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INFORMACE ZV OSŽ žst. Všetaty č. 7 / 2011 
 

 Pojistky: 
 POZOR ZMĚNA: Mění se pojistné č{stky i výše plnění. Nově je zavedena spoluúčast 

pojištěného, let{k na webových str{nk{ch byl v tomto směru upraven a paní Pol{kov{ 

n{s o těchto změn{ch na konferenci osobně informovala. 

 Pokud budete mít s pojištěním nějaký problém, kontaktujte pí. Pol{kovou nebo svého 

úsekového z{stupce. 
 

 Jedn{ní se zaměstnavateli: 
 Všichni kromě Rudolfa Klöckera (dozorčí Kralupy n. Vlt.) se z účasti na konferenci 

omluvili. 

 PO Kralupy nad Vltavou: ing. Maňas n{s na mimoř{dném jedn{ní informoval o 

chystaných změn{ch ve stanicích Kralupy nad Vltavou-předměstí a Olovnice.              

ŽST Olovnice bude d{lkově řízen{ z Kralup n. V.-předměstí a nebude obsazena 

výpravčím. Do stanice bude nasazeno elektronické stavědlo K2000, ovl{dané z JOP a 

automatické hradlo ve směru do Kralup n. V.-předměstí. Vzhledem k tomu, že ve 

směru do Zvoleněvsi ž{dné TZZ instalov{no nebude, bude ŽST Olovnice trvale 

obsazena dozorcem výhybek, který bude hl{sit konce vlaků a na z{kladě tohoto hl{šení 

bude moci výpravčí z Kralup n. V.-předměstí d{t odhl{šku z Olovnice do Zvoleněvsi. 

Touto změnou se mění i person{lní potřeba výpravčích. Dva nadbyteční výpravčí 

z Olovnice přejdou do jiných stanic v r{mci PO Kralupy nad Vltavou. Dozorci výhybek 

přejdou ze stanice Kralupy nad Vlt.-předměstí do ŽST Olovnice – zde se turnusov{ 

potřeba nemění. D{le bude ve stanici Kralupy n. V.-předměstí instalov{n ohřev 

výhybek na kralupském zhlaví z důvodu obsazením této stanice pouze výpravčím a 

nutnosti tyto výhybky udržet neust{le sjízdné kvůli odbočné trati do Velvar. 
 

 Příští schůze ZV se uskuteční 29. listopadu od 8:00 v zasedací místnosti ZV. 
 

 Term{lní l{zně Veľký Meder: 
 20. – 23. listopadu se uskuteční výlet do l{zní ve Veľkém Mederu. V let{ku je chybně 

uvedeno, že ZO bude hradit lůžko, ale ačkoliv se pojede přes noc, tak pojedeme „na 

sedačku“, místenka samozřejmě zajištěn{ bude. 
 

 Permanentky:  

 St{le je možno využívat permanentky do bazénu Lagoon v Letňanech. 
 St{le jsou volné vstupenky do N{rodního divadla. 
 St{le je možné využívat permanentky na kulturní a sportovní vyžití v r{mci akce „Hur{ 

na výlet“. 
 

Kdo nebyl na konferenci, tak o hodně přišel, neboť z{bava byla díky výborné a osvědčené 

kapele „A-jeto“ skvěl{!!! V pod{ní našeho člena Přemy Šr{mka jsme vyslechli několik 

operních arií a i ohňov{ show v pod{ní SHŠ Dargaard byla poveden{! 
 

Sledujte též str{nky OSŽ Všetaty na internetu a facebooku! 


