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INFORMACE 2 / 2011  
PRO ČLENY ZO OSŽ VŠETATY 

� Pojistky na blbost končí 
Březen: Hejsková J., Husáková V., Habich M., Šťastná M. 
Duben: Najmanová D., Vanča T., Lopková H., Kostelecká V., Švehlová D., 
   Zavázalová L., Křivohlávek O., Jakubínská M., Čornejová J., Šedivá Z., 
   Macáková M., Suková Š., Samek M. 

• Kdo se nenašel na seznamu pojištěných, který byl zaslán na pracoviště, ten nebyl loni 
pojištěn. Pojištění je jen a jen Vaše věc, ZV v tomto nepřebírá žádnou zodpovědnost. 

• Pojistky je možné hradit pomocí převodu na účet (internetové bankovnictví) nebo 
v hotovosti vašim zástupcům nebo paní Polákové. 

•  POZOR ZMĚNA: Paní Poláková přechází do stanice Neratovice – tel.: 972 257 211! 

� Jednání se zaměstnavateli: 
• ČD – RCP Praha a Ústí nad Labem: ing. Nachtman a ing. Fryč nás informovali o 

předpokládaném přechodu zaměstnanců RCP (výpravčí, signalisté, výhybkáři, hradlaři 
a závoráři) pod SŽDC. Měli bychom přejít jako zvláštní organizační jednotka se 
stávající strukturou (tzn. i se stávajícím systémem provozních obvodů a se stávajícím 
vedením) 

• PO Lovosice: ing. Krejčí byl seznámen s nedodělaným osvětlením ve stanici Štětí (mělo 
se opravit při výlukách), dále byl projednán plán dovolených, plán akcí BOZP a 
termíny prověrek BOZP. POZOR: RCP Ústí n. L. přispívá ze SF na rekreace!!! 

• PO Kralupy nad Vltavou: ing. Maňas nás informoval, že ve stanicích Neratovice a Měšice 
u Prahy není nadále možno zajistit stravování, z tohoto důvodu budou poskytnuty 
stravenky. Byl projednán plán dovolených. 

• PO Nymburk: ing. Litera nás informoval o akci BOZP na Mělníce – oprava podlahy 
v dopravní kanceláři. 

• Osobní stanice Nymburk: paní Vokounová nás informovala o komplexních prověrkách a 
auditu, který proběhne v ON Nymburk letos. 

• Cargo Praha: ing Krátký nás informoval o změnách v Neratovicích – rekonstrukce 
útulku posunové čety a stěhování z důvodu úspor za pronájmy. Nově budou mít 
v rekonstruovaném útulku v přízemí stanoviště posunová četa, vozmistr a strojvedoucí 
ze zálohy. Nákladní pokladní bude přestěhována do tranzita. Problémy s PDA jsou 
vedení Carga známy a budou se dle možností řešit. Změny v Kralupech nad Vltavou: 
obsluha Úžic se nyní provádí i 2x denně, ale dle GVD je zde jen jedna pp trasa – je to 
z důvodu poplatků za použití dopravní cesty. Budou zrušeny koncové technické 
prohlídky s přepokládaným dopadem do zaměstnanosti (v Neratovicích bez dopadu). 

� Plán akcí na 1. pololetí: 
• 15. IV.  Přívory – konference a společenský večer 
• Duben/Květen: výlet do pivovaru – bude upřesněno! 
• 28. V.  Dětský den 
• 6.-8. VI.  Rafty – tradiční vodácké putování, tentokrát po Sázavě 
• Květen/Červen SlinaCup – již 13. ročník nohejbalového turnaje 

� Permanentky: stále je možno využívat permanentky do bazénu Lagoon v Letňanech! 
 

Sledujte též stránky OSŽ Všetaty na internetu a facebooku! 
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