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Milé sestry, vážení bratři, 
 
 s novým rokem 2019 bych si dovolil vám hned v jeho úvodu přinést několik 
důležitých informací. 
 

Výroční členská schůze volila vedení na 
další čtyřleté období 

 
V pátek 11. ledna se konala tradiční Výroční členská schůze. Začínali jsme jako 
vždy mší svatou v kostele, program schůze začal přibližně v 19:30 v orlovně. 
Nakonec se nás sešlo 49 členů s hlasovacím právem, což byla cca stejná účast 
jako v předchozích letech. 
Vzhledem k tomu, že ve stejném 
termínu probíhala valná 
hromada SK Studenec, dá se 
účast považovat za vynikající. 
Schůze se dále zúčastnili hosté 
starosta obce Jiří Ulvr a starosta 
Sokola Jaroslav Hák. Tradiční 
program ( zpráva o činnosti, o 
hospodaření a revizní komise ) 
zakončila volební část. Na další 
4 roky byla zvolena nová rada 
ve složení: 
 
Starosta: Václav Urban, Místostarosta: Jan Vancl, Sekretář: Jana Nováková 
Další členové rady: Martina Vaníčková, Pavel Horáček, Martin Hylmar, Vít Hylmar, 
Petr Mečíř ml., Jiří Tauchman. 
 
Chtěl bych na tomto místě poděkovat Pavlu Mečířovi, který byl dlouholetým členem 
rady, nicméně aktuální vytížení mu nedovoluje se dále na činnosti rady podílet. 
Veřím, že jeho činnost v radě obce, farní radě i ve vedení SK  bude naši organizaci 
se všemi subjekty dále propojovat. 
 
Dále byla zvolena nová revizní komise ve složení: 
 
Předsedkyně: Ludmila Mečířová, členové: Zdeňka Bartoňová, Zdeňka Chrtková 
 
A na závěr byli zvoleni delegáti na župní sjezd: Martina Vaníčková, Pavel 
Horáček, Martin Hylmar, Vít Hylmar, Jan Vancl, náhradnice: Marie Lokvencová a 
Anna Hylmarová. Župního sjezdu se dále z naší jednoty automaticky účastní župní 
místostarosta Stanislav Tauchman a starosta jednoty Václav Urban. 
Schůze byla zakončena volnou zábavou, která se protáhla až přes půlnoc. 
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Volejbalistky dál bojují s absencemi 

 
Po vánoční pauze děvčata zahájila druhou část sezóny porážkou v Náchodě, aby 
hned nato zdolala v jednom utkání na 
domácí půdě tým Třebechovic. Další týden 
přivezly hráčky senzační vítězství z Bílé 
Třemešné ( tehdy 3. tým tabulky ). V 
dalším domácím utkání vydřely ženy bod 
po porážce 2:3 s hradeckým VK, druhé 
utkání se už bohužel pro zranění 2 našich 
hráček nedohrálo. Oslabení se projevilo i v 
následujícím kole na půdě hradeckého 
Sokola, kde děvčata podlehla v obou 
utkáních. O to větší radost máme z dalšího 
vítězství týmu 3:2 v Hronově. 
 
Tabulka: 
 
1. Slavia Hradec Králové  24 15   4   2   3   64:30  55 
2. VK Hronov "B"   28 11   5   6   6   64:50  49 
3. Sokol Staré Město - Náchod 22 13   2   4   3   55:31  47 
4. Sokol Bílá Třemešná  22 10   4   2   6   48:37  40 
5. Sokol Hradec Králové  26   9   4   3 10   50:50  38 
6. VK Hradec Králové   24   6   3   4 11   42:54  28 
7. Orel Studenec   26   4   3   4 15   33:65 22 
8. Sokol Třebechovice p. O.  24   3   2   2 17   25:64  15 
 
Poslední domácí utkání přinese opravdu to nejlepší, co v soutěži je. Na domácí 
palubovce přivítáme hradeckou Slavii. 
 
sobota 9.3. Orel Studenec - Slavia Hradec Králové začátek v 10:00 
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Stolní tenisté jsou v horní části tabulky 

 
Soutěž stolních tenistů se pomalu blíží k závěru. Muži si vedou velice dobře. V 
posledních kolech je čeká přímá konfrontace s týmy z čela tabulky. Již příští sobotu 
23. února přivítají lídra tabulky Sokol Jablonec n. J. a v posledním kole změří muži 
síly se Sokolem Košťálov. Věřme, že se týmu podaří ještě poskočit alespoň o 
stupínek na medailovou příčku. 
 
