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ZV OSŽ SDC Ostrava, Muglinovská 1038/5, Ostrava – Přívoz

Vážení členové ZO OSŽ SDC Ostrava,
vítáme Vás v roce 2017 a přejeme hodně zdraví, lásky a pohody jak na pracovišti, tak i
v rodinném kruhu.
V roce 2017 proběhne naší odborovou organizací plno změn. Čekají nás řádné volby do ZV a
RK, které připravujeme a proběhnou 24.2.2017.
V oblasti čerpání finančních prostředků z FKSP dochází v novém roce ke změnám. Každý
odborový úsek si naplánuje podle přidělených finančních prostředků tři až čtyři akce, které
budou zajišťovány s pomocí ZV. Část finančních prostředků bude mít k dispozici i ZV
k nákupu vstupenek na sportovní a kulturní akce. Máme spoustu nápadů a plánů, jen
k uskutečnění potřebujeme Vaší spolupráci a hlavně účast na akcích.
S radostí oznamujeme, že na začátku února došlo ke zprovoznění nových internetových
stránek naší základní organizace. Na adrese www.oszszdcostrava.cz najdete aktuální
informace o dění v naší organizaci. Dále informace o chystaných kulturních a sportovních
akcích včetně fotogalerií. Na naše internetové stránky se můžete připojit kdekoliv.
V tomto čísle našeho „Odborového časáku“ se dočtete o základních informacích o konání
řádných voleb do závodního výboru, budete seznámeni s novinkami v naší odborové
organizaci a s činností dočasného závodního výboru za uplynulé období.

