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Vážení přátelé sokola!
Dovolujeme si Vás oslovit v těchto předvánočních dnech našimi v pořadí již
druhými Ohlasy, které vycházejí v závěru roku 2007. O těchto svátečních
chvílích se patří odpočívat, ale také se nabízí zhodnotit, co se podařilo či
nepodařilo.
Co se nám podařilo? Proti roku předchozímu se nám členská základna
zvýšila na celkových 172 platících členů (106 dospělých, 66 dětí), v roce
předchozím . Činnost jednotlivých odborností se zlepšuje, za zmínku stojí
aktivita cvičení pro žákyně a úspěchy obou týmů volejbalu (více v
samostatných článcích). Po velmi nepříjemném vstupu do letošního roku, kdy
jsme obdrželi fakturu za spotřebu plynu s částkou o 50% vyšší vyúčtování roků
předchozích se nám podařilo finančně obstát i s tím, že jsme nemuseli čerpat z
poskytnutých prostředků od Pivovaru na rekonstrukci hospody. O hospodě píšeme na jiném místě, ale pravda je to, že
i přes mnoho nepřejících hlasů, se rekonstrukce hospody podařila a obecně se nám podařilo dosáhnout běžného
standardu. Dařilo se též v oblasti získávání dotací z různých zdrojů, za což patří dík Městu Ústí nad Orlicí, Kraji
Pardubice a Župě Pippichově. Bez těchto dotací bychom si již nedovedli představit své fungování. Daří se též
spolupráce s dalšími partnery za což jim patří dík, jedná se především o ZŠ Kerhartice a občanské sdružení Havlíček.
Nepodařilo se nám dosud uspokojivě vyřešit především nefunkčnost sprch, zatékání do "Havlíčka" a oprava
kopilitů. Bohužel se stále potýkáme s dalšími drobnými opravami a údržbou.
Co nás čeká v příštím roce? Především chceme stabilizovat členskou základnu a pokusit se přitáhnout ke cvičení
další zájemce, nejen z Kerhartic. Chtěli bychom připravit lepší podmínky pro fungování oddílu všestrannosti a žen
nákupem, či opravou cvičebních pomůcek. Připravit cyklistické a jiné výlety pro členy. Velká akce nás čeká v případě
získání potřebných dotací a oprava podlahy sálu tělocvičny. Musíme si vytvořit volné finanční zdroje na havárie a
vůbec stabilizovat rozpočet.
Výbor naší TJ se schází pravidelně 1x měsíčně a řeší provozní problematiku, která je pravidelně zveřejňována ve
skříňce a na stránkách www.usti.cz/sport/kerhartice.
Závěrem bych rád za celý výbor poděkoval všem členům a především vedoucím, cvičitelkám a cvičitelům za práci,
která je cenná především pro cvičence. Ještě jednou díky.
Všem našim členům, ale též Vám našim čtenářům a příznivcům především mnoho zdraví, štěstí a pohody do dalšího
roku a příjemné svátky.
Za TJ Sokol Kerhartice
Daniel Rössler
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REKONSTRUKCE PIVNICE U KAČERA
To, že naše hospoda je nesporně jedním ze základních kamenů financování naší TJ byla hlavním důvodem proč
jsme se již při jednání v loňském roce zabývali její opravou. Od dubna loňského roku probíhala jednání s Pivovarem
Holba o možnosti poskytnutí příspěvku na opravu, což se podařilo a dne 1.srpna byla podepsána smlouva o reklamní
spolupráci, která nám umožnila začít uvažovat o rozsahu celé opravy.
Nebudu zakrývat, že na téma co se bude a nebude v rámci opravy realizovat, proběhlo několik velmi vášnivých
diskuzí. Některé názory byly vyslyšeny, některé ne, nicméně tíha celého rozhodutí padla na nový výbor, který se s tím
vypořádal a v rámci výběrových řízení připravil realizaci v tomto rozsahu:
a) dřevěné obložení stěn, radiátorů a baru, stropní rastr

…

90.000,0090.000,00- Kč

ráce
b) perlinka, štukování, malování, průrazy, zednické ppráce

…

28.348,5028.348,50- Kč

c) 1. etapa instalace vzduchotechniky (odtah vzduchu)

