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ROK VEPŘE

Přivítejme Nový rok a zároveň jaro.

Vydání: 31. 3. 2019
ZV OSŽ SŽDC Ostrava, Muglinovská 1038/5, Ostrava – Přívoz

Milí kolegové a kolegyně,

Rok 2019 přinese plno změn. Jak už to v životě bývá, dobré časy se střídají s těmi horšími.
Užijeme si časy pozitivní a bezstarostné, ale taky náročnější. Například podle horoskopu přinese
rok 2019 celkové zklidnění a zvolnění. Jestli pak víte, že podle numerologie je to rok trojky, a
podle čínského horoskopu zase rok Vepře.

Jak být šťastný a spokojený v životě?
Otázka, která se nám honí hlavou velmi často, a přesto si s ní nevíme rady. Možná vám to bude
znít zvláštně, když řeknu, že většina lidí si přidělává starosti a negativní emoce sama. Je na
každém z nás, jakou si zvolíme cestu. Někdo je chronicky nešťastný, pořád si na něco stěžuje, má
problémy se vztahy a trpí na všechny nemoci světa. Druhý má úsměv od ucha k uchu, je vděčný
za všechno, má rád lidi kolem sebe a dožije se dlouhého věku. Jak je možné, že lidé jsou tak
odlišní? Odpověď je jednoduchá. Záleží na postoji každého z nás a na tom, jak reagujeme na svět
kolem sebe. Štěstí je těžké definovat, zejména proto, že každý člověk je jiný a pro každého štěstí
znamená něco jiného.
Některé faktory ovlivňující štěstí mohou být mimo naši kontrolu (například genetika nebo určité
životní podmínky), vždy ale existují kroky, které můžeme podniknout, abychom zesílili vlastní
pocit štěstí. Usmívejte se, buďte víc spokojeni se životem a snažte se dělat věci tak, abyste se
cítili lépe – a to jak v přítomnosti, tak v budoucnosti. Nabízím Vám pár rad jak toho dosáhnout.

Buďte více venku
Život uprostřed zelených a travnatých ploch je spojen s lepším duševním zdravím a štěstím.

Více spěte
Na chvíli se natáhnout nebo plnohodnotně spát v noci, kvalitní spánek je důležitý pro celkovou
pohodu a štěstí.

Poslouchejte nahlas hudbu
Je dokázáno, že hlasitá hudba snižuje stres a vede k pocitu spokojenosti a většímu štěstí.
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Najděte si nového koníčka
Naučení se nové dovednosti může také vést k intenzivnímu pocitu štěstí.

Mějte napilno
Čím víc aktivit máte, tím méně je času na stres. Více věcí, které máte v plánu a musíte udělat,
vedou k větší spokojenosti a štěstí.

Buďte vděční
Naši rodiče měli pravdu, když nám říkali, abychom vždy poděkovali. Vděčnost je jedna
z věcí, díky které můžeme dosáhnout lepšího života.

Šiřte štěstí
Když je jedna osoba šťastná, šíří štěstí mezi ostatní a dlouhodobě tak působí na své okolí –
kamarády i společnost. Zkuste se usmát na svého kamaráda, kolegu nebo šéfa, uvidíte, že vám to
oběma okamžitě zlepší den.

Buďte kamarád
Pozitivní přátelství nám pomáhají cítit se sebevědoměji, cítit méně stresu a být šťastnější.
Obklopujte se takovými lidmi, kteří vám předávají pozitivní energii.

Naučte se odpouštět
Odpouštění je jedním z hlavních způsobů, jak být šťastný. Odpouštět je lidské a každý z nás by se
to měl naučit. Vrátí se vám to

Starejte se o sebe
Zkuste se o sebe starat pravidelnými rituály, které zlepšují vaše celkové zdraví a štěstí, a to
dlouhodobě. Co třeba krátká ranní procházka do práce nebo krátký šlofík po obědě v době
dovolené nebo o víkendu.

