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L. Základní údaie:

2. Kontaktníúdaie

3, členská základna v r. 2019 - 20

Název organizace orel jednota Dolní Dobrouč

tčo 6L23454I
právníforma Plná právní subjektivita

Sídlo 561a2 Dolní Dobrouč 408

Statutární zástupce: Datum vzniku mandátu:

Starosta Jan Mařík 23.z.zolg

Místostarosta Petr Špinler 23.2.2oI9

Sekretář Václav Mikyska 23.2.2oI9

organizační složky
(jednoty v rámci župy)

orel jednota Dolní Dobrouč patří do župy Orlické

Kraj Pardubický, okres Ústí nad Orlicí

poštovní adresa 561 02 Dolní Dobrouč 408

telefon 732632t21

Emailová adresa Janma rik408@seznam.cz

Webové stránky bdk@orlicko.cz

Stav k 1.1. Stav k 31,.12. rozdíl

Celkový počet členů 72 74 2

6-1"8let t7 t4 3

19-59 let 37 41, 4

60 š let 18 L7 1
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4. Rada iednotv/župv

Jmeno Datum vzniku mandátu:

5. Odborné radv (isou-li zřízenv)

Rada mládeže

6, Činnost iednotv

A. Sportovní aktivity

kulturní rada Jan Mařík čp. 148

Revizníkomise

Předseda rady

Tomáš Mikyska

Hana plívová

P. Tomáš Fiala

Růžena Mlynářová, lng, Jana Štěchová

Milena Hrdinová, Rajnetová Ludmila ]
_]

Futsal, Florbal, Atletika, stolnítenis, cvičení mládeže, OBL.

B, Kulturníaktivity Besedy s promítáním (cestopisné, sportovní)

C. Duchovníaktivity Mše sv. zaživé i zemřelé členy Orla,
D, ÚČast v krojích a s praporem na slavnosti BoŽÍho Těla (příprava venk. oltářů, dechová hudba)

] S,Června 2019 Župní orelská pouť rrálíky ,8.-1,o. .setkání seniorů na Sv. Hostýně
25. srpna 2019 naše účast s praporem a v kroji na orelské pouti na Sv. Hostýně
28. září 2019 účast na Národní svatováclavská pouť ve Staré Boleslavi

Sta rosta Jan Mařík čp 408

r9trspi!.r..-

Václav Mikyska ml.

!ťll1tVryTlY1
Hana plívová

Vojtěch Plíva

Tomáš Mikyska

Milena Hrdinová

P. Tomáš Fiala

23.2.2019
M ístosta rosta 23.2.2019
M ístosta rosta

23.2.2oI9Sekretář

člen 23.2.2oI9
člen

T.2.2019__
T4y9
23,2.2019

člen

člen

člen

Duchovní rádce
23. 2.2019

23.2.2019

Tělovýchovná rada

Duchovní rada

Ekonomická rada
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E ' ostatní aktivitY: ÚČast s PraPorem a v krojích při akcích obecního riřadu (pietní akty atd,)

Seznam Příloh, Počet lÍistů: ZáPis a usnesení z Výročníčlenské schůze ze dne :2l.února 2o2o,
Pokla,dní a revizní zpráva, prezenční listina. Celkem 4 ks

Vypracoval: Mařík Jan starosta

Datum: 26. únor.a 2020

Podpís statutá rního zástup:ce

razítko

.^ Jednota

R1,'""r-ry
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