týmů, pracovních
kolektivů, spolků a kamarádských partiček, kteří se chtějí
aktivně sportovně pobavit. SPORT pro trénující posádky, poloprofesionály a dokonce i profesionály. Posádky mohly být
buď smíšené s tím, že mezi pádlujícími musely být minimálně dvě ženy, anebo ryze ženské.
Za naši společnost ŽDB Drátovna se do sportovního klání ve
sprintu na 200 metrů přihlásily hned dvě posádky namixované kolegy a kolegyněmi napříč všemi provozy tak, abychom

správně vyvážili jednak loď, ale taktéž fyzickou zdatnost našich zaměstnanců a zároveň zajistili perfektní atmosféru na
lodi samotné.
Ve finále „D“ jsme obsadili krásné druhé místo, které bylo
důvodem k oslavě a následně ztrátě koncentrace i rovnováhy, takže mnozí se letos poprvé vykoupali. Z finále „C“
jsme vzešli jako vítězové a oslavu si, již ponaučeni, nechali až na souš…
Dračí lodě bezpochyby nabídly zajímavou podívanou. Připraveno bylo jednak perfektní zázemí pro sportující vč. nedalekého velkokapacitního parkoviště, a také občerstvení
i zábava pro děti. Akce se uskutečnila pod záštitou města
Bohumína ve spolupráci spolku Vodáci Odry a Olše, Dragon
Boat Ostrava, Českého svazu dračích lodí a Torrsen Sports.
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