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Vydává TJ Sokol Kerhartice                                                        červenec 2007 

 

Vážení čtenáři,  

     zpravodajský počin ve formě Sokolských ohlasů, 
které právě držíte v ruce, se nám v hlavách rodil již před 
časem. Rádi bychom touto cestou oslovili nejen členy naší 
TJ, ale všechny občany Kerhartic, organizace, instituce 
apod. Naším cílem je informovat o dění, které se týká 
především námi organizovaných činností sportovních, 
společenských, případně kulturních. Nevyhýbáme se však 
ani dalším aktivitám a proto spolupracujeme a 
komunikujeme s mnoha dalšími místními organizacemi a 
sdruženími.  

     Obsahem tohoto vydání se zabývá "redakční rada" a mým prvořadým úkolem je předat informace o 
základních organizačních záležitostech TJ. Významná změna se udála na poslední valné hromadě, která se konala 
dne 12.3.2007, kde mimo běžný program došlo k volbě nových statutárních orgánů TJ.  

 

 

 

 

 

 

 

Nově zvolený výbor se od chvíle zvolení sešel 5x a stanovil si základní cíle, které prioritně spočívají v 
zajištění financování TJ Sokol a fungování tělocvičny včetně venkovních hřišť. Že se jedná o úkol nelehký, není třeba 
příliš zdůrazňovat. V souvislosti s nárůstem cen za topení, energii a vodu se ekonomické podmínky, bohužel,  stále 
zhoršují. Jakákoliv pomoc v této oblasti  je pro nás velmi důležitá, ne-li životně nutná. 

     Skutečně velkým počinem pro budoucnost bude v letošním roce provedení úprav v hospodě. V první fázi 
dostane novou tvář interiér a v té druhé dojde ke změně  odvětrávání celé pivnice. Z dalších větších akcí plánujeme 
opravu podlahy v tělocvičně. Při ní bude upraven  poškozený podkladní rošt,  srovnají se  mezery mezi parketami a po 
obrusu se parkety nově nalakují.. 

     Závěrem bych rád popřál redakční radě šťastnou ruku při výběru příspěvků a Vám čtenářům příjemné 
čtení, které Vás třeba někdy v budoucnu přivede mezi nás. 

                                             Za TJ Sokol Kerhartice D.Rössler 
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Výbor se schází celkem pravidelně 1x za měsíc a v nutných případech častěji. Základní činností výboru bylo, je a 
bude technicko-ekonomické zajištění provozu celé TJ, které zejména spočívá v udržení a zajištění provozu sokolovny 
vč. oprav a zajištění financování provozu sokolovny a celé TJ 

SOKOLOVNA:SOKOLOVNA:SOKOLOVNA:SOKOLOVNA:    

V uplynulých dvou letech se v rámci dotačních programů podařilo zajistit opravu sociálního zařízení a 
přípravy TUV v celkové hodnotě 170 tis. Kč. V loňském roce došlo k opravě osvětlení sálu sokolovny v hodnotě 280 
tis. Kč. Oba tyto největší projekty by nebylo možné realizovat bez značné dotační podpory Města Ústí nad Orlicí, 
Východočeské župy Pippichovy, grantu MŠMT, dotací z Pardubického kraje a díky sponzorskému daru firmy 
KORADO. V rámci těchto projektů byl vymalován i sál. V roce 2006  byly po několika letech zrevidovány elektrické 
rozvody, plynová zařízení a komíny. Tyto značné investice nám v budoucnu zajistí nejen zvýšený komfort užívání, 
ale především snížení energetické náročnosti.K uvedeným opravám by nemohlo dojít bez příkladné pomoci mnoha 
členů naší TJ, za což jim patří dík. 

Pro  správu majetku TJ  byla zřízena tříčlenná stavební komise ve složení Tomáš Fišar, Petr Horníček a 
Karel Jiřík. Veškerá poškození a nutné opravy v sokolovně je možno zaznamenat do knihy oprav, která je průběžně 
kontrolována a v rámci možností jsou závady odstraňovány. 

V prostorách tělocvičny je k dispozici nově schválený provozní řád, jehož nedílnou součástí jsou i veškerá 
práva a povinnosti všech návštěvníků sokolovny. 

 

FINANCE A EKONOMIKA:FINANCE A EKONOMIKA:FINANCE A EKONOMIKA:FINANCE A EKONOMIKA:    

Výbor se pravidelně seznamuje se stavem pokladny a účtů, přičemž porovnává vývoj se schváleným 
rozpočtem TJ. Můžeme konstatovat, že návrh vyrovnaného rozpočtu na rok 2006 se podařilo udržet a vzhledem k 
mimořádnému příjmu za reklamu od pivovaru HOLBA Hanušovice dokonce významně vylepšit. Tržby za rok 2005 
byly 358 tis. Kč a  náklady 328 tis. Kč, za rok 2006 pak tržby 709 tis. Kč a náklady 569 tis. Kč.  