Cvičte
Cvičení může také pomoci snížit stres a zlepšit imunitu. Přispívá k celkovému, dlouhodobému
zdraví a štěstí.

Nezapomínejte na zdravý životní styl
Pokud jde o zdravý životní styl, zdravé stravování je bod číslo jedna – zejména proto, že zdravé
živiny, které konzumujete, zlepšují vaše duševní zdraví stejně jako vaši fyzickou pohodu a
navozují pocit štěstí.

Nebuďte na sebe tvrdí
Příliš často jsme svoji nejhorší nepřátelé. I když je dobré si uvědomit chyby, které jsme udělali, a
snažit se o zlepšení, trestat se pořád za něco snižuje naše pozitivní emoce. Buďte na sebe hodní!
Pomůže vám to k tomu, abyste byli silnější, produktivnější, méně vystresovaní a ano, šťastnější.

Snižte stres
Chronický stres je jako velké zlé monstrum zodpovědné za spoustu zdravotních problémů –
včetně úzkosti, problémů se spánkem, deprese a dalších. To vše může utlumit vaši náladu. Snažte
se vyhnout stresovým situacím a negativním myšlenkám.

Dívejte se na věci pozitivně
Pokud existuje jedna věc, která jde ruku v ruce s radostí a se štěstím, pak je to optimismus. Lidé,
kteří přemýšlejí pozitivně, mají menší pravděpodobnost, že budou mít deprese, jsou
produktivnější v práci a obecně zdravější než negativně smýšlející lidé.
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Veďte konverzace
Lidé, kteří mívají i krátké konverzace s okolím, se cítí šťastnější.

Dokončujte práci
Nedokončená práce snižuje pocit štěstí. Vyhněte se odkládání úkolů a pokračujte v práci směrem
k vašim cílům, abyste si zvedli svoji náladu a byli šťastnější.

Stěžujte si – ale správně
Fňukání a stěžování je považováno za špatnou věc a může to být dost nepříjemné. Ale pokud si
umíte stěžovat správně, tak to skutečně může být užitečné pro naše duševní zdraví.

Šetřete si peníze
Čím více mají lidé našetřeno, tím se cítí šťastnější. Nemusíte být milionářem, stačí každý měsíc
odložit pár korun stranou a utáhnout si trochu opasek. Odměnou vám budou pocity jistoty,
bezpečnosti, blahobytu, svobody a spokojenosti.
a utraťte je (s rozumem)!
Oddávání se nákupním výletům může skutečně krátkodobě snížit smutek a navodit pocity štěstí a
spokojenosti. Nesmíte ale utrácet jako diví.
Protože Vám chceme být částečně nápomocní, zajišťujeme pro Vás zájezdy, sportovní
a kulturní akce a dovolenou v naších partnerských rekreačních střediscích.

