PRO ČLENY ORGANIZACE DŮCHODCŮ
při ZO OS KOVO TŽ
739 61 TŘINEC,Kaštanová 2

TŘINEC
ČESKÝ TĚŠÍN

SLUŽEBNÍ HODINY PRO STYK SE ČLENY
Klub důchodců TŽ
úterý a pátek
8 – 11,45 hod.
na Folvarku
telef. čísla
úterý
Komunitní centrum MOJSKÁ.z.s.,Slezská 878
776 052 246
10 – 12 hod.
(U Kauflandu-zastávka měst.dopravy“Na Mojské“
607 569 989

(kromě 7. a 8.měs.)

JABLUNKOV

Bývalá „zvláštní škola“, ul.Bukovecká

BYSTŘICE
n/Olší

DPS - Dům s pečovatelskou službou

STŘÍTEŽ

Kulturní dům

první čtvrtek v měsíci
9 – 10,30 hod.
první úterý v měsíci
14
– 16 hod.
v měsíci
poslední úterý v měsíci

15 – 17 hod.

TELEFONNÍ ČÍSLA - OD TŽ Třinec Folvark
Předseda OD TŽ
Pokladna
Lázně a rekreace
Zájezdy
Kultura
Správce KLUBU

558 53 3498, 558 321 218
558 53 7342
558 53 7345
558 53 7341
558 53 7342
558 53 7341

Vážené členky a členové ORGANIZACE důchodců Třineckých železáren,
vítáme mezi námi všechny nové členy, kteří se do naší organizace přihlásili. Věříme, že se
zapojí do života a dění v naší organizaci a budou se zúčastňovat akcí, které pro naše členy
pořádáme. K 28.2.2022 čítala naše organizace 1 270 členů.
Členství v organizaci důchodců TŽ je dobrovolné a členem se může stát důchodce nejpozději
do 70 let věku, který odešel do důchodu z pracovišť: Třinecké železárny,a.s. a společností:
Energetika Třinec, a.s., Doprava TŽ,a.s., Armagas,s.r.o., Eneza,s.r.o., Enviform,a.s., Jelmark,s.r.o.,
Klimaprodukt,a.s., KOVO Třinec,s.r.o., Moravia Security,a.s., Refrasil,s.r.o., Slévárny Třinec,a.s.,
Sochorová válcovna TŽ,a.s., Strojírny Třinec,a.s., T-Print,s.r.o., Trialfa,s.r.o., Třinecká
klimatizace,a.s., Třinecká Projekce,a.s., Třinecké gastroslužby,s.r.o., Třinecký inženýring,a.s.

Členem OD se může stát i rodinný příslušník (manžel-manželka, druh-družka žijící ve společné
domácnosti).
Svým vstupem do našich řad se člen ZAVAZUJE k PRAVIDELNÉMU PLACENÍ členského
příspěvku ve výši 120,- Kč ročně.
ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY na rok 2022 je nutno ZAPLATIT do konce měsíce června!!!
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ZÁJEZDOVÁ

DATUM

DATUM

MÍSTO:

zájezdu

26.-28.
duben

10.-12.
květen

24.-25.
květen

8.-9.
červen

ČINNOST
Přihlášek

KOKOŘÍNSKO – hora Říp,Mělník - pamětihodnosti města, soutok
Vltavy a Labe, prohlídka hradu Houska, Doksy, Zákupy-prohlídka
zámku, výstup k hradu Bezděz, Máchovo jezero, Kokořínprohlídka hradu, pamětihodnosti města Stará Boleslav, město
Čáslav,Třinec
Ubytování v Doksech, Grand hotel, 2 večeře, 2 snídaně
DOMAŽLICKO - husitské tradice města Tábor, Strakoniceprohlídka hradu, vodní hrad Švihov, Klenčí pod Čerchovem,
Horšovský Týn-prohlídka hradu, Domažlice-pamětihodnosti
chodského města, hrad Rábí-prohlídka, Horažďovice, Třinec
Ubytování v hotelu Game v Klenčí pod Čerchovem, 2 večeře,
2 snídaně
jižní MORAVA – Vranov nad Dyjí-prohlídka zámku, plavba lodí,
hrad Bítov-prohlídka, pamětihodnosti města Znojma, Brnoprohlídka vily Tugendhat, Vyškov – mohyla Míru, Třinec
Ubytování ve Znojmě, hotel U Divadla, večeře, snídaně
Cena pro zájemce prohlídky vily 250,- Kč. (Platba předem).
Banská Bystrica - Ružomberok-prohlídka města - Malino Brdo lanovkou na vrchol, Lúčky-termální lázně, Žiar, Banská Bystricapamětihodnosti města, Banská Šťiavnica-hornické muzeum,
Kremnica-mincovna, Třinec
Ubytování ve Žiaru - zařízení KOVO TŽ, večeře, snídaně

Cena v Kč (předběžná)
pro
nečlen
členy (manžel- ostatní
ka)

1.
duben

2800

2900

3000

5.
duben

2600

2700

2800

29.
duben

1300

1400

1500

20.
květen

1200

1300

1400

300

400

500

400

500

600

300

400

500

HUKVALDY -prohlídka hradu, Hodslavice – místo narození
17.
Františka Palackého, Nový Jičín-muzeum klobouků, Kunínčervenec
červen
prohlídka zámku, Třinec
JESENÍKY - Ovčárna - výjezd autobusem, pěšky na Praděd 3,5km,
8.
27.
Náměšť na Hané – prohlídka zámku, Čechy pod Kosířem-muzeum červe
červenec
nec
kočárů + galerie J.Mánesa, Třinec
HELFŠTÝN - Kopřivnice - muzeum automobilů, prohlídka hradu
22.
3.
Helfštýn, Lázně Teplice nad Bečvou+Hranická propast+jeskyně, červe
srpen
nec
Třinec
PRAHA . muzikál, pamětihodnosti města,
16.-17.
Ubytování v hotelu, doprava vlakem.
3.
září
červen
Závazné přihlášky zapisujeme s nenávratnou zálohou 1000,- Kč
do 3.června
12.

