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Milé sestry, vážení bratři,
po čase mnohých omezení se nám naplno rozběhly letní prázdniny a my už
netrpělivě vyhlížíme následující sportovní i kulturní akce, které nás čekají. Po delší
odmlce začnu sportovní částí, přiblížím vám také představu, kterou máme o
dokončení úprav v okolí orlovny a samozřejmě nebudou chybět ani pozvánky na
tradiční sportovní, kulturní a společenské akce.

Volejbalistky nastoupí v krajském
přeboru 1. třídy proti 9 silným týmům
Ženy čeká v nové sezóně opět zápolení v 1. třídě krajského přeboru, kde proti nim
nastoupí už samé známé týmy, kterými budou: Slavia Hradec Králové, VK Hronov,
Sokol Třebechovice p. O., Orel Hradec Králové, Sokol Staré Město - Náchod, Sokol
Bílá Třemešná, Sokol Jilemnice, VK Hradec Králové a Volejbal Červený Kostelec.
Nejbližší zápasy našich děvčat:
10.10.
17.10.
24.10.
7.11.
14.11.
21.11.
28.11.
5.12.
12.12.
9.1.

Orel Hradec Králové - Orel Studenec
Orel Studenec - Slavia Hradec Králové
Orel Studenec - VK Hronov "B"
Sokol Bílá Třemešná - Orel Studenec
Orel Studenec - Sokol Staré Město Náchod
Orel Studenec - Sokol Třebechovice p. O.
Sokol Jilemnice - Orel Studenec
Orel Studenec - VK Hradec Králové
Volejbal Červený Kostelec - Orel Studenec
VK Hronov "B" - Orel Studenec

Kompletní výsledkový servis můžete pravidelně sledovat na:
http://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-Z1&skupina=HK-Z-1

Stolní tenisté nastoupí letos se dvěma
týmy v okresních soutěžích
Situace v oddíle stolního tenisu není ještě úplně vyjasněná. Hráčů schopných a
ochotných zasáhnout do mistrovských soutěží je zatím 7, a tak se hledají min. 2
další nadšenci, kteří by se do sezóny zapojili. Rozhodnutí by mělo padnout ve
čtvrtek 13. srpna na pracovní schůzce před sezónou.
Kompletní výsledkový servis můžete pravidelně sledovat na:
https://stis.ping-pong.cz/tabulka/svaz-420608/rocnik-2020/soutez-4243
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Úpravy okolí orlovny
Jak jste jistě mnozí zaznamenali, v průběhu jarních měsíců došlo k zásadním
úpravám před orlovnou.

Na břehu před školou byly vykáceny staré stromy a břeh byl za pomoci Pavla
Bartoně s technikou a mnoha nadšenců z řad Orla i příznivců upraven a oset novým
trávníkem.

Veškeré dřevo z pokácených stromů bylo
zpracováno a narovnáno u orlovny.
Následně bude použito jako topení nejen
v objektu orlovny, ale i při využití
venkovního ohniště veřejností.
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Nové stromy budou vysazeny v průběhu podzimu a pro jejich financování jsme
zvolili formu sponzoringu. Informace jste obdrželi v samostatném emailu. Jen ve
stručnosti připomenu: Pokud má někdo zájem zasponzorovat strom před orlovnou,
je možné darovat částku 2.000 Kč nebo 3.000 Kč - seznam dárců bude zveřejněn
trvale na viditelném místě v budově orlovny po celou dobu životnosti těchto stromů.
Níže uvádím fotky jednotlivých stromů a počty dárců, kteří už projevili zájem.

Habr obecný
Jedle korejská
Třešeň pilovitá
cena 2.000 Kč
cena 2.000 Kč
cena 3.000 Kč
výška při výsadbě cca 2m výška při výsadbě cca 2m obvod při výsadbě cca 14cm
máme zatím 1 sponzora
máme zatím 1 sponzora
máme zatím 2 sponzory
chybí ještě 2 sponzoři
chybí ještě 2 sponzoři
chybí ještě 1 sponzor
V těsné blízkosti orlovny byla pak za pomoci firmy Sváti Čecha a dalších mnoha
nadšenců z řad Orla i příznivců položena nová zámková dlažba, která byla značně
rozšířena, aby bylo možné v budoucnu při venkovních akcích stavět stoly na rovný
čistý povrch.

Všem pomocníkům ještě jednou moc děkuji a ještě opakuji, že jsou pozváni na
společné odpoledne u orlovny, které se uskuteční v pátek 28. srpna od 14:00.
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Orelské pozvánky
Vzhledem k tomu, že se pohybujeme stále v nejisté době, co se týká pořádání
veřejných akcí, následující pozvánky platí za předpokladu, že budou odpovídat
povoleným akcím bez jakéhokoliv omezení ( např. pokud by v době konání letního
bálu byla povinnost mít na bále roušky, bál nebudeme pořádat, apod. ).

Studenecké mixy po dvaadvacáté
V sobotu 29. srpna uspořádáme tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev,
jehož se uskuteční již 22. ročník. Věříme, že nám bude přát počasí a pořádající tým
opět po 3 letech získá titul. Všichni jste srdečně zváni. V průběhu celého dne
bohaté občerstvení.

Dětské soutěžní odpoledne
V neděli 30. srpna se od 14 hodin uskuteční tradiční dětské soutěžní odpoledne, na
které jsou zvány všechny děti do věku 11 let, ale samozřejmě i vy rodiče, prarodiče
a ostatní dospělí. Občerstvení zajištěno v průběhu celého odpoledne.

Velký letní bál
Již tradičním vrcholem letní kultury ve Studenci je Velký letní bál, který se letos
uskuteční v sobotu 19. září od 20:00 v sokolovně ve Studenci. Hrát k tanci i
poslechu bude jako každoročně skupina Levou Rukou Band, jejíž muzikanti už se
do Studence velice těší ( dokonce pro letošek v novém ohozu ). Vynasnažíme se
opět připravit bohaté občerstvení a hodnotné sponzorské dary. Zároveň bychom
vám na bále rádi představili nové orelské kroje, které jsme nechali prozatím pořídit v
počtu 4 ks. Je ale možné, že k představení dojde až na Výroční členské schůzi.

Svatomartinský folkový večer
Na ochutnávku Svatomartinských vín a společné pozpívání folk a country se
můžete těšit v sobotu 14. listopadu, kdy začnou opět ve 20 hodin, 20 minut a 20
vteřin hrát Figury.
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Výroční členská schůze 2021
A ještě pro vás, kteří máte rádi včas vše naplánováno: Výroční členská schůze se
v roce 2021 uskuteční v pátek 8. ledna jako vždy po večerní mši svaté, tedy od
19:00.

Z ústředí
Kulturní rada Orla vyhlašuje literární soutěž na téma Pohádka. Podrobné informace
naleznete v přiložené pozvánce.

Závěrem
Pokud víte o někom, kdo má zájem přihlásit se do Orla, zprostředkujte mu přihlášku
na
http://www.orel.cz//soubory/P%C5%99ihl%C3%A1ska_A5.pdf.
Vyplněnou
přihlášku poté předejte přímo mně.
Veškeré fotografie z činnosti jednoty najdete na:
http://orel.studenec.cz/?id_rubriky=5
Závěrem vám všem přeji příjemné letní dny a odpočinek při dovolené.
Za jednotu Orla Václav Urban

