OREL O.S.

Zápis ze 4. zasedání Ústřední rady Orla
konaného dne 4. května 2013 v sídle Orla, Pellicova 2c, Brno

přítomní – viz prezenční listina
Od 8:00 hodin P. Vít Jůza slavil mši sv. za živé i neživé členy orelské rodiny. Starosta Orla
zahájil zasedání v 9:00 hodin Orelskou modlitbou.
1) Volba orgánů ÚR
Předsedajícím zasedání byl navržen starosta Orla br. Juránek. Br. Juránek konstatoval, že je
přítomný nadpoloviční počet delegátů, zasedání je tedy usnášeníschopné. Bylo navrženo
pracovní předsednictvo, mandátová a návrhová komise a ověřovatelé zápisu.
ÚR/4/131 Ústřední rada schvaluje pracovní předsednictvo ve složení ses. Macková,
ses. Jurečková, br. Juránek a br. Vejvar.
opt. většina pro
ÚR/4/132 Ústřední rada schvaluje mandátovou komisi ve složení br. Gazárek a br. Kočí.
opt. většina pro
ÚR/4/133

Ústřední rada schvaluje návrhovou komisi ve složení br. Čáp a br. Šustr.
opt. většina pro

ÚR/4/134

Ústřední rada schvaluje ověřovatele zápisu ses. Nováčkovou a br. Jaňuru.
opt. většina pro
Br. Juránek jmenoval zapisovatelku ses. Jurečkovou.
2) Schválení programu
Byl předložen návrh programu zasedání. Br. Juránek vyzval k doplnění. Ses. Macková navrhla
doplnění bodu 7 o zprávu DR, bod 9 přejmenovat na Hospodaření Orla o.s. v roce 2012
z důvodu dodržení stanov Orla, bod Přerozdělení prostředků z MŠMT navrhla v programu
zařadit za bod č. 4 Zpráva mandátové komise, tedy bude v programu jako bod 5 z důvodu
možného podpisu smluv se župami během dnešního dne.
Br. Jůza: zařadit odvolání a volbu nového předsedy ÚRS.
Br. Panák: navrhuje zařadit bod vyznamenání: jednota Šardice podává návrh na vyznamenání.
Ses. Macková: dle směrnice má být návrh na udělené ocenění předložen 2 měsíce dopředu (viz
Směrnice o vyznamenáních Orla, čl. 6, bod 1a). Vyznamenání se však týkají členů v exilu.
Z důvodu návštěvy šardického občana v Americe v tomto roce je vhodné, aby vyznamenání
bylo projednáno. Případné vyznamenání může být v Americe přímo předáno.
Br. Juránek: vyznamenání bude zařazeno jako podbod v bodu Různé.
Br. Vejvar: navrhl státní vyznamenání pro br. Jan Kubiše.
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Program:
1. Volby orgánů ÚR – volba předsedajícího
- volba mandátové komise
- volba návrhové komise
- volba volební komise
- určení zapisovatele, volba ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Slovo starosty
4. Zpráva mandátové komise
5. Přerozdělení prostředků z MŠMT
6. Kontrola usnesení ze zasedání ÚR
7. Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva
8. Zprávy TVR, KR, DR, RM, RS, EHR
9. Zpráva ÚRK
10. Hospodaření Orla o.s. v roce 2012
11. Příprava sjezdu
12. Různé - odvolání a volba předsedy ÚRS
- orelská vyznamenání
- státní vyznamenání pro Jana Kubiše.
13. Závěr
ÚR/4/135
Ústřední rada schvaluje program jednání dle předloženého návrhu se
opt. většina pro
zapracovanými připomínkami.
3) Slovo starosty
Starosta Orla poděkoval za aktivní účast na slavnostní mši svaté na svátek sv. Vojtěcha v úterý
23.4.2013 ve svatovítské katedrále (36 praporů); velmi dobré odezvy; dále poděkoval
za organizaci florbalové ligy, pořadatelům závodům OBL. Starosta také poděkoval jednotám,
které si v letošním roce připomínají 100leté výročí, za organizaci oslav – např. jednota
Rozsochy; starosta poděkoval ústřednímu sekretariátu za práci, za urgenci dotací z MŠMT
na rok 2012; z celkového počtu 90ti žadatelů dotací pro rok 2013 bylo 36 žadatelů vyřazeno,
převážně z důvodu chyb ve členské základně.
MŠMT přidělila dotaci na rok 2013 5.266.600,-Kč. Je to více než na rok 2012. Změna
v občanském zákoníku – tato změna žádá výrazné změny ve stanovách; na dalším zasedání ÚR
dne 5.10.2013 (dle návrhu) bude návrh stanov již připraven; 23.11.2013 sjezd (dle návrhu) –
stanovy nutno mít dostatečně připravené;
ÚR/4/136

