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/&*S
základníúdaie:

OREL, jednota Vysoké MýtoNázev organizace

Pobočný spolekprávníforma

Husova 62,566 01Vysoké Mýto
Datum vzniku mandátu:Statutární zástupce:

Petr SmoIák

04,06.zo20Bc. Jan KopeckýM ístosr"arcsta

lng, JiříVojnar

organizační složky
(jednoty v rámci župy)

kontaktní údaie

Husova 62, 56601 Vysoké Mýtopoštovní adresa

737 897 2L7telefon

smolak,petr@emai|,czEmailová adresa

Webové stránky

3. Členská základna

Stav k 1,1. Stav k 37.t2, rozdíl

Celkový počet č|enů 169 163 -6

6-18 let 29 30 +1

19-59 let 115 704 -1,t

60 š let 2s 29 +4
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4. Rada iednotv/župv

Jmeno
Datum vzniku mandátu:

5. Odborné rady(isou-lizřízenv) t'

Předseda rady

6. činnostiednotv/ŽupV

A, Sportovníaktivity
A1 stolnítenis - muži a mládež

Soutěžní družstva - A - krajský přebor - postup do divize- za Vys. Mýto po 40 letech !

B- RP1 - 4.místo

C- RP2 - 3.místo

D - RP4- 3.místo a E- RP4 7. místo

Žáci - okresní přebor žáků/žákyá - 7.místo

v současné době až t2žáků, účastní se Grand prix,

žáci se účastní bodovacích turnajů pardubického a hradeckého kraje.

V roce 2019 jsme uspořádali dva turnaje _ 7.9. turnaj orel Cup pro registrované i

nere*istrované dospělé a odděleně pro dětia dorost. Dalšíturnaj pro dětizókolíProběhl

dne 2,2.

V rámci městského sportovního dne jsme pro žáky'místních Škol prezentovali stolnítenis na

náměstí. Tréninky dospělých 2x, mládeže 3x týdně, 3 vyškolenítrenéři, 1x týdně

ne registřova n í.

A2 - běžecký oddíl - v rámci oBL naše jednota obsadila 23. MÍsto. ÚČastnili jsme se pouze , ,

Starosta petr smolák 04.06,2020

M ístosta rosta Bc. Jan Kopecký 04.06.z02o

M ístosta rosta

Se kretá ř lng. JiříVojnar 04.06.2020

Llen lng. Jana Stříteská 04,06.2o2o

žtLlen RNDr. Věra Marková 04.06,2020

člen Miroslav Herel 04.06.2020

člen Ladislav Štancl 04.06.2020

člen

Duchovní rádce Mgr. Pavel Mistr

i

lng. Stanislav Víšek, Marie l(orbelová, Jiřina Smoláková

Tělovýchovná rada

Rada mládeže

Duchovní rada

Ekonomická rada

kulturnírada

Revizníkomise
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dvou závodů - Běhu na Sv. Hostýn a krosu v České Třebové. Probíhá generační výměna,

Tréninky v rámci rodin pokračují. V roce 2019 se neuskutečnil Knířovský běh. Jeho náhradou

se stalobnovený Noční běh Vysokým Mýtem 31.5. Účast 125 běžců z města iokolÍ.

A3 - rekreační sport - úspěšný je oddíl bowlingu - stabilně v městské profi lize cca ]"0 místo ze ]"4

účastníků. V roce 20t9 - účast a vítězstvína orelském turnaji v Zašové,
pravidelná sportovnírekreačníčinnost v oddílech -pilates ženy - starší(20 žen), florbal Ženy

mladší(12), badminton - muži, ženy, mládež (17 osob), nohejbaI muži (8), futsal muži (6),

Vytvořila se nová skupina mladších mužů florbal (10), která vybojovala na městském tur-

naji třetímísto.
Na Velikonoční pondělí byl uspořádán turistickÝ_pochod kolem řeky Metuje a 28.t1,. spoleČensko-

sportovní setkáníve Sportcentru, kde jsme si vyzkoušeli pro nás netradiČní sporty.

