OREL

Zápis ze 17. zasedání Výkonného předsednictva Orla
konaného dne 30. 3. 2022 v sídle Orla, Kurská 792/3, 625 00 Brno
začátek v 16 hodin
Přítomni - viz prezenční listina
Program:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Schválení bodů programu
Kontrola usnesení VP a ÚR
Příprava ÚR – úprava směrnic
- výsledky hospodaření Orla za rok 2021
- 100 let výročí sletu
Vyznamenání
Různé
Závěr

1. Volba pracovních funkcí – ověřovatelů zápisu, určení zapisovatele
Br. Juránek přivítal přítomné členy Výkonného předsednictva a konstatoval, že dnešní zasedání
je usnášení schopné. Jmenoval zapisovatelkou dnešního jednání ses. Horákovou, navrhl
ověřovatele zápisu br. Sedláčka a ses. Brandejsovou.
VP/17/ 224 VP schvaluje ověřovatele zápisu br. Sedláčka a ses. Brandejsovou.
7-0-0
2. Schválení bodu programu
Starosta vyzval k návrhům na změnu či doplnění navrženého programu jednání. Nechal o
programu hlasovat.
VP/17/ 225 VP schvaluje program dnešního zasedání výkonného předsednictva
7 -0-0
3. Kontrola usnesení VP a ÚR
Br. Juránek: předložil písemný přehled přijatých usnesení VP a stručně shrnul rozpracovanost
úkolů k dnešnímu dni.
Ses. Macková: doplnila k usnesení 16/214, že informace od jednot o navýšení cen energií
odeslalo 44% dotazovaných a výsledky předala EHR.
VP/17/ 226 VP bere na vědomí kontrolu usnesení VP a ÚR.
7 -0-0
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4. Příprava ÚR
Br. Juránek: potvrdil schválený termín ÚR: 5. zasedání Ústřední rady se koná 23. dubna 2022
v orlovně v Brně Bosonohách.
A. úprava směrnic
ses. Macková: přednesla návrhy na změnu směrnice č. 10 O Přerozdělování finančních
prostředků, kde je nově zahrnut program NSA a vypuštěny články o rozdělování ze Sazky a
MŠMT. Finanční přerozdělení je vždy v kompetenci ÚR. Dále přednesla návrh na úpravu
směrnice č.4 O poskytování cestovních náhrad. Tato směrnice byla aktualizována dle připomínek
TVR - byla navýšena cena při jízdě soukromým vozidlem ve výši 5,50 Kč za 1 km. Vypočítaná
sazba se zvyšuje o 0,30 Kč za každého dalšího spolucestujícího.
VP/17/ 227 VP doporučuje ÚR ke schválení úpravu směrnice č. 4 O cestovních náhradách a
směrnice č. 10 O přerozdělování finančních prostředků.
7-0-0
Přišel bratr Třináctý.
B. výsledky hospodařená Orla za rok 2021 - přílohy č:
Ses. Macková: předložila výsledky hospodaření. Uvedla, že do ÚR bude ještě upravena
terminologie názvu položek, která nemá vliv na celkový hospodářský výsledek. Výroční zpráva
bude dodána a zaslána s materiály ÚR.
VP/17/ 228 VP doporučuju ke schválení Výroční zprávu a výsledky hospodaření rok 2021.
8-0-0
C. 100 let výročí orelského sletu
Br. Juránek přednesl návrh plánu oslav:
Páteční divadelní představení: je potřeba přesný soupis hostů: navrhuje členy VP s doprovodem,
starostové žup s doprovodem, br. Kostelka, místní starosta + místní, ocenění= aktivní členové,
kteří si zaslouží za dlouhodobou činnost za organizování, zástupce Sokola, KČT, hejtmana nebo
jeho zástupce. Seznam bude postupně doplňován, pozvánky budou rozeslány jmenovitě.
Sobota – hlavním garantem Orel Řečkovice ve spolupráci s TVR.
8.00 mše v kostele sv. Vavřince v Řečkovicích
9.00 Sportovně branný den pro všechny generace
Park a sportovní areál, Horácké náměstí Brno Řečkovice.
- sportovní stanoviště a soutěže, fotbalové utkání O pohár kardinála Berana, běh Memoriál
Josefa Bořeckého, … organizaci zajištuju OREL Jednota Řečkovice ve spolupráci s ostatními
brněnskými jednotami.
9. 00 zahájení
9.30 Orelská štafeta – Memoriál Josefa Bořeckého
10.00 sportovní stanoviště
11.15 Slavnostní výkop fotbalového utkání O pohár kardinála Berana
13.45 Velký běh
…….. Loutkové divadlo Milotice
16 – 17 h oficiální ukončení
Br. Třináctý – jak je to s parkováním?
