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Milé sestry, vážení bratři,
v červenci uplynulo 110 let od vzniku naší jednoty. A to je určitě důvod k
oslavám. Termín oslav se blíží, a tak bych vás rád seznámil s tím, co máme v plánu
a na co všechno se můžete těšit (souhrnný plakát v příloze mailu). Zároveň bych
vás chtěl všechny vyzvat, abyste se do organizace oslav aktivně zapojili.
Jednota Orla ve Studenci byla založena v červenci 1912. Do nově vzniklé
jednoty se tehdy přihlásilo 25 členů. Náčelníkem byl zvolen Josef Kuřík a starostou
farář František Říb. Na několik desítek let byla činnost pozastavena Komunistickou
stranou. K obnovení činnosti následně došlo v 90. letech minulého století především
díky nadšení Josefa Jandy a Josefa Jebavého, kterým zejména v počátku pomohl
také Norbert Nejedlý. Za 30 let "novodobé historie" se jednota rozrostla na více než
220 členů, zaznamenala mnoho sportovních úspěchů (ve volejbalu, stolním tenisu,
fotbalu, florbalu, běhu, atd.), v obci také výrazně přispívá ke kulturnímu dění a za
zmínku stojí i orlovna a její okolí - místo, které slouží k pořádání různých
společenských akcí a které za těch 30 let prošlo poměrně rozsáhlými změnami. To
vše je samozřejmě důvod k oslavám. Kdy to vypukne a jak to bude. V příloze mailu
k občasníku dostáváte plakátek, kde je souhrn oslav uveden.
PÁTEK 26.srpna
Vše odstartujeme v pátek 26.srpna v 16:00 mší svatou u orlovny (případně
v orlovně, kdyby bylo nejisté počasí). Hned po mši svaté můžete podpořit naše
volejbalistky, které si přizvaly k přátelskému utkání našeho dlouholetého
rivala tým Lánova. Utkání začne v 17:00 před orlovnou. V té době už se bude
roztápět gril, abychom vás všechny pozvali na závěrečnou část výroční členské
schůze, kterou vám dlužíme od ledna - tedy na diskuzi a občerstvení - bude
možné posedět do pozdních večerních hodin. Občerstvení bude zajištěno
SOBOTA 27.srpna
Další den nás čeká tradiční volejbalový turnaj smíšených družstev, v
jehož 24.ročníku se opět můžete těšit na souboj pořádajícího Orla se studeneckým
Sokolem. První utkání turnaje odstartuje v 9:00.
NEDĚLE 28.srpna (plakát v příloze mailu)
Třídenní maratón zakončíme v neděli od 14:00, kdy nás čeká dětské
soutěžní odpoledne. Zvány jsou všechny děti do věku 11 let, které si mohou
zasoutěžit v různých disciplínách o hodnotné ceny. Zváni jste ale samozřejmě i vy
dospělí k přátelskému posezení a odpolední kávě. Občerstvení zajištěno.
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SOBOTA 17.září (plakát v příloze mailu)
Oslavy vyvrcholí v sobotu 17.září. Nejprve se nám od 14:00 představí v
sokolovně Varmužova cimbálová muzika, která nám přijede zahrát k odpolední
kávě a posezení u moravského vínka z jihomoravské obce Svatobořice - Mistřín.
Večer od 20:00 nám pak při tradičním letním bále zahrají opět (po třech letech)
Levou rukou band. Po celý den bude samozřejmě zajištěno bohaté občerstvení a
večer se můžete těšit také na tradiční slosování sponzorských darů.
NEDĚLE 25.září
Definitivní tečku za oslavami 110 let jednoty Orla ve Studenci udělá turnaj ve
stolním tenisu, který se uskuteční v neděli 25.září od 10:00 v sokolovně. Hrát
budeme v kategoriích mužů i žen a účastníci budou rozděleni do dvou kategorií závodní hráči (registrovaní) a amatéři (neregistrovaní). Turnaj bude tak otevřen
široké veřejnosti - věřím, že se zúčastní podstatná část členské základny naší
jednoty. Všichni jste srdečně zváni.

