Zpravodaj ZO OSŽ č.4 Bohumín ze dne 2.12.2018
Tento zpravodaj platí pro všechny členy ZO OSŽ žst.Bohumín a ZO
OSŽ Ostrava a ZO OSŽ SŽDC Ostrava bez ohledu na
zaměstnavatele tzn. pracovníci provozu SŽDC Ostrava , Cargo PJ
Ostrava , ZAP Ostrava, DKV Olomouc-PJ Bohumín
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Vánoční dárek
vstupenky-k odběru inned! info k vstupenkám
volné vstupenky: Divokel Bill – 24.1.2019 Praha
Zamilovaný sukničkář – 25.2.2019 Ostrava
Festival OLDIES V – 15.6.2019 – Ostrava
Bowling SVČ Bohumín – 18.12.2018
Info – Ples ZO 2019 – zájezd Potštejn 2019
Lord Of Danece – 4.3.2019 – Třinec
Alexandrovci – 26.5.2019 – Ostrava
Masters Of Rock 2019 – Vizovice
TEAM + Habera – 12.6.2019 – Ostrava
Kabát – 8.6.2019 – Ostrava
Holba Rock na grilu – 26.7.-27.7.2019 – Opava
Štěrkovna Open Music – Hlučín – 25.7.-27.7.2019
HRADYCZ – Hradec Nad moravicí –16.-17.8.2019
Muzikál – Kvítek Mandragory – 30.3.2019 – Praha
Plavenky AquacentrumBohumín
DOVOLENÁ na ZV
Pojistky na „blbost“ – nově od 1.1.2019
DŮLEŽITÉ – čtěte pozorně !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ad 1) na základě usnesení konference ZO OSŽ žst.bohumín je i pro letošní veselejší konec roku 2018 nachystáno malé
takzvané KAPROVNÉ,KOLEKCOVNÉ pro členy ZO OSŽ žst.Bohumín .
K VYZVEDNUTÍ na ZV v týdnu od 3.12.2018 od 6:30 DO 14 :00 HOD
Vyzvednout odměnu může za někoho jiného i více členů může člen jen při nahlášení OSOBNÍHO ČÍSLA
ZAMĚSTNANCE (člena) – po kontrole mu bude předáno oproti podpisu
.Na základě ustanovení Stanov OŠŽ a pravidel čerpání prostředků ZO OSŽ žst.Bohumín nelze přispět členovi ,který není
členem minimálně 6 měsíců dosud ,a nebo je v insolvenci popř. v exekuci.
Přejeme všem zaměstnancům a členům vše NEJ NEJ ….do Nového roku 2019
A pevné nervy a hlavně zdraví ………………………..

ad 2 ) objednané vstupenky na uvedené akce kde je poznámka ihned k odběru , prosíme o čím
jak možné nejrychlejší vyzvednutí vstupenek,aby bylo možno prostředky použít na další akce
Žádáme ty ,kteří pak s nějakým vážných důvodů nechtějí objednané vstupenky – urychleně nám nahlašte –
ať je můžeme nabídnout jiným zájemcům – děkujem !!!!!

