Program oslav

Pamětní list

u pøíleitosti oslav výroèí 75. let kopané
v obci Tlumaèov 15. 7. 2006

9.00 hod

zápas ákù
TJ Sokol Tlumaèov - TJ Sokol Teèovice

11.00 hod

zápas dorostu
TJ Sokol Tlumaèov - TJ Kruík Baøice

13.00 hod

zápas mui B
TJ Sokol Tlumaèov B - TJ Sokol Mysloèovice B

15.00 hod

zápas mui A
TJ Sokol Tlumaèov A - TJ Sokol Záhlinice

17.30 hod

vzájemný zápas starých pánù TJ Sokol Tlumaèov

20.00 hod

taneèní zábava s legendární skupinou EXPO / PENSION

Z historie TJ Sokol Tlumaèov, oddíl kopané

"Píše se rok 1931......
Na hřišti u sokolovny postaveny dvě branky a 22 mladíků zápasí o
míč snažíce se jej dostati z té či oné strany do branky. A právě mezi
těmito mladými muži v touze po zdraví, kázni a pořádku vzniká
prvá myšlenka založiti sportovní klub. Po zápase mnoho hovorů, jak
tento založiti. Zakoupeny dresy, modré jako obloha, hraje se divadlo a
tak tito hoši jsou prvými zakladateli sportu v Tlumačově ...“
1. Pamětní kniha sportovního klubu Tlumačov

Je tomu ji neuvìøitelných 75 let od chvíle, kdy parta nadencù kolem
Ladislava Cahy, Vincence Nìmeèka a Rajmunda Havlíka zaloila v
Tlumaèovì oddíl kopané. Málokdo ze zakládajících èlenù tehdy patrnì tuil,
e novì vzniklý klub se stane nejvýznamnìjím sportovním spolkem v obci a
fotbalová tradice zde zapustí pevné koøeny. Za dlouhou dobu jeho existence
se v nìm vystøídaly celé generace hráèù, trenérù a funkcionáøù kteøí svùj
fotbalový osud spojili právì s tlumaèovským klubem.
Kadý z nich má svùj podíl na tom, e v tomto roce slavíme tak
významné jubileum. Podìkování patøí vem, kteøí pomohli udret
dlouholetou tradici kopané v Tlumaèovì pøi ivotì. Bez tìchto obìtavých
milovníkù nejpopulárnìjího sportu na svìtì bychom nemìli monost sejít se
pohromadì a vzpomínat na døívìjí velké úspìchy i neúspìchy, vítìzství i
poráky èi kuriózní události v historii tlumaèovského fotbalu. Nae díky proto
míøí ke kadému z tìch, kteøí v naem klubu pùsobili a kteøí se zasadili o to, e
tradice kopané se v Tlumaèovì stala nedílnou souèástí bìného ivota.
Sportovní klub Tlumaèov byl zaloen v prosinci 1931 a jeho prvním
pøedsedou byl zvolen Rajmund Havlík. Premiérový zápas sehrál novì vzniklý
fotbalový tým v dubnu 1932, kdy na høiti u nádraí porazil Napajedla 5:1. Svá
utkání pozdìji hrával na pronajatém pozemku u høebèína, které v roce 1935
vymìnil za høitì pod tlumaèovskou farností.

Poèet èlenù SK Tlumaèov stále stoupal a tento nárùst nezastavila ani sloitá
léta okupace. Ke konci války dolo k historickému momentu ve spolupráci s obcí
zapoèala stavba nového fotbalového høitì na místì, na kterém se nachází doposud.
Èlenové oddílu odpracovali pøes 1300 hodin a v roce 1946 bylo nové høitì se
kvárovým povrchem hotovo.
V pováleèném období se mustvu daøilo, v Tlumaèovì se dokonce krátce
hrála i divize. O tøi roky pozdìji ji v názvu klubu poprvé existoval pøídomek Sokol,
který se po nìkolika zmìnách definitivnì ustálil. V dalích letech probìhly výrazné
stavební úpravy areálu høitì. Postavila se tribuna, celý pozemek byl oplocen a podél
nìj byly vysázeny topoly.
První vánìjí problémy nastaly v 60.letech, kdy docházelo k èastým
výmìnám èlenù výboru oddílu. Natìstí se ve vyøeilo ke spokojenosti vech
fanoukù tlumaèovské kopané a v roce 1969 se mohl slavit postup do 1.B tøídy.
V téme roce byl vystavìn smìrem k cestì zdìný plot a v roce 1971 byla vybudována
klubovna.
Výsledková krize v polovinì 70.let mìla za následek pád prvního mustva do
okresního pøeboru, kde pùsobilo nadále. Pøíjemným zpestøením sezóny byla v tomto
období pro Tlumaèovské letní pøátelská utkání, v nich se utkali napøíklad s hokejisty
ZKL Brno nebo rakouským celkem FC Laaerberg. V roce 1979 dosáhl klub
významného úspìchu, kdy zvítìzil v okresní soutìi èeského poháru.