Br. Juránek – bude zajištěno v okolí a na školních dvorech
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NEDĚLE:
9.30 slavnostní orelská mše u sv. Jakuba - ZMĚNA – mše sv. v jezuitském kostele
11. 00 Brněnská modlitba Anděl Páně
11. 15 průvod s prapory od sv. Jakuba přes centrum města na Petrov – trasa bude upřesněna
12. 00 celosvětová modlitba Anděl Páně
13.30 – 16.30 kulturně sportovní program v Denisových sadech – moderuje a zpívá Pavel Helán
•
13.30 Pavel Helán
•
14.30 Bohunická chasa Orel Bohunice
•
14.45 Aerobik team Orel Blansko
•
15.00 Country skupina Ruty Šuty Orel Kelč
•
15.15 Kung fu Orel Husovice
•
15.30 Taneční skupina Ballare Orel Rtyně
•
15.45 CiMbálka / studenti Cyrilometodějská škola/
Předběžné časy, vše se upřesní po konzultaci jednotlivých vystupujících.
V průběhu celého programu Běh do schodů od Hl. nádraží na Petrov, svátost smíření …
Ses. Brandejsová - budeme mít asi nový prapor, pokud se to stihne.
Br. Juránek - Výborně, proběhne představení praporu před kostelem.
Br. Třináctý - TVR bude mít na starosti Běh do schodů – zajistí časomíru.
DR je požádána, aby zajistila svátost smíření. Ještě je potřeba dořešit zakončení celé akce.
Výzva: každá ruka dobrá, co nejvíce praporečníků, co nejvíce Orlů v orelském nebo lidovém
kroji.
VP/17/ 229 VP bere na vědomí plán oslav a zapojení DR, TVR a KR do organizace programu.
8-0-0
5. Vyznamenání
Ses. Horáková: k dnešnímu dni byly doručeny na ústřední sekretariát následující žádosti o
vyznamenání. Jsou v souladu se směrnicí č. 9 o vyznamenání Orla.
Čestné uznání:
Marie Verbíková z jednoty Polešovice za zodpovědné plnění organizační a řídící práce
v jednotě a župě k životnímu jubileu.
Ilona Ševčíková z jednoty Pitín za zodpovědné plnění organizační a řídící práce v jednotě a župě
k životnímu jubileu.
Zdeněk Ševčík z jednoty Pitín za zodpovědné plnění organizační a řídící práce v jednotě a župě
k životnímu jubileu.
Josef Jarcovják z jednoty Kašava za zodpovědné plnění organizační a řídící práce v jednotě a
župě k životnímu jubileu.
Štěpán Janík z jednoty Uherský Brod za zodpovědné plnění organizační a řídící práce v jednotě
a župě k životnímu jubileu.
VP/17/ 230 VP schvaluje čestné uznání Marii Verbíkové z jednoty Polešovice, Iloně Ševčíkové
z jednoty Pitín, Zdeňku Ševčíkovi z jednoty Pitín, Josefu Jarcovjákovi z jednoty Kašava, Štěpánu
Janíkovi z jednoty Uherský Brod.
8-0-0
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Medaile Za zásluhy:
Milada Hrabcová z jednoty Polešovice životnímu jubileu 80 let za dlouholetou práci jako
starostka a členka župní rady.
Marie Hlavicová z jednoty Slavičín za zodpovědné plnění organizační a řídící práce v jednotě a
župě k životnímu jubileu.
František Král z jednoty Uherský Brod za zodpovědné plnění organizační a řídící práce
v jednotě a župě k životnímu jubileu.
Antonín Nosek z jednoty Kunovice za zodpovědné plnění organizační a řídící práce v jednotě a
župě k životnímu jubileu.
Antonín Zelina z jednoty Domanín za aktivní sportovní činnost a za zodpovědné plnění
organizační a řídící práce v jednotě, župě ústředí k životnímu jubileu. .
Jiří Třináctý z jednoty Vnorovy za zodpovědné plnění organizační a řídící práce v jednotě,
župě a ustředí k životnímu jubileu.
VP/17/231 VP doporučuje UR ke schválení Miladě Hrabcová z jednoty Polešovice, Marii
Hlavicové z jednoty Slavičín, Františku Královi z jednoty Uherský Brod, Antonínu Zelinovi z
jednoty Domanín, Jiřímu Třináctému z jednoty Vnorovy.
7-0-1
6. Různé
 Schválení 12 členné delegace do Poluvsie rodiště Jozefa Gabčíka 2.- 4. září 2022
Br. Juránek: přednesl, že v rámci oslav 80 let výročí atentátu na Heidricha, se připravují oslavy
přímo v rodišti a počítají s účastí orelských delegátů. Je potřeba také položit věnec. Navrhuje 6
