jednota Zlín

ZÁPIS Z RADY DNE 25.8.2015

Zúčastnění: Jakub Graubner, Petr Klinkovský, Marie Pašková, Radovan Václavek, Jaromír Schneider, Marcela Sousedíková,
Andreas Strohbach
Omluveni: Eliška Galíková, Tomáš Holčík, Simona Pavelková, David Šaur
Neomluveni:
Hosté: Silvie Galíková
Splněné úkoly a uplynulé akce:
1) Během prázdnin proběhly dva turnusy příměstských táborů Orla jednoty Zlín, třetí probíhá. Celkem se zúčastnilo 33 dětí
ve věku 4 až 13 let. Děti jezdily na výlety, chodily na vycházky do blízkého Okolí a také plavat. Z každého tábora si děti
odnesly na památku výrobek, který si samy vytvořily. Tábory proběhly bez úrazů a ke spokojenosti dětem. Rada děkuje
všem vedoucím.
2) Rada jednoty na minulé radě, na základě předložené žádosti Krajského výboru KDU-ČSL o úpravu prostor v prvním patře
orlovny, podala návrh alternativního řešení. K jednání pověřila Jaromíra Schneidera a Marcelu Sousedíkovou. Krajský
výbor KDU-ČSL toto řešení přijal a během prázdnin začaly probíhat úpravy. Během měsíce září by měly být úpravy
dokončeny.
3) Na základě prosby z Olomouckého arcibiskupství byl během prázdnin umožněn nocleh dvěma skupinám poutníků. Vše
proběhlo bez problémů a ke spokojenosti poutníků.
Nové úkoly:
4) Vzhledem k nutným úpravám antukových volejbalových hřišť, na kterých se podíleli ve volném čase členové
volejbalového oddílu, rada odsouhlasuje dotaci do tohoto oddílu ve výši cca 10.000 Kč dle skutečného vyúčtování SK
Zlín.
5) Na základě informací o neadekvátním způsobu komunikace, vedoucí Kateřiny Martincové z oddílu Rytmus Zlín s osobami
odpovědnými za provoz Orlovny, nerespektování předkládání vyžadovaných dokladů a přizpůsobení se prostorovým
možnostem orlovny tak, aby bylo možné vyhovět co nejvíce zájemcům, vyzývá rada Orla jednoty Zlín k okamžitému
sjednání nápravy. V případě, že nebude okamžitě sjednána náprava, bude rada na příštím jednání rozhodovat o ukončení
spolupráce mezi oddílem Rytmus Zlín a jednotou Orla ve Zlíně.
Nejbližší akce
5.9.2015
5.9.2015
12.9.2015
12.9.2015
14.9.2015
19.9.2015
19.9.2015
26.9.2015

Župní pouť Provodov
Nohejbal Ratíškovice
(Ú)
Turnaj ve volejbale Zlín (J)
Atletika Vyškov (Ú)
Župní rada a předsednictvo
Stolní tenis Hluk (Ú)
Horská kola Brdy (Ú)
OBL Česká Třebová
(Ú)

1.10.2015
3.10.2015
3.10.2015
10.10.2015
10.10.2015

Setkání seniorů
Svatováclavská réva Lubina
Horská kola Drnovice
(Ž, Ú)
Soutěž v aerobiku Zlín (J)
Badminton Slavičín

(Ú)

(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
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stránkách jednoty Zlín: http://orelzlin.webnode.cz/, v případě, že potřebné informace na žádné z internetových stánkách
nenaleznete, kontaktujte Marcelu Sousedíkovou)
6)
7)

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.
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 6.10.2015 v 17.15 hod. na orlovně
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