Pøi pøíleitosti oslav 50 let kopané v obci zavítal v létì 1981 do Tlumaèova celek
internacionálù Dukly Praha, v jejím dresu nastoupili Viktor, Geleta, Jelínek èi Èadek.
Za ètyøi roky se na místním høiti objevili pro zmìnu bývalí hráèi Slavie Praha, se
kterými na Moravu pøicestoval i legendární Josef Bican.

Tlumaèov v 80.letech a poèátkem 90.let pùsobil jen ve III.tøídì a na chvíli se podíval i
o soutì ní. Truchlivé èasy se zmìnily a v roce 1994, kdy se tým vrátil do okresního
pøeboru. Splnil se tak 13 let trvající sen vech hráèù, funkcionáøù i pøíznivcù klubu.

Souèasné týmy TJ Sokol Tlumaèov, oddíl kopané
9.èervence 1997 postihla tlumaèovský fotbal tìká rána. Pøi nièivých povodních
bylo zaplaveno høitì i kabiny a po opadnutí vody se ukázalo, e celý areál bude
muset být postaven znovu. Po dlouhodobé tvrdé práci se tak podaøilo vybudovat
novou hospodáøskou budovu s vekerým zázemím, rekonstruována byla i hrací
plocha. V dalích letech byly pokáceny topoly, høitì bylo obehnáno plechovým
a drátìným plotem a postaveny byly nové støídaèky.

DRUSTVO ÁKÙ
kleèící zleva: M.Janotík, L.Hána, M.Hlaváè, R.Záleák, D.Hrdina, R.Pavelka, J.Mouka,
D.Kouøil,P.Polák, L.Ulman, P.Kapar, O.evela a brankáø M.krabal
stojící zleva: P.Mouka, M.krabal, R.krabal, O.Hrdina, O.Penka, P.Hloek, K.Heiland,
M.Otevøel, V.imek, R.Zbranek, R.Ulman, J.venda a trenér R.Záleák

28.bøezna 2006 dolo k dalímu zaplavení areálu høitì. Díky vèasnému zásahu
èlenù klubu a také díky skuteènosti, e nová hospodáøská budova byla postavena
výe ne pùvodní, byly kody na majetku minimální. Nebylo vak moné zabránit
zaplavení a následnému pokození hrací plochy na ní byla obnovena èinnost a
v posledních kolech jarní èásti sezóny.
V souèasnosti je situace TJ Sokol Tlumaèov, oddílu kopané stabilizována. Po
návratu do okresního pøeboru v roce 2002 se první mustvo pravidelnì pohybuje na
pici soutìe. Znovu vznikl i B tým, který hraje IV.tøídu, pøed dvìma lety bylo rovnì
obnoveno drustvo dorostu. Velký zájem o fotbal je mezi tlumaèovskými áky, kteøí
v této sezónì postoupili do okresního pøeboru. Nezbývá ne doufat, e tato plodná
léta budou pokraèovat
.
co nejdéle.

DRUSTVO DOROSTU
kleèící zleva: R.Dìdek, M.Bráník, A.Batouek, L.Ulman, J.venda, M.Otevøel, R.Ulman a brankáø M. Gergela
stojící zleva: L.Dìdková, L.Otevøel, P.Frantík, A.Otevøel, M.Pavlík, R.Hapal, J.Pekárek, T.Dìdek,
T.Hotaøík a trenér L.Ulman

Slovo starosty obce
Tlumaèovský fotbal i po 75 letech od svého zaloení
je ve skvìlé kondici. Mustvo dospìlých dlouhodobì bojuje
o pøední místa v tabulce okresního pøeboru, B mustvo tvoøí
dobrou rezervu, dorostenci tvoøí dobrý tým, který je stabilizovaný, a áci letos získali titul mistra okresní soutìe
2005/2006. Vzhledem k velmi iroké základnì mládenického
fotbalu nemám obavu o budoucnost tlumaèovské kopané. Do
dalích let pøeji naim fotbalistùm hodnì gólù a mladých
adeptù fotbalového umìní.
Ing. Jaroslav evela, starosta obce
DRUSTVO MUÙ B
kleèící zleva: M.Bráník, R.Odloilík, Z.Niedermertl, P.Zlámal, T.Hotaøík, M.Skopal-Procházka
a brankáø P.Vlèek
stojící zleva: M.Dvoøák, K. Smith, K.Matesko, M.Vlèek, A.Otevøel, Z.Jonáek a L.Machovský

DRUSTVO MUÙ A
kleèící zleva: L.Mudøík, M.Juhaòák, M.Hric, V.Kytlica, T.Duroò a Z.Holub
stojící zleva: M.Bartík, M.Gergela, M.Drga, R.Dvoøák, R.Odstrèilík, J.Kvasnièka, A.Mokrý,
B.Psota a M.Vlèek

Obec Tlumaèov
Otrokovické papírny,a.s.
Metalrot Tlumaèov a.s.
DURA-LINE CT, s.r.o.
STAR ZLÍN a.s.
SKI Charvátová, spol. s r.o.
BP COMPLET, s.r.o.
GERAST, spol. s r.o.
V PRINT, s.r.o.
REMO CZ Tlumaèov, s.r.o.