vstupenky budou po objednání k vyzvednutí na příslušném ZV – pro členy ZO OSŽ Bohumíně
na ZV po dohodě pro členy ZO OSŽ Ostrava hln. v Ostravě u p.Turkové – tel 9727
62 126-nutno dohodnout i dovoz do Českého Těšína, pro členy ZO OSŽ Sždc Ostrava
budou po dohodě k vyzvednutí u p.Vatterové – tel: 9727 66 108
Ceny uvedeny při první zveřejnění jsou informativní – mohou se po zakoupení mírně lišit !!!!!!!!!
Ad 3 ) ještě volné vstupenky !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
koncert „ Divokej Bill – 24.1.2019 ve 20: 00 hod
Divokej Bill oslaví své dvacetiny koncertem v O2 areně v Praze
cena vstupenky 500,-kč pro člena a jednoho rod.příslušníka -500,-kč
Objednávky na ZV – vstupenky ihned k odběru tel: 56 407 ,56 243
jako první přivážíme do Ostravy zbrusu novou divadelní komedii ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ se vynikajícím hereckým
obsazením v čele s Lukášem Vaculíkem a Adélou Gondíkovou. Představení se uskuteční v pondělí 25.února 2019 od 20
hodin v Garage Martinov. HRAJÍ:Lukáš Vaculík, Pavel Nečas,Filip Tomsa, Martin Zounar
Radka Pavlovčinová,Adéla Gondíková,Ivana Andrlová
cena vstupenky 250,-kč pro člena a jednoho rod.příslušníka -250,-kč
Objednávky na ZV – vstupenky ihned k odběru
tel: 56 407 ,56 243
Objednávky na festival OLDIES V – ostrava 15.6.2019 - Dolní oblast Vítkovice
cena vstupenky 350,-kč pro člena a jednoho rod.příslušníka -350,-kč
Objednávky na ZV vstupenky ihned k odběru – tel: 56 407 ,56 243
Ad 4 ) dne 18.12.2018 pořádá SVČ Bohumín turnaj v bowlingu – v Klubu Bowling RIO Bohumín
Začátek akce v 17:00 hod , startovné 100,- kč
Bližší informace a přihlášky na tel. 724 494 969 – p.Novotná
Ad 5 ) informace k připravovaným akcím – PLES ZO OSŽ Bohumín bude jako tradičně v gastrocentrum Mikeš
v Šunychlu dne 22.2.2019 – přihlášky ihned ( do 15.2.2019) -vstupenky budou po Novém roce,ples bude v duchu
trochu retro – „kloboukový“ – první tři „kloboukáři“ budou odměněni – není nutný retro oděv POUZE KLOBOUK
zájezd Potštejn v termínu od 16.5.-19.5.2019 – bližší info po Novém roce – ceny atd.
Ad 6 ) Lord of the Dance - Dangerous Games,4. 3. 2019 (pondělí) 19:00, WERK ARENA Třinec
Zbrusu nová taneční čísla, dokonalé vizuální technologie i zvuk, efektní světelný park, překrásné kostýmy, nová hudba
skladatele Gerarda Fahyho a 40 nejtalentovanějších umělců z celého světa pod přímou režijní taktovkou tanečního génia
Michaela Flatleyho – to jsou Dangerous Games.
Představení plné klasických „riverdancing“ tanečních výstupů, tak charakteristických pro irský tanec vrcholí napínavým
soubojem nového Pána Tance s Donem Dorchou a dynamicky směřuje k fantastickému finále se slavným závěrečným
přídavkem, který tak jako vždy zvedá fascinované publikum znovu a znovu ze židlí.
Předpokládaná cena vstupenky 800,-kč pro člena a jednoho rod.příslušníka -800,-kč
Objednávky do 15.12.2018 na ZV – tel: 56 407 ,56 243
Ad 7 ) Největší turné ALEXANDROVCŮ k 90. výročí souboru-26.5.2019 – Ostrava
slavný ruský soubor ALEXANDROVCI chystá ke svému 90. výročí opravdu velice speciální turné. Po tragédii, která
soubor zasáhla při leteckém neštěstí v prosinci 2016, se soubor v plné síle vrací na koncertní pódia, na kterých poprvé v
historii vystoupí rekordních 130 členů souborů.
Těšit se můžete na mimořádný výroční program, který nabídne opravdu to nejlepší z repertoáru Alexandrovců.
Předpokládaná cena vstupenky 900,-kč pro člena a jednoho rod.příslušníka -900,-kč
Objednávky do 15.1.2019
na ZV – tel: 56 407 ,56 243

