jednota Zlín

ZÁPIS Z RADY DNE 2.6.2015

Zúčastnění: Eliška Galíková, Radovan Václavek, Marcela Sousedíková, Petr Klinkovský, Jaromír Schneider, David Šaur,
Andreas Strohbach
Omluveni: Simona Pavelková, Marie Pašková, Tomáš Holčík
Neomluveni: Jakub Graubner
Hosté: Milan Vítek
Splněné úkoly a uplynulé akce:
1) 10.5.2015 se u kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích konal program ke Svátku matek.
V programu vystoupil oddíl rekreačního aerobiku a DFS Trnečka. Děkujeme za účast.
2) V sobotu 23.5.2015 se konal na náměstíčku před kostelem na Jižních Svazích VI. ročník Česko-slovenského
dětského folklórního festivalu Májíček. I přes to, že počasí nebylo moc příznivé, akce se vydařila, účastníci i diváci
byli spokojeni. Na Májíček také zavítal ministr kultury Daniel Herman a pozdravil všechny přítomné. Rada děkuje
všem organizátorům z DFS Trnečka za dobrou práci, kterou odvedli.
3) 30.5.2015 pořádal oddíl RR49 sportovní den. Jeho náplní byl turnaj ve volejbale, který se pro malý zájem nekonal a
petang. Účast byla velmi malá, je potřeba pro příští rok zajistit větší propagaci. Děkujeme organizátorům za jejich
čas a úsilí.
4) Děkujeme oddílu volejbalu za čas, který věnují brigádě, úprava povrchu, na hřišti u přehrady.
Nové úkoly:
5) 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.
6) Radě jednoty byla předložena žádost Krajského výboru KDU-ČSL o úpravu prostor v prvním patře orlovny. Rada
jednoty podává návrh alternativního řešení (viz. příloha zápisu). K jednání pověřuje Jaromíra Schneidera a Marcelu
Sousedíkovou.
7) Rada odsouhlasuje předložený rozpis využití prostor orlovny oddíly jednoty na školní rok 2015/2016. Děkuje všem
vedoucím, kteří byli ochotni se domluvit, případně museli ustoupit ze svých požadavků. Volné termíny budou
nabídnuty nejprve stálým nájemníkům a následně dalším žadatelům o pronájem.
8) Rada odsouhlasuje vyřízení živnostenského listu pro jednotu – účetnictví.
9) Oddíl volejbalu se chystá uspořádat další turnaj ve volejbale mixů a to 12. září 2015.
10) Rada odsouhlasuje přijetí nových členů. (viz. příloha zápisu).
Nejbližší akce
6.6.2015
8.6.2016
13.6.2015
14.6.2015
20.6.2015
20.6.2015
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)
Fotbal muži Moutnice
(ústředí)
Horská kola Bořitov
(ústředí)
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4.7.2015
Dovednosti Velehrad
(ústředí)
5.7.2015
Pouť Velehrad (ústředí)
6. – 15.7.2015 Cyklopouť Estonsko
(ústředí)
15.8. 2015
15.8. 2015
23.8. 2015
5.9.2015

Horská kola V. Klobouky
Vnorovská desítka
Orelská pouť Sv. Hostýn
Župní pouť Provodov

(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 25.8.2015 v 17.15 hod. na orlovně
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