  1. Sokol Jablonec n. J. "B"   15 14   1   0   0 149:50 44 
  2. Sokol Turnov "C"    14 11   1   2   0 132:56 37 
  3. Sokol Košťálov "A"    14 10   1   3   0 120:79 35 
  4. Orel Studenec    14   7   2   5   0 105:98 30 
  5. Sokol Semily "B"    14   6   3   5   0 102:106 29 
  6. Sokol Turnov "D"    15   6   2   7   0 111:108 29 
  7. Sokol Horní Branná   15   5   2   8   0 101:123 27 
  8. Sokol Bradlecká Lhota   15   6   0   9   0   97:124 27 
  9. Sokol Nová Ves n. P. "B"  14   1   0 13   0   56:138 16 
10. Sokol Víchová nad Jizerou "A"  14   0   0 14   0   49:140 14 
 
Další domácí utkání našich stolních tenistů: 
 
23.2. Orel Studenec - Sokol Jablonec n. J. "B", Sokol Horní Branná 
16.3. Orel Studenec - Sokol Košťálov "A", Sokol Nová Ves "B" 

 
 

Z jednání rady jednoty 

 
V pátek 25. ledna se poprvé sešla nová rada a měla toho tentokrát na programu 
docela dost. Dovolte mi seznámit vás s výsledky celého jednání. 
 
1) Zabíjačka, Mölkky, Pohádkový les 
- rada projednala pořádání květnové zabíjačky a doprovodného programu - bylo 
domluveno, že výroba vepřových specialit proběhne v rozsahu jako každý rok - tedy 
včetně jitrnic s tím, že se rovnoměrně rozloží pracovní zátěž mezi více lidí. Zároveň 
bylo domluveno, že dopoledne proběhne tradiční Mistrovství Studence v Mölkky a 
odpoledne spojíme síly s místními skauty a uspořádáme společně Pohádkový les.  
 
2) Krajské dožínky 7. září 
- rada projednala výzvu obce k pomoci při pořádání krajských dožínek v termínu 7. 
září - je potřeba zajistit min. 3 pomocníky na organizaci celého dne. Určitě se 
budeme snažit tyto 3 pomocníky za Orla zajistit. Zároveň rada neodsouhlasila 
podílet se na zajištění občerstvení při této akci, byť by se mohlo jednat o významný 
výdělek. Závěrem projednávání tohoto bodu rada zamítla návrh  starosty  obce, aby  



Informační občasník únor 2019                                   

 
Orel uspořádal v tomto termínu tradiční letní bál, který by celou akci zakončil. Rada 
rozhodla, že termín bálu se už nebude měnit a bál bude v již domluveném termínu 
21.září. 
 
3) Noví správci orlovny 
- vzhledem k tomu, že Standa Tauchman požádal o uvolnění z funkce správce 
orlovny, pověřila rada s účinností od 1.2.2019 touto funkcí manžele Martinu a 
Pavla Vaníčkovi, kteří nabídku přijali. Bylo domluveno, že je zapotřebí zhotovit 
písemný provozní řád orlovny a vyvěsit ho v orlovně, zároveň bylo rozhodnuto, že 
se nebude aktuálně měnit cena pronájmu a také rada potvrdila dosavadní praxi, že 
se v ceně ani podmínkách pronájmu nebudou dělat žádné výjimky. 
 
4) Výměna pozemků s obcí 
- předjednáno na radě obce - připravit oficiální žádost a podat jak na obec, tak na 
ústředí do Brna. 
 
5) Různé 
- závěrem rada projednala gratulování jubilantům v roce 2019, účast na župním 
sjezdu v Lomnici nad Popelkou, potřebu nových kamen v orlovně, kontrolu 
opotřebení střechy na orlovně, dořešení skla do vitríny v orlovně, nerezové sokly v 
kuchyni, rozšíření zámkové dlažby před orlovnou, kontrolu schvalování dotace z 
MŠMT, nákup triček k výročí 110 let založení Orla, nákup nové lednice do orlovny a 
další legislativní a finanční drobnosti. 
 
Přeji vám všem krásné snad už trochu jarní dny. 
            V. Urban 


