Schůze rady jednoty Orla Ostrava-Stará Bělá
konané dne 12. 4. 2008
Místo: Klečkova 13, Stará Bělá
Přítomni: Václav Stuchlý (starosta), Michal Hořínek (místostarosta), členové rady: Ludmila
Stuchlá, Libor Kolačko, Karel Krajča, Zdeněk Staněk,
Nepřítomen: František Košárek (omluven)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

výstavba altánu
oprava venkovního hřiště u klubovny
florbalový turnaj - září
webové stránky
cestovné
různé

Zápis ze schůze
Schůze byla zahájena v 18 hod
1. bod
Prvním bodem jednání byla dostavba altánu vedle orelského hřiště na farské zahradě. Bude
potřeba položit dlažbu a případně krytinu na střechu a oplechování, dle finanční situace by se
nechaly udělat lavice a stoly. (zodpovídá starosta V. Stuchlý a František Košárek).
2. bod
Bude nutné provést opravu povrchu Orelského hřiště, místy je umělohmotný povrch narušen,
je nutné kontaktovat firmu Funny sport a zajistit opravu v záruční lhůtě (zodpovídá Michal
Hořínek)
3. bod
Karel Krajča navrhuje uspořádat otevřený florbalový turnaj. Měl by proběhnout v září, přesné
datum bude upřesněno podle toho, jak se podaří zajistit halu na Dubině. Přítomní s tímto
návrhem souhlasili. Tento turnaj by mohl nahradit Svatováclavský turnaj ve stolním tenisu,
který pro malou účast již nebude pořádán. (zodpovídá Karel Krajča)
4. bod
Z důvodu lepší prezentace a informovanosti členů a veřejnosti je vhodné přepracovat webové
stránky Orla, které fungují díky práce Karla Krajči. Karel Krajča navrhne nový styl webových
stránek. (zodpovídá Karel Krajča, Michal Hořínek)
5. bod
Rada jednoty projednala také zvýšení cestovného z 2,- Kč/km/auto na 2,50 Kč/km/auto
z důvodu zvýšených cen benzínu a nafty. Cestovné se týká cest na akce župy a ústředí Orla,
příp. jiných sportovních akcí, na kterých členové jednoty reprezentují jednotu Orla Stará Bělá.

6. bod
Různé
Rada projednala žádost Zdeňka Staňka na nákup čtyř dresů (doplnění k florbalovým dresům)
a zajištění jejich potisku z důvodu plánovaného turnaje ve florbalu mužů dne 3. 5. 2008
v Kopřivnici (zodpovídá Michal Hořínek)
***
USNESENÍ RADY JEDNOTY ZE DNE 12. 4. 2008
Usnesení č. 04/08
Rada jednoty schvaluje
pořádání florbalového turnaje v září 2008.
Usnesení č. 05/08
Rada jednoty souhlasí
se zřízením nových webových stránek jednoty.
Usnesení č. 06/08
Rada jednoty souhlasí
se zvýšením cestovného na 2,50 Kč/km/auto.
V Ostravě dne 13. 4. 2008
Zapsal: Michal Hořínek

Václav Stuchlý
starosta