Ústřední rada bere na vědomí slovo starosty.

opt. většina pro

4) Zpráva mandátové komise
Br. Gazárek informoval, že z celkového počtu 44 delegátů je přítomno 39, z toho s hlasovacím
právem 37, zasedání ústřední rady je tedy usnášeníschopné.
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5) Přerozdělení prostředků z MŠMT (materiál 10, 10a)
Ses. Macková: byl rozeslán písemný materiál; částky jsou rozděleny podle směrnice, o dotace
nežádaly župy Kozinova, Pospíšilova, Svatováclavská, Trochtova a Urbanova. Župy Krekova a
Jirsíkova nedodaly výroční zprávy za rok 2011. V loňském roce proběhla na ústředí kontrola z
MŠMT, je potřeba, aby na ústředí byly výroční zprávy k dispozici.
Ses. Macková vznesla návrh, aby z dotace z částky pro ústředí byla vyčleněna prostřednictvím
župy Kozinovy částka 20.000,-Kč pro jednotu Plzeň. Vzhledem k tomu, že byl zvolen nový
starosta župy, je garance, že župa Kozinova bude plnit termíny požadavků MŠMT.
Br. Juránek vyzval přítomné delegáty k dotazům.
ÚR/4/137 ÚR schvaluje přerozdělení finančních prostředků z MŠMT na program SPP IV –
provoz a údržba sportovních zařízení dle přílohy se změnou.
opt. většina pro, proti 0, zdržel se 1

6) Kontrola usnesení ze zasedání ÚR (materiál 1, 1a)
Ses. Jurečková: výpis přijatých usnesení Ústřední rady Orla byl rozeslán písemně. Vyzvala
přítomné k dotazům.
Br. Jůza: dotaz k usnesení Vysoké nad Jizerou ÚR/3/105.
Ses. Jurečková: usnesením se zabývalo výkonné předsednictvo, po doložení dokladu o zrušení
IČA byla jednota zrušena.
ÚR/4/138

Ústřední rada bere na vědomí stav plnění usnesení ÚR ke 4.5.2013.
opt. většina pro, zdržel se 1