A jak Vám pomůžeme?
 partnerské rekreační střediska máte za dotovanou cenu pro odboráře ZO OSŽ SŽDC
Ostrava
 na partnerská střediska můžete využít příspěvek z FKSP
 organizované zájezdy máte částečně dotované z FKSP
 seznámíte se s účastníky zájezdu – většinou jsou optimisté
 rozšíříte si obzor, protože většina zájezdů je poznávacích se spoustou informací
 pořádáme i wellness relaxační zájezdy s dotací pro Váš odpočinek
 nabízíme dotované vstupenky z FKSP na kulturní akce
 u sportovních akcí se nabijeme hormonem štěstí, tedy ti co vyhrají a ti, co prohrají, se
zúčastnili a udělali něco pro své zdraví
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Proč být v odborech – OSŽ?
„Členství v odborech není spoření, ale právní ochrana a jistota!“
CO ZABEZPEČUJÍ ODBORY NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI?
 OSŽ je členem Asociace samostatných odborů (ASO ČR) s přístupem na tzv. tripartitu
(RSHD ČR)
 zabezpečují vedení sociálního dialogu s vládou ČR a zaměstnavatelskými svazy - SP ČR,
KZPS ČR
 připomínkování právních předpisů (legislativa) z hlediska potřeb zaměstnanců
(prostřednictvím ASO)
CO ZABEZPEČUJE OSŽ NA PODNIKOVÉ ÚROVNI?
 vyjednává za zaměstnance podnikové kolektivní smlouvy (vede dokumentaci PKS), s
cílem zaručit důstojné pracovní, mzdové (platové) a sociální podmínky a benefity pro
zaměstnance
 prostřednictvím podnikových výborů OSŽ (PV OSŽ) a Nedrážního republikového výboru
OSŽ (NeRV OSŽ) jedná se zaměstnavateli na vrcholové úrovni a připomínkuje právní
normy zaměstnavatele
 provádí kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na
pracovištích zaměstnavatelů
 využití volného času, sportovní a kulturní činnost, rekreaci s příspěvkem v tuzemsku i
zahraničí, a to i ve vlastních rekreačních zařízeních, za využití SF a FKSP - další
informace na: http://rekreaceosz.cz
ČLENŮM OSŽ NABÍZÍME:
 nepřetržitý právní servis (krizová linka - tel.: 602 262 544) při vzniku mimořádné události
(MU) při organizování a provozování drážní dopravy a jiných mimořádností,
vyplývajících z pracovněprávních vztahů;
 bezplatnou právní pomoc, včetně zastupování před soudem a bezplatné poradenství a
ochranu v pracovněprávních otázkách a věcech sociálního zabezpečení souvisejících s
pracovněprávními vztahy, dle podmínek stanovených Řádem právní pomoci OSŽ (ŘPP
OSŽ);
 bezplatné poradenství v problematice bydlení na základě smlouvy OSŽ a Sdružení
nájemníků ČR (SON ČR, tel.: 224 463 343), další informace na: https://son.cz a e-mailu:
info@son.cz;
 unikátní pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání
zaměstnavateli prostřednictvím ZO OSŽ; minimální (nízké) pojistné a finanční spoluúčast
člena OSŽ (zaměstnance) při značném rozsahu pojištění nad rámec obvyklých pojistných
podmínek (metodická pomoc);
 výhodná pojištění (soukromá) - pojištění majetku a odpovědnosti občanů (např. dům, byt,
rekreační zařízení, domácnost), pojištění motorových vozidel (např. havarijní pojištění,
pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla), cestovní pojištění Kooperativa pojišťovna, a.s. - tel.: 957 134 091
 nenávratnou dávku z Podpůrného fondu OSŽ (PF OSŽ) a návratnou bezúročnou půjčku
při insolvenci zaměstnavatele, při tíživých sociálních situacích, na jejichž zmírnění
finanční a hmotné prostředky nestačí, dle podmínek stanovených Statutem PF OSŽ;
 zastupování zaměstnance při šetření a objasňování pracovních úrazů, kontrola správnosti
jejich šetření;
 právní podporu a metodickou pomoc ve vybraných oblastech odborové činnosti a BOZP;
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vzdělávání pro funkcionáře ZO OSŽ a pro všechny členy OSŽ výuka práce na PC
(vícedenní kurzy);
informace o aktuálním dění v působnosti OSŽ prostřednictvím www.osz.org a
čtrnáctideníku Obzor s internetovou přílohou Nedrážní Magazín Obzor a informačního
systému OSŽ s publikací článků s pracovněprávní a BOZP problematikou.

Proč být v odborech – ZO OSŽ SŽDC Ostrava
Tedy s námi ?
Jsme jeden tým se vzájemnou úctou a pomocí.

Odměna za to?
479 členů a 232 seniorů.

