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 WERKOVÝ  
 

 ODBORÁŘ  ČÍSLO 2 
INFORMAČNÍ   ČTVRTLETNÍK   ZÁKLADNÍ   ORGANIZACE   OS   KOVO   TŘINECKÉ   ŽELEZÁRNY   |   DATUM   VYDÁNÍ   20.   PROSINCE   2017 

 
Vážení odboráři, spolupracovníci,  
 
základní nárůst mezd o 14 % pro rok 2018 a další 4 % při splnění plánovaného výsledku 
hospodaření – to je výsledek dohody mezi vedením Třineckých železáren a Základní organizací 
Odborového svazu KOVO TŽ. Zástupci obou subjektů dne 12. prosince 2017 podepsali dodatek 
kolektivní smlouvy, v němž je nárůst mezd definován.  

Růst se promítne ve zvýšení osobní mzdy, zvýšení příspěvku do penzijního připojištění, příplatků za 
směnnost a dalších zákonných náhrad. 

V letošním roce zaměstnancům vzrostl průměrný výdělek z 29 103 korun na 31 000 korun. V příštím 
roce průměrná mzda v Třineckých železárnách přesáhne základním nárůstem 32 300 korun a při splnění výsledku 
hospodaření přesáhne 33 500 korun. Jde o vyčíslení průměru bez platů vrcholového vedení společnosti.  
„Jsme s dohodnutým růstem spokojeni. Reaguje na potřeby zaměstnanců, které byly letos předloženy zaměstnavateli pro 

rok 2018 ve výši 20 % růstu mezd. Zaměstnavatel návrh odborů akceptoval, ale navrhl rozložení nárůstu pro rok 2017 a 

2018 z důvodu finanční stability firmy, s čímž strana odborových organizací souhlasila a výsledek je v roce 2017 nárůst nad 

dohodnutou KS ve výši 6,9 % a pro rok 2018 zvýšení základní mzdy o14 %, tudíž celkově 20,9 %. Je to vstřícný krok, jehož 

si velice vážíme, ale budeme dál pokračovat v diskusích o dalším navýšení možných výhod pro zaměstnance 
skupiny TŽ – MS. 

„Důvod skokového nárůstu mezd jsme podložili jasnými argumenty, vážíme si vysokých investic v podniku do technologie, 

řízení i partnerství, ale nutné je také investovat do zaměstnanců, protože pouze spokojený zaměstnanec je velkým 

přínosem pro zaměstnavatele k dosažení náročných úkolů a cílů, které každoročně rostou, a udržení konkurenceschopnosti 

v našem hutním odvětví není jednoduché. Máme v podniku velice kvalitní tým zaměstnanců, kterých si velmi vážíme. 

V dnešní době při minimálním procentu nezaměstnanosti v našem regionu si tento kvalitní tým musíme udržet stabilizací 

zaměstnanců nadstandartními podmínkami“, komentuje výsledek dohody předseda ZO OS KOVO TŽ Marcel Pielesz. 
Na závěr předseda jménem vedení ZO všem děkuje za důvěru a velmi dobrou spolupráci, které si nesmírně váží a věří, že 
bude i nadále pokračovat. Všem přeje příjemné prožití svátků vánočních a do nového roku 2018 hodně štěstí, zdraví a 
mnoho úspěchů jak v pracovním, tak i v osobním životě.  

 

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ 

Byl podepsán dodatek KS 

pro rok 2018 

REKREACE 2018 

Připravili jsme pro vás 

ozdravné pobyty. 

MIKULÁŠ 

 Proběhla Mikulášská 

šmouliáda v KD TRISIA 3 2 1 POZNÁVACÍ ZÁJEZD SLOVINSKO 
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REKREACE  2018 
 Za Komisi Rekreace a rekreačních zařízení, bychom vám chtěli poděkovat za přízeň. V roce 2017 jsme pro Vás připravili spoustu akcí 
a ani rok 2018 nebude výjimkou. Přehled všech připravovaných pobytů naleznete níže.  
 Novinkou v našem portfoliu je zimní ozdravný pobyt pro děti v penzionu Beskydka v Dolní Lomné, jenž je koncipován do termínu jarních 
prázdnin karvinského okresu. Mezi další novinku patří Velikonoční pobyt v SDR Žiar s bohatým programem. Pokud tedy chcete strávit 
prodloužený Velikonoční víkend trochu netradičně, tak neváhejte, určitě to bude stát za to! 
 Připravili jsme tyto zajímavé akce a výlety. Pro bližší informace kontaktujte své předsedy, nebo rovnou paní Romanu Walczyskovou 
na kl. (3) 21 40, případně paní Janu Staszkovou na kl. (3) 21 09. 
  