Ad 8 ) MASTERS OF ROCK -11.7.-14.7.Vizovice 2019
Objednávky UKONČENY !!!! – vstupenky se budou
zajištovat v týdnu od 3.12.2018 – a budou k odběru od 15.12..2018 tel: 56 407 ,56 243
Ad 9 ) TEAM! Palo Habera a skupina TEAM s velkou radostí oznamují, že vyráží v květnu a červnu 2019 na velké turné
po největších halách v České republice. V Ostravě Ostravar Aréna – 12.6.2019 v 19:30 hod
Předpokládaná cena vstupenky 800,-kč pro člena a jednoho rod.příslušníka -800,Objednávky do 31.1.2019 na ZV – tel: 56 407 ,56 243
Ad 10 ) koncert KABÁT 2019 – PO ČERTECH VELKÝ TURNÉ – Ostrava – Dolní oblast Vítkovic – 8.6.2019
cena vstupenky 550,-kč/ks na člena a 550,- kč na jednoho rodinného příslušníka-pouze sezení !!!!!!
Objednávky na ZV vstupenky ihned k odběru – tel: 56 407 ,56 243
Ad 11 ) festival Holba Rock na Grilu – 26.-27.7.2019 – letiště Opava Kylešovice
Pravý rockový festival opět představí to nejlepší z české a slovenské rockové scény!
Na Holba Rock na grilu 2019 vystoupí: Porta Inferi, Motorband, Doga, BSP, Vilda Čok & Bypass, Bastard, Forrest Jump,
Cocotte Minute, Penzistor, Škwor, Citron, Dymytry a Morčata na útěku aj.
cena vstupenky 200,-kč pro člena a jednoho rod.příslušníka -200,-kč
Objednávky na ZV vstupenky ihned k odběru – tel: 56 407 ,56 243
Ad 12 ) Opět do Hlučína 25.-27.7.2019 festival Štěrkovna Open Music
. Hlavní hvězdy festivalu: Chinaski,lucie Bílá + Arakain,Divokej Bill,Jelen,Xindl x ,Stromboli,lenny ,Desmond aj.
Předpokládaná cena vstupenky 650,-kč pro člena a jednoho rod.příslušníka -650,-kč na celé tři dny
Objednávky na ZV vstupenky ihned k odběru tel: 56 407 ,56 243
Ad 13 ) 16.8.-17.8.2019 – Letní kulturní festival „České a Moravské hrady „Hradec nad Moravicí
Hlavní hvězda „KRYŠTOF“ ,Rybičky 48,Harlej aj.
Předpokládaná cena vstupenky 550,-kč pro člena a jednoho rod.příslušníka -550,-kč na celé dva dny
Objednávky na ZV vstupenky ihned k odběru tel: 56 407 ,56 243
ad 14 ) muzikál „ Kvítek madragory „ Nová kriminální komedie s písněmi Heleny Vondráčkové a ukradeném diamantu.
Původní český muzikál od tvůrců muzikálu Mýdlový princ.divadlo Broadway – Praha – sobota 30.3.2019 ve 14:00hod
Předpokládaná cena vstupenky 550,-kč pro člena a jednoho rod.příslušníka -550,-kč
Objednávky na ZV do 31.12.2018 tel: 56 407 ,56 243

Ad 15 ) Plavenky a sauněnky do Aquacentra v Bohumíně a vstupy do Sportovní haly zůstávají i nadále
v platnosti pro rok 2019 ,i ty již odebrané a nevyčerpané

Ad 16 ) dočerpání zůstatku dovolené : od 17.12.2018 prac.doba od 6:30hod do 12:00 hod
dne 19.12.2018 – uzavřeno =jednání Ú OSŽ v Praze ,
ve dnech 20.12. a 21.12.2018 od 6:30hod do 12:00 hod
27.12,28,12,31,12,2018 UZAVŘENO – v nutných případech lze dohodnout vyřízení na tel:603546254

Za ZO OSŽ žst.Bohumín
Předseda František Pavlík v.r.