Zhodnocení práce ZV a RK za uplynulé období
předsedkyní ZO.
Vážené kolegyně a kolegové,
jako předsedkyně ZO OSŽ SDC Ostrava bych chtěla zhodnotit práci našeho ZV a RK a to za
období 70 dnů od mimořádných voleb. Uspořádali jsme několik sportovních akcí za pomocí
pracovišť a také Mikulášskou nadílku pro děti s rodiči. Podařilo se nám získat osobní listy
skoro od všech odborářů, byla provedená volba úsekových důvěrníků a všichni jste obdrželi
nebo obdržíte nové průkazky.
Navázali jsme kontakt s pracovišti a komunikace se opravdu zlepšila, což je pro nás důležité.
V prosinci jsme začali zajišťovat tvorbu webových stránek, na které se již nyní můžete
podívat z Vašeho domova. V listopadu se nám podařilo vydat první číslo našeho „ČASÁKU“.
Řádně jsme vypláceli prolongace, životní jubilea, finančně jsme podpořili i vážně nemocné
členy v souladu se zásadami a rozloučili jsme se i s odboráři, kterým začíná další etapa života
a to seniorská. Navázali jsme spolupráci i se seniorským klubem, z čehož máme velkou
radost. V měsíci únoru se uskuteční jednodenní lyžařský zájezd na Velkou Raču, v březnu
proběhne 1. Reprezentační ples, v květnu pořádáme Dětský den s historickým šermem a
hasiči, v záři pojedeme na jednodenní zájezd do Osvětimi a Krakova, plánujeme 2 denní
zájezd do Budapešti, termín bude upřesněn. Zakoupili jsme vstupenky, které byly zveřejněny
v „Odborovém časáku“ č. 1. Podařily se nám ušetřit i finanční prostředky, jejích přesnou
částku zveřejníme na volební konferenci.
Vzhledem k tomu, že je to poslední číslo Odborového časáku do voleb a protože se ve
stejném složeni v ZV a RK již nesejdeme, chci moc poděkovat celému týmu za spolupráci a
vzájemnou podporu.
Lýdie Vatterová
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ŘÁDNÉ VOLBY DO ZV A RK 24.2.2017
Rok 2017 je rokem voleb jak do ZV a RK ZO OSŽ , tak nás čeká VII. Sjezd OSŽ, který se
koná 10. a 11. listopadu v Ostravě.
Na mimořádné konferenci 21.10.2016 byla zvolena volební komise pro řádné volby do ZV a
RK ZO OSŽ ve složení: p. Fečák, p. Kašný, p. Celárková. Komise byla pozvána dne
16.12.2016 na zasedání ZV, kde byl dohodnutý termín voleb - 24.2.2017. Volby proběhnou od
10:00 hodin v zasedací místnosti na ulici Skladištní.
Dne 22.12.2016 zaslala volební komise e-mail na všechna pracoviště s termínem voleb a
možnosti zaslání přihlášky kandidovat do nového ZV a RK s termínem do konce ledna 2017.
Dne 31.1.2017 byly uzavřeny kandidátní listiny.
Seznam přihlášených kandidátů je následující:
Závodní výbor
1. Lýdie Vatterová – předsedkyně dočasného ZV
2. Jiřina Lovásová – členka dočasného ZV
3. Jaroslav Kypús – člen dočasného ZV
4. Karel Smeja – člen dočasného ZV
5. Kamil Vávra – člen dočasného ZV
6. Jana Schmutzová – členka dočasného ZV
7. Pavel Halfar
8. Rostislav Miksa
9. Jiří Holiš
10. Ján Goban
11. Pavel Dostál
12. Aleš Neuwirth
Revizní komise
1. Andrea Pokorná – členka dočasné RK
2. Martina Plačková – členka dočasné RK
3. Dalibor Kotásek
4. Jiří Hammerschik
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MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA 2016
Mikuláška zábava se konala dne 02.12.2016 , účast dětí 58, rodičů 62, vyčerpáno 20 350,-Kč
z prostředků FKSP.
Mikulášská zábava se konala v budově elektroúseku na ul. Skladištní. Někteří členové ZV,
RK a jejich příznivci připravili a nazdobili prostory. Děti zde měly ozdobený stromeček,
připravené kolo štěstí a program. Asi v 16:45 hod předsedkyně ZO OSŽ SDC Ostrava
přivítala všechny přítomné, poděkovala jim za velký zájem o tuto akci a uvedla první číslo
večera a to kouzelníka. Hodinku byly děti učarovány všemi možnými kouzly. Protože byly
moc hodné, přišel Mikuláš a přivedl si sebou hodného čerta a anděla. Všichni jsme si společně
zazpívali a nastal čas rozdávání dárečků. Manželé Pokorní a Martina Plačková se postarali o
kolo štěstí. Radost vyhrávajících dětí je nepopsatelná. Pro rodiče a děti bylo připraveno
občerstvení formou rautu.
Moc děkujeme za sponzorské dary ve formě domácích výrobku pro naše dětičky a to rodině
Halfarovým, paní Aničce Chovancové, paní Janě Schmutzové a Lýdii Vatterové za upečené
cukroví, perníčky, koláče, hraběnčiny řezy, záviny atd.
Poděkování patří mimo jiné i p. Celárkové a p. Sedlákové, které v kuchyni připravovaly
vánoční punč pro děti i dospělé. Děkujeme p. Lovásové za krásnou fotodokumentaci, kterou
naleznete na www stránkách naší organizace.
Spousta rodičů nám poděkovala za krásnou akci pro děti, což je pro nás impuls do dalších let.
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SPORTOVNÍ AKTIVITY ZO
Na konci listopadu a v prosinci se nám podařilo zajistit ve spolupráci s Vámi několik akcí:
Bowling Frýdek Místek
konaný dne 30.11.2016

