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Milé sestry, vážení bratři,
občasník je sice od toho, aby vycházel občas, nicméně prodleva od
posledního čísla byla opravdu poměrně dlouhá. Přijměte tedy souhrn aktuálního
dění v naší jednotě. Moc bych si přál, aby nám již Covid nestál v cestě ke spolkové
činnosti. A věřme, že ani nic jiného.

Volejbalistky sbíraly body až v závěru
sezóny
Tým volejbalistek se celou sezónu potýkal s neúplnou sestavou. Citelně týmu
chyběla zejména Eva Heřboltová (mateřská dovolená), která patří dlouhodobě k
oporám týmu, ale velké absence si vyžádala i covidová opatření a omezení. Když
už nešlo v podstatě sestavit ani šestku, která by utkání odehrála, naskočily do týmu
na hostování 3 posily z Dřevěnic. Až v samém závěru sezóny se děvčatům podařilo
získat několik cenných bodů. Být to tak po celou sezónu, mohli jsme se radovat z
udržení v klidných nesestupových vodách. Takto budeme muset čekat, jaký zájem o
A - třídu bude z řad týmů, které vyhrají B - třídu.

Sestava z utkání Orel Studenec - Orel Hradec Králové (26. března):
vpředu zleva: Markéta Urbanová, Lenka Chrtková, Mirka Jelínková, Lenka Spurná,
stojící zleva: Jana Háková, Lucie Hrochová, Petra Pekárková, rozhodčí Václav
Nidrle, Martina Tlapáková, Saša Brožová
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Závěrem ještě tedy zmíněné kvalitní výsledky ze závěru sezóny. Skvělé utkání
odehrála děvčata na domácím hřišti s týmem Jilemnice, kdy až v samém závěru
podlehla tradičnímu soupeři 2:3. Podobně dobrého výsledu dosáhly hráčky v utkání
s lídrem soutěže Sokolem Staré Město Náchod, kterému podlehly také těsně 2:3.
První vítězství si náš tým připsal s celkem Sokola Třebechovice p. O. 3:1. Bohužel
výkon děvčata nezopakovala v druhém utkání se stejným soupeřem, kdy podlehla
0:3. Následovalo hladké vítězství 3:0 s VK Hradec Králové, opět bez repete v
druhém utkání (2:3). A poslední domácí představení, v němž už naskočila Eva
Heřboltová, skončilo vítězstvím našeho týmu nad Červeným Kostelcem 3:1 a 3:2. V
úplně posledním utkání sezóny dohrávala děvčata 11. a 12. kolo v Jilemnici. A i tam
se jim podařilo získat další cenný bod po porážce 2:3. Utkání se Sokolem Staré
Město Náchod se dohrát nepodařilo - týmy nenašly společný termín. Pro naše
hráčky by toto utkání již nic nezměnilo, nicméně soupeřky v případě dvou výher
mohly pomýšlet na vítězství v soutěži, které jim pravděpodobně tedy unikne. Pevně
věřím, že pro naše hráčky bude místo i v příštím ročníku 1. krajské třídy a že se pro
novou sezónu stabilizuje kádr.
Tabulka krajského přeboru 1. třídy:
1. Sokol Bílá Třemešná
2. Sokol Staré Město - Náchod
3. Orel Hradec Králové
4. Slavia Hradec Králové
5. VK Hronov
6. Sokol Jilemnice
7. VK HRADEC KRÁLOVÉ
8. Sokol Třebechovice pod Orebem
9. Volejbal Červený Kostelec
10. Orel Studenec
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V průběhu sezóny za náš tým kromě výše uvedených hráček nastoupily:
Heřboltová (roz. Horáčková) Eva, Jínová Kateřina (hostování z Dřevěnic), Klímová
(roz. Horáčková) Jana, Konečná Michala, Křížková Lenka, Maťátková Petra
(hostování z Dřevěnic), Nováková Jana, Šimková Markéta, Tauchmanová Monika,
Vítková Kristýna

Stolní tenisté vybojovali medaili v
okresním přeboru
Muži dohrávali sezónu obdobně jako volejbalistky s neúplnou sestavou. Martin
Kuřík odcestoval do zahraničí na studijní pobyt a v několika utkáních chyběl i
Tomáš Exner, který nastoupil do zaměstnání a služba u policie bohužel nebere na

Informační občasník květen 2022
termíny mistrovských utkání ohledy. Některé zápasy se hrály ve středu, kdy chyběl i
František Kuřík, který je přes týden studijně mimo Studenec. I tak tým dohrál soutěž
skvěle a v konečném účtování mu patřila bronzová příčka jen díky horšímu
vzájemnému utkání s Košťálovem.

