ZV ZO OSŽ Všetaty


Nádražní 91, 277 16, Všetaty

 +420 604 588 588 Internet: www.oszvsetaty.cz

INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 7 / 2015
 ZV projednal:


ZV požádal o finanční výpomoc pro paní Líbalovou (signalistka Mělník, dlouhodobá nemoc) ZV navrhnul 15 000,-Kč,
schváleno bylo 2000,-, pro paní Macákovou (výpravčí Úžice, samoživitelka MD) navrženo 15 000,- Kč, pro paní Křížovou
(signalistka Neratovice, dlouhodobá nemoc) bude požádáno na podzim.



Stále připomínáme našim členům důležitost pojištění. Pojistka na blbost je důležitá nejen při škodní události, ale
k pojištění se přihlíží i při schvalování právní pomoci, příp. při přiznávání částek z podpůrného fondu. Dále
doporučujeme cestovní pojištění při akcích pořádaných odbory.



Akce výlet parníkem se neuskuteční (pro nízký stav vody) projedná se náhradní termín.



11. – 13. 9. 2015 se uskuteční na tenisových kurtech ve Všetatech turnaj pro přihlášené z PO Nymburk.



Akce pivovar U Fleků se uskuteční na začátku listopadu.



Akce termály se přesouvá na termín 23. – 26. 11. 2015, místo do Maďarska pojedeme do Bešeňové, je to kvůli uprchlíkům
v Maďarsku.

 Jednání se zaměstnavateli:


ČD Cargo – řešena docházková nekázeň p. Hampla (posunovač Mělník).



ČD Cargo – org. změna k 1. 9. 2015 – změna prac. doby vozového disponenta Mělník se neuskuteční (navýšení práce).



ČD – od 1. 9. 2015 byla snížena pracovní doba osobní pokladny Všetaty, ZV bude požadovat vrácení do původního
stavu.



SŽDC PO Nymburk – od 19. 9. – 3. 10. 2015 se bude konat výluka Všetaty – Mladá Boleslav, zaměstnancům stavědel
Byšice, Krop. Vrutice a Chotětov je navrhnuto si brát dovolenou, popř. dobírat, z důvodu, že stavědla budou obsazena
pouze na denní směnu jedním zaměstnancem, který bude mít stanoviště v DK u výpravčího, noční směny obsazeny dle
komanda. Výpravčím ve směně (noční) bez signalisty se ruší střežení pracoviště.





SŽDC PO Kralupy n. Vlt. – nedostatek výpravčích (nemoci) je řešen:


p. Hejsek – kurz na výpravčího



pí. Zezulová – výpravčí peron Kralupy od 1. 9. 2015



p. Zelenka – výpravčí Středokluky od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015



pí. Bouchalová – výpravčí peron Kralupy od 1. 10. 2015 do 31. 12. 2015



pí. Halmová – výpravčí peron přechází od 1. 10. 2015 do Otvovic

SŽDC PO Kralupy n. Vlt. – nový nástup pí. Beránková výhybkářka, signalistka Neratovice, do nehodových pohotovostí
byl zařazen zaměstnanec OŘ Praha p. Brejník.

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