A jak můžete ke zdárnému průběhu oslav přispět vy všichni ?
Na první třídenní (26.-28.srpna) bude potřeba napéct sladké ke kávě,
případně i něco slaného na chuť (kdo upečete, dejte mi, prosím, vědět smskou na
tel. 602680383 a poté doručte v pátek do 16:00 k orlovně (případně v sobotu ráno
nebo v neděli dopoledne)). Na volejbalový turnaj bych poprosil tradiční kuchařky
domácích polévek, jestli by se svého úkolu zhostily stejně jako v předchozích letech
(opět vás prosím - dejte mi předem vědět a polévku doručte do orlovny v sobotu do
9:00), případně pokud někdo další chcete "přijít se svojí polévkou na trh", budeme
jen rádi. V neděli uvítáme ochotné pomocníky k jednotlivým soutěžním disciplínám
(hlaste se co nejdříve u Marky Urbanové - tel. 735099539), po dětském odpoledni
bude dobrá každá ruka, která pomůže s úklidem orlovny i okolí (ti, kteří mají celou
akci na povel, toho mají večer už opravdu dost).
Co se týká soboty 17.září, týden předem budeme chodit zvát - pokud jste
"zvací" typy, uvítáme vaši pomoc. Opět budeme rádi za upečení čehokoli sladkého
ke kávě (kdo upečete, dejte opět vědět na tel. 602680383 a doručte do sokolovny v
sobotu dopoledne), zároveň bude potřeba pomoci s přípravou sálu - 1.četa nastoupí
v pátek v 16:00 (pověšení závěsů a příprava pódia), 2. četa nastoupí v 17:00 - stoly,
židle, přívoz lednic z orlovny, atd. - mohou se zapojit i ženy (nafukování balónků,
otírání židlí, stolů apod.). V sobotu dopoledne uvítáme pomocníky k přípravě
jednohubek, možná i škrabání brambor, odpoledne a večer pak potřebujeme
personál - kuchyň, výčep, vstup, kořalka, prodej losů, apod. Jak na dětské
odpoledne, tak na bál uvítáme také finanční, či materiální výpomoc (ceny pro děti a
tombola na bál) - možno vystavit potvrzení pro daňové účely. Už nyní děkuji všem,
kteří mi usnadníte práci tím, že se sami co nejdříve ozvete a nebudu muset
každého obvolávat zvlášť.
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Orelští fotbalisté deklasovali Drnovice !!!
Když měl v roce 1947 kardinál Beran slavnostní výkop na ligovém utkání Sparta
Praha - Baník Ostrava (tehdy SK Ostrava), vzkázal orlům: "milí orlové, postarejte se
o to, aby fotbal mohli hrát i ti, co jsou tady na tribunách". Před dvěma lety začal Orel
na základě této výzvy pořádat fotbalový turnaj "O pohár kardinála Berana". Letos se
poprvé do turnaje zapojila i naše jednota. Vzhledem k velké náročnosti zápasů (celá
republika, min. 11 hráčů, dvoukolové zápasy, . . .) se do turnaje přihlásila pouze 4
družstva, a tak náš tým hned na úvod cestoval až do Drnovic u Valašských
Klobouk. V neděli 7.srpna vyrazila výprava tedy už v 7:00, aby jedenáctka včas
nastoupila k utkání, jehož výkop byl ve 13:30. Netušili jsme vůbec, do čeho se
pouštíme, nedokázali jsme ani odhadnout sílu soupeřů. Proto už poločasový
výsledek (3:1 pro naše borce) byl milým překvapením. To, že tým naší jednoty
přiveze do domácí odvety náskok 6 branek po vítězství 8:2, předčilo veškerá naše
očekávání (v 50. minutě utkání soupeř ještě snížil na 3:2). Třemi brankami se na
výsledku podílel Daniel Mečíř, 2x skórovali Jakub Hylmar a Tomáš Exner a 1 gól
zaznamenal Šimon Urban. Odveta na hřišti SK Studenec je v plánu o víkendu
9.-11.září, ale je možné, že se týmy domluví na dřívějším termínu (ještě v
průběhu letních prázdnin). Termín bude upřesněn v obecních vývěskách a
samozřejmě mailem vám všem. Odvetné utkání bude tedy také součástí oslav
110 let založení jednoty.
