OREL O.S.

Zápis z 23. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 24. srpna 2013
na Svatém Hostýně u prvních zastavení Staré křížové cesty
Přítomni – viz prezenční listina
Program:
1. Zahájení – orelská modlitba
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
3. Schválení bodů programu
4. Orelský pomník
5. Různé
6. Závěr
1. Zahájení – orelská modlitba
Starosta Orla br. Juránek přivítal přítomné členy Výkonného předsednictva Orla, duchovního
rádce Orla mons. Jana Graubnera a zástupce Matice svatohostýnské a zahájil zasedání orelskou
modlitbou.
2. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Jurečkovou. Navrhl ověřovatele zápisu br. Zelinu a
br. Vejvara.
VP/485/23

VP volí ověřovatele zápisu br. Zelinu a br. Vejvara.

8-0-0

3. Schválení bodů programu
Br. Juránek vyzval k doplnění programu, nechal schválit navržený program.
VP/486/23 VP schvaluje program jednání.

8-0-0

4. Orelský pomník
Br. Juránek: na 22. zasedání Výkonného předsednictva Orla byla podána informace o schůzce
s mons. Graubnerem ohledně umístění a vzhledu orelského památníku na Sv. Hostýně. Z toho
důvodu se předsednictvo na dnešním zasedání sešlo přímo před venkovním podiem v dosahu
prvních zastavení Staré křížové cesty, kde by dle informací od mons. Graubnera měl být
památník umístěn.
Mons. Jan Graubner: první a druhé zastavení Staré křížové cesty je památkově chráněno. Proto
navrhuje umístění orelského památníku ze zadní části třetího zastavení Staré křížové cesty.
Br. Juránek: třetí zastavení je hned vedle venkovního podia, kde se Orlové na sv. Hostýně
setkávají, proto je dle jeho názoru toto místo pro umístění památníku vhodné. V minulé době
bylo zpracováno několik grafických variant. Protože se ale uvažovalo o památníku v prostoru,
návrhy nejsou svými rozměry ani zpracováním vhodné pro umístění na zadní straně třetího
zastavení. Ústředí Orla zašle Matici svatohostýnské žádost o souhlas s umístěním památníku.
VP/487/23 VP souhlasí s umístěním orelského památníku na zadní straně třetího zastavení
Staré křížové cesty na Sv. Hostýně.
8-0-0
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5. Různé
a) Běh k Božímu hrobu a běh OBL v České Třebové
Br. Juránek: na žádost jednot navrhl, aby závod Běh k Božímu hrobu na Sv. Hostýně byl
v dalších letech zahrnut do OBL. Běh v České Třebové Kros po lyžařských tratích koliduje se
Svatováclavským během v Blažovicích. Předseda TVR byl vyzván, aby TVR projednala
možnost podmíněné účasti pouze dvou závodů v Čechách namísto původních tří.
Do dalšího ročníku OFL je již přihlášeno 113 týmů, rozbíhá se nový ročník, rozpis zápasů je již
k dispozici.
VP/488/23 VP schvaluje, aby Běh k Božímu hrobu na Svatém Hostýně v podvečer orelské
pouti byl zahrnut do dalších ročníků OBL.
b) Svatováclavská réva a ústřední rada – 5. října 2013
Br. Juránek: V letošním roce z organizačních důvodů koliduje termín recitační soutěže
Svatováclavská réva s termínem zasedání Ústřední rady Orla, obě akce jsou 5. října 2013.
c) Pouť župy velehradské k P. Marii Sněžné na Provodově
Br. Častulík: Orel župa Velehradská pořádá v sobotu 31. srpna 2013 pouť dětí, mládeže a rodin
k P. Marii Sněžné na Provodově. Informace budou zveřejněny na webových stránkách Orla.
d) Cyklovýprava župy Svatováclavské
Br. Vejvar: Orel župa Svatováclavská uskutečnila 17. - 22. srpna 2013 cyklovýpravu
v Pošumaví v klášteře Vyšší Brod na Vltavě. Orlové navázali se zdejší komunitou cisterciáků
přátelské vztahy, v klášteře je možné zajistit ubytování pro Orly i v budoucnu.

6. Závěr
Br. Juránek poděkoval všem přítomný za účast. Zasedání bylo zakončeno v 17:30 hodin. Příští
zasedání VP bude v pondělí 23.9.2013.
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