členů z jednoty Přelouč, která se spolupodílí na organizaci oslav a 6 členů bude doplněno
z ústředí.
Ses. Macková – jaké budou náklady?
Br. Juránek: upřesní Orel Přelouč
VP/17/ 232 VP schvaluje 12 člennou delegaci do Poluvsi, rodiště Jozefa Gabčíka, v termínu 2.
- 4. září 2022 včetně finančního zajištění
8-0-0
 Schválení delegace na pouť krajanů do Mnichova 2. 7. 2022
Br. Juránek: přednesl, že Národní pouť krajanů do Elwangenu byla opět uvedena v Poutní knížce
a očekává se účast zástupců Orla.
Ses. Macková – co je myšleno finančním zajištěním, jaké budou náklady?
Br. Juránek: náklady budou v cestovném
VP/17/ 233 VP schvaluje 4 člennou delegaci na pouť krajanů do Mnichova 2. 7. 2022, včetně
finančního zajištění. Vedoucí delegace Kristina Horáková
8-0-0
 Smlouva o spolupráci s Českou unií cestovního ruchu - návrh smlouvy
Br. Juránek: přednesl, že v rámci spolupráce s ČUCR bude mít Orel možnost společného postupu
při jednáních v rámci cestovního ruchu i na MMR, včetně možnosti společných stánků na
veletrhu cestovního ruchu.
VP/17/ 234 VP souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci s Českou unií cestovního ruchu
8-0- 0
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 Schválení zdravice za Orla na sjezd KDU ČSL
Br. Juránek: přednesl, že v termínu 23. 4. 2022 proběhne sjezd KDU ČSL v Ostravě, ale nemůže
se termínu zúčastnit. Navrhuje, aby zdravici přednesl Pavel Bělobrádek jako člen Orla, který
bude na sjezdu přítomen.
VP/17/ 235 VP souhlasí se zdravicí za Orla na sjezdu KDU-ČSL v termínu 23. 4. 2022, kterou
přednese Pavel Bělobrádek.
8-0-0
Ses. Kellerová opustila online připojení.
 Orlovna v Krouně
Br. Juránek: přednesl informace, že na orlovnu v Krouně lze získat dotaci z MMR na údržbu,
opravy a investice.
Ses. Macková: seznámila členy VP o aktuálním stavu oprav a investic v orlovně - je hotová
přípojka plynu a přípojka elektřiny k teplovzdušnému zařízení Robur včetně revize, je provedena
přípojka kanalizace, veškeré dešťové svody jsou odvedeny novou dešťovou přípojkou. Do konce
roku prostavěno cca 460 tis. Letos probíhá dokončení prací, zásypy, prodloužení přípojek
k budoucí kuchyni. Probíhá také zaměření skutečného stavu, pokud se bude stavět soc, zařízení,
předběžná kalkulace rekonstrukce vychází na cca 1 mil korun.
 27. 5. – Vzpomínkový den + školení praporečníků
Br. Juránek: upozornil členy VP, že je pro členy Orla důležitý Vzpomínkový den 27. 5. 2022.
Mše bude z důvodů rekonstrukce přesunuta do kostela sv. Tomáše, sloužit bude o. Jan Pacner.
Ve stejný den proběhne školení praporečníků na faře u sv. Jakuba. Předběžně od 15.30, včetně
občerstvení a proplacení cestovného. Je potřeba o tom informovat jednoty.
 Koryčany
Br. Juránek: přednesl, že byla na ústředí Orla doručena nabídka od jednoty Koryčany, zda má
Ústředí Orla zájem o darování pozemku v Koryčanech od jednoty Koryčany za předpokladu, že
do 5 let začne na daném pozemku stavět sportovní halu.
VP/17/ 236 VP konstatuje, že současné době se nemůže zavázat k postavení haly v Koryčanech
z finančních důvodů.
7-0-0
 Prodej pozemku Jednota Ostrava – Polanka
Br. Juránek: přednesl, že Jednota Ostrava - Polanka žádá VP o schválení prodeje pozemku p. č.
823/1, o výměře 1275 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec
Ostrava Kupujícím je Statutární město Ostrava. Veškeré potřebné materiály byly doručeny na
ústřední sekretariát.
VP/17/ 237 VP schvaluje prodej pozemku p. č. 823/1, o výměře 1275 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, v k. ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava-město, zapsáno u Katastrálního
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úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Ostrava, na LV č. 3011. jehož vlastníkem

