Schůze rady jednoty Orla Ostrava-Stará Bělá
konané dne 24. 5. 2008
Místo: Klečkova 13, Stará Bělá
Přítomni: Václav Stuchlý (starosta), Michal Hořínek (místostarosta), členové rady: Ludmila
Stuchlá, František Košárek, Karel Krajča
Nepřítomen: Libor Kolačko,+ Zdeněk Staněk (omluveni)
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

výstavba altánu
zřízení webových stránek
florbalový turnaj - září
fotbalové dovednosti a farní fotbalový turnaj
různé

Zápis ze schůze
Schůze byla zahájena v 19 hod
1. bod
Rada projednala dostavbu altánu vedle orelského hřiště na farské zahradě. Domluvil se
přibližný plán práce na nejbližší tři týdny. Bude potřeba domluvit brigádu především na
odvoz dlaždic k altánu (3-4 lidi). Další brigáda pak bude potřeba na terénní úpravy kolem
altánu. (T: červen, zodpovídá starosta V. Stuchlý a František Košárek).
2. bod
Rada projednala zřízení nových webových stránek, které vytvořil Karel Krajča. Představil
jejich podobu. Rada projednala a souhlasila se zřízení webové adresy www.orelstarabela.cz,
Cena za jejich zřízení a roční poplatky činí cca 12.000,- Kč. (zodpovídá Karel Krajča)
3. bod
Karel Krajča seznámil radu jednoty z průběhem příprav florbalového turnaje, zajistil halu na
Dubině na sobotu 20. 9. 2008 do 7:30 do 14:30 hod. Cena za hodinu je 240,- Kč. Bude se hrát
ve třech kategoriích: muži, ženy a dorost. V létě bude nutné tento termín ověřit. Bude nutné
také zajistit alespoň dva rozhodčí. (zodpovídá Karel Krajča)
4. bod
Michal Hořínek informoval radu o plánované soutěži ve fotbalových dovednostech, která
proběhne 14. 6. od 14 hod. Soutěž byla přesunuta na odpoledne z důvodu pěší poutě
Starobělské farnosti do Frýdku. V neděli 15. 6. od 15 hod. by se měl uskutečnit také Farní
turnaj v malém fotbale, otec Antonín souhlasí s pořádáním farního turnaje. (zodpovídá
Michal Hořínek, František Košárek)
5. bod
Kája Krajča informoval o turnaji mužů v Kopřivnici, kde hrály čtyři družstva, muži skončili
čtvrtí.

Příští schůze se uskuteční 14. 6. 2008 v 19 hod.
***
USNESENÍ RADY JEDNOTY ZE DNE 24. 5. 2008
Usnesení č. 07/08
Rada jednoty schvaluje
pořádání Farního turnaje v malém fotbale dne 15. 6. 2008.
Usnesení č. 08/08
Rada jednoty schvaluje
zřízením nové webové adresy jednoty www.orelstarabela.cz .

V Ostravě dne 29. 5. 2008
Zapsal: Michal Hořínek

Václav Stuchlý
starosta