Na poslední schůzi výboru TJ byl jednohlasně schválen institut čestné známkyinstitut čestné známkyinstitut čestné známkyinstitut čestné známky člena TJ pro příznivce a 
bývalé aktivní členy – cena známky 100 kč.Všem zájemců o toto členství rádi podáme bližší informace a samozřejmě 
děkujeme za podporu.  

Udržet vyrovnaný rozpočet se daří nejen z příjmů členských příspěvků, ale i díky přispění několika 
sponzorů, kterým bychom chtěli  touto cestou poděkovat. Mezi nejvýznamnější sponzory TJ Sokol Kerhartice patří: 

 

Městský úřad Ústí nad OrlicíMěstský úřad Ústí nad OrlicíMěstský úřad Ústí nad OrlicíMěstský úřad Ústí nad Orlicí    

Pardubický krajPardubický krajPardubický krajPardubický kraj    

Pivovar HOLBA HanušovicePivovar HOLBA HanušovicePivovar HOLBA HanušovicePivovar HOLBA Hanušovice    

Česká obec sokolskáČeská obec sokolskáČeská obec sokolskáČeská obec sokolská    

Agro ŽamberkAgro ŽamberkAgro ŽamberkAgro Žamberk    

KORADO Česká TřebováKORADO Česká TřebováKORADO Česká TřebováKORADO Česká Třebová    
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FOTBALFOTBALFOTBALFOTBAL    
 

Fotbalový klub FK Kerhartice má v součastné době  družstva mužů, dorostu, starších žáků a starší 
přípravky. Kerhartický fotbal oslavil v minulém roce již 60 let své aktivní činnosti. K této příležitosti se  konaly na 
fotbalovém hřišti dne 23.6.2007 oslavy včetně bohatého doprovodného programu. Během dne se postupně všechna 
místní družstva utkala se zajímavými soupeři, vyvrcholením pak bylo utkání mužů s výběrem Jirky Saňáka. Jednou z 
hvězd výběru byl  dlouholetý reprezentant Radek Látal. Dále bylo možno shlédnout seskok parašutistů, výstavu 
fotografií mapujících celou historii zdejší kopané, dovednostní soutěž malých fotbalistů. Večer  v areálu zahradní 
restaurace „U Kačera“ hrála k tanci i poslechu skupina ŠEDOUS. Celé akce se účastnil místní rodák pan Škorpil, 
trenér fotbalové reprezentace do 21 let. Po  posledním zápase se s tímto známým trenérem konala v tělocvičně beseda.  

 
Muži v současné době hrají nejvyšší okresní soutěž – Okresní přebor II. třídy. V letošní sezóně obsadili 

desátou pozici.  Trenér Martin Váně.  
 

Místní dorostenci hrají společně s  dorostenci z Ústí pod 
hlavičkou Ústí nad Orlicí B. Veškeré tréninky i domácí zápasy však 
absolvují na kerhartickém hřišti. Tuto soutěž hrají teprve druhým rokem 
a to velmi úspěšně. Letos jim v konečné tabulce patří čtvrté místo.Trenér 

Roman Dočkal, kterému 
vypomáhají Milan Beyer 
a Pavel Motl.  

 
Družstvo žáků je první sezónu účastníkem okresního přeboru 

starších žáků. Přestože mají Kerhartice jeden z nejmladších týmů 
v soutěži, ukončili  svou premiéru výbornou čtvrtou příčkou. Trenér 
Karel Hanus, pomáhají mu Láďa Kalous a Tomáš Fišar.  
 
 

 
 
Velkým překvapením je také družstvo starší přípravky. 

V tomto ročníku se nejmladším fotbalistům povedla řada 27 utkání bez 
porážky   a jenom díky dvěma kontumovaným prohrám v závěru se jim 
nepodařilo udržet první místo. Vedení družstva Vlasta Pirkl, Petr Teplý 
a Karel Brodský.  

 

 

 

VŠESTRANNOSTVŠESTRANNOSTVŠESTRANNOSTVŠESTRANNOST    
 

Tuto složku vedou a její činnost organizují cvičitelé, kteří se 
tímto zabývají již několik let a všichni jsou majiteli cvičitelských průkazů 
různých skupin odbornosti. Všestrannost se dělí na ženskou a mužskou 
část, kde se každá z těchto částí zaměřuje dle věku na kategorie :  děti – 
žáci, žákyně a dospělé – ženy a muži.  