je Orel jednota Ostrava – Polanka, pobočný spolek se sídlem 1. května 517/89, Polanka nad
Odrou, 725 25 Ostrava IČO: 65468830 zastoupen statutárním orgánem: starostou jednoty
Janem Prokopem a místostarostou jednoty Janem Fešarem. Kupujícím je Statutární město
Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 0084545
Doporučujeme jednat o navýšení ceny za pozemek.
7-0-0


Organizační záležitosti:

Ses. Macková: ústředí navštívila paní Drnovská, zástupkyně firmy UNIFAST, která se zabývá
požární ochranou a bezpečností práce zaměstnanců. Orel má ze zákona povinnost mít
vypracované dokumenty, školení zaměstnanců, kategorizaci pracovních pozic apod. a vést
průběžné aktualizace. Nic z toho Orel nemá. Navrhuji nabídku přijmout a nechat vše zpracovat.
Navržená částka je cca 45.000,- a roční správa 11 950,- bez DPH pro 5 osob. (dělala průzkum
trhu a cena odpovídá)
VP/17/ 238 VP pověřuje ses. Mackovou podepsáním smlouvy na zajištění povinné evidence
BOZP na pracovišti s firmou UNIFAST spol.s.r.o IČ 27660478.
7-0-0

Ses. Macková: na základě pověření starosty zjistila, že dle stanov je možné ustanovit novou župu
na celém území Slovenska. Vize starosty – župa Gabčíkova. Nejdříve by musely vzniknout 3
jednoty – v župě Velehradské a po té župu osamostatnit. V současné době máme v evidenci členy
s cizím státním občanstvím. Doporučuji ještě konzultaci s Mgr. Kavkou do termínu ÚR.
VP/17/ 239 VP doporučuje ke schválení ÚR vymezit územní působnost župy Velehradské o
území Slovenské republiky.
7-0-0

Projednána byla také aktuální situace s ukrajinskými uprchlíky. Ukrajince a další cizince je
možné přijmout za nové členy do jednot. NSA postupně řeší systém pro získání datací i na
cizince.
VP/17/ 240 VP doporučuje jednotám, aby přijímaly nové členy z Ukrajiny, a děkuje jim za
vstřícnost v této v těžké situaci.
7-0-0
Br. Juránek: navrhl, že z organizačních důvodů je potřeba navýšit zaměstnankyni Kristině
Horákové úvazek na 40h/týdně.
VP/17/ 241 VP schvaluje úvazek ses. Kristiny Horákové na 40 hodin týdně.
7-0-0
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Br. Juránek: sdělil informaci, že KČT vykazuje pro získávání dotací, kolik osob se účastnilo
jednotlivých turistických ústředních akcí, eviduje každého účastníka, ať už se zúčastnil pěšky,
na kole nebo běžel. Je to pro nás inspirace, můžeme se držet poutní knížky a tak vytvořit
základní materiál pro dotační program u NSA.
VP/17/ 242 VP pověřuje ústřední sekretariát vytvořením jednoduchého formuláře pro evidenci
poutníků a rozeslat jej organizátorům se žádostí, aby jej po proběhlé akci vyplněný zaslali zpět
na sekretariát včetně několika fotografií.
7-0-0

7. Závěr
Bratr Juránek poděkoval přítomným za účast. Zasedání bylo ukončeno v 18. 45 hodin.

V Brně, dne 30. března 2022

…………………………….
Ing. Stanislav Juránek
starosta Orla

Zapsala:

Mgr. Kristina Horáková

…………………………….

Ověřili:

Jiří Sedláček ..…………………….…………………..
Marie Brandejsová……………………………………..
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