VŠEM DĚKUJEME.
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Akce v roce 2019
Leden - 4 denní lyžařský zájezd
autobusem ve středisku
DACHSTEIN – WEST RAKOUSKO

Únor - 1 denní lyžařský zájezd
do horského střediska v Polsku
Szczyrk Mountain Resort

Děkujeme vedoucí zájezdu Bc. Martině Plačkové.

Březen - Návštěva střelnice
Nemáte zbrojní pas? Chtěli jste si zastřílet pod vedením
instruktora střelby? Mohli jste se zúčastnit.
Březen - 3. Ples moravskoslezských železničářů

Konaný dne 8.3.2019 se opět vydařil. Krásný program, super hudba, bohatá
tombola a šťastné úsměvy
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Duben - Sportovně relaxační víkendy pro pro ženy
Hotel Odra Ostravice

Rožnov pod Radhoštěm

Květen - 2. ročník „S mapou v Bělském lese“.
Jedná se o orientační pochod pro zaměstnance, RP a seniory. Jednoduché 3
okruhy zvládnete hravě a zvládnou ho i senioři.
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Květen - 5 denní zájezd autobusem do Francie
Monaka, Saint Tropez, Port Grimaud, Nice
Termín: 22. 5. 2019 do 26. 5. 2019

8. června - Dětský den autobusem
Pojedeme s dětmi a jejich rodiči
na jednodenní výlet na do Bouzova. Čekají Vás samé překvapení.

TURNAJ V TENISE – ČTYŘHER
Kurty Starý Bohumín
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Rubrika senioři
V letošním roce připravujeme první autobusový zájezd pro seniory. Plán akci byl
zaslán všem seniorům a těšíme se na velkou účast.
Zájezd do Kunína, Nového Jičína a …….

Těšíme se na velkou účast.
Plán akcí Klubu senioru OSŽ SŽDC Ostrava v roce 2019
DUBEN 2019
Návštěva Dolní oblasti Vítkovic
Datum: bude upřesněný

KVĚTEN 2019
Orientační pochod v Bělském lese
Datum: bude upřesněný
Občerstvení zajištěno

ČERVEN 2019
Zájezd autobusem na zámek Kunín
a další překvapení
Datum: 19.6.2019

ZÁŘÍ 2019
Aktív ke Dni železničářů
Datum: 26.9.2019 ve 12:00 hod.

ŘÍJEN 2019
Exkurze na SPŠ Dopravní
Datum: bude upřesněný

PROSINEC 2019
Posezení u vánočního stromečku
Datum: bude upřesněný
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Akce jsou připravovány předsedkyní ZO OSŽ SŽDC Ostrava, která je bude připravovat a zároveň
bude garantem.
Žádám všechny seniory, hlavně ty, kteří nemají e-mail a předběžné ví, že se akce budou chtít
zúčastnit, aby se mi telefonicky přihlásili již nyní.
Na každou akci Vám bude zaslán letáček včetně přihlášky, ale pouze těm, kteří mají e-mail.
Jakmile upřesníme termín, budou senioři bez e-mailu informováni telefonicky na základě Vašeho
zájmu.
Kontakt: Lýdie Vatterová mobil: 734 168 043

e-mail: vatterova@szdc.cz

Sportovní akce a reprezentace OŘ Ostrava
Březen 2019
29.3. 2019 se konalo obvodní kolo ve futsalu, kde jsme reprezentovali OŘ Ostrava. Byl vybrán
tým hráčů a chlapcům jsme popřáli úspěch.
Co je futsal
Futsal je halová obdoba fotbalu. Vznikl v Brazílii původně jako sport fotbalových veteránů. Po
fotbalové kariéře se přemístili hráči z trávníků do menších ploch, do hal. Název futsal vznikl ze
španělských nebo portugalských slov FUTbol nebo FUTebol a ze španělského nebo
francouzského výrazu pro sál - SALon nebo SALa.

