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Plán činnosti SK REJTA pro rok 2010
V oblasti sportovních aktivit.
Navázat na pořádání turnajů a sportovních soutěží z minulých let (pro účastníky neregistrované
v daném druhu sportovní činnosti).
- uspořádat sedmý ročník JAWA CUP 555
- opakovat úspěšné setkání dětských čtyřkolek
- v pravidelném termínu uspořádat další ročník poháru osvobození
- zorganizovat tradiční turnaj ve stolním tenise
- připravit tradiční dětské sportovní odpoledne
- zopakovat turnaj v Pétaque
V oblasti kultury a společenského života.
Pokračovat v pořádání společenských akcí a navázat na tradice, jež zde v minulých letech byly
vytvořeny. Naším cílem je organizovat společenské a kulturní akce nejen pro členy naší organizace, ale
pro širokou veřejnost z Rejt a okolí.
- uspořádat tradiční maškarní pro naše děti a večer i pro dospělé
- v říjnu zorganizovat oblíbenou drakiádu
- zlepšit informovanost obyvatel (důraz na nečleny) obce Rejta o našich aktivitách a provozu
www stránek jako hlavního zdroje informací pro občany naší obce
- spoluprácí s dalšími organizacemi na území města Trhové Sviny, zajistit zajímavé akce
V oblasti oprav a údržby pronajatých objektů a jejích okolí.
V oblasti oprav a údržby sportovního areálu navázat na práci v předešlém období. Plánem pro letošní
rok je pokračovat v dalších opravách a dokončit práce, jež nebyly provedeny v uplynulém roce.
- pravidelně provádět údržbu a úklid šaten a hřiště
- připravit a případně realizovat opravu mříží za brankami a u Vrbů
- pokračovat v údržbě a následných opravách na KD Rejta a to především ve spolupráci s Městem
Trhové Sviny
V oblasti zajištění dalších příjmů klubu.
Při zajišťování dalších příjmů klubu, zintenzivnit jednání se stávajícími a hlavně budoucími partnery. I
v roce 2010 sledovat grantovou nabídku jiných organizací s cílem využití nabízených prostředků pro
opravy nebo naše aktivity.
Souhrnný plán plánovaných akcí pro ROK 2010:











Maškarní ples
Stavění máje
Pohár osvobození
Poražení máje
Dětský sportovní den
Pétanque
Jawa Cup 555
Sraz dětských čtyřkolek
Drakiáda
Ping-pong

V Trhových Svinech 25. 1. 2010
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Karel Zmeškal Předseda SK Rejta
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