
                                                           ZO SOSaD Děčín 
Čs. mládeže 89/4            mobil: 730 572 000 

                                                     405 02 Děčín IV                 tel. 972 433 391 

          
Zpráva z jednání  ZV 14. 3. 2017 

 
        
                                      Příští jednání ZV bude 21. 4. 2017 od 9:30 hodin. 
  

     Na začátku jednání obdrželi členové informace z jednání FV a GR SOSaD, především o „výhodné“ 
nabídce na životní pojištění od NN Životní pojišťovny a o tom, že na SŽDC bude zřejmě otevřen katalog 
prací. 
 
     ZV projednal předložené materiály od zaměstnavatelů. 
  
Kandidáty na předsedu ZO, na členy ZV, do revizní komise ZO i svazu, navrhujte písemně i telefonicky 
předsedovi ZO do 31. 3. 2017. Po tomto datu již nebudou další návrhy akceptovány. Jsme dospělí lidé a 
každý snad ví včas, zda chce nebo nechce pro odbory a pro členy pracovat. Na ZV je nutno vyplnit písemný 
souhlas s kandidaturou. 
 
     Delegačenky na konferenci budou od 3. 4. 2017 k dispozici na ZV, nebo je možno o ně požádat členy 
ZV. 
 
     Ještě jsou k dispozici poslední vstupenky na koncert Marie Rottrové 22. 3. 2017 od 19:30 na Střelnici 
(vstupenky příspěvek zaměstnanců 500,- a 300,- Kč). Pro důchodce je připravena speciální nabídka za 200,- 
Kč. 
 
     ZV pořádá, stejně jako každý rok, pro děti ozdravný pobyt v Chorvatsku v termínu 16. 6. – 25. 6. 2017, 
tentokrát v Pakoštane. Vařit si budeme opět sami a bydlet budeme v luxusně zařízených mobilheimech. 
Přihlásit se je možno na ZV. Už bereme pouze náhradníky, ale v případě většího počtu zájemců ubytovací 
kapacity přiobjednáme. 
 
     ZV pro Vás ve spolupráci se zaměstnavateli připravil oblíbenou akci Podhájská v termínu 1. – 6. 5. 2017. 
Přihlášky na ZV s poplatkem 500,- Kč. Bližší informace u vedoucího akce, pana Kotrby. Zbývají poslední 
volná místa. 
 
     Pokračujeme v přípravách sjezdu, který dostala ZO SOSaD Děčín na starost. 
 
Pojistky končí v měsíci únoru těmto členům: 
  
Pánové - Jarolím, Horyna M., Tomek, Malý P. ml. i st., Luštinec J.,    
Dámy - Valentová, Konfrštová, Šotolová, Bulínová, Marešová, Hrabíková, Faugnerová 
                                                                          
 
 
Aktuální informace na webu decin.sosad.cz. 
 
 
 
 
 
 
V Děčíně 14. 3. 2017                                                                              Bc. Lubomír Michalec, předseda ZV 


