Zpráva fotbalového oddílu FK Kerhartice za rok 2014
Fotbalový oddíl měl v soutěžích řízených OFS v Ústí nad Orlicí 2 družstva a to družstvo
mužů a družstvo starší přípravky. Družstvo mužů se v OP III. tř. v sezóně 2013/2014
umístilo na 7. místě, což opět nenaplnilo předpoklady bojovat o přední místo v tabulce.
Družstvo přípravky opět hrálo turnajově bez konečné tabulky, každý turnaj je
vyhodnocován jednotlivě a konečné pořadí se nedělá.
Stejný počet družstev máme v soutěžích i v sezóně 2014/2015. Rozdíl je v tom, že soutěž
mužů OP III. tř. je rozdělena do dvou skupin – sever a jih, s tím, že na jaře roku 2015 po
dohrání základní části budou družstva rozdělena podle umístění. První 4 družstva
s každé skupiny budou hrát o 1-8 místo, poslední 4 družstva o 9-16. místo. Naše družstvo
je ve skupině jih zatím na 4.místě. Družstvo starší přípravky, které patří v soutěži
k nejmladším hraje se střídavými výsledky.
Družstvo mužů se zúčastnilo zimního turnaje v Ústí nad Orlicí, kde obsadilo 4.místo.
Rovněž jsme v měsíci srpnu uspořádali již tradiční Memoriál Jiřího Korečka. Velkým
problémem našeho oddílu je výběr členských příspěvků. S tím se potýkáme každoročně
a rovněž v loňském roce se nám tento problém nepodařilo vyřešit, i když hráčům
nabízíme různé druhy plateb, abychom termín odevzdání příspěvku Sokolu mohli
dodržet. Je zajímavé, že tento problém nemáme u našich nejmladších.
Rovněž se nám podařilo za velké podpory města Ústí nad Orlicí zakoupit nový traktor,
protože starý nám již dosloužil a museli jsme ho vyřadit z provozu. Neustále se snažíme
zlepšovat prostředí na našem fotbalovém hřišti, ale bez zapojení více členů našeho
oddílu a to zejména hráčů nelze dělat větší věci. Brigád se zúčastňují prakticky stále
stejní členové.
V mimosportovní činnosti jsme uspořádali tradiční Sportovní ples.
Závěrem bych chtěl poděkovat za spolupráci výboru Sokola, i když vše není nikdy
ideální, ale myslím si, že nakonec vždy dojde k řešení dané problematiky. Rovněž
poděkování patří městu Ústí nad Orlici za dotace, které našemu oddílu poskytuje a bez
kterých bychom nemohli vůbec existovat.
Zpracoval: Zdeněk Bubeníček – sekretář FK Kerhartice