 
Žákyně se scházejí na svých hodinách cvičení dvakrát týdně, a to 

v pondělí a ve čtvrtek. V zimních měsících využívají místní sokolovnu, kde 
cvičí s náčiním, na nářadí, věnují se  aerobiku,  posilují a  hrají hry. 
Cvičitelky veškeré aktivity směřují k rozvoji pohybových schopností a 
dovedností mládeže. Mimo jiné navštěvují plavecký bazén. V letních měsících využívají místní hřiště k různým 
sportovním aktivitám nebo pořádají výlety po okolí. Jednou ročně organizují třídenní soustředění. Vedou : Zuzka 
Strnadová a Lenka Horníčková  

 
Žáci obnovili svou činnost po tříleté pauze. V úterý a pátek se věnují především hraní florbalu a 

posilování.Vedou : Petr Horníček a Jirka Faltys.  
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Ženám patří pondělky a čtvrtky. Organizují pravidelná cvičení formou aerobiku, kalanetiky, posilování a 

další cvičení podporující rozvoj celkové tělesné zdatnosti. Vedou : Jana Fišerová a Zuzka Strnadová. Novinkou je 
možnost nedělního aerobního cvičení s Nikolou Šulcovou. 

 
Muži se při svých sportovních aktivitách soustředí převážně na 

hraní fotbalu. V zimních měsících dvakrát týdně – v úterý a v neděli 
využívají místní sokolovnu k sálové kopané a v letních měsících pravidelně 
ve středu hrají na místním hřišti fotbal. 

 
Nováčkem ve složce všestrannosti je skupina místních hokejistů 

hrajících pod klubovým jménem HC Kačeři Kerhartice. V letošním 
Computer cupu se umístili v druhé polovině tabulky. 

 
 

 
VOLEJBALVOLEJBALVOLEJBALVOLEJBAL    
    

V Kerharticích má volejbal dlouholetou tradici, vždyť muži hrají soutěžně již od roku 1962 a  v současnosti 
hrají dokonce krajský přebor I. třídy, což je 4. nejvyšší soutěž v ČR. Letos na jaře skončilo družstvo jako nováček na 
vynikajícím 5. místě v konkurenci takových týmů, jako např. Letohrad, Litomyšl, Chrudim, apod.  
 

Nynější hráčský kádr (viz foto) je takřka kompletní a bude se intenzivně připravovat na další sezónu, ve 
které by všichni hráči chtěli dosáhnout ještě výraznějšího úspěchu. Součástí přípravy bude již tradiční týmové 
soustředění včetně letních antukových turnajů, které vyplňují mezisoutěžní období. 
 

Oddílu volejbalu se také poměrně nedávno podařilo 
kompletně zrekonstruovat venkovní antukové hřiště a to díky 
finanční podpoře města. Soutěžní utkání se budou hrát vzhledem 
k nevyhovujícím rozměrům kerhartické tělocvičny v nové sportovní 
hale na Dukle.     
 
Složení družstva v sezóně 2006/2007: 
dolní řada zleva:  Ent Petr, Peška David, Wágner Jan   
horní řada zleva: Mikulecký Pavel, trenér Flekač Stanislav, Duffek 
Jan, Hanik Milan, Mikulecký Miroslav, Duffek Zdeněk 
 
V   sezóně  2006/2007  se  družstvo  z  Kerhartic            Konečná tabulka sezóny 2006/2007:Konečná tabulka sezóny 2006/2007:Konečná tabulka sezóny 2006/2007:Konečná tabulka sezóny 2006/2007:    
umístilo  v  krajském  přeboru na krásném 5 místě                   
z celkového počtu 10 družstev. 

    
Věříme,  že  podobného  příp.  lepšího  výsledku  
dosáhnou i v sezóně následující. 
 
 

    
SSSS    L O VL O VL O VL O V    O   N A   ZO   N A   ZO   N A   ZO   N A   Z    Á VÁ VÁ VÁ V    Ě R . . .Ě R . . .Ě R . . .Ě R . . .    
 

Vážení čtenáři, děkujeme za Vaši přízeň i případné náměty a připomínky k dalším vydáním. V tom příštím 
se můžete těšit na fotodokumentaci ze soustředění žákyň, na ohlédnutí za oslavami fotbalové historie a na další 
informace o dění v naší TJ. 

        
    
 

 

 

 

 

pořadí družstvo zápasů  v   p  poměr setů bodů 

1.1.1.1. Spartak OEZ LetohradSpartak OEZ LetohradSpartak OEZ LetohradSpartak OEZ Letohrad 36 29 7 94:42 (2.24) 65656565 

2.2.2.2. VK Litomyšl A 36 28 8 90:44 (2.05) 64646464 

3.3.3.3. VK Choceň 36 25 11 85:52 (1.64) 61616161 

5.5.5.5.    Sokol KerharticeSokol KerharticeSokol KerharticeSokol Kerhartice    36363636    19191919    17171717    79:65 (1.22)79:65 (1.22)79:65 (1.22)79:65 (1.22)    55555555    

Kontakty:Kontakty:Kontakty:Kontakty:    
 

Adresa:  TJ Sokol Kerhartice  
  
     Sokolská 120 

562 04   Ústí nad Orlicí 
E-mail:  sokol.kerhartice@seznam.cz     
www:  www.usti.cz/sport/kerhartice 

Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada:Redakční rada:    
 

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