7) Zpráva o činnosti Výkonného předsednictva (materiál 2, 2a a 2b)
Ses. Jurečková: byl předložen přehled přijatých usnesení Výkonného předsednictva Orla.
Od posledního zasedání ústřední rady výkonné předsednictvo zasedalo 3x, 2x muselo být
zasedání pro malou účast zrušeno. Z toho důvodu vznikl požadavek předložit přehled docházky
členů VP i členů odborných rad. Tyto přehledy byly zaslány písemně.
Formulář uznání e-mailových adres k dnešnímu dni podalo na ústředí pouze 107 jednot
z celkového počtu 247 jednot, tzn. formulář nepodala ještě ani polovina jednot. Byl předložen
přehled jednot, které tento formulář dodaly a které ne.
Ses. Jurečková vyzvala župní zástupce k apelování na jednoty o zaslání formuláře Uznání emailových adres jednot a Souhlas se zveřejněním informací na webových stránkách Orla.
Na webových stránkách jsou u některých jednot uvedeni funkcionáři, jejichž mandát již
vypršel. Ses. Jurečková vyzvala k zaslání zápisů z členských volebních schůzí (s razítkem,
podpisem statut. zástupce včetně kopie prezenční listiny – viz stanovy Orla § 32 bod 1).
Na základě těchto zápisů mohou být v IS Orla zadáni noví funkcionáři.
V pondělí 27.5.2013 se na ústředí bude konat rozšířené zasedání Duchovní rady s duchovními
zástupci žup. Ses. Jurečková žádá župy o nahlášení kontaktů na župní rádce a v případě
neúčasti župního rádce o zajištění jiného zástupce župy na tomto zasedání.
Br. Šustr: jak bude naloženo s informací o docházce?
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Br. Juránek: přehled docházky má pouze informativní charakter.
Br. Zelina: Pokud se někdo zvolí do funkce a za 2 roky se ani jednou nedostavil na zasedání
rady, měl by být nahrazen jiným, kdo má opravdu zájem pracovat. Odborné rady by měly být
funkčnější.
Br. Pěcha: měla by být stanovena povinná účast na zasedání. Pokud není člen rady ze 30ti %
na zasedání, navrhuje automatické odvolání.
Br. Zelina: VP a odborné rady by se docházkou měly zabývat více, měla by být zpracována
docházka jak za rok 2012, tak i 2013 a rozbor by měl být na radách projednán.
Br. Zelina podal návrh na usnesení:
VP má probrat docházku VP a na další zasedání UR připravit návrh obměny složení.
Br. Juránek: navrhl zpracovat docházku za rok 2012 a 2013 a zadat předsedům OR
k projednání a výsledek předložit VP s termínem do konce června 2013.
ÚR ukládá předsedům odborných rad, aby projednaly docházku v roce 2012 a 2013 a
vyvodili závěry do konce června 2013.
ÚR/4/139 ÚR bere na vědomí zprávu o činnosti VP.
opt. většina pro, proti 0, držel se 1
8) Zprávy TVR, KR, DR, RM, RS, EHR (materiál 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4, 5, 6 a 7)
Zpráva TVR
Písemně byla předložena zpráva TVR a soutěžní řád na rok 2014 (materiál 3, 3a, 3b, 3c, 3d,
3e).
ÚR/4/140 Ústřední rada bere na vědomí zprávu TVR.

opt. většina pro

Macková: oddíl 10, bod 5 – opravit odkaz na bod 9.
Br. Jůza: navrhl odstranit specifikaci pitného režimu 2l nealkoholického nápoje/osobu a den.
Br. Zelina:v SŘ jsou uvedeny 2 litry/osobu a den, které uhradí ústředí. Navrhuje o návrhu
br. Jůzy vůbec nehlasovat.
Br. Čáp: vyúčtovat cestu znamená dodat všechny doklady a uvést i počet kilometrů.
Br. Jůza: kategorie badmintonu - chybí uvedeno, zda dvouhra nebo čtyřhra, chybí rozlišení
na muže a ženy.
Br. Klement: bod X. Finanční pravidla pro pořádání ústředních akcí bod 9 – navrhuje zkrátit
vzdálenost ze 100 na 50 km.
Br. Vahala: navrhl prvním třem vítězům kvalifikací proplatit cestovné.
Ses. Macková: ze SŘ vyplývá, že postupuje nejen vítěz kvalifikace (počty postupujících dle
oblastí); v minulém roce toto využila pouze župa Sv. Zdislavy.
Jůza: cestovné by se mělo proplatit všem postupujícím;
Br. Juránek dal hlasovat o návrzích na změny v soutěžním řádu:
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ÚR schvaluje z bodu X. Finanční pravidla pro pořádání ústředních akcí z bodu 3 soutěžního
řádu odstranit 2l nealkoholického nápoje na osobu a den.
pro 2, proti opt. většina, zdržel se 5
Usnesení nebylo přijato.
ÚR/4/141 ÚR schvaluje v bodu X. Finanční pravidla pro pořádání ústředních akcí v bodě 9
100 km zaměnit za 50 km.
Pro 18, proti 10, zdržel se 6
Usnesení bylo přijato.
ÚR/4/142 ÚR schvaluje změnu v bodu X. Finanční pravidla pro pořádání ústředních akcí
v bodě 9 soutěžního řádu, aby cestovné bylo propláceno všem postupujícím do kvalifikace.
opt. většina pro, proti 2, zdržel se 7
Usnesení bylo přijato.
ÚR/4/143 ÚR schvaluje soutěžní řád pro rok 2014 se zapracovanými změnami.
opt. většina pro
Zpráva KR
Písemně byla předložena zpráva KR.
ÚR/4/144 Ústřední rada bere na vědomí zprávu KR.

