jednota Zlín

ZÁPIS Z RADY DNE 6.10.2015

Zúčastnění: Tomáš Holčík, Petr Klinkovský, Marie Pašková, Radovan Václavek, Jaromír Schneider, Marcela Sousedíková, David
Šaur
Omluveni: Jakub Graubner, Eliška Galíková, Simona Pavelková, Andreas Strohbach
Neomluveni:
Hosté: Silvie Galíková
Splněné úkoly a uplynulé akce:
1) 12.9.2015 pořádal oddíl volejbalu turnaj mixů. Akce byla vydařená. Děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho organizaci.
Akce byla podpořena dotací z Fondu mládeže a sportu Zlínského kraje.
2) Stolní tenisté se účastnili 19.9.2015 turnaje v Hluku. Děkujeme za reprezentaci.
3) 5.9.2015 dětský folklórní soubor Trnečka reprezentoval Orla a také Českou republiku na Mezinárodním folklórním
festivale Mravenec v Plaveckom Štvrtku u Bratislavy. Divákům se vystoupení našich dětí líbilo. Děkujeme za reprezentaci.
Akce byla podpořena dotací z Kulturního fondu Statutárního města Zlín.
Nové úkoly:
1) Rada dává za úkol všem vedoucím oddílu do konce měsíce listopadu přihlásit nové členy a odhlásit členy, kteří v roce
2016 nechtějí být dál členy Orla.
2) Koncem prosince byly dokončeny úpravy v 1. patře Orlovny. Zbývá opravit vlhnoucí stěnu v tělocvičně 114 z vnější strany
budovy. Tyto opravy by měly proběhnout do konce roku 2015.
3) Rada jednoty navrhuje Jaromíra Schneidera do Ekonomicko-hospodářské rady Orla.
4) Rada diskutovala o možnostech zajištění stálého vrátného. Rada odsouhlasuje zatím ponechat vše ve stávajícím stavu.
Nejbližší akce
10.10.2015
10.10.2015
12.10.2015
24.10.2015

Soutěž v aerobiku Zlín (J)
Badminton Slavičín
Župní rada a předsednictvo
Plavání Blansko (Ú)

08.11. 2015
09.11. 2015
15.11. 2015
21.11.2015
28.11.2015

Přehlídka dětských schol a sborů Zlín (J)
Župní rada a předsednictvo
Na Orelskou strunu Domanín
Badminton Polná (Ú)
Šachy Moutnice (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
stránkách jednoty Zlín: http://orelzlin.webnode.cz/, v případě, že potřebné informace na žádné z internetových stánkách
nenaleznete, kontaktujte Marcelu Sousedíkovou)
5)
6)

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 3.11.2015 v 17.15 hod. na orlovně
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