ZV ZO OSŽ Všetaty


Nádražní 91, 277 16, Všetaty

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

INFORMACE ZV OSŽ Všetaty č. 5 / 2021
o
o
o

Ještě jsou lístky do divadla na 19. 9. Hra která se zvrtla
Ještě jsou lístky do divadla na 17. 10. Mezi nebem a zemí
Probíhá distribuce poukázek do KFC pro děti (náhrada za loňského mikuláše)
Lístky do divadla u Marcely Polákové, poukázky u Vašich zástupců

❖ Jednání ZV:
o
o
o
o

Sociální výpomoc pro paní Královou – bude požádáno ze sociálního fondu pro dlouhodobou nemoc
Sociální výpomoc pro paní Brzobohatou – z prostředků ZO (dle zásad hospodaření) pro
dlouhodobou nemoc
Mimořádné odměny členům ZV a RK za zajištění voleb
Vánoční balíčky pro členy ZO v podobném složení jako v minulosti (kalendář, diář, propiska a
poukázka do Kauflandu)

❖ malé KOP:
o
o
o
o

pro vytížené profese, které nemají nárok na normální KOP, nebo nemají nárok v daném roce
POUZE pro pojištěnce 211 – Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra
3 střediska: Jáchymov, lázně Libverda, Poděbrady
Přihlášky a bližší info u Petra Tomana

❖ PO Kralupy n. Vlt.:
o
o
o
o

na pracovišti vnějšího výpravčího ve Všetatech bude zřízena kuchyňka
na ústředním stavědle Všetaty bude řešen azbest
bude ustaven nový dozorčí (prozatím bez reorganizace obvodů, tzn. nový dozorčí nebude mít
přidělený obvod
úprava technologie (zrušení stavědel) ve Slaném se předpokládá od března 2022
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❖ Akce:
Hra která se zvrtla

25/9 – 28/9 Tatry

3 denní výlet do Vysokých Tater

17/10 divadlo Na Fidlovačce

Mezi nebem a zemí

19/11 konference

Konference a společenský večer v sále Sokola Přívory

20/11 – 23/11* Termály

Relaxace v lázních Miškolc Tapolca

Pivovar

Exkurze do pivovaru s následným posezením

Mikuláš

Nadílka v sokolovně v Přívorech

Parník

Vánoční plavba po Vltavě

září

19/9 divadlo Bez zábradlí

říje
n
listopad
ve výhledu ještě
tento rok

* zatím předpoklad, nemáme potvrzené ubytování
Všechny akce se uskuteční jen v případě příznivé epidemiologické situace!
Upozorňujeme všechny účastníky akcí, že se musí sami postarat o splnění místních opatření proti
šíření nemoci covid-19. To platí zejména pro akce v cizině. Zálohy se při odmítnutí splnění těchto
podmínek nevrací.

www.oszvsetaty.cz
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