účast 15 členů

Bowling Krnov
konaný dne 02.12.2016

účast 17 členů

Bowling Bruntál
konaný dne 30.11.2016

účast 11 členů

Bowling Opava
konaný dne 30.11.2016

účast 16 členů

Bowling Třinec
konaný dne 30.11.2016

účast 34 členů

Kuželky Bohumín
konaný dne 09.12.2016

účast 12 členů

Bowling Bohumín
konaný dne 16.12.2016

účast 27 členů

Fotky z některých výše uvedených akcí naleznete na www stránkách naší organizace.
Fotbal:
V roce 2016 se fotbalové a futsalové reprezentaci našeho OŘ dařilo střídavě.
Fotbalová reprezentace se zúčastnila moravského turnaje v Kozlovicích o postup do
celorepublikového finále, avšak tuto metu se ani v tomto roce nepodařilo zdolat.
Naopak futsalová reprezentace po několika letech postoupila do celorepublikového finále do
Brna, kde však po několika smolně prohraných zápasech skončila poslední.
Na konci roku se rozhodl skončit s dlouholetou prací trenéra a vedoucího fotbalových týmů
OŘ Ostrava pan Jiří Skřiňař. Za jeho práci mu patří velké poděkování.
Dočasně jeho funkci převzal p. Jaroslav Kypús. Touto cestou chceme oslovit všechny aktivní
fotbalisty v řadách zaměstnanců OŘ Ostrava, kteří mají zájem hrát, aby se přihlásili na mail
kypus@szdc.cz nebo telefonicky na čísle 972 762 147. Mail by měl obsahovat jméno,
pracoviště, kontakt a v případě aktivních fotbalistů i soutěž, kterou hrají. Platí pro fotbal i
futsal. Vybraní hráči budou před turnaji v dostatečném předstihu kontaktováni.
V roce 2017 nás čeká opět minimálně turnaj v Kozlovicích (fotbal) a v Přerově (futsal) o
postup do celorepublikových finálových turnajů.
Na konci minulého roku se nám povedlo z prostředků FKSP nakoupit dva fotbalové a dva
futsalové míče, takže máme již letos do čeho kopnout a věříme, že fotbalový rok na OŘ
Ostrava bude minimálně o něco lepší než ten minulý 
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INFORMACE KE VSTUPENKÁM

V roce 2016 jsme zajistili nákup vstupenek na festival
Colours of Ostrava.
V roce 2017 jsme nakoupili vstupenky na Alexandrovce a
LORD oF DANCE, které jsou již k vyzvednutí.
Vstupenky na další akce v roce 2017 budeme objednávat ve
spolupráci se ZO OSŽ žst. Bohumín. Přehled nabízených
vstupenek najdete ve „Zpravodaji“, který budeme pravidelně
zasílat úsekovým důvěrníkům.

Spolupráce s dalšími odborovými organizacemi při OŘ
Ostrava
Jsme velmi rádi, že se nám podařila navázat dobrá spolupráce se ZO OSŽ Ostrava a ZO OSŽ
žst. Bohumín. Výhodou pro naše členy a nejen ty, je to, že se můžeme účastnit jejich akcí,
totéž platí i opačně. Úsekovým důvěrníkům bude pravidelně zasílán i „Informátor“ vydávaný
ZO OSŽ Ostrava.

