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Milí jubilujúci športoví priatelia,
futbalisti TJ Vinohradník Suchá nad Parnou,
je mi veľkou cťou prihovoriť sa Vám pri príležitosti 90. výročia organizovaného
futbalu v našej obci Suchá nad Parnou.
Písal sa rok 1923, kedy bol založený futbalový klub v Suchej nad Parnou
na ihrisku Pod hájom. Miesta, kde sa schádzali futbalisti a fanúšikovia tohto
športu sa menili, či to bolo v Klasovej záhrade, Starej hore a napokon na ihrisku
Pod Pivovarom, kde je ihrisko i teraz.
Za obdobie 90 rokov sa toho udialo veľa. Menšie úspechy sa striedali s tými
väčšími. Vždy išlo o radosť z pohybu, túžbe po víťazstve ale aj o jednoduché
ľudské, priateľské stretávanie sa. Z mnohých sa stali tradície napr. Uličkový
turnaj o pohár starostu obce, či družba s priateľmi z Bobrovca. V roku 1973
to boli práve futbalisti, ktorí začali v rámci tréningu so zimným cezpoľným
behom. Ten sa vyvinul na masový cestný beh, v minulosti pod názvom Beh
februárového víťazstva, teraz Suchovská pätnástka. Organizoval sa s menšími
prestávkami a tento rok vo februári bol už jeho 36. ročník.
Počas obdobia existencie futbalu v Suchej nad Parnou pôsobilo v Telovýchovnej
jednote Vinohradník veľa dobrých futbalistov. Z nich spomeniem Stanislava
Jarábka "Šablu" , ktorý reprezentoval nielen našu Suchú nad Parnou, ale aj našu
republiku ako hráč Spartaka Trnava. Tak tomu je aj v súčasnosti. Hosťujúci hráči
TJ Vinohradník, žiaci našej školy, Branko Gálus a Matej Mišo sú hráčmi Spartaka
Trnava a prispievajú svojimi výkonmi k dobrej reprezentácii obce i republiky.
Za 90 rokov sa v TJ vystriedalo množstvo funkcionárov a predstaviteľov obce.
Chcem im touto cestou úprimne poďakovať za ich prácu, podporu i nadšenie.
Zároveň mi dovoľte, milí jubilanti, poďakovať súčasným hráčom, funkcionárom
za ich prácu i za zorganizovanie a realizáciu dôstojných osláv 90. výročia
organizovaného futbalu v Suchej nad Parnou.
Spomienku a veľké ĎAKUJEM patrí aj tým, ktorí už nie sú medzi nami, no bez
nich by sme si toto výročie nemohli pripomínať.
Prajem všetkým do ďalšej 90-tky hlavne pevné zdravie, porozumenie v rodinách
a veľa športových úspechov. Teším sa na stretnutie s vami,

s úctou
Daniela Balážová
starostka obce

Niečo z histórie
1923 – Založenie futbalového klubu na ihrisku Pod hájom.
1932 – 1938 – I hrisko v Klasovej záhrade.
1934 – Prvá futbalová lopta s dušou, dovtedy sa hrávalo s tzv. handrákom.
1939 – 1 946 – I hrisko v Starej hore.
1947 – Ihrisko Pod Pivovarom, kde sa dodnes hrávajú futbalové zápasy
1949 – O
 rganizované súťaže - v tom čase s Cíferom na Veľkú noc prišla návšteva
1 500 divákov.
1955 – Dorastenecké družstvo hralo o majstra kraja, ktorého víťaz hral potom
o majstra ČSR.
	V prvom zápase sme vyradili Trenčianske Teplice, potom Piešťany, ktoré
predtým vyradili výborný trnavský dorast. O víťaza kraja sme hrali v Starej
Turej, kde zásluhou rozhodcu zvíťazili naši súperi.
1956 – Sedemnásťročný odchovanec suchovského futbalu Stanislav Jarábek
prestúpil do Spartaka Trnava, kde sedem rokov nosil kapitánsku pásku
päťnásobného majstra ČSSR. Posledný reprezentačný štart mal v r. 1968
na Olympijských hrách v Mexiku. Jeho trnavská kariéra trvala do r. 1971
a bola prerušená dvojročnou vojenčinou v prvoligovej Dukle Pardubice.
1969 – Z
 aloženie ženského futbalového družstva, ktoré hrávalo futbalové
zápasy dve sezóny.
	V tomto roku nastala veľká rekonštrukcia jestvujúcej budovy, ktorá
pozostávala z vybudovania novej strechy a šatní.
1973 – V
 ybudovala sa tribúna na sedenie, prívod vody do spŕch kúpeľne,
oplotenie ihriska, vymenili sa drevené bránky za oceľové, ktoré slúžia
dodnes. Vznikol zimný cezpoľný beh, ktorý sa neskôr premenoval
na Suchovskú pätnástku, ktorá je zaradená do bežeckej ligy. V tomto roku
na jeseň sme založili žiacke futbalové družstvo.
1974 – Z
 riadila sa spoločenská miestnosť a urobila sa fasáda budovy.
1975 – V
 ybudovanie budovy pre hospodára, ktorá neskôr slúži ako bufet
telovýchovnej jednoty.

