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INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 1 / 2019 
 

✓ Jednání ZV: 
o 24. 3. muzikál Kocour v botách 

o 31. 3. a 18. 4. muzikál Kvítek Mandragory 

o Výjezdní zasedání ZV proběhne 9. – 10. 4. (není placeno z příspěvků našich členů) 

o 28. 5. divadlo U Hasičů představení Cavewoman 

o SlinaCup + Den s OSŽ Všetaty 7. 6. na hřišti v Přívorech 

o Konference 15. 11. nebo 22. 11. v Sokolovně v Přívorech 

o Další připravované akce: turnaj v Člověče nezlob se, nejen cyklo Mácháč, Miniwellness 

v Poděbradech, výlet do Tater, termály v Maďarsku, Sklípek, parník, Mikuláš, bowling (na 

všechny akce budete pozváni letáky) 

o Byly projednány kolektivní smlouvy u všech zaměstnavatelů, kde jsme konstatovali 

částečnou nespokojenost s dosaženým výsledkem 

o Z důvodu dlouhodobé nemoci budeme žádat o podporu z FKSP a PF pro signalistu 

z Neratovic p. Malinu 
 

✓ Pojištění: 
o Na webu najdete manuál, kde jsou všechny důležité informace k pojištění. 

o Dále platí příspěvek 300,- na člena a rok, který hradí ZO OSŽ Všetaty, o tento příspěvek je 

nutné pojištění snížit. 

o Pokud jste pojistné poslali v plné výši tak se přeplatky nevrací a budou zaslány do 

Podpůrného fondu OSŽ!!! 

o Důchodci, kteří si platí udržovací příspěvky ve výši 10 Kč/měsíc (120 Kč ročně) a zároveň 

pracují a proto mají zájem o pojistku „na blbost“ si musí přes své komandující 

(personalisty) zajistit strhávání 1% z výdělku. 
 

✓ Jednání se zaměstnavateli: 
o Cargo Nymburk: nedostatek zaměstnanců na pozici vozmistr a posunovač, pracovní úraz p. 

Červeňák, hlukové limity na Mělníku-Labi (práce v noci) 

o Cargo Beroun: stěhování v Neratovicích bude až SŽDC připraví místnosti 

 

 
Více na www.oszvsetaty.cz a nové stránky OSŽ www.osz.org 
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