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Vpředu brankář Matěj Kuřík
Přední řada zleva: Šimon Urban, František Kuřík, Jakub Šimáček, Pavel Mečíř,
Pavel Horáček, Martin Kuřík
Stojící zleva: Jakub Tauchman, Tomáš Exner, Daniel Mečíř, Ondřej Kupkár, Jakub
Hylmar, Martin Havlíček, Vojtěch Horáček

Nejvíce "míčové" všestrannosti prokázali
Tomáš Exner a David Polák
Počátkem prázdnin v sobotu 9.července se uskutečnil další ročník míčového
víceboje dvojic, o jehož pořádání se každoročně stará Lenka
Chrtková. Letos se turnaje zúčastnilo 7 dvojic, které poměřily síly
ve 4 disciplínách - ve volejbalu, nohejbalu, stolním a líném tenisu.
Nejvíce všestrannosti prokázala dvojice Tomáš Exner s Davidem
Polákem, na druhém místě se umístili bratři Jakub a Martin
Hylmarovi a medailové stupně doplnili bronzoví Lenka a Michal
Chrtkovi. Turnaje se účastnily také dvojice z Lázní Bělohradu a
Dvora Králové a další týmy pořádajícího Orla Lucka Šimková se
strejdou Petrem Mečířem a Tom Urban se svým skautským
vedoucím Fandou Kuříkem.
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Ani běžci nezahálí
Pestrost sportovního zapojení naší jednoty dokreslují také výsledky našich
běžců. Přináším aktuální informace, které se mi dostaly do rukou. Standa Horáček
ml. reprezentoval naši jednotu 9.dubna na Jarním běhu lipovou alejí v Jičíně. Trať
dlouhou 6 km uběhl za 26:24 a umístil se na 6. místě z 12 ve své kategorii (celkově
32. z 57). Dva měsíce nato, tedy 9.června běžel Standa Lysolajský běh, kde stejnou
délku (6 km) zaběhl za 27:24 a bylo z toho 11. místo z 16 (absolutně 40. ze 141). V
sobotu 7.května nás reprezentoval na náročném "běhu do vrchu" na trase
Šárovcova Lhota - Zvíčina Jenda Kuřík (1966). Stoupání dlouhé 14,7 km zdolal za
1:28:56 a bylo z toho 10.místo z 15 zúčastněných (celkově 49. z 87).

Volejbalistky v krajském přeboru 1. třídy
I přes náročnou loňskou sezónu, kdy naše děvčata dávala těžko sestavu
dohromady, se můžeme od října těšit opět na krajský přebor 1.třídy. Na úvod
sezóny jedou naše hráčky do Náchoda, kde se utkají s týmem TJ Sokol Staré
Město - Náchod. Doma se tým představí poprvé v sobotu 22.října, kdy přivítáme ve
studenecké sokolovně loňské vítězky Sokol Bílá Třemešná. Následně v sobotu
12.listopadu přijede do Studence tým VKM Réma Rychnov nad Kněžnou. Průběžné
výsledky i program dalších kol můžete pravidelně sledovat na:
https://www.cvf.cz/souteze/soutez/?soutez=HK-Z1&skupina=HK-Z-1.

Stolní tenisté si dávají rok pauzu
Tým stolních tenistů se v uplynulé sezóně potýkal se sestavou stejně jako
volejbalistky, a tak v nové sezóně naše borce za zelenými stoly neuvidíme. Věříme,
že pro příští sezónu se tým dá opět do kupy a že najdeme dostatek trenérů pro
práci s mládeží.
Veškeré fotografie z činnosti jednoty najdete na:
http://orel.studenec.cz/?id_rubriky=5
S orelským pozdravem Zdař Bůh. Václav Urban