Nejvíce bodů pro tým získal nestárnoucí tahoun Jenda Kuřík, který z 55 dvouher
zvítězil 49-krát a z 16 čtyřher odešel poražen pouze jednou !!! Převážnou většinu
utkání s ním absolvoval Miloš Tesař, který hraje stolní tenis na vozíčku - 54 dvouher
odehrál s celkovým skóre 36:18 !!! Ve čtyřhrách podobně jako Jenda 15:2. V rámci
časových možností se na celkově skvělém výsledku podíleli ještě Tomáš Exner
(dvouhry 26:8, čtyřhry 5:4), Martin Kuřík (17:2, 5:2), František Kuřík (5:22, 2:6), Jan
Vancl (9:16, 2:3) a Jan Suja (7:14, 0:0). Věříme, že i stolní tenisté v příští sezóně
stabilizují kádr a že nás budou reprezentovat stejně úspěšně jako v té letošní.
Tabulka okresního přeboru 1. třídy:
1. SO Slaná u Semil
2. Sokol Košťálov "A"
3. Orel Studenec
4. Sokol Nová Ves "B"
5. Sokol Turnov "D"
6. Sokol Semily "B"
7. Sokol Bradlecká Lhota
8. Sokol Turnov "E"
9. Sokol Vesec "B"
10. Sokol Horní Branná
11. Sokol Víchová "A"
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Naši florbalisté se stali mistry Litoměřické
diecéze
V sobotu 26.února se zúčastnili naši mladí florbalisté diecézního turnaje Litoměřické
diecéze v Jablonci nad Nisou. V konkurenci týmů Mladá Boleslav, Praha, Liberec,
Jablonec nad Nisou (2x) a Loukov u Semil (2x) postoupili naši borci ze základní
skupiny do vyřazovacích bojů. V semifinále si poradili hladce s týmem Liberce
výsledkem 6:2 a ve finále porazili opět jednoznačně tým Mladé Boleslavi poměrem
8:3. Orelskou sbírku tak rozšířili o pohár za 1. místo ve florbalu.

Sestava vítězného týmu: zleva Dominik Trýzna (posila z Benecka), Jenda Tomáš,
Šimon Urban, Petr Holec, Kuba Tomáš a Luky Kuřík
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Volnočasové aktivity v průběhu zimy
K pravidelným tréninkům našich stolních tenistů jsme pro letošní zimu přidali také
ping-pongové tréninky dětí. Scházeli jsme se téměř pravidelně každou středu od
18:00 a na třech stolech jsme začali s našimi nejmenšími.

Ve čtvrtky od 20:45 se scházeli muži v sokolovně na volejbal. Většinou nás bylo
celkem tak 5 - 6, což nám postačilo, abychom se pořádně zapotili, ale i abychom si
slušně zahráli volejbal. S přicházejícím jarem jsme se scházeli už hůře, a tak jsme
pro malou účast tréninky nakonec zrušili.
Každý čtvrtek se také od 16:00
schází děti na míčové hry - přes
zimu probíhají tyto tréninky v
sokolovně, v létě se schází na
volejbalovém hřišti před orlovnou.
Zúčastnily se už také turnajů v
přehazované a volejbalu (2 na 2).
Na turnaji v Lázních Bělohradu se
ve žluté kategorii (nejmladší)
umístili v konkurenci 16 týmů naši
borci následovně: 1. Venda Chrtek
a Kája Novák, 8. Tonička Kuříková
a Marky Chrástová a 10. Víťa
Hylmar a Péťa Urban. Ve starší
(oranžové) kategorii v konkurenci
10 týmů zvítězila naše dvojice Eva Chrtková a Věra Nováková, 2. místo obsadil tým
Štěpánka Kuříková a Adéla Esenderová a 4. místo patřilo dvojici Markéta
Hylmarová a Kristýna Kuříková.