Připravili jsme pro vás … 

Místo pobytu Termín 
Registrace účastníků 

Cena 
od do 

ZOP Slovinsko 10.2. – 16.2.2018 VYPRODÁNO 
Velikonoční Žiar 30.3. –   2.4.2018 2.1.2018 13.3.2018 3 500,- Kč 
Poznávací Slovinsko 

23.5. – 27.5.2018 2.1.2018 27.4.2018 6 900,- Kč 

 

Dále připravujeme … 
Chorvatsko- Hvar (Jelsa 2*)  24.7. –   2.8.2018 

 28.8. –   6.9.2018 

Pobytový Itálie  18.7. – 27.7.2018 
Polsko Dziwnowek+ děti (TŽ+ SAS)  28.7. –   5.8.2018 
Polsko Pustkowo    6.8. – 18.8.2018 

 18.8. – 30.8.2018 
Polsko (Dánsko, Švédsko)    5.9. – 11.9.2018 

 

Pro děti jsme připravili … 
ZOP Žiar (F- M) 10.2. – 17.2.2018 
ZOP Beskydka (Karviná)   3.2. – 10. 2.2018 
LOP Žiar 30.6. – 14.7.2018 

14.7. – 28.7.2018 
LOP Chorvatsko 31.7. – 13.8.2018 
LOP Itálie   9.7. – 18.7.2018 
LOP Barrandov+ děti z Vizovic 27.7. – 11.8.2018 

 

 

NOVĚ ZAVÁDÍME ZOP NA BESKYDCE V DOLNÍ LOMNÉ V TERMÍNU 
JARNÍCH  PRÁZDNIN  KARVINSKÉHO  OKRESU  (3. -10.2.2018) 
 ZO OS KOVO TŽ připravila pro vaše děti ve věku 7 – 15 let (ročníky 2010 až 2002 
v daném roce, tzn. základní školní docházka) ozdravný pobyt v období jarních prázdnin 
v termínu od 3. 2. do 10. 2. 2018 (jarní prázdniny karvinský okres) v penzionu Beskydka v 
Dolní Lomné. 
 

 Pobyt začíná v sobotu 3. 2. 2018 večeří. Odjezd dětí na Beskydku je v sobotu 3. 2. 2018 
z aut. stanoviště Český Těšín v 10 hodin dopoledne, sraz účastníků je v 9.45 hod.  
 

Děti musí mít při nástupu:  
- potvrzení o seřízení lyží (ze servisu); 
- platný cestovní pas, případně občanský průkaz; 
- nástupní list, který Vám bude doručen cca 10 dní před nástupem 
na adresu uvedenou na přihlášce. 
 

 Pro děti je připraven program podle věku a lyžařských 
schopností. Děti budou využívat vleky na Ski areálu Severka, Mosty 
u Jablunkova, Istebna (PL) a Bukovec. 
 

 Pobyt končí v sobotu 10. 2. 2018 snídaní a děti přijedou opět na aut. stanoviště Český 
Těšín mezi 11:00 – 11:30 hodinou. 
 

 Poplatek rodičů za týdenní pobyt na penzionu Beskydka činí 1 700,- Kč. V ceně je 
zahrnuto ubytování, stravování, doprava, příspěvek na program dětí, částečná úhrada vleků. 
Připojištění dětí řeší rodiče dle uvážení. 
 

 Úhrada poplatku za ozdravný pobyt Vám bude provedena srážkou ze mzdy, u 
společností, u kterých není možné provést srážky ze mzdy, je nutné uhradit poplatek hotově 
v pokladně ZO TŽ, případně převodem na účet. Věříme, že děti přijedou z tohoto pobytu 
spokojené a zdokonalí se v lyžování. 
 

Přihlášky odevzdejte do 12. ledna 2018!  
 

 

 

Další informace: 

Nové ceníky rekreačních středisek pro rok 

2018 jsou k dispozici u vaších předsedů. 

Poukazy pro SDR Žiar budou vystavovány v 

€ a platit bude možné pouze ve středisku 

(kartou nebo hotově v €). 

Za Komisi Rekreace a Rekreačních Zařízení 

Vám přejeme krásné prožití svátků 

vánočních a příjemně strávené chvíle 

nejen na našich pobytech. 

 

VYDÁVÁ ZO OS KOVO TŽ | IČO 14613522 | ODBORY.TRZ.CZ | ODPOVĚDNÝ REDAKTOR BC. BUJOK ONDŘEJ, 725 766 066;  

MARIAN WASZUT, 737 584 035 | ADRESA REDAKCE A VYDAVATELE: PRŮMYSLOVÁ 1030, 739 61 TŘINEC EMAIL: odbory@trz.cz do 

předmětu „Redakční radě“ | GRAFICKÁ ÚPRAVA BC. BUJOK ONDŘEJ | NEVYŽÁDÁNÉ RUKOPISY A KRESBY SE NEVRACEJÍ 
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MIKULÁŠSKÁ ŠMOULIÁDA ZO OS KOVO TŽ SE VYDAŘILA! 
 

