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Kaznějovská 43, 323 00 Plzeň, IČO: 64355934, vozickari@volny.cz, 
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Informátor 1/2017 

1. Pozvánky: 

25.2.2017  Bowling od 14hod. do 18hod. v E-centru,  přihlášky a svoz p. Dobrý  728 777 661     

6.3. – 12.3.2017 Rekondice Vráž u Písku, vedoucí p. Stejskalová tel. 737 865 543   

24.3.2017  Členská schůze od 16hod.  v TOTEMU,  svoz  p. Dobrý    

         Program: Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2016, plán činnosti a rozpočet na rok 2017 

                    : Předběžné přihlášky na rekondici  Fr. Lázně  

                     : Kontrola členských průkazek,  lze zaplatit členské příspěvky na rok 2017                      

15.4.2017  Bowling od 14hod. do 18hod. v E-centru,  přihlášky a svoz p. Dobrý   

29.4.2017  Jarní setkání v EXODU od 10h, svoz  a objednávky oběda p. Dobrý         

10.5.2017 Zájezd – Mariánské Lázně                                                                  

4.6.2017  Sportovní hry  na Střelnici v Lobzích od 14hod. svoz p. Dobrý  

16.6.2017    Členská schůze od 16hod.  v TOTEMU,  svoz  p. Dobrý    

***                            Prosíme zájemce o akce, aby požadavky na svoz                                           *** 

***                         nahlásili nejpozději sedm dnů před  jejich konáním.                                       ***         

2. Smuteční oznámení: 

Dne 8. ledna 2017 zesnul ve věku osmdesáti let zakládající člen a dlouholetý hospodář VoP 

pan Vlastimil Vejvančický. 

2. února 2017 zesnula vw věku sedmdesáti osmi let zakládající členka a dlouholetá předsedkyně  

paní Eva Fikrlová. 

3. Informace výboru:          

         Kontakt  s výborem je možný nadále telefonicky, e–mailem,  osobně, po domluvě, na schůzích  

výboru na ÚMO2, Koterovská 83,  obvykle prvou středu v měsíci 

        Aktuální informace naleznete na našem webu  www.vozickari.estranky.cz 

         −   Od 1.1.2017 se změnila úhradová vyhláška, která mnohdy způsobila nárust doplatků u 

inkontinenčních pomůcek. NRZP vydala doporučení možného postupu řešení této situace. Doporučení 

bude k nahlédnutí na členské schůzi 24.3.. 

     −     Upozorňujeme, že bezplatné využití dálnic v ČR mají vozidla, přepravující osobu s 

průkazkou ZTP a ZTPP za podmínky, že držitelem vozidla osoba sama nebo jí osoba blízká.  

      −  Do roku 2020 by měla televize začít vysílat pozemní signál v novém standardu. Ke stávající 

TV si bude nutné přikoupit set-tobox, při koupi nové TV je vhodné kupovat TV s DVB-T2 a 

kódováním HEVC. Změna se netýká příjmu kabelové a satelitní TV. 

4. Nabídka akcí ostatních organizací: 

MěV STP 18.4. pořádá Seminář o dopravě. Koná se od 10hod. v zasedací místnosti UMO2 

                  16.3, 20.4., 4.5., 15.6., 14.9. proběhne v E-centru Turnaj v bowlingu mužstev 

                          reprezentujících jednotlivé plzeňské místní organizace STP.   

KID :15.2. Plác Ponk;  3.3.  Maškarní bál ; 23.-.26.3. Pobyt Soběšice; 

         8.4.  Buřtování Horní Břízou; 27.-31.5.  Národní putování,  zahájení  tábořiště Dolany 27.5.;  

        10.6. 2016 Divoký volant;           Info a svoz p. Netrval tel.: 608 708 726,  603 466 123 

 Exodus: Kurzy sociální rehabilitace zatím nejsou vypsány info pí. Pacáková  605 053 226, 

         pacakova@exodus.cz, www.exodus.cz 

                                                                                                                              8.2.2017 výbor VoP 
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