…

91.164,00 Kč

d) rekonstrukce elektriky (nové rozvody, rozvodná skříň, světla)

…

20.527,50 Kč

Celá oprava se podařila realizovat za necelých čtrnáct dní od 23.9. do 5.10.2007 za což patří především dík
jmenovitě v abecedním pořadí: Beyer Milan, Fišar Petr, Fišar Tomáš, Fišar Václav, Hanus Karel, Kačer Jaroslav,
spol.l. s r.o., Šlapal spol. s r.o..
Smola Jaroslav, Smola Petr, Vacková Romana, Elektro Sychra spo
Hodnocení, jak se podařila celá oprava ponechám na každém návštěvníkovi, nicméně nejen názor výboru TJ je
jednoznačně pozitivní, neboť se podařilo dosáhnout přijatelného prostředí, za které se není třeba stydět.

OSLAVY
OSLAVY 60TI LET FK KERHARTICE
Poslední červnový víkend patřil v Kerharticích oslavám šedesáti let od vzniku fotbalového klubu. Celá tato
akce byla věnována všem, díky kterým se zde „kope“ již tak dlouho.Tedy hráčům, činovníkům i fanouškům.
Všechna místní družstva čekal atraktivní soupeř a před zraky mnoha diváků, měly zápasy náboj a bylo nač
se dívat. Každé utkání bylo něčím zajímavé ať už bojovností žáků, bojem mužů a žen, který předvedli dorostenci nebo
vůlí a stále umem staré gardy.Vrcholem fotbalového svátku byl zápas mužů proti výběrovému celku Jiřího Saňáka, za
nějž mimo zdejších úspěšných odchovanců, hrál i internacionál Radek Látal.
Vítězem ve všech kategoriích se stal jednoznačně právě fotbal.
Cílem celé akce bylo poděkování všem bývalým hráčům a tento dík byl vyjádřen při ceremoniálu, kde všichni
zmiňovaní obdrželi pamětní plaketu z rukou představitelů zastupitelstva nebo dokonce z rukou známého trenéra
Ladislava Škorpila.
V rámci doprovodného programu vystoupily děti z místní školy s tanečním a pěveckým vystoupením, byl
k vidění seskok parašutistů a v tělocvičně se dala celá historie klubu shlédnout prostřednictvím fotografií, kronik,
diplomů a pohárů. Kdo měl fotbalu za celý den ještě málo mohl si o něm popovídat v rámci besedy s místním rodákem
a fotbalovým odborníkem panem Škorpilem.
Co říci závěrem? Že ačkoliv občas na účastníky padala z nebe voda, akce proběhla úspěšně a tak se mohlo
grilovat, slavit a tančit při vystoupení skupiny Šedous band na „zahrádce“ u Kačera až do ranních hodin.
Všem těm, kteří přispěli na tuto akci finančně nebo svojí pomocí ještě jednou děkujeme a věříme, že další kulaté výročí
oslavíme zase spolu s Vámi.
FK KERHARTICE
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Z JEDNOTLIVÝCH SLOŽEK
FOTBAL
Mladší žáci – minifotbal
Výsledky po podzimní části (hraje se turnajově)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerhartice
Čermná n.Orl.
Kerhartice
Kerhartice
Kerhartice
Sruby
Sruby
Kerhartice
Zálší
Čermná n.Orl.
Sopotnice
Kerhartice

Sopotnice
Kerhartice
Sruby
Zálší
Sopotnice
Kerhartice
Kerhartice
Čermná n.Orl.
Kerhartice
Kerhartice
Kerhartice
Zálší

5:2
4:2
1:4
4:3
5:0
1:3
1:2
1:2
2:8
1:0
2:5
2:0

Sruby
Kerhartice
Tatenice
Kerhartice
Sloupnice
Kerhartice
Brandýs n.O.
Kerhartice
Libchavy
Kerhartice
Kerhartice

7:0
4:0
1:2
0:12
1:1
6:2
2:0
4:5
1:2
5:0
10:0

Ústí n.Orl. B
Semanín
Ústí n.Orl. B
Rybník
Ústí n.Orl. B
Ústí n.Orl. B
Rudoltice
Řetová
Ústí n.Orl. B
Zámrsk