 V neděli 17.12.2017 dopoledne odboráři se svými ratolestmi zaplnili prostory KD TRISIA, kde již tradičně probíhal Mikuláš. Děti, a nejen 
oni, si třetí adventní neděli náramně užily. Mohli si zazpívat a zatančit s mladými, nadějnými talenty hudebního show byznysu ze ZUŠ Třinec. 
Poslechnout si pohádku O vlkovi se sklerózou v podání zaměstnanců Městské knihovny v Třinci. A také shlédnout vystoupení Klaunů 
z Balonkova a opravdových Šmoulích Vánoc. Tento pestrý program pro děti, ale i pro rodiče a prarodiče připravila PETARDA 
PRODUCTION a.s.  
 Letos přijaly pozvání i děti z Dětského domova ve Vizovicích, které připravily pod vedením vychovatelek opravdové peklo. Zde si děti 
mohly vlastnoručně vyrobit vánoční ozdůbky nebo zasoutěžit s čerty o nějakou tu sladkost. Pro ty nejodvážnější byla připravena pekelná 
váha se samotným Luciferem. Nutno podotknout, že žádné z dítek s váhou ani nepohnulo, což nešlo říct o některých dospělých, ty si čert 
odnesl v pytli.   
 Celý program uváděl a moderoval Petr Šiška s Terezkou. V závěru nedělního dopoledne se na scéně objevili Mikuláš, andílek a 
nechyběli ani čerti, kteří děti rozpovídali různými otázkami, a nakonec rozdali dětem očekávané dárečky. 
 Jako každý rok se výtěžek ze vstupného daroval dětem z Dětského domova ve Vizovicích. Celkem se na vstupném vybralo 7.400,- Kč. 
Za tyto peníze bude dětem uhrazen pobyt na letním ozdravném pobytu v roce 2018. Touto cestou bychom Vám chtěli ještě jednou poděkovat 
za účast a také za Vaši podporu.  

Fotoreportáž (další fotky k dispozici na webu – odborytz.cz): 
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Humorné okénko 

Do firmy nastoupí nový šéf. Je o něm známo, že je to tvrďák. Poprvé prochází kancelářemi a vidí muže, který nic nedělá, opírá se o zeď 
a jen tak kouká. Říká si, že ukáže názorně všem ostatním, jak naloží s takovými, kteří se flákají. Jde k onomu muži a nahlas se důrazně 
ptá: „Jaký máš plat?“ Muž na to trochu překvapeně „22.000,- korun měsíčně, proč?“ Šéf vytáhne peněženku, podá mu 11 tisíc a křičí: 
„Tady máš dvoutýdenní plat a teď vypadni a už se tady neukazuj!“ Muž vezme peníze a odejde. Šéf má dobrý pocit, že všem ukázal, jak 
v žádném případě nestrpí lenochy, a přitom se ptá: „Může mi někdo říct, co tu vlastně dělalo tohle líné hovado?“ Na to mu jeden 
zaměstnanec s klidem odpoví: „Dovezlo nám pizzu…“ 

 

POZNÁVACÍ ZÁJEZD – KRÁSY SLOVINSKA
 

23.5. – 27.5.2018 

Cena: 6 900,- Kč 

Cena zájezdu zahrnuje: 
- autobusová doprava (klimatizovaný autobus, WC, DVD, studené a teplé  nápoje) 
- 3 x ubytování v hotelu 3* 
- 3 x polopenze formou bufetu – stravování začíná večeří ve čtvrtek a končí v neděli snídaní. 
- neomezené koupání v termálním komplexu Živa v hotelu GOLF 4* na Bledu a v hotelu VITA 4* 

v Terme Dobrna 
- 3 x pobytová taxa, služby delegáta 
Příplatky: 
Jednolůžkový pokoj 1200 Kč/pobyt 
 
Vstupy do prohlížených objektů nejsou v ceně zájezdu. Doporučujeme cca 50€. Orientační ceny 
vstupů obdržíte v nástupním listu. 
 
K úhradě pobytu je možno použít BENE – FIT 2018 
Informace a přihlášky na úseku rekreace p. Staszková – (3) 21 09 
Registrace účastníků do 27.4.2018 

 
 

 
 

 

VELIKONOČNÍ POBYT S CIMBÁLOVKOU 
30.3. – 2.4. 2018                                                                  
Cena: 3 500,- Kč 

30. 3. PÁTEK 
-  ve 14 hod. odjezd z Třince od haly Stars 
-  příjezd do střediska, ubytování  
-  večeře 

31. 3. SOBOTA 
- snídaně 
- prohlídka Oravského hradu, volný čas 
- koupání v aquaparku Oravice 
- večeře 

1.4. neděle 
- snídaně                                                                                         
- odjezd na Štrbské pleso (turistika, volný čas) 
- večeře 
- večer s cimbálovkou (studené mísy, pečivo, nealko, káva) 

2. 4. pondělí 
- snídaně 
- odjezd do Třince 
- zastávka na kolibě Krajinka s možností zakoupení sýrů 
- příjezd do Třince 
 
Cena zájezdu zahrnuje 
- autobusová doprava 
- 3x ubytování 
- 3x polopenze 
- vstupné na prohlídku Oravského hradu 
- vystoupení cimbálovky „Bystrianka“ 
- vstupné do aquaparku na 3 hod. 
- pojištění 
 
Dítě do 12 let se slevou. 
 
K úhradě pobytu je možno použít BENE – FIT 2018 
Informace a přihlášky na úseku rekreace p. Staszková – (3) 21 09 
Registrace zájemců do 13.3.2018 
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