Stanovisko ÚzO Přerov k posledním informacím .
Územní rada VSR Přerov se seznámila se všemi dokumenty, kontakty a
smlouvami, které byly zveřejněny na webu v souvislosti s pořádáním oslav
k výročí Zborova a k organizačním záležitostem při udělování medailí.
Naše ÚzO poděkovala ÚR za práci, kterou vynaložila k organizaci oslav
Zborova / viz email, adresovaný p. Boubínovi/. Při té příležitosti bylo
vysvětleno, proč se nikdo z Přerova oslav neúčastní. Navrhovaní kandidáti na
medaili předsedy ÚR pan p. plk M. Zapletal a mjr. Ing. I.Sadílek – kteří se
omluvili z účasti na předávacím ceremoniálu z vážných rodinných důvodů,
nebyli mezi příjemce medaile zařazeni.
Také jsme přesně nepochopili účel a cíl zatím nepodepsané smlouvy mezi
Radou seniorů a VSR. Rada má podle svých webových stránek velký počet členů
a zajímá nás, s kým ještě bude podobná smlouva uzavřena.
Průběh zborovských oslav, scénář, projevy a vlastní organizace oslav si
bezesporu vyžádala velkou organizační práci. Za tuto práci PÚR děkujeme.
Těmto oslavám by však přináležela daleko větší publicita, alespoň taková, jakou
zorganizovali kolegové z VSR Olomouc /plk.MUDr. Reml/ při odhalování desky
plk. Kubalíkovi v Hrdibořicích. Regionální i celostátní televize, ČTK, publikace
v televizních programech, fotodokumentace a videonahrávky. Z naší organizace
Přerov se jako delegace zúčastnili tři členové. Toto u pražských oslav chybělo.
Jediný publicista, a to nás velmi překvapilo, který se oslavám Zborova věnoval
včetně natočeného videa, byl pan Jan Šinágl. Jak vřelý vztah má k VSR to
nevíme.
Při udělování dalších medailí / předsedy PÚR a k výročí okupace/ je potřeba
stanovit, zda je nutno na každého , kdo má nárok a zájem, psát návrhy na
udělení a nebo postačí jména, projednaná a schválená výborem ÚzO. K výročí
okupace by to měli být zejména bývalí vojáci a členové VSR.
Pokud bude taková medaile pro jednotlivce na PÚR schválena je potřebné, aby
se navrhující ÚzO o tomto dověděly. Myslíme si, že pokud má člen o tyto formy
uznání zájem, není nutné, aby se zúčastnil vlastního předávacího aktu. Toto je
totiž u vzdálenějších míst ze zdravotních a jiných důvodů jednotlivců dost
komplikované až nemožné.
Nově vyhlášenou registraci pro zájemce o účast na oslavách k 99.výročí
vyhlášení ČSR dne 26.10.2017 v Praze vyhlásíme mezi členy.

Stanovenou částku za udělení odznaku či medaile si každý zájemce uhradí a
my nebudeme tento poplatek kombinovat s ročním členských příspěvek. Za
všechny zájemce uhradíme poplatek společně s předloženým seznamem. Je
rozdíl, když si jednotlivec pošle na ÚR 200,- s tím, že má o medaili zájem a nebo
když naše organizace v počtu 35 členů odhlasovala jiný způsob financování
a o medaili mělo zájem jen 8 osob. Výhodnou kombinaci s členským
příspěvkem na rok 2018 budeme jednotlivcům kompenzovat.
Ze zveřejněných materiálů jsme se dověděli, že na úseku odškodnění chystá
PÚR další kroky bez ohledu na budoucí složení poslanecké sněmovny. Již dříve,
po marných pokusech předchozích ÚR a po úmrtí drtivé většiny
rehabilitovaných kolegů, jsme další snahu o odškodnění pustili ze zřetele.
Stanovené úkoly, související s tehdejším oslovováním teritoriálních poslanců
jsme vždy splnili.
I když nepodceňujeme právní zdatnost odborníků p. Mgr. Krásy z NRZP ČR
jsme toho názoru, že v současnosti a vzhledem k historii a složení naší
organizace /podezření se spolupráce s STB, nejasné lustrace/ nelze navrhnout
vyčerpávající , spravedlivý a realizovatelný zákon, který by zamezil našim
kritikům znovu na půdě parlamentu zase útočit na naši podstatu a znovu by
umožnil urážet naše individuální chování v různých etapách našich vojenských
kariér.
Bylo by nespravedlivé, aby naše organizace VSR Přerov byla posuzována jako
pasivní, která se nezapojuje do žádných pražských iniciativ a neplní své poslání.
Právě naopak. Naše stanovy v článku 6/ vytyčují hlavní úkol –„Pomáhat svým
členům v uspokojování jejich zdravotních, kulturních, sportovních a
společenských potřeb a umožnit jim pravidelná setkávání na společných
akcích“. V naší organizaci VSR Přerov, která má 35 členů a z toho 10 vdov, jsme
v letošním roce v prvním pololetí uskutečnili m.j. dvě besedy, jednu návštěvu
muzea, členskou schůzi, oslavu Svátku matek a zájezd na Macochu.
Ve druhém pololetí máme v plánu zajistit 6 koncertů, tři divadelní
představení, členskou schůzi, besedu členů nad kronikou a zájezd do Modré.
Kromě toho mají členové k dispozici několik desítek volných vstupenek do kina
Hvězda a každému individuálně přispíváme na jeho kulturní akce do výše 300,ročně. Při setkávání využíváme úhradu příspěvku na občerstvení, které
poskytuje MO. Společně se zúčastňujeme vzpomínkových akcí při státních

svátcích. Pomáháme členům ve vyřizování příspěvků, které poskytuje MO.
Naši činnost a stanoviska konzultujeme se sousední organizací VSR Olomouc,
se kterou úspěšně spolupracujeme v některých programových bodech
/zájezdy/. Na většinu dění ve VSR včetně činnosti PÚR máme společný pohled a
protože našich členů je spolu více než stovka, myslíme si, že PÚR by mělo naše
názory brát v úvahu. Dodnes nevíme, jak dopadl spor mezi PÚR a předsedou
rozhodčí komise.
Toto stanovisko bylo projednáno a schváleno na radě ÚZO Přerov dne 2. srpna
2017.
Rozesláno: Ing. Z.Čeřovský, P.Baubín, V.Krejčík, Ing. J.Kabát, MUDr. B.Reml,
R.Patrovský, J.Russ
Žádáme pana J. Russe, aby tento text otisk na webových stránkách – činnost
ÚZO Přerov.
Za správnost. Josef Mrázek, Jiří Klíma