2:2
17:0
2:1
2:1
2:1
4:0
9:1
4:0
2:3
2:1

Starší žáci – okresní přebor
Výsledky po podzimní části
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerhartice
Zálší
Kerhartice
Řetová
Kerhartice
Žichlínek
Kerhartice
Albrechtice
Kerhartice
Zámrsk
Letohrad B

Dorost – okresní přebor
Výsledky po podzimní části
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Řetová
Ústí n.Orl. B
Zámrsk
Ústí n.Orl. B
Sloupnice
Libchavy
Ústí n.Orl. B
Ústí n.Orl. B
Semanín
Ústí n.Orl. B
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Muži – okresní přebor druhé třídy
Výsledky po podzimní části
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jablonné n.Orl.
Kerhartice
Sopotnice
Kerhartice
Dol.Dobrouč
Kerhartice
Luková
Kerhartice
Albrechtice
Kerhartice
Sruby
Kerhartice
Rybník
Jablonné n.Orl.

Kerhartice
Verměřovice
Kerhartice
Lanškroun B
Kerhartice
Tatenice
Kerhartice
Mistrovice
Kerhartice
Brandýs n.O.
Kerhartice
Červ.Voda
Kerhartice
Kerhartice

3:0
1:1
2:1
0:3
0:0
0:5
1:1
5:1
1:1
2:5
4:1
2:0
1:1
3:0

Střelci FK Kerhartice po podzimní části
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fišar Tomáš
Kalousek Miloš
Mačát Petr
Mikulka Vojtěch
Teplý Petr
Brinzák Ladislav
Slavík Miloš
Šebrle Josef
Štěpánek Pavel
Štefek Jaroslav

2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

VOLEJBAL
Volejbal - muži „A“:
pořadí družstvo

zápasů

v

p

poměr setů

bodů

V první polovině krajského přeboru

1.

Sokol Hnátnice

10

10

0

30:2 (15.00) 20

si vedl oddíl Kerhartic velmi dobře. Dokázal

2.

VK Litomyšl A

10

10

0

30:6 (5.00)

20

si zvyknout v nových prostorách haly „Na

3.

Sokol Kerhartice A

10

8

2

25:9 (2.78)

18

Dukle“ a patří mezi nejlepší družstva soutěže.

4.

Energetik Chvaletice A

10

6

4

22:15 (1.47) 16

Zimní přestávka končí 19.1.2008,

5.

VK Spartak Choceň A

10

5

5

18:18 (1.00) 15

kdy Kerhartice přivítají doma celek VK

6.

VK Spartak Choceň B

10

3

7

16:27 (0.59) 13

Litomyšle „A“. Všichni příznivci jsou na

7.

Sokol Chrudim

10

3

7

14:25 (0.56) 13

domácí zápasy srdečně zváni.

8.

Jiskra Ústí nad Orlicí B

10

2

8

13:26 (0.50) 12

9.

Sokol Pardubice A

10

2

8

10:28 (0.36) 12

10.

Sokol Česká Třebová B

10

1

9

7:29 (0.24)

4
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VolejbalVolejbal-muži „B“:
Ani volejbalové béčko se nenechalo zahanbit a v okresním přeboru zatím drží dokonce první příčku. Věřme,
že bude v těchto skvělých výsledcích pokračovat i nadále.

pořadí družstvo

zápasů

v

p

poměr setů

bodů
20

1.

TJ Sokol Kerhartice B

10

10

0

30:5 (6.00)

2.

VK Lanškroun B - Bystřec

10

7

3

23:18 (1.28) 17

3.

TJ Sokol Písečná

10

5

5

19:21 (0.91) 15

4.

TJ Sokol Rybník B

10

4

6

18:23 (0.78) 14

5.

TJ Sokol Výprachtice B

10

2

8

15:26 (0.58) 12

6.