Část našeho bývalého úspěšného týmu.
Opustili nás tým:
Andrej Polákovič (přezdívka žížek) – nyní pracuje u OŘ Brno, ale zůstal věrný našim odborům
Ing. Jaroslav Kypús (brankář) – rozvázání pracovního poměru
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KOOPERATIVA POJIŠTĚNÍ
Zvýšení pojistné částky a úprava výše pojistného od 1.1.2019
Pojistné
450,- Kč
600,- Kč
750,- Kč
1050,- Kč
1350,- Kč

Pojistná částka
120 000,- Kč
150 000,- Kč
180 000,- Kč
260 000,- Kč
340 000,- Kč

Spoluúčast
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

Doporučujeme nepojištěným členům OSŽ, aby si bezprostředně sjednali, prostřednictvím své ZO
OSŽ. Pojištění lze zaslat účet organizace 1643719339/0800 variabilní symbol 001

DUBEN
BAJGAR Lumír Ing.
BAJTEK Radomír
BALGAROVÁ Pavla
BARTOŠ Petr
BAYER Jindřich
BOROVÝ Jaroslav
ČEČKA Václav
ČIKL Zdeněk
DANYSOVÁ Ivana
DEMBOWSKI Rudolf
FRIEDEL Milan
HEYDUK Ivo
CHVOJKA Pavel
JANECZKOVÁ Dagmar

KILIANY Julius
KOUŘIL Lubomír
KOŽINA Daniel
KRIŠTOF Robin
KŘIŽÁK Zdeněk
KUBELKA Libor
KUHNEL Vojtěch
MACHALA Zdeněk
MARTINEK Lukáš
MIRGA Miroslav
MOLNÁR Marek
MUŽÍK Martin Ing.
NESRSTA Karel
OPLETAL Zdeněk

KVĚTEN
BARGEL Petr
BARTOŠEK Petr
BAUER Michal
CELÁRKOVÁ Vladimíra
CIBULKA Radek
CIMERÁK Alois
ČABALA Ivan
FAJOVÁ Naděžda
GLET František, Bc.
HOLÝ Jaroslav
HRUŠKA Jan
CHOVANCOVÁ Anna
KONVIČKOVÁ Edita
LOVÁSOVÁ Jiřina

PAVLICOVÁ Jana
PISKOŘ David
PŘIBYLSKÝ Evžen
RADIŇÁK Roman
SNĚHOTA Karel
STACHURA René
SUCHÁNEK Petr
SZMEK Stanislav
SZWARC Radek
ŠABLATUROVÁ Ludmila Bc.
ŠEBEK Martin
ŠRÁMEK Jiří
ŽITNÍK Radovan

ČERVEN
MANTUANELLI Jana Ing.
MOLIN Petr
PODESZVA Tomáš
SIKORA Ivan
SLIVKOVÁ Barbora
ŠTRUMFA Vlastimil
TOMÁŠOVÁ Lenka
TOPORČÁK Vít
VAŠKŮJ Radim
VÁVRA Stanislav
VÁVRA Zdeněk
VLČEK Jaroslav
ZAREMBA Jiří
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BIJOK Jan
ČECHÁČEK Radim
ČERVENEC Viktor
HRBAČEK Jaroslav
IWASZEK Michal
KAWULOK Zbigniev Ing.
KOMAROVÁ Renáta
MAŠEK Jindřich
MATUŠEK Lukáš
NEUWIRTH Aleš
NOVÁKOVÁ Zdeňka
PUSTOVKA Jiří
SIUDA Tomáš
SUCHÁNEK Matouš
ŠIMÍČEK Jiří
ŠIMÍČEK Jakub

