OREL

Zápis z 5. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 7. listopadu 2015
na ústředí Orla, Pellicova 2c, Brno
Přítomni – viz prezenční listina – jednání je usnášeníschopné (přítomno 8 členů VP)
Program:
1. Majetkové záležitosti (Paskov)
1. Majetkové záležitosti (Paskov)
Jednání zahájil br. starosta, požádal přítomné o schválení programu, jmenoval zapisovatelku
ses. Komarikovou a navrhl ověřovatele zápisu – br. Kambu a br. Zelinu.
VP/51/5 VP schvaluje program dnešního jednání
VP/52/5 VP schvaluje ověřovatele zápisu br. Kambu a br. Zelinu

8–0–0
8–0–0

Ses. Macková uvedla ostatní do problému jediného bodu dnešního jednání. Členové VP dostali
přiložené materiály spolu s pozvánkou a nemají námitek.
VP/53/5 VP souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného práva stavby mezi vlastníkem –
Orel jednota Paskov, IČO 654 94 300, Místecká 381, Paskov, zastoupený Jarmilou Liškovou,
starostkou a Petrem Michnou, místostarostou, a stavebníkem – Martinem Petrošem, nar. 8. 6.
1977, bytem RA 877, Paskov, ve znění – viz příloha tohoto zápisu
8–0–0
Vyznamenání
Ses. Macková předložila VP ke schválení návrh na vyznamenání (viz příspěvek jednání), který
již členové VP projednávali, ale nemohli jej odsouhlasit (předchozí VP nebylo v závěru jednání
usnášeníschopné).
Čestné uznání a Stříbrná pamětní medaile
Vít Buršík, Petr Dohnálek, Karel Žáček ml., Ladislav Rohrer, Jan Růžička, Ladislav
Frank, Jaromír Kříž, Jan Kosina a Miloš Šabata, jednota Velké Němčice/župa Sedlákova.
Rada jednoty Velké Němčice navrhuje vyznamenání výše uvedeným za znovu obnovení
jednoty (25. 11. 1990) – tito se stali zakládajícími členy „nové“ jednoty, která navázala na
činnost prvorepublikové jednoty, která byla přerušena válkou a poté Únorem 48. Vyznamenání
budou předána na oslavách 25 let obnovení jednoty Orla ve Velkých Němčicích, dne 28. 11.
2015.
Hana Kratochvílová, není členkou Orla. Ses. Macková navrhuje vyznamenání jako výraz
vděčnosti a poděkování za výrazný přínos pro rozvoj orelského hnutí. S Orlem v Blučině
spolupracuje od roku 1991, kde vede soubor dětí a divadelní kroužek. Vyznamenání bude
předáno při uvedení nově nastudované pohádky ve dnech 21. – 22. 11. 2015 v Blučině.
Toto ocenění se uděluje rozhodnutím VP.
Čestný zlatý odznak Orla
Josef Kulda, akadem. malíř, jednota Praha 6/župa Pospíšilova. Jednota Praha 6 navrhuje za
dlouholetý rozvoj jednoty a župy. Za obnovu činnosti pražských jednot po roce 1990. U
příležitosti významného životního jubilea, kterého dosáhne v následujícím roce (narozen II.
/1926). Předání – župní sjezd nebo vhodná ústřední akce.
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Karel Žáček st., jednota Velké Němčice/župa Sedlákova. Rada jednoty Velké Němčice
navrhuje vyznamenání za přínos při znovu obnovení jednoty (25. 11. 1990). Byl zakládající
člen „nové“ jednoty, byl zvolen prvním starostou po roce 1990 a tuto funkci vykonává dodnes.
Vyznamenání bude předáno na oslavách 25 let obnovení jednoty Orla ve Velkých Němčicích,
dne 28. 11. 2015.
Toto ocenění se uděluje rozhodnutím VP.
Stříbrná medaile „Za zásluhy“:
Marie Maňasová, jednota Domažlice/župa Kozinova. Ses. Brandejsová, místostarostka Orla,
předsedkyně RS navrhuje vyznamenání za zásluhy o obnovu Orla u příležitosti osobního
jubilea (narozena 1935). Předání – na jarním setkání seniorů na Hostýně.
Josef Kulda, akadem. malíř, jednota Praha 6/župa Pospíšilova. Župa Pospíšilova navrhuje za
dlouholetý rozvoj jednoty a župy. Byl řadu let starostou župy a podílel se na organizaci
ústředních výtvarných soutěží. U příležitosti významného životního jubilea, kterého dosáhne
v následujícím roce (narozen II. /1926). Předání – župní sjezd nebo vhodná ústřední akce.
Toto ocenění se uděluje rozhodnutím ÚR.
Bronzová medaile „Za zásluhy“:
Jaroslav Hoďák, jednota Mořkov/župa Bauerova. Starosta jednoty František Macíček a
členové rady jednoty navrhují vyznamenání za dlouholetou aktivní práci (navrhovaný byl
předseda revizní komise jednoty). Svou prací se zasloužil o dobré jméno Orla. Předání – v den
jeho 85. narozenin (7. 12. 2015).
Toto ocenění se uděluje rozhodnutím ÚR.
VP/54/5 VP uděluje Čestné uznání a Stříbrnou pamětní medaili bratrům Vítu Buršíkovi, Petru
Dohnálkovi, Karlu Žáčkovi ml., Ladislavu Rohrerovi, Janu Růžičkovi, Ladislavu Frankovi,
Jaromíru Křížovi, Janu Kosinovi a Miloši Šabatovi z jednoty Velké Němčice
8–0–0
VP/55/5 VP uděluje Čestné uznání a Stříbrnou pamětní medaili paní Haně Kratochvílové z
Blučiny
8–0–0
VP/56/5 VP uděluje Čestný zlatý odznak Orla bratru Josefu Kuldovi z jednoty Praha 6
8–0–0
VP/57/5 VP uděluje Čestný zlatý odznak Orla bratru Karlu Žáčkovi st. z jednoty Velké
Němčice
8–0–0
VP/58/5 VP doporučuje ÚR ke schválení udělení Stříbrné medaile „Za zásluhy“ ses. Marii
Maňasové a br. Josefu Kuldovi
8–0–0
Ses. Macková vysvětlila, proč není možné přihlížet k návrhu jednoty Mořkov – navržený
nesplňuje podmínky dle Směrnice č. 9 o vyznamenáních Orla.
FICEP kemp
Ses. Macková nastínila ostatním průběh příprav a požádala o pověření pokračovat v realizaci
FICEP kempu v ČR na Velehradě.
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VP/59/5 VP souhlasí s pokračováním příprav a realizací FICEP kempu v roce 2016 v ČR na
Velehradě
8–0–0
Konference o mládeži
Ses. Macková seznámila členy VP s pozvánkou ČBK na 21. konferenci o mládeži.
VP/60/5 VP schvaluje dva zástupce na 21. konferenci o mládeži a pověřuje RM výběrem
dvou zástupců Orla
8–0–0
Br. starosta poděkoval všem za účast.
Příští zasedání VP bude v pondělí 23. listopadu 2015 v zasedací místnosti ústředí.

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

Ověřili:

Br. Stanislav Kamba ………………………………………….

Br. Antonín Zelina ……………………………………………
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