VÝHODY ČLENSTVÍ V ODBOROVÉ ORGANIZACI
1. Způsobíte - li mimořádnou nebo škodní událost, OSŽ poskytuje krizovou linku svým
členům. Bezproblémový provoz krizové linky zabezpečuje ekonomicko-sociální oddělení
(ESO) OSŽ – ústředí a BOZP OSŽ – ústředí. Zaměstnanci těchto oddělení jsou při zavolání
na krizovou linku (602 262 544) připraveni v každou denní i noční dobu účinně pomoci a
zpravidla zabezpečit členovi OSŽ pomoc smluvního advokáta. Současně mu připomenou
nejdůležitější zásady, kterými se má při vzniku mimořádné události řídit, např. nechat se
vystřídat ve směně, nevypovídat a nic nepodepisovat.
2. Potřebujete právní pomoc – OSŽ Vám ji poskytne zadarmo
3. Vyskytl se Vám problém s OOPP – OSŽ Vám pomůže v řešení
4. Vznikly problémy s BOZP – inspektoři BOZP OSŽ budou nápomocní při jejich řešení
5. Bojíte se konfrontace se zaměstnavatelem – funkcionáři OSŽ jsou nápomocni k řešení
6. Pojištění odpovědnosti – OSŽ nabízí výhodný produkt oproti jiným pojišťovnám
7. Daňové zvýhodnění – každý člen OSŽ si odečítá z daňového základu příspěvky uhrazené
odborové organizaci.
8. Dle zásad Vám budou poskytnuty příspěvky, mj. příspěvek na prolongaci ve výši 200,- Kč
a příspěvek ke Dni železničářů ve výši 500,- Kč.
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POJIŠTĚNÍ ČLENŮ ZO
V případě jakýchkoliv nesrovnalostí nebo dotazů ohledně pojištění se obraťte na
p. Vatterovou (tel.: 734 168 043).
Pojištění odpovědnosti má významné postavení v posílení životních, pracovních a
materiálních jistot jednotlivých členů OSŽ v souvislosti s možnými riziky, kterým je vystaven
zaměstnanec - člen OSŽ, ve vztahu k zaměstnavateli. Pojištění odpovědnosti chrání
zaměstnance před možným finančním zásahem v podobě náhrady škody vyplývající z
pracovněprávního vztahu.
Nepojištění členové OSŽ
V posledním období dochází ke značnému nárůstu mimořádných událostí (dále jen MU),
respektive škodních událostí (např. dopravních nehod, poškození výpočetní a kopírovací
techniky, na přenosných osobních pokladnách, ztráty mobilů apod.), způsobených Vámi,
některými členy OSŽ, kteří nejste pojištěni za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem
povolání zaměstnavateli (dále jen pojištění odpovědnosti) u Kooperativa pojišťovny a.s.,
prostřednictvím ZO OSŽ.
Členům OSŽ, kteří jsou pojištěni, v převážné většině případů provede pojišťovna likvidaci
vzniklé škody s tím, že zaměstnanec po obdržení písemného sdělení od Kooperativa
pojišťovny, a.s. o provedené likvidaci, zaplatí pouze minimální spoluúčast (tj. ve výši 5 %,
minimálně 500,- Kč, maximálně 3.000,- Kč).
Argumentace některých členů OSŽ, že mají sjednané individuální pojištění u jiné pojišťovny
je v pořádku, ale je třeba si současně uvědomit skutečnost, že spoluúčast při likvidaci škody
bude podstatně vyšší (v řádu tisíců Kč), protože v jejich případě určitě nejde o tak výhodný
produkt oproti pojištění odpovědnosti v rámci OSŽ.
Ve výše uvedené věci znovu doporučujeme nepojištěným členům OSŽ, aby si
bezprostředně sjednali, prostřednictvím své ZO OSŽ, pojištění odpovědnosti.
Můžeme konstatovat, že pro členy OSŽ je velmi výhodná, u ostatních pojišťoven, působících
na území České republiky nemá konkurenci.
Pojistná
částka
(Kč)

Stávající
pojistné
(Kč)

Pojistná
částka nově
(Kč)

Stávající
spoluúčast
(Kč)

Pojistné nově
(Kč)

80 000

125

500

100 000

300

120 000

300

500

130 000

450

160 000

400

500

160 000

550

240 000

700

500

240 000

800

320 000

1 000

500

320 000

1 050
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Spoluúčast nově
(Kč)
5%
min.500
max.3 000
5%
min.500
max.3 000
5%
min.500
max.3 000
5%
min.500
max.3 000
5%
min.500
max.3 000

Informace k pojištění členů
Končící pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
zaměstnavateli u pojišťovny Kooperativa, a.s.