opt. většina pro

Zpráva DR
Písemně byla předložena zpráva DR.
Br. Vejvar: poděkoval sestrám a bratřím z Moravy, kteří na svátek sv. Vojtěcha ve svatovítské
katedrále podpořili účast českých Orlů.
ÚR/4/145 Ústřední rada bere na vědomí zprávu DR.

opt. většina pro

Zpráva RM
Písemně byla předložena zpráva RM. Nejbližší akce: 19.5.2013 Grand Prix Bohunice; Vyškov
– odznak B. Kostelky; FICEP camp – 5.600,-Kč od účastníků; uzávěrka přihlášek na FICEP
10.5.2013; Setkání rodin s dětmi – září 2013 – zatím nejsou propozice;
Br. Zelina: tábor FICEP by měl být ústředím finančně více podpořen, aby se mohla zúčastnit i
mládež z vícečetných rodin; navrhl, aby účastníci hradili příště pouze 4.000,-Kč.
Br. Juránek: nyní ústředí přispívá každému účastníku 50% z celkové částky (více než 5.000,Kč).
Br. Jůza: doporučuje, aby z názvu školení vyplývalo, že se jedná o školení; je výhodnější udělat
týdenní školení než školení o několika víkendech.
ÚR/4/146 Ústřední rada bere na vědomí zprávu RM.

opt. většina pro

Zpráva RS
Písemně byla předložena zpráva RS. Na podzim proběhne jednodenní setkání seniorů v Brně.
Br. Juránek: výstava o životě P. Buly a P. Drboly je v současné době ke zhlédnutí v kostele
Svaté Rodiny, Grohova ulice 18, Brno.
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ÚR/4/147 Ústřední rada bere na vědomí zprávu RS.

opt. většina pro

Zpráva EHR
Zpráva byla předložena písemně.
ÚR/4/148 ÚR bere na vědomí zprávu EHR.

opt. většina pro

9) Zpráva ÚRK (materiál 8)
Zpráva byla předložena písemně. Snahou ÚRK je, aby prostředky Orla byly využity
transparentně a rovnoprávně.
ÚR/4/149 Ústřední rada bere na vědomí zprávu ÚRK.

opt. všichni pro

10) Hospodaření Orla o.s. v roce 2012 (materiál 9a, 9b, 9c a 9d).
Ses. Macková předložila Hospodaření Orla o.s. v roce 2012. Tento materiál byl písemně
rozeslán. Br. Juránek vyzval přítomné k dotazům.
Br. Zelina: poděkoval za přesné zpracování rozpočtu; je s ním nutno řádně pracovat a
při zpracování rozpočtu na rok 2014 do něj zahrnout další připomínky, aby skutečně docházelo
k rozvoji Orla.
Br. Juránek: tento materiál bude podkladem pro tvoření dalšího rozpočtu.
Br. Jůza: dotaz k částce 5.604 – Kuželky; ses. Macková jej zodpověděla.
Br. Jůza: dostaneme k nahlédnutí uzávěrku, budeme ji schvalovat? Co výsledek hospodaření?
Ses. Macková: ze stanov má ÚR schvalovat výsledek Hospodaření Orla za rok 2012.
Po konzultaci s ÚRK předloženo konečné plnění rozpočtu.
Br. Pěcha: částka v kolonce webové stránky?
Ses. Macková: za výstavbu stránek OFL a informační systém.
Br. Šustr: navrhuje navýšit Fond starosty v rozpočtu na rok 2014;
ÚR/4/150 ÚR schvaluje výsledek hospodaření Orla o.s. k 31.12.2012.