ŠOUSTAL Karel
TOMALA Josef
UČNÍK Lukáš
VALÁŠEK Lubomír
ZELENKA Tomáš

BAJTEK Radomír, BRZICA Vladimír, ČAJAN Josef, FABIÁN Tomáš, MUCZKA Daniel, STŘÍLKOVÁ
Hana, ŠÍMA Pavel, ZEMANOVÁ Milana
Senioři:
ANDER Lubomír Ing., BEDNAŘÍKOVÁ Alena, BOJKOVÁ Tatiana, CICHÝ Stanislav, ČAJKA Stanislav,
ČAJKA Stanislav, FERDA Josef, HELLEBRAND Vladimír, HOLACKÁ Marie, HRADILOVÁ Terezie,
KIRSCHNER Ferdinand, KOČÍ Jiří, KRÁL Antonín, MÁČEK Milan, MAREJKA Jiří, MILEVOVÁ Emilie,
MODLITBA František, NOSKOVÁ Ludmila, ONDERKOVÁ Zdenka, OSLIZLOK Svatopluk, PERUTKA
Jaroslav, RUMÁNEK Alois, SLANINA Jan, ŠIMALIAK Jozef, ŠTĚPÁN Jaromír, VAVROŠ Jan, VÍTEK
Milan, WEWIORKA Jindřich, ZAKUŤANSKÁ Margita.
Blahopřejeme. Finanční dar si můžete vyzvednout u hospodářky nebo Vám bude
přeúčtován na Vámi zaslaný účet.  Info o Vašem účtu zašlete na e-mail
lovasova@szdc.cz Děkujeme

šťastným tatínkem se stal
HABART Rostislav

DOSTÁLOVÁ Anna

Členská základna k 31.3.2019
VYSTÚPIL
SOSNA Petr, KYPÚS Jaroslav, Ing., OLŠÁK Rostislav
VSTÚPIL
ČECH Svatopluk
FAJA Libor
GOMOLA Ota
HOLEŠ Jan
HOTÁRKOVÁ Iveta
CHWISTEK Martin
JANEČKOVÁ Vendula
JANŠTA Evžen
KAWULOK Kamil
KLACEK Rostislav

KOLÁČKOVÁ Pavla
KONEČNÝ René
KUBÁTKOVÁ Miroslava
KUHNEL Vojtěch
KYZNAR Bohumíl
MACHALA Martin
MACHALA Zdeněk
MAKOVÁ Jana
MOCKOVÁ Lada
MOKRÝ Martin

CELKEM 478 členů

13/16

OLENOĆIN Jan
PRAŠILÍK Jakub
SURUVKOVÁ Božena
ŠIMIČEK Jiří
ŠTEVIAR Jan
TUROŇ David
VESELÝ Miroslav
VRABEL Roman
WECH František, Ing.
WILSCHER Jan
ZMÍTKOVÁ Lucie, Ing.

Vtípky:
Volá nešťastná dcera matce:
"Zase jsme se pohádali s mužem,
přijdu k tobě." "Ne, ne, ne, zlatíčko,
on musí pykat za své chyby, přijdu já."

Dcera se mi vdává, chodila s doktorem
a s hasičem. „No a který je ten šťastný?“
„Hasič, dcera si bere doktora.“

Z rozhlasu na nádraží se ozve hlášení: „Všichni zaměstnanci Českých drah se dostaví do půl pasu
vysvlečeni ke druhé koleji!"
Po chvíli už u koleje stojí řada nádražáků a kolem nich projede rychlík. Z rozhlasu se ozve:
„V rámci úsporných ekonomických opatření jste právě byli prohlédnuti závodním lékařem."
Stojí naštvaný odborář před výlohou počítačového obchodu: "To je vrchol! Co si ty boháči
všechno nevymyslí! Kobereček pod myš!!"
Mladý adept právnického doktorátu dostane u zkoušek otázku: Co je to podvod? "Podvod je,
jestliže mě teď necháte propadnout." "Jak to?", ptá se profesor. "Protože paragraf 265 trestního
zákoníku zní: Kdo zneužije nevědomosti někoho, aby jej poškodil, dopustí se podvodu."
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