Orel OEZ Letohrad B

10

2

8

13:25 (0.52) 12

VolejbalVolejbal-rekreační:
Tradiční smíšený rekreační volejbal funguje každé nedělní odpoledne v kerhartské tělocvičně. Letos již
poněkolikáté za sebou se pořádá vánoční turnaj otevřený pro celou veřejnost našeho města.V letošním roce si Vás
dovolujeme pozvat na tento turnaj 26.12.2007,

VŠESTRANNOST
Pro toto druhé číslo Sokolských ohlasů jsme Vám minule slíbili, ohlednutí za letním třídenním soustředěním.
Tak tedy, sliby se mají plnit hlavně o vánocích….
Letní třídenní soustředění
Oddíl všestrannosti se v rámci své činnosti vypravil na konci června na pravidelné třídenní soustředění. Po
dvou letech strávených na sokolské chatě (majitel TJ Sokol Ústí nad Orlicí) v Říčkách v Orlických horách se letos
vypravil na průzkum do nového místa – tábor „Orlice“ v Klášterci nad Orlicí.
Na místo jsme dorazili kolem 17 hodiny. Ubytování bylo ve srubech v horní části tábora. Pro hojnou účast –
19 členů – jsme obsadili tři velké sruby. Ihned od prvních chvil po ubytování začal pestře nabitý program.
A jak jinak ho začít než dobrou večeří. Plnou penzi pro nás zajišťoval personál místního tábora – pan a paní
Motlovi – za což jim ještě jednou touto cestou děkujeme. Po dobré večeři začalo shánění dřeva a příprava na táborák.
U něj se předváděly nacvičené scénky a zpívalo se. A poté alou na kutě a připravit se na sobotní náročný den
V sobotu nás probudilo stejně krásné počasí jako nás v pátek opouštělo. Po snídani a ranní hygieně
následoval nástup a rozdělení do trojic, které měly za úkol absolvovat celkem pět stanovišť – hod granátem na cíl, běh
po číslech, střelba ze vzduchovky, hod tenisákem na terč a pamatování předmětů. Po úspěšném absolvování jsme se šli
všichni smočit do docela studené, ale osvěžující Divoké Orlice. Po obědě jsme se vypravili na výlet k Zemské bráně.
Cestou, která vedla kolem řeky, jsme si krátili všemožnými způsoby - stavěli jsme hadyz šišek, poznávali rostliny a
koupali se. Na konci nás čekal krátký odpočinek u Zemské brány a cesta zpět do tábora. Po večeři byl volný program
a brzká večerka.
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Neděle byla odjezdový den. A tak se hned po snídani začalo a balit a uvádět sruby do původního stavu. Což
byl v některých případech docela oříšek. Aby toho uklízení nebylo před obědem příliš vypravili jsme se ještě na
poslední hru – běh po obrázcích. Zde bylo úkolem každého z účastníků proběhnout vyznačenou trať v co nejkratším
čase, ale zároveň najít a obkreslit co nejvíce ze čtrnácti obrázků, ukrytých v dohledu trati. V cíli je čekala střelba ze
vzduchovky – nejprve do nafouknutých balonků, které skrývaly sladké překvapení a poté do sladkostí připevněných
na špejlích. Po návratu do tábora následoval poslední oběd. Doklizení srubů, nastěhování zavazadel do aut a před
odjezdem ještě několik výměn pálkované.
Jelikož nám přálo počasí a ubytování v místním táboře nemělo chybu, patřilo letošní soustředění mezi ty
vydařené. Všichni si užili spoustu legrace a všichni se již teď těšíme na červen, spojený s dalším soustředěním.
Nedělní cvičení…
cvičení…
Bronzovou neděli letošního roku zpestřilo dění v naší sokolovně cvičení pro širokou
veřejnost. Vše začalo již o půl desáté, kdy se pod dohledem cvičitelky aerobiku Zdeny Urbanové
roztřásla tělocvična pod nohami 27 účastnic prozatím ženského pohlaví. Dvě hodiny
namáhavého cvičení formou danceaerobiku a bodystylingu následovala hodina power-jógy, vedená
Markétou Strnadovou. Pro tuto hodinu doplnili početné dámské osazenstvo tři muži.
Celá akce byla velice úspěšná a proto věříme, že ji budeme moci v nejbližší době zopakovat. Již nyní Vás na
ni srdečně zveme.

Kontakty:

Redakční rada:

Adresa:

TJ Sokol Kerhartice

E-mail:
www:

Sokolská 120
562 04 Ústí nad Orlicí
sokol.kerhartice@seznam.cz
www.usti.cz/sport/kerhartice

Ondřej Kolář
Mgr. Zdeněk Duffek
Ing. Ladislav Kalous
E-mail: redakcni.rada@seznam.cz
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