Opt. většina pro

11) Příprava sjezdu (materiál 11, 11a)
Br. Juránek: na plánované Ústřední radě Orla dne 5.10.2013 by všechny materiály ke sjezdu již
měly být připraveny.
ČOV vyvíjí snahu o jednotnou tělovýchovu; Orel vždy vystupoval proti jednotné tělovýchově;
změna k přístupu rozpočtu 2014 od poskytovatele dotací; statut občanského sdružení
k 1.1.2014 dle nového občanského zákoníku zaniká.
Br. Jůza: nevidí důvod, proč svolat sjezd; v novém občanském zákoníku je jasně řečeno, že
dosavadní sdružení se považují za spolky, jednoty za podružené spolky; Komise pro změnu
stanov za dva roky nic nevykonala; navrhuje sjezd nesvolávat;
Br. Juránek: komentoval z pozice senátora, že pozměňovací návrhy k zákoníku bohužel
neprošly; musíme mít takové stanovy, které umožní přijímat dotace z ČR a EU; pokud nedojde
ke změnám stanov, nebudeme moci dotace získat. Proto je nutné v letošním roce stanovy
změnit.
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Ses. Macková: vícestupňové řízení organizací – dle školení musíme provést změny v souladu
s obč. zákoníkem; abychom zachovali IČO žup a jednot po 1.1.2014, IČA musí být
ve veřejném rejstříku, ústředí je musí zaevidovat, musíme toto mít zahrnuté ve stanovách; proto
je pro Orel nevyužitelné dvouleté přechodné období dle nového zákonu;
Br. Grenar – poznámka k materiálu 11, bod 1 d. – ve stanovách mají být zařazeny změny
neprojednané na minulém sjezdu. Za dva roky Komise nepředložila jediný návrh. Za půl roku
nestihneme připravit tyto změny. Sjezd by se tímto bodem neměl zabývat. Sjezd by byl bez
projednávání těchto změn rychlý, pádný, je reálné v tyto změny projednat v roce 2014.
Br. Juránek: záleží na tom, jak budou tyto věci připraveny; pokud změny jsou připraveny
v hlasovatelné podobě, mohou na sjezdu projít.
Br. Grenar: návrh na změnu ve stanovách musí být prodiskutovaná v jednotách a na příštím
zasedání ÚR.
Br. Juránek vyzval přítomné k návrhům na hlasování k místu, klíči a datu konání sjezdu.
Br. Jůza podal návrh na hlasování: pro ideál by musel být klíč 1:100 členů, navrhl hlasování
1 delegát na 3.000 členů.
ÚR schvaluje klíč ke stanovení delegátů pro sjezd 1: 3.000.
pro 0, proti opt. většina, zdržel se 3
Usnesení nebylo přijato.
ÚR/4/151 ÚR svolává v souladu s § 8 bod 3 stanov Orla o.s. sjezd v termínu 23.11.2013
s místem konání v Moutnicích.
opt. většina pro, proti 0, zdržel se 1
ÚR/4/152 ÚR stanovuje v souladu s § 8 bod 2 odst. c) stanov Orla o.s. klíč na počet delegátů
sjezdu – na každých započatých 400 členů župy 1 delegát.
opt. většina pro, proti 0, zdržel se 1
Byla vyhlášena přestávka na občerstvení.
Po přestávce se o slovo přihlásila mandátová komise.
Na začátku zasedání bylo v prezenční listině 36 podepsaných delegátů s hlasovacím právem.
V hlasování o proplácení cestovného - viz usnesení ÚR/4/141 bylo skóre hlasů 18-10-6, což
nebyla nadpoloviční většina přítomných. Jednací řád ani stanovy nevysvětlují pojem „přítomný
účastník“. V době hlasování bylo 34 delegátů, 18 je nadpoloviční většina.
Nyní přítomno 33 delegátů s hlasovacím právem. Starosta vyzval, zda někdo zpochybňuje toto
usnesení. Nikdo nevznesl námitku.