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
Vážené členky a vážení členové OSŽ,
stávající obsah pojistné smlouvy uzavřené mezi OSŽ a Kooperativa pojišťovnou, a.s., č. 595037052-8, ze dne 25.9.2001 na
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem povolání zaměstnavateli (dále rovněž „pojištění
odpovědnosti“) bude od 1.1.2019 rozšířen nad rámec „Všeobecných pojistných podmínek“ (dále rovněž „VPP“) o institut
„čistá finanční škoda“ (tj. újma na jmění, kterou je možno vyjádřit v penězích a která vznikla jinak, než jako škoda způsobená
na věci). Modelovými případy mohou například být: a) nedovolená jízda drážního vozidla, b) zavlečení nebo špatné směrování
nákladního vozu, c) zařazení technicky nezpůsobilého nebo poškozeného vozu do provozu.
V současné době se pojištění odpovědnosti, mj. odchylně (nad rámec) od ustanovení VPP, vztahuje i na odpovědnost za
škodu, kterou pojištěný způsobil: a) v souvislosti s řízením dopravního prostředku, b) ztrátou věci, c) při činnosti konané na
základě dohody o provedení práce. Pojištění platí pro všechny státy světa (územní platnost není omezena).
Od stanovení poslední výše pojistné částky a pojistného (1.10.2011) se významným způsobem změnila ekonomická situace v
ČR (např. růst HDP, průměrné mzdy, inflace a cen, mj. i v návaznosti na ceny pojištění apod.), kdy se stávající parametry
pojistné smlouvy staly neudržitelnými. Na základě výše uvedeného byly navýšeny pojistné částky o 20.000,- Kč a byly upraveny
výše pojistného.
NOVĚ od 1.1.2019:
- pojistná částka ve výši:
120 000,- Kč, 150 000,- Kč, 180 000,- Kč, 260 000,- Kč, 340 000,- Kč,
(= 4,5 x hrubý průměrný výdělek)
pojistné ve výši:
450,- Kč,

600,- Kč,

750,- Kč,

1 050,- Kč,

1 350,- Kč,

(člen OSŽ zaplatí pojistné podle zvolené pojistné částky) - spoluúčast (zůstává beze změny) ve výši: 5 % - minimálně 500,- Kč, maximálně 3 000,- Kč.
Pojištěným členům OSŽ je dána možnost (výhodnost bude spíše pro pojištění končící v první polovině roku 2019) nechat se
pojistit ještě jedenkrát za stávající pojistné (nejpozději však do 31.12.2018 s využitím nových podmínek pojištění od 1.1.2019).
Příklad: členovi OSŽ končí pojištění 25.2.2019, dne 15.12.2018 uhradí stávající výši pojistného, novou výši pojistného uhradí až
14.12.2019 (pokud nebude mít v průběhu roku škodní událost).
V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte svého předsedu ZO OSŽ nebo ESO OSŽ-ústředí - JUDr. Petra Večeře, tel.: 737 275 068,
e-mail: petr.vecer@osz.org nebo Mikuláše Hubicsáka, tel.: 737 275 114, e-mail: mikulas.hubicsak@osz.org.
institut „čistá finanční škoda“ (tj. újma na jmění, kterou je možno vyjádřit v penězích a která vznikla jinak, než jako škoda
způsobená na věci).

Modelovými případy mohou například být:
o s návěstí
- odjezd na obsazenou trať -

b) zavlečení nebo špatné směrování nákladního vozu (povolání: tranzitér přípravář, nákladní pokladník, vozový disponent,
zaměstnanci ÚDIV
Zaměstnanec provede neúplný či chybný soupis vlaku nebo neoprávněně přistaví nebo odsune vozy. Tímto dochází k přepravě
komodit po termínu nebo k zavlečení vozu na jiné místo. Likvidována bude čistá finanční škoda s tímto související, např.
náklady na vrácení vozu nebo správné seřazení vlaku; nebude hrazena smluvní pokuta.
c) zařazení technicky nezpůsobilého nebo poškozeného vozu do provozu (povolání: vozmistr, mistr kolejových vozidel, vedoucí
posunu).
Zaměstnanec při kontrole vozu zařadí technicky nezpůsobilý nebo poškozený vůz do provozu, následně se musí zboží přeložit
do jiného vozu nebo opravit vůz.
V současné době se pojištění odpovědnosti, odchylně (nad rámec) od ustanovení VPP, vztahuje i na odpovědnost za škodu,
kterou pojištěný způsobil: a) ztrátou věci, b) v souvislosti s řízením dopravního prostředku, c) při činnosti konané na základě
dohody o provedení práce,

d) odpovědnost za škodu vyrobení zmetku nebo vadnou manuální prací při montážích, opravách, úpravách a stavebních prací,
e) odpovědnost za škodu způsobenou na pneumatikách a přepravovaných věcech,
f) náklady na obhajobu pojištěného v přípravném řízení 1. stupně,
g) náklady na občanské soudní řízení o náhradě škody, h) náklady na obhajobu před odvolávacím soudem.
Pojištění platí pro všechny státy světa (územní platnost není omezena).

