jednota Zlín

ZÁPIS Z RADY DNE 3.6.2014

Zúčastnění: Jakub Graubner, Tomáš Holčík, Jaromír Schneider, Marcela Sousedíková, Andreas Strohbach, Marie
Pašková, Petra Sionová, Radovan Václavek
Omluveni: Petr Klinkovský, Adam Závada, Eliška Galíková
Neomluveni:
Hosté:
Splněné úkoly:
1) Dne 1. května pořádala naše jednota Orelský den župy Velehradské. Akce byla zahájena prvomájovým průvodem
městem Zlín. Program u Kudluvské přehrady byl zahájen ve 14.30 hod. starostou župy Velehradské br.
Častulíkem, starostou jednoty Zlín br. Schneiderem, duchovním rádcem župy Velehradské P. Králem a také
europoslancem Doc. JUDr. Svobodou. Kulturním programem, na kterém vystoupily jednoty Zlín, Staré Město a
Kašava provázela ses. Sousedíková. Pro děti byl připraven skákací hrad, trampolína, malování a košová.
Účast byla nemalá, akce se vydařila. Velké dík patří všem, kteří se podíleli na její organizaci.
2) 10. května oddíl fotbalu pořádal turnaj v malé kopané „O Baťovský škrpál“. Zúčastnilo se jej sedm týmů. Turnaj se
vydařil, účastníci byli spokojeni. Rada děkuje oddílu fotbalu za jeho organizaci.
3) 17.května 2014 DFS Trnečka pořádala již V. ročník Česko-slovenské dětského folklórního festivalu Májíček. Pro
nepřízeň počasí byl festival přesunut do blízké Restaurace Sport Bar Rex na Jižních Svazích. Vystoupily dva
soubory ze Slovenska – DFS Čajka z Hornej Súče, DFS Terchovček z Terchové a čtyři z České republiky – DFS
Ondrášek z Frýdku-Místku, DFS Jatelinka z Moravské Nové Vsi, DFS Zobáček ze Zlína a DFS Trnečka. I přes ne
příliš ideální podmínky proběhl festival ke spokojenosti účastníků z řad vystupujících, ale také všech návštěvníků.
Rada děkuje DFS Trnečka za jeho organizaci.
Dlouhodobé úkoly:
1) Zjištění stavu vymáhání dlužné částky po bývalém nájemci prodejny potápěčských potřeb (p. Musil) - je vydáno
soudní rozhodnutí – podklady předány starostovi jednoty. Po právní stránce je vše vyřešeno až do exekučního
výměru, který činí cca 200 000 Kč. Starosta jednoty navrhuje jako řešení odkoupení pohledávky- bylo zjištěno, že
prodej pohledávky v tomto případ, kdy se jedná o těžko vymahatelnou pohledávku a pan Musil dluží více lidem,
nemá význam. S penězi nemůžeme počítat.
Vymáhání pokračuje, exekutor se tímto případem bude zabývat dál.
Žádná změna, nedobytná pohledávka, pokračuje
Rada uvažuje o odpisu. Pověřuje Jaromíra Schneidera o poslední pokus kontaktování exekutora.
Nové úkoly:
1) Rada odsouhlasuje rozpis využití tělocvičen orlovny na prázdniny , měsíce červenec a srpen 2014, a také
předběžný rozpis využití tělocvičen orlovny na školní rok 2014/2015.
2) Rada souhlasuje od září posílit úklid na orlovně. Pracovní doba pondělí až pátek od 5.00 do 8.00 hod., 80 Kč/hod.,
úklid všech ploch v přízemí a 2. NP. Zájemci se mohou hlásit u Marcely Sousedíkové, tel. 733 604 812 nebo email: marcela.sousedikova@gmail.com.
3) I v letošním roce bude naše jednota pořádat příměstský tábor. Tentokrát se bude konat ve dvou turnusech a to od
11. do 15. srpna 2014 a od 18. do 22. Srpna. Vedoucími táborů budou Jana Schneiderová a Veronika
Schneiderová, hlavní vedoucí Marcela Sousedíková.
4) 23. až 24. srpna se koná Orelská pouť na Svatý Hostýn. V letošním roce naši senioři projevili zájem o zájezd na
tuto pouť v neděli 24. srpna. Rada odsouhlasuje uspořádání tohoto zájezdu. Nabídka bude také uveřejněna
v životě farnosti. Bližší informace pak budou vyvěšeny na výloze orlovny a na nástěnce u kostela.
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5) 9. listopadu pořádá naše jednota „Přehlídku dětských schol a sborů“ v kostele na Jižních Svazích. Na tuto akci
jsme od Statutárního města Zlín obdrželi dotaci. Rada odsouhlasuje z této dotace zakoupit ozvučení vhodné na
malé akce.
6) Během prázdnin, v měsíci červenci a srpnu, se budeme snažit provést nejnutnější údržbu orlovny, opravu žaluzií a
úklid za skříněmi, kde není možno provést úklid během školního roku.
7) Na další radě, tj. 26.8.2014, je potřeba domluvit brigádu na vyčištění střechy a rýn orlovny.
8) Rada odsouhlasuje k 3.6.2014 přijetí nových členů viz. příloha zápisu.
Úspěchy oddílů
1) 24. až 25. května se konalo finále Orelské florbalové ligy, do které se probojoval i náš oddíl florbalu mužů. Konečné
výsledky Orelské florbalové ligy:
1. místo
Zlín
2. místo
Nové Město
3. místo
Hranice na Moravě
Gratulujeme a přejeme takovýto úspěch i v dalším ročníku OFL 2014/2015.
Nejbližší akce
7.6.2014
7.6.2014
9.6.2014
14.6.2014
15.6.2014
21.6.2014
21.6.2014
21.6.2014
21.-22.6.2014

Stolní tenis – družstva Polná
(ústředí)
Cantate Luhačovice
(ústředí)
Župní rada a předsednictvo
Petangue Uherské Hradiště
Pouť Svatý Antoníček
Fotbal muži Moutnice
(ústředí)
Turnaj ve volejbale mix – místní (jednota)
Minigolf Uherské Hradiště
Horská kola Bořitov
(ústředí)

4.7.2014
5.7.2014
14.7.2014

Dovednosti Velehrad
Pouť Velehrad
Župní rada a předsednictvo

9.8.2014
17.8.2014
23.-24.8.2014

Běh Vnorovy
horská kola Valašské Klobouky
Orelská pouť Svatý Hostýn

6.9.2014
6.9.2014
8.9.2014

Župní pouť Provodov
Nohejbal Ratíškovice
(ústředí)
Župní rada a předsednictvo

(ústředí)

(Bližší informace, aktualizace, propozice a přihlášky pro ústřední akce na internetových stránkách Orla: http://www.orel.cz/,
pro župní akce na internetech stránkách župy Velehradské: http://www.orelvelehrad.estranky.cz/, pro akce jednoty na
internetových stránkách jednoty Zlín: http://orelzlin.webnode.cz/, v případě, že potřebné informace na žádné z internetových
stánkách nenaleznete, kontaktujte Marcelu Sousedíkovou)
9)

Bude přeposílán e-mailem zpravodaj ústředí všem členům rady a veškeré důležité informace, které budou jednotě Orel
poskytnuty. Pro ty, kteří nemají přístup k internetu, budou k vyzvednutí v sekretariátu Orlovny.
10) Zápis bude k vyzvednutí v sekretariátu Orlovny, bude viset na nástěnce, bude posílán členům rady na jejich emailové
adresy.
Termín další rady Orla jednoty Zlín 26.8.2014 v 17.15 hod. na orlovně
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