12) Odvolání a volba předsedy ÚRS
Br. Jůza navrhl pro nečinnost odvolat předsedu ÚRS s odvoláním na jednací řád na paragraf
Juránek: ÚRS žádný termín nemá stanoven.
Jůza: za rok a čtvrt neproběhla od podání odvolání od URS žádná reakce.
Jůza: 31.1.2012 podal k ÚRS odvolání ve věci zrušení jednoty Vysoké nad Jizerou.
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Návrh br. Jůzy na usnesení:
ÚR odvolává předsedu ÚRS.

13)

pro 1, proti opt. většina, zdržel se 4
Návrh nebyl přijat.

Různé

a) Vyznamenání
Ses. Špérová: jednota Šardice navrhla Stříbrnou medaili „Za zásluhy“ in memoriam a Čestný
zlatý odznak Orla in memoriam br. Ing. Vladimíru Richterovi z Chicaga, Svatováclavská župa
„v exilu“ a Bronzovou medaili „Za zásluhy“ br. Františku Kolaříkovi ze Sydney,
Svatováclavská župa „v exilu“.
Ses. Brandejsová: místostarostka Orla ses. Brandejsová navrhla Stříbrnou medaili „Za zásluhy“
br. Jiřímu Matýskovi ze Sydney, Svatováclavská župa „v exilu“.
Br. Vejvar: letos 100 let od narození Jana Kubiše; ústředí by mělo podat návrh na vyznamenání
in memoriam Komisi pro udělování státních vyznamenání poslanecké sněmovny ČR pro Jana
Kubiše, br. Janu Kubišovy by mělo být uděleno rovněž orelské vyznamenání.
ÚR/4/153 ÚR uděluje Stříbrnou medaili „Za zásluhy“ in memoriam a Čestný zlatý odznak
Orla in memoriam br. Ing. Vladimíru Richterovi z Chicaga, Svatováclavská župa „v exilu“,
Bronzovou medaili „Za zásluhy“ br. Františku Kolaříkovi ze Sydney, Svatováclavská župa
„v exilu“ a Stříbrnou medaili „Za zásluhy“ br. Jiřímu Matýskovi ze Sydney, Svatováclavská
župa „v exilu“.
všichni pro
Br. Juránek vyzval přítomné k navržení státního vyznamenání Janu Kubišovi.
Br. Gazárek: na vyznamenání bychom měli navrhnout všechny Orly skupiny, kteří se
na atentátu podíleli.
Br. Juránek: další vyznamenání můžeme navrhnout příště, nyní bychom mohli využít 100leté
výročí.
Br. Juránek: Navrhuje stříbrnou medaili za zásluhy s udělovacím dekretem k datu 18. 6.2013.