Informační občasník květen 2022

Výroční členská schůze opět on-line
V pátek 7. ledna se konala tradiční Výroční členská schůze.
Zahájili jsme jako vždy od 18:00 mší svatou v kostele ve
Studenci. Pracovní část jsme ale s ohledem na aktuální
covidovou situaci přesunuli do on-line
prostředí. V průběhu pracovní části jsme
zhodnotili uplynulý rok a představili plán
do roku 2022. Nechybělo hodnocení
sportovní a společenské činnosti, byly
předneseny informace o chodu orlovny,
o finančním hospodaření jednoty a vše
podtrhla revizní zpráva. Závěr výroční
členské
schůze
(tedy
diskuze,
občerstvení a volná zábava) byl přesunut na pátek 26.
srpna, kdy se sejdeme ke společnému posezení u orlovny.

Film Příběh Ježíše Krista přilákal ve
velikonočním týdnu více než 30 dětí
Ve středu před Velikonočními
svátky
jsme
uspořádali
historicky první kino v orlovně.
Tematicky jsme zařadili film
pro děti Příběh Ježíše Krista.
Podle účasti (sešlo se více než
30 dětí) i reakcí se akce velice
vydařila a padly názory, že by
se kino mohlo promítat i pro dospělé. Zařadili
jsme tedy do plánu akcí.

Generální úklid orlovny
V úterý 19. dubna proběhl každoroční generální úklid orlovny.
Tímto bych chtěl vyjádřit velké poděkování všem, kteří se na
úklidu podíleli, zejména Martině Vaníčkové, která celou akci
zorganizovala a chod orlovny má aktuálně na starosti. Orlovna
se pod její taktovkou těší dlouhodobému velkému zájmu
občanů, kteří jsou se službami velice spokojeni.
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Z jednání rady
V březnu proběhlo také další jednání rady jednoty, z něhož přináším krátký výtah:
- vytvoření nájemní smlouvy na pronájem orlovny, aby byly podmínky pronájmu
předem smluvně ošetřeny
- nákup vodní ohřívací lázně (na přihřívání guláše, polévek, atd.)
- výměna průtokových ohřívačů ve sprchách v orlovně
- dotace na novou střechu
- nájemné v orlovně, ceny energií, odměna správci orlovny
- příprava oslav 110 let od založení jednoty a dalších akcí v roce 2022
- informace o závěrech ze setkání starostů v HK

Co nás čeká v letošním roce
Letošní rok oslaví naše jednota 110 let od svého založení. Pevně věříme, že nás už
nebude letos nic omezovat a že program bude moci proběhnout tak, jak ho
plánujeme.
1. akcí letošního roku bude opět společný skautsko - orelský den v sobotu 21.
května. V 9:00 začne u orlovny Mistrovství Studence v Mölkky a odpoledne od
14:00 vás skauti zvou do Pohádkového lesa - start bude opět u orlovny.
Další akce budou následovat v průběhu léta:
- v sobotu 9.července proběhne jako každoročně víceboj dvojic v různých
sportech (stolní tenis, volejbal, nohejbal, . . .).
- v pátek 26.srpna se uskuteční "závěrečná část Výroční členské schůze" tedy posezení u orlovny s grilováním
- v sobotu 27.srpna se uskuteční již 24. ročník turnaje smíšených družstev
ve volejbalu
- v neděli 28.srpna se bude konat tradiční dětské soutěžní odpoledne
- Oslavy 110 let založení jednoty vyvrcholí v sobotu 17.září. K odpolední
kávě (a samozřejmě skleničce vína) nám přijede zahrát moravská cimbálová
muzika Varmužovci a večer se uskuteční tradiční letní bál s kapelou Levou
rukou band
- kulturní rok zakončíme 12.listopadu Svatomartinským folkovým večer
Veškeré fotografie z činnosti jednoty najdete na:
http://orel.studenec.cz/?id_rubriky=5
S orelským pozdravem Zdař Bůh. Václav Urban

