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INFORMACE 4/2011

PRO ČLENY ZO OSŽ VŠETATY

 POJISTKY NA BLBOST
 KVĚTEN-Pitnyová A., Pernišová I., Vítková M., Holub J., Šesták R., Toman P., 

Herajnová D.,
 ČERVEN-Jakeš J.,Cemper D., Masteková V., Filip M., Kuťák R.

V PŘÍPADĚ UPLATNĚNÍ POJISTKY, PŘI POJISTNÉ UDÁLOSTI, KONTAKTUJTE 
OSOBU, U KTERÉ JSTE SE POJISTILI!!!

 RCP
 vzhledem k přechodu RCP, pod SŽDC, musí zaměstnavatel vyúčtovat stravenky 

k 30. 6. 11 z tohoto důvodu bude uzávěrka pro následné vyúčtování za vydané 
stravenky ke dni 25. 6. 11

 v případě výměn směn apod., si dotčení zaměstnanci budou muset mezi sebou 
zajistit případné nároky na stravenky.

 ZV OSŽ
 NESOUHLASÍ s praktikami ústředí OSŽ vzhledem k ZO, které nemají vůbec 

žádnou možnost zasahovat do rozhodnutí, která ústředí přijme
 ZV OSŽ Všetaty zašle nesouhlasný dopis ústředí OSŽ k této problematice

 ŽÁDOST PÍ. LOPKOVÉ
 o přiznání dávky z podpůrného fondu, byla předložena ZV k projednání
 ZV se k této žádosti vyjádřil a žádost podstoupí ústředí OSŽ

 AKCE ZV OSŽ VŠETATY
 v měsíci květen proběhla úspěšná akce exkurze pivovaru Velké Březno a 

návštěva muzeální železnice Zubrnice
 ke dni dětí se připravuje akce „NÁVŠTĚVA DINO PARKU“, více na letáčcích 

na pracovištích, nebo našich www stránkách
 Slinacup 2011 se koná 10. 6. 2011
 na podzim se připravuje akce Mácháč
 jedná se o nákupu abonentek do ND
 připravuje se konference ZO OSŽ Všetaty, předpokládaný termín je 14. 10. 11

 T-MOBILE
 nové aktivace je možno uskutečnit do konce června
 prodloužení stávajících smluv je možno uskutečnit do konce června

 POSTŘIŽINSKÝ EXPRES
 jízdenky je možno zakoupit v předprodeji v osobní pokladně Nymburk
 více informací na www.postriziny.cz

 ZV OSŽ
 schůze ZV OSŽ se uskuteční dne 17. 6. 2011 od 8:00 hodin v místnosti ZV OSŽ

SLEDUJTE NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY WWW.OSZVSETATY.CZ KDE SE 
DOZVÍTE MNOHEM VÍCE
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