ÚR/4/154 ÚR uděluje Stříbrnou medaili „Za zásluhy“ in memoriam br. Janu Kubišovi.
všichni pro
Br. Vejvar navrhl usnesení:
ÚR/4/155 ÚR Orla navrhuje udělení Janu Kubišovi Řád bílého lva při udělování státních
vyznamenání dne 28.10. prezidentem ČR a ukládá ústřednímu sekretariátu vypracovat návrh
na podání návrhu na vyznamenání Komisi pro vyznamenání PS PČR.
všichni pro
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b) spolupráce s FICEP
Br. Juránek: FICEP ve spolupráci s FISECem pořádá ve dnech 9.-13.7.2014 v dolním
Rakousku letní hry; navrhuje oslovit všechny české katolické školy, aby se zástupci zúčastnili.
Zúčastněné sporty: kopaná, košíková, házená, atletika – kompletní složení – běh 100 m, 400m,
800m, 1500m, 3000m pro muže, 110 m překážek, 400m překážek; u žen není 3000m a 400m
překážek, vrh koulí, skok do dálky, skok do výšky, tenis, volejbal, šachy, plavání; při rozpočtu
500.000,-Kč lze vyslat 40 sportovců + 5 doprovod. Věk 14-17 let. Úkol pro TVR –
zorganizovat výběr účastníků; kontakty na katolické školy – nahlásit na ústředí.
c) pojištění majetku a osob
Ses. Macková: v pojištění majetku došlo ke změně: byla připojištěna věc v držení (např.
zapůjčený stan, ozvučení,…), z tohoto důvodu došlo k navýšení částky pojistného.
Pojištění osob: byla provedena revize smlouvy a byly osloveny další tři pojišťovny;
od 1.4.2013 je uzavřena opět smlouva s Kooperativou s výhodnějšími podmínkami než
doposud za stejnou cenu;
d) nové jednoty
v Sedlákově župě vznikla jednota Brno-Lesná; Sušilova župa – jednota Devět křížů – dodnes
není tato jednota přijata župou; otázka je, jak postupovat se župou, která nejeví zájem o vznik
nové jednoty;
další nová jednota Brno-Bystrc – leží na rozhraní Sedlákovy a Sušilovy župy;
Kosmákova župa – avízovaný vznik jednoty Těšetice;
e) poděkování za organizaci Celostátního setkání mládeže v loňském roce
Br. Klement poděkoval ústřednímu sekretariátu, ses. Dřínkové a ses. Tománkové za vzornou
organizaci a účast na celostátním setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou v roce 2012. Dotázal
se na výsledné částky na účtech Orla o.s.
Ses. Macková: br. Klementovi předložila k nahlédnutí Rozvahu a Výkaz zisku a ztrát
k 31.12.2012.
f) výstava o životě P. Buly a P. Drboly
Br. Kočí: vyzval přítomné k zorganizování této výstavy v jednotách; CD orelských osobností;
bude doplněno; po doplnění by bylo vhodné zveřejnit; Matice svatohostýnská – doporučila
místo na orelský památník; RS navrhuje, aby se VP zabývalo místem a vzhledem.
g) Cyrilometodějské oslavy na Velehradě
Br. Zelina: zmínil letošní významné výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu;
vyzval přítomné k hojné účasti na slavnostní pouti na Velehradě včetně praporů. V 9:15 hodin
začne setkání u hrobu mons. Šrámka na velehradském hřbitově. Odtud vyjde průvod
s orelskými prapory k bazilice.
h) pozvánka na běžecký závod do Olešnice
Br. Juránek: v sobotu 25.5.2013 proběhne závod v Olešnici – má dlouholetou tradici, pozval
všechny přítomné na tento závod; OBL, OFL a stolní tenis jsou momentálně nejsilnější sporty;
poděkoval za organizaci těchto sportů.
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i) pouť pekařů v Tasovicích
Br. Kelbler: pozval přítomné na pouť pekařů, která se koná každoročně v březnu v Tasovicích;
termín pouti je pohyblivý;
j) Časopis Orel, programová konference
Br. Zelina: časopis Orel je na solidní úrovni, zajišťuje propagaci Orla; členové ÚR by měli
udělat něco pro rozšíření tohoto časopisu. Programová konference Orla byla odsunuta; návrh
na usnesení: do roku by se měla konat programová konference.

Návrh na usnesení br. Zeliny:
ÚR ukládá VP připravit programovou konferenci na rok 2014.
Pro 12, proti 3, zdržel se 15
Usnesení nebylo přijato
Návrhová komise: br. Čáp přečetl přijatá usnesení. Br. Juránek o nich dal hlasovat.
ÚR/4/156 ÚR bere na vědomí přijatá usnesení z dnešního zasedání ÚR.

všichni pro

14) Závěr
Starosta Orla poděkoval přítomným za účast. Zasedání bylo zakončeno ve 13:30 hodin.
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