jednota Zlín

ZÁPIS Z RADY DNE 5.5.2015

Zúčastnění: Tomáš Holčík, Marcela Sousedíková, Petr Klinkovský, Jaromír Schneider, Marie Pašková, David Šaur, Jakub
Graubner
Omluveni: Andreas Strohbach
Neomluveni: Simona Pavelková, Radovan Václavek, Eliška Galíková
Hosté:
Splněné úkoly a uplynulé akce:
1) Dne 3.5.2015 se konal v Kašavě župní Orelský den. Naše jednota přispěla do programu vystoupením oddílu
rekreačního aerobiku, DFS Trnečka a Dětské scholy PMPK. Akce se vydařila. Děkujeme všem vystupujícím
oddílům za reprezentaci naší jednoty.
2) Oddíl florbalu muži postoupil v Orelské florbalové lize do finále, které se uskuteční 16. až 17.5.2015. Gratulujeme.
3) Stolní tenisté obsadili na turnaji v Polné 2. a 3. místo. Gratulujeme.
4) Dětský folklórní soubor Trnečka postoupil v okresní postupové přehlídce dětských folklórních souborů do krajského
kola. Gratulujeme.
Nové úkoly:
5) Všem oddílům bude předáno hospodaření jejich oddílu k 30.4.2015.
6) V letošní roce bude naše jednota o velkých prázdninách pořádat tři turnusy příměstských táborů:
I. turnus 20. – 24.7.2015
II. turnus 17. – 21.8.2015
III. turnus 24. – 28.8.2015
Tábory jsou určeny dětem od 5 do 12 let a jsou zaměřeny na všeobecné sportovní a kulturní aktivity, výlety, hry v
přírodě, soutěže, tvoření - podle počasí.
Turnusy jsou ještě nenaplněny, přihlášky na vrátnici.
7) Rada upozorňuje všechny vedoucí oddílů, že veškeré příjmy a výdaje oddílu, musí projít účetnictvím jednoty.
8) Rada ukládá všem vedoucím oddílu, kteří mají zájem využívat prostory orlovny ve školním roce 2015/2016, aby
nahlásili dny, časy a tělocvičny nejpozději do 15.5.2015. Volné termíny pak budou nabídnuty nájemníkům.
9) Rada odsouhlasuje příspěvek na FICEP Kateřině Skybové, a Tomáši Bellayovi ve výši 160 Kč/den.
10) Rada odsouhlasuje přijetí nových členů. (viz. příloha zápisu).
Nejbližší akce
9.5.2015
9.5.2015
10.5.2015
11.5.2015
16.5.2015
23.5.2015
23.5.2015
30.5.2015

Atletika Nivnice
Turistika Zlín - zrušeno
Svátek matek Zlín – Jižní Svahy (KDU, farnost PMPK, jednota)
Župní rada a předsednictvo
Kuželky Blansko (ústředí)
Česko-slovenský dětský folklórní festival Májíček – VI. ročník
Turistika Valašské Klobouky
Sportovní den RR49 – volejbal, petang

6.6.2015
8.6.2016
13.6.2015
14.6.2015
20.6.2015
20.6.2015

Cantate Luhačovice
(ústředí
Župní rada a předsednictvo
Atletický přebor (ústředí)
Pouť Svatý Antoníček
Minigolf Uherské Hradiště
Volejbal mix Zlín
(jednota)
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(jednota)

20.6.2015
20.6.2015

Fotbal muži Moutnice
Horská kola Bořitov

(ústředí)
(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)
11) 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.
12) 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 2.6.2015 v 17.15 hod. na orlovně
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