B. Kulturní aktivity - 20. Orelský ples - taneční kroužek si připravil předtanČení

Taneční kroužek - vystoupení v Zámrsku (Česká beseda). Účast na setkání Českých

Besed ve Studnici u Hlinska.

oslava svátku matek v kostele šv, vavřince.

Dne 28,9.zájezd s duchovní(pouť do Lanškrouna), kulturní(hrad Bouzov) i lehce turistickou

náplní - Javoříčské jeskyně.

C. Duchovníaktivity - přispělijsme balíčky k oslavě sv. Mikuláše ve farnosti

Cesty na kole na poutidle poutní knihy-S. Víšek. Také se účastnilspolu s Orlem Uherský

Brod cyklopouti do západních Čech.

Věra Marková se s Orlem Uherské Hradiště účastnila cesty do Santiaga de Compostela.

D, Účast na akcích ústředí /župy
Oslava 110 let Orla - l(opecký, Marková 

l _

Župnípouť v l(rálíkách - v rámci programu manž. Markovi připravili vycházku, J. l(opecký

vlajko noš

Orelská pouť na sv. Hostýn -sedm starších členů jelo autobusem se Župou Brynychovou

E. Ostatní aktivity - Údržba tělocvičny 17 xtO m', pro pravidelná cvičenívysokomýtských Škol a

různých zájmových sdružení.

V roce 2019 jsme vyměnilivstupnídveře a také dveře v místnostech sociálních zařízení a

obložilijsme schody ke k|ubovně palubkami.

Seznam příloh, počét listů: Rozvaha, výkaz zisku a ztráty (2 listy)

Vypracoval: RNDr, Věra Marková

Datum: 18.6,2020

Podpis statutá rního zástupce

q -.-* P<
,/

'" razítko

iednota _o

ď
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VÝkaZ zisku a ztíáty

oódte Přilohy č. 2 _,
vyhlášky Č. 504/200Z s0

Úěetní iednotka doručí: 
_

ilpiílňl;é.u finanónimu orgánu

vÝxaz zlsKu A zTRÁTy
ve zkráceném rozsahu

ke dni 31,12,2a19
( v celých tisícich Kč )

Název a sidlo účetníjednotky

OREL jednota Vysoké Mýto

Husova 62itV
Vysoké Mýto
566 01lČo

61239704

TEXT

Spotřebované nákupy a na
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D. Výsledek hospodarent po
t

*-**uVzáznamstatutárníhoorgánuúčeiní,iedr
;$5 ň'p;;ý vzor fyzické osoby, která je účetnl

Sestaveno dne: 03,03,2020

Právní forma úcetní jednotky

i



Rozvaha podIe Přílohy ó. 1

vyhláš.]<y ó. 504/2002 Sb.

Účstní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. oígánu

ROZVAHA ,

ve zkráceném rozsahu

ke dni 31,12.2019
( v celých tisících Kč )

lčo

61239704

Název, sídlo a právní forma
úcetní jednotky

OREL jednota Vysoké Mýto
Husova 62llV
Vysoké Mýto
566 01

Označení AKTlVA číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobi

Stav k posled. dni
| účetniho období

a b c 1 2

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet A.l. až A.lV, 1 125 120

Al| Dlouhodobý hmotný majetek celkem 9 2 084 2 oB4

A. lV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem A 1 959 1 964

B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.l. až B,lV. 6 559 488

B ll. Pohledávky celkem o 145 10B

D lll. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 414 380

Aktiva celkem Součet A. až B, 11 684 608

Označení PAslVA číslo
řádku

Stav k prvnímu dni
účetního obdobi

Stav k posled. dni
účetního období

a b J 4

A. Vlastní zdroje celkem Součet A.l.'až A.ll. 1? 620 541

A, l Jmění celkem IJ 713 s21

A. ll Výsledek hospodaření celkem 14 -93 -80

B. Cizí zdroje celkem Součet B.l. až8.IV 15 64 67

B. lll. Krátkodobé záv azky cel kem ló 64 67

Pasiva celkem SoučetA. až B, 20 684 608

Podpisový záznam statutárn ího orgá n u ú četn í jed
nebo podpisový vzor íyzické osoby, která,|e účetní

Sestaveno dne: 03.03.2020

Právn í forma účetní jednotky
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