1977 – Z
 aloženie družstva starých pánov posilnené Stanislavom Jarábkom.
1978 – Vznikol Uličkový turnaj vo futbale, ktorý nesie názov O pohár starostu
obce.
1979 – Klub zakúpil dva autobusy.
1981 – Vznik družby medzi TJ Vinohradník a ŠK Bobrovec.
1984 – V
 ybudovalo sa asfaltové ihrisko, na ktorom sa hrávala obecná interliga
do roku 1989.
1986 – Vybudovala sa bunka na kosačku a začali sa výkopové práce novej
budovy pri potoku.
1987 – Vybudovalo sa zavlažovanie ihriska.
1989 – Vybudovala sa garáž pre autobus.
1990 – Vybudovalo sa osvetlenie ihriska.
1992 – Do užívania sa odovzdala budova pri potoku.
1996 – Z
 príležitosti vyhlásenia futbalovej Jedenástky okresu Trnava za rok 1996
pod záštitou redakcie týždenníka Trnavský hlas extra, TJ Vinohradník
Suchá nad Parnou, Obecný úrad Suchá nad Parnou a Oblastný futbalový
zväz Trnava, sa na ihrisku TJ odohral futbalový zápas medzi All stars
TH-EXTRA a domácimi starými pánmi. Podobná akcia sa uskutočnila aj
v roku 1997.
1998 – Z
 aložili sme B-družstvo dospelých, ktoré hrávalo súťaž tri sezóny.
2000 – Obnovenie družby medzi starými pánmi TJ Vinohradník a ŠK Bobrovec.
2001 – Na jeseň vzniklo futbalové družstvo prípravky.
2003 – Vybudovala sa nová strešná krytina na budove TJ.
2006 – Vybudovalo sa oplotenie areálu z betónových panelov.
2012 – Zrekonštruovali sme strechu budovy pri potoku.
2013 – Vybudoval sa odpad z rekonštruovaných spŕch a novovybudovaného WC
v budove TJ.

Družstvo dospelých z r. 1952 malo návštevu na domácom zápase
s Cíferom 1500 divákov.

Družstvo dorastu z r. 1955 - tretí zľava S. Jarábek. V západe o víťaza
majstra kraja v Starej Turej prehralo zásluhou rozhodcu.

Ženské futbalové družstvo pod vedením Ľ. Štefánka
z rokov 1969 – 1 970.

Družstvo dospelých v sezóne r. 1969 – 1970 postúpilo do Oblastnej
súťaže, kde dlhé roky hrávalo.

Družstvo starých pánov z r. 1977 posilnené S. Jarábkom - horný rad tretí
sprava.

Súčasné družstvo starých pánov, v tomto roku víťaz turnaja starých
pánov v Ružindole a víťaz turnaja dospelých v Suchej nad Parnou.

Súčasné družstvo dospelých pod vedením trénera M. Fridricha.
V sezóne 2011-2012 vypadlo z Oblastