OREL

Zápis z 28. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 17. března 2014
v zasedací místnosti sídla ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno

Přítomni – viz prezenční listina
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zahájení – orelská modlitba
Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Schválení bodů programu
Kontrola usnesení
Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
Majetkové záležitosti
Vyznamenání
Různé
Závěr

1. Zahájení – orelská modlitba
Br. Juránek přivítal přítomné a zahájil zasedání spolu s br. P. Kopeckým orelskou modlitbou.
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Komarikovou a navrhnul ověřovatelkou zápisu ses.
Brandejsovou.
VP/548/28 VP schvaluje ověřovatelku zápisu ses. Brandejsovou

8-0-0

3. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k doplnění programu. Není návrh na doplnění.
VP/549/28 VP schvaluje program jednání

8-0-0

4. Kontrola usnesení (materiál č. 4)
Ses. Macková předložila přehled plnění usnesení VP a ÚR. Br. Juránek vyzval přítomné k dotazům
k předloženému přehledu.
Br. Juránek – je nutné poslat pozvánku s programem Orelské pouti na sv. Hostýn o. bisk. Radkovskému
a duchovnímu rádci Orla arcib. Graubnerovi.

VP/550/28 VP bere na vědomí stav plnění usnesení

8-0-0

5. Zpráva TVR, KR, DR, RM, RS, EHR a ÚRK
Zpráva TVR (materiál č. 5. b)
TVR – zasedání 5. 3. 2014 - br. Častulík – shrnul písemný materiál.
Přišla ses. Jurečková
Br. Častulík - školení sjezdového lyžování – Stupava, cca 20 lidí – vysoká úroveň, dobré
ohlasy. Výběrový turnaj na hry FICEP ve volejbale proběhl v Křenovicích. Kvalifikace atletů
na hry FICEP bude v Nivnici.
Br. Zelina – sálový fotbalový turnaj – šest družstev – dobrá úroveň.
VP/551/28 VP bere na vědomí zprávu TVR

9-0-0
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Zpráva KR
Br. Pěcha nepřítomen.
Ses. Macková – připomenula rozšířenou KR, zápis zatím není dodán.
VP/552/28 VP bere na vědomí zprávu o činnosti KR.

9-0-0

Zpráva DR (materiál č. 5)
DR – shrnul br. P. Kopecký, znovu sv. Hostýn – dva biskupové – zvýší význam celé akce.
Br. P. Kopecký informoval o plánovaném zasedání rozšířené DR 12. 5. 2014, včetně
duchovních rádců žup, případně zájemců z jednot. Plánuje přednášku k přípravám svatořečení
kněží z brněnské diecéze.
Br. Zelina – lidé se ptají na Sv. Horu- jaká bude mše sv. - latinská?
Ses. Macková – arcibiskup Graubner doporučuje - letos nechat „doběhnout“, ale příští rok za
těchto podmínek to nebude ústřední akce.
Přišla ses. Tománková.
Br. Juránek – řídit se radou otce arcibiskupa.
Ses. Komariková – na základě odezvy mladých Orlů podala návrh změnit termín duch. cv. pro
mladé Orly.
Br. Zelina – jsem razantně proti – proč bychom my měli couvat?
Br. starosta – termín navrhl o. arcibiskup, tak se musíme podřídit – nechme to na duch. rádci.
Mladých Orlů je přihlášeno méně než loni, ale více než v roce 2012.
VP/553/28 VP bere na vědomí zprávu DR.

10-0-0

Zpráva RM
Ses. Tománková - rada se nesešla. Informace o setkání animátorů – br. Holomek (bude
upřesněno).
Na FICEP tábor v Německu pojede – vedoucí Jan Ohryzek a Laďa Kotík z titulu své funkce.
RM doporučuje Jana Ohryzka.
VP/554/28 VP bere na vědomí zprávu RM.
VP/555/28 VP schvaluje, aby vedoucím na táboře FICEP byl Jan Ohryzek.

10-0-0
10-0-0

Zpráva RS (materiál č. 5. a)
Ses. Brandejsová – seznámila ostatní se zápisem z posledního jednání.
VP/556/28 VP bere na vědomí zprávu RS.

10-0-0

Zpráva EHR
Br. Kamba – EHR se dosud nesešla
Br. starosta – připomněl úkol do 30. 6. 2014 (viz materiál č. 4).
Br. Čáp – připomínka, že úkol je již z předchozího období.
VP/557/28 VP bere na vědomí zprávu EHR.

10-0-0

Zpráva ÚRK
Br. Čáp – od posledního zasedání VP nebyla žádná kontrola.
Br. Čáp – upozornil na rozdílné ceny při akcích jednot a žup v Orlu – zvýhodnění členů dle
nových stanov již není možné.
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VP/558/28 VP bere na vědomí zprávu ÚRK.

10-0-0

6. Majetkové záležitosti
Ses. Macková – dle nových stanov pokud VP nerozhodne o žádosti jednoty do tří měsíců, má
se za to, že souhlasí. V současné době očekáváme vyjádření z jednot, na základě
projednávaných žádostí. Přesto předkládám návrhy na usnesení pro jednoty Kolín a Olešnici.
VP/559/28 VP nesouhlasí s převodem nemovitosti č.p. 1040, ul. Brankovická, Kolín 5, na
parcele 2902/1 v k.ú. Kolín
10-0-0
VP/560/28 VP nesouhlasí s převodem nemovitostí, zapsaných na LV 1236 v k.ú. Olešnice
parc.č. 423/1 o výměře 1418 m2, parc.č. 413/2 o výměře 326 m2, parc.č. 416/2 o výměře 175
m2, budovy č.p. 80, ležící na parcele č. 413/1 a budovy č.p. 464, ležící na parcele č. 413/2.
9-0-1
Ses. Macková seznámila členy VP s dopisy z Těšan a Havířova, které přišly na ústředí, jednoty
o prodej zatím nepožádaly.
Ses. Macková - br. Valoušek dostal plnou moc k vymáhání dluhů z nájmu a za energie na
JUDr. Fockovi, který neustále reklamuje faktury a neplatí. Ses. Macková vysvětlila podrobně
celou situaci.
Br. Zelina – ať celou situaci vyřeší Valoušek.
7. Vyznamenání (materiál č. 7)
Ses. Macková předložila následující soupis návrhů na vyznamenání, které může schválit VP:
Čestné uznání
Bohuslav Blaha – jednota Staré Město – za dlouholetou reprezentaci jednoty a vedení stolního
tenisu u příležitosti životního jubilea.
Zdeňka Kučerňáková – jednota Slavičín – za dlouholetou obětavou činnost v jednotě u
příležitosti životního jubilea.
Josef Zemánek – jednota Slavičín – za dlouholetou obětavou činnost v jednotě u příležitosti
životního jubilea.
Zdeněk Zemánek – jednota Kunovice - za dlouholetou obětavou činnost v jednotě a župě u
příležitosti životního jubilea.
Stříbrná pamětní medaile
Marie Hlaváčová – jednota Polešovice – za zásluhy a aktivitu v jednotě při příležitosti
životního jubilea.
Milada Hrabcová – jednota Polešovice – za obětavé vedení a zapojování se do aktivit jednoty.
Čestné uznání a stříbrná pamětní medaile
Ludmila Špérová – jednota Šardice – za dlouholetou obětavou činnost sekretáře,
místostarostky a starostky župy u příležitosti výročí jednoty.
Emílie Zemánková – jednota Kunovice - za dlouholetou obětavou činnost v jednotě a župě u
příležitosti životního jubilea.
MUDr. Marie Turčínková – jednota Slavičín - za dlouholetou obětavou činnost v jednotě.
Antonín Zbořil – jednota Zlín – za dlouholetou obětavou činnost v jednotě a župě u příležitosti
životního jubilea.
VP/561/28 VP uděluje Čestné uznání br. Bohuslavu Blahovi, ses. Zdeňce Kučerňákové, br.
Josefu Zemánkovi a br. Zdeňku Zemánkovi.
10-0-0
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VP/562/28 VP uděluje Stříbrnou pamětní medaili ses. Marii Hlaváčové a ses. Miladě
Hrabcové.
10-0-0
VP/563/28 VP uděluje Čestné uznání a stříbrnou pamětní medaili ses. Ludmile Špérové, ses.
Emílii Zemánkové, ses. MUDr. Marii Turčínkové a br. Antonínu Zbořilovi.
10-0-0
Ses. Macková předložila následující soupis návrhů na vyznamenání, které může doporučit VP
ke schválení ÚR:
Bronzová medaile „Za zásluhy“
Emil Polák – jednota Kobylí na Moravě – za obnovu Orla po roce 1989 v jednotě Kobylí a
Šilingrově župě (obnova orlovny a KD v Kobylí), za iniciaci soutěží mládeže (ústřední akce
Dny sportu Orla) a za obětavou práci v ÚR Orla.
Stříbrná medaile „Za zásluhy“
Mons. ThDr. Petr Esterka – Svatováclavská župa v exilu – za dlouholetou práci pro členy
Orla v exilu při příležitosti životního jubilea.
VP/564/28 VP doporučuje ÚR ke schválení udělení Bronzové medaile „Za zásluhy“ br.
Emilu Polákovi a Stříbrné medaile „Za zásluhy“ Mons. ThDr. Petru Esterkovi
10-0-0
8. Různé
a) Půjčka:
Ses. Macková – seznámila členy VP s žádostí jednoty Ivančice o půjčku ve výši 200 tis. Kč na
dokončení rekonstrukce soc. zařízení. Získali dotaci 1 mil. Kč z Města Ivančice a dotaci
z JMK.
VP/565/28 VP schvaluje bezúročnou půjčku ve výši 200 tis. Kč jednotě Ivančice
7-1-2
VP/566/28 VP pověřuje ses. Mackovou podepsáním smlouvy o půjčce s jednotou Ivančice
9-0-1
b) Informace ze sjezdů:
Ses. Macková – informace o sjezdu Šilingrovy župy. Starostka Syrovína zatím nechce řešit
přestup do Velehradské župy. Kdo má zájem navštívit z titl. své funkce další sjezdy – je třeba
se nahlásit.
Br. starosta – znovu prošel všechny termíny, aby všude byl zástupce VP.
Ses. Macková – která jednota nemá 4 členy, už neexistuje – nabídka přejít jinam. Jedná se o
jednoty Blatnice pod sv. A. a Střílky.
Br. starosta – zpráva z Kubišovy župy – 55 akcí župy/rok (součet všech akcí jednot), zemřelo
42 členů a přesto mají o 36 členů více.
c) Vedoucí hry FICEP:
Br. Častulík – ještě vedoucí FICEP: br. Třináctý – fotbal, br. Halas – atletika, br. Motl – počítá
s tím, má sehraný tým.
Ses. Brandejsová – br. Motl zaplatil příspěvky za rok 2013 a 2014 teprve minulý týden,
vysvětlila historii členství bratra Motla.
d) Veřejně prospěšná společnost:
Ses. Kellerová – od 1. 1. 2014 jsme veřejně prospěšná společnost?
Br. starosta – ano a k žádostem o dotace je nutné přikládat stanovy.
Br. Čáp – mělo by se asi vyřešit naše fungování v souladu s tím, co má dělat veřejně prospěšná
společnost – pronájmy, dary, … atd. ať si jsme jistí.
e) Poutní knížky
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Br. starosta – byl by rád, kdyby v Orlu fungovala Poutní knížka – kostel, razítko a někdo, kdo
bude razítkovat (Hostýn, Křtiny, pochod z Mor. Budějovic do Babic, CM kříž každý pátek
v jeho jednotě). Organizací by měla být pověřena DR.
VP/567/28 VP pověřuje DR organizací celé akce „Poutní knížka“

10-0-0

f) Pouť Hostýn
Ses. Jurečková – zápis RS – promítání – bude čas?
Ses. Brandejsová – bude pouze pro zájemce.
Br. Juránek – výstava a tam film z historie jako smyčka (hlavně v neděli – poutníci).
Br. Čáp – jak pokračuje návrh na pomník na sv. Hostýně?
Br. Juránek – nutno najít umělce – úkol pro všechny.
g) Střediska volného času
Br. Juránek – upozorňuje na možnost získání stálých finančních prostředků pro Orla přes
střediska volného času, registrovaných při kr. úřadech – jako podnět doporučuje župám ke
zvážení.
Ses. Macková – další zasedání VP bude 14. 4. 2014, pracuji na změnách pro usnášeníschopnost
VP.
9. Závěr
Br. starosta poděkoval všem přítomným za účast. Zasedání bylo zakončeno v 17:00 hodin
požehnáním na cestu od br. P. Kopeckého.
Příští zasedání VP bude 14. 4. 2014.

……………………………………..
Ing. Stanislav Juránek
starosta Orla
Zapsala:
Ses. Hana Komariková ……………………………………….
Ověřila:
Ses. Brandejsová ……………………………………………….
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