Březen
BALGAR Pavel
BALOG Zdeněk
BARTOŠ Pavel
BENEŠ Lukáš
ČIKL Zdeněk
GÁBOR Robin
GOBAN Ján
HÁJEK Roman
HAMMERSCHIK Jiří
HECZKO Vladislav
HEYDUK Ivo
CHVOJKA Pavel
CHYTÍLEK Miroslav
JANOŠ Richard
JURAŠÍK Michal
KAJÁNEK Štefan
KANTOR Jiří
KOLKA Jozef
KUDLÁČ Richard
KURIC Stanislav
LAZAR Marek
MRKVA Ivan
OPLETAL Zdeněk
PETREK Libor
PISKA Jiří
SCHMUTZOVÁ Jana
SLANÝ Martin
SNĚHOTA Pavel
SOSNA Petr
SUCHÁNEK Petr
ŠEBEK David
ŠEBEK Martin
ŠUSTEK Radim
VALÁŠEK Lubomír
ZAJÍČEK Václav

Duben
BARTOŠ Petr
DANYSOVÁ Ivana
DEMBOWSKI Rudolf
GROMNICA Tomáš
HLAVÁČ Vít
JANECZKOVÁ Dagmar
KILIANY Julius
KOUŘIL Lubomír
KOŽINA Daniel
KUBELKA Libor
MACKOVČIAK Jozef
MARTINEK Lukáš
NESRSTA Karel
PAVLICOVÁ Jana
PISKOŘ David
SZMEK Stanislav
ŠABLATUROVÁ Ludmila Bc.
ŠRÁMEK Jiří
ŽITNÍK Radovan

3.3.2017
21.3.2017
3.3.2017
3.3.2017
7.3.2017
21.3.2017
21.3.2017
1.3.2017
31.3.2017
3.3.2017
14.3.2017
7.3.2017
14.3.2017
1.3.2017
7.3.2017
7.3.2017
1.3.2017
21.3.2017
1.3.2017
1.3.2017
3.3.2017
3.3.2017
7.3.2017
1.3.2017
14.3.2017
3.3.2017
1.3.2017
21.3.2017
21.3.2017
7.3.2017
7.3.2017
7.3.2017
3.3.2017
21.3.2017
14.3.2017
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7.4.2017
20.4.2017
27.4.2017
7.4.2017
7.4.2017
7.4.2017
20.4.2017
29.4.2017
11.4.2017
29.4.2017
20.4.2017
20.4.2017
16.4.2017
29.4.2017
19.4.2017
20.4.2017
14.4.2017
7.4.2017
29.4.2017

Členská základna

Noví členové ZO OSŽ SDC Ostrava

Členství ukončili

Jaroslav Pítr
Ing. Pavel Bojko
Vladimír Najvar
Jakub Klečka

Ing. Jaromír Hubač
Pavel Krčmář

Vítáme nové členy
a těšíme se na spolupráci.

Děkujeme za členství
a přejeme hodně úspěchů.

Narodily se nám dětičky

ÚMRTÍ

Bobčiak Jakub
Gavlák Stanislav
Dětem přejeme hodně zdraví

Odchody do důchodů
Antonín Popek
Karel Slowik
Hana Žitníková
Stanislav Popek
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Přiběhne udýchaný muž k farmáři, který pracuje na poli a ptá se:
"Promiňte pane, prosím, mohl bych vám přeběhnout tady přes to pole? Nutně potřebuji
stihnout vlak v 14:18!"
Farmář pokrčí rameny a povídá: "Jo, klidně běž, ale když si tě všimne můj býk, stihneš i ten v
14:02.“

Dlouho jsme se té anekdotě pana šéfa smáli, než jsme pochopili, že jde o pracovní úkol.
Babička ve vlaku: "Pane průvodčí, stojí to i ve Studené vodě?" "Nevím jak komu, babičko, ale
mě ne."
Vzal jsem do práce vánoční cukroví, všem moc chutnalo. - "A to počkejte zítra, to přinesu
letošní!" Ty výrazy stály za to!
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Podklady: Lýdie Vatterová
Zpracoval: Ing. Jaroslav Kypús
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