Program i ceny se mohou změnit. U zájezdů do zahraničí /Banská Bystrica/ se musí členové připojistit u své
zdravotní pojišťovny.
U ČPZP-hutnická- vyřizujeme připojištění hromadně. Při zrušení rezervace účtujeme storno poplatek

50% až 100 %.
Je žádoucí, aby si účastník zájezdu našel za sebe náhradu.
***

TURISTIKA seniorů „Chození a chozeníčko“
Každou středu se konají vycházky pro seniory.
PLÁN turistických akcí pro rok 2022 je k dispozici v pokladně Klubu důchodců na Folvarku a v informačních
skříňkách před vchodem do Klubu důchodců a u lékárny v Třinci, ul.1.Máje.
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KOMISE PÉČE O ČLENY
REKREACE

Pro rok 2022 jsme zajistili rekreační pobyty přes cestovní kancelář AZ TOUR.
Uvedené ceny rekreací jsou předběžné.
Místo pobytu:

Szaflary
Krkonoše
Mosonmagyaróvár

Termíny:

Stravování

19. - 25.6.2022
14. - 19.8.2022
04. - 10.9.2022

polopenze
polopenze
polopenze

člen

8 200
6700
8 200

Kč
rod.přísl.
nečlen

8 600
7 200
8 600

cizí

8 950
7 450
8 950

SZAFLARY, 7denní zájezd do termálních lázní – tento pobyt je již plně obsazen.
Ubytování zajištěno v komfortním hotelu Borowy Dwór Biznes. V ceně je každodenní vstup do
areálu termálních lázní Podhalanskie Termy a Gorący potok (střídavě).
KRKONOŠE, 6denní poznávací zájezd
Ubytování zajištěno v Interhotelu Montanna ***) v klidné části Špindlerova Mlýna,
Bedřichově, 5 minut pěšky od centra.
Navštívíme zde ledovcová jezera, skalnaté hřebeny, malebná údolí i populární krkonošské
horské boudy, i ne-turisté si přijdou na své - jsou naplánované krásné procházky, výstupy
lanovkou atd…
MOSONMAGYARÓVÁR, 7denní zájezd do termálních lázní
Lázeňské město Mosonmagyaróvár se nachází nedaleko Bratislavy. Léčí se zde poruchy
pohybového ústrojí v důsledku opotřebení (klouby, páteř), revmatické choroby chronického
charakteru, neuróza, osteoporóza, poúrazové stavy, gynekologická onemocnění …
POBYTY (MIMO Szaflary) je nutno zaplatit nejpozději do konce dubna. Při úhradě je
nutno předložit doložku k členskému průkazu OS KOVO, stvrzenku o zaplacení zálohy ve
výši 1000 Kč/osobu a nahlásit e-mailovou adresu.
Případné dotazy sdělte telefonicky na 558 53 7345, případně tzdciesl@seznam.cz.
Přednostně je rekreace poskytnuta členům, kteří v minulých letech příspěvek na rekreaci
nečerpali. Novým členům bude poskytnuta až po dvou letech členství.
Lázně DARKOV
K této ambulantní léčbě budeme informovat až koncem března.

K UL T U R N Í

AKCE

v roce 2022
8. dubna Velikonoční výstava
září Výstava ovoce a květin
Vánoční výstava s prodejem vánočního pečiva a předprodejem
prosinec
vstupenek na „Ples důchodců TŽ“ - 4. února 2023
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V KLUBU na Folvarku :
- Zahrádkářský kroužek - každé první pondělí v měsíci jsou od 14oo hod. schůzky členů.
KLUB ŽEN - vždy v úterý od 14oo hod.



Všem platícím členům, kteří dosáhnou v průběhu roku 80,85,90 a více let, jsou
předávány u příležitosti jubilea „dárkové balíčky“ .
PODMÍNKOU pro obdržení balíčku
JE PRAVIDELNÉ PLACENÍ
ČLENSKÝCH
PŘÍSPĚVKŮ.



Ve vlastním zájmu v případě změny bydliště nahlaste svou novou adresu. Pokud tak
neučiníte, nemůžeme doručit „Informace s plánem činnosti ODTŽ“, rovněž tak dárkový
balíček u příležitosti jubilea.



Podpora odborové organizace při úmrtí člena organizace činí 1000 Kč.
Pohřebné je vypláceno pozůstalým v KLUBU důchodců na Folvarku po předložení
těchto dokladů : - úmrtní list člena OD TŽ,
- FAKTURA pohřební služby,
- členský průkaz OS K0VO + doložka OD TŽ zemřelého člena
- občanský průkaz žadatele.
S ohledem na složitost vyřizování formalit přicházejte na výbor OD TŽ
v úřední dny nejpozději do 11oo hodin.

 VELIKONOČNÍ

VÝSTAVA

8. dubna 2022 !!!
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