
  ZV ZO OSŽ Všetaty   
 Nádražní 91, 277 16, Všetaty     +420 604 588 588   Internet: www.oszvsetaty.cz 

 
 

 

  Předseda: 

  Petr Toman 
        +420 604 588 588 

   petr.toman@oszvsetaty.cz   

 

INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 5 / 2020 
 

✓ KORONA: bohužel při psaní informace č. 4 / 2020 jsme byli moc optimističtí. 
o 4/9 Den s OSŽ Všetaty (možná i SlinaCup)   ZRUŠENO 

o 25-28/9 Tatry   ZRUŠENO z důvodu opatření vlády SR, o náhradním řešení budete 

informováni po jednání ZV 

o začátek října Miniwellness Poděbrady   ZRUŠENO 

o začátek října Výjezdní zasedání ZV (není placeno z členských příspěvků)   ZRUŠENO 

o 20-21/10 Sklípek   ZRUŠENO 

o 13/11 Konference Přívory   ZRUŠENO 

o polovina listopadu Liptov (Sidorovo + Bešeňová)   ZRUŠENO 

o 5/12 Mikuláš   bude upřesněno 

o 13/12 Mauglí   bude upřesněno 

o ohledně akcí sledujte informace na webu 

o Pokud byste se dostali do jakékoliv obtížné situace kvůli koronaviru, tak bez váhání 

kontaktujte ZV!!! 
 

✓ Jednání ZV: 
o zrušení nákladní pokladny v Neratovicích s námi nebylo projednáno 

o byla schválena právní pomoc pro p. Glanze 

o byla vyplacena sociální výpomoc pro pozůstalé nezletilé děti po naší člence pí. Junkové 

o konference se bude konat až to bude možné (předpoklad jaro 2021), v případě, že by to 

epidemiologická situace neumožňovala, tak bude formou telekonference delegátů, počty za 

jednotlivé úseky jsou tyto: 

OÚ Štětí 2 

OÚ Praha 2 

OÚ Mělník 6 

OÚ Všetaty 6 

OÚ Kralupy 6 

OÚ Ústí 1 

o Petr Toman informoval o postupu kolektivního vyjednávání u Správy železnic, kdy 

zaměstnavatel navrhuje nahradit KOP kondičním programem, který by si každý zajišťoval 

sám. 

o Jana Zajíčková plánuje na jaro výlet „silničním vláčkem“ z Mělníka na Kokořín… už se moc 

těšíme       
 

✓ Volby: 
o Volební řád se připravuje, bude v něm i možnost uspořádat volby „na dálku“ v případě, že 

by nás koronavirus neopustil ani na jaře. 
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o Stále se mohou hlásit zájemci o práci v ZV na mail: jiri_prag@seznam.cz (mezi jiri a prag je 

podtržítko). Zejména nám scházejí kandidáti z Carga a ze Slánska (uvítáme ale i odjinud). 

o Další informace budou v nejbližší době zveřejněny na webu. 
 

✓ KOP Slovensko – testy na koronavirus 
o Rajecké Teplice (Skalka) 

ÚHRADA TESTU NA COVID 19 SE PRODLUŽUJE I NA TERMÍNY S NÁSTUPEM 18. 

10. 2020 A 1.11.2020 ZA STEJNÝCH PODMÍNEK, JAK TOMU BYLO PŘI NÁSTUPU 

20.9.2020 A 4.10 2020. 

 

1) MAXIMÁLNÍ ÚHRADA TESTU DO VÝŠE 2 500,- KČ 

 

2) RODINNÉMU PŘÍSLUŠNÍKOVI S MINIMÁLNÍM POBYTEM 7 DNÍ 

o Číž kúpeľe 

Návrh na kompenzáciu nákladov spojených s COVID-19 testom 

1. Alternatíva ZÁBAVA 

- 15€ konzum nealko nápojov v kúpeľnej reštaurácií (voucher) 

- 1h / 1osoba bowling 

2. Alternatíva ZDRAVIE 

- 1x jódový vaňový kúpeľ 

- 1x celotelová inhalácia (AEROSOL) 

- 1x čiastková masáž Pre obe alternatívy platí: 

- vnútorný bazén počas otváracích hodín neobmedzene 

- nordic walking palice k zapožičaniu zdarma počas celého pobytu 

- bicykle k zapožičaniu zdarma počas celého pobytu 
 

✓ Jednání se zaměstnavateli: 
o PO Kralupy n. Vlt.: 

▪ rušení střežení pracoviště evidujte přes portál řízení provozu (tam co je EKN) 

▪ úklid ve Všetatech se bude řešit 

▪ technologie u Mn 85410 ve Všetatech se bude řešit 

▪ ke koronaviru sledujte a dodržujte platná opatření státních úřadů i zaměstnavatele 

▪ výpravní budova v Chotětově bude zbourána 

▪ dopravní služba v Byšicích by měla skončit v listopadu 2020 (dále bude řízena 

dálkově z Krop. Vrutice) 

▪ na slánsku se budou upravovat pohotovosti na pracovišti 
 

Celý ZV Vám všem přeje pevné zdraví a doufá, že se všechno co nejdříve 

vrátí k normálu a budeme se moci sejít na našich tradičních akcích!!! 
 

V době koronaviru se nejvíc dozvíte na našem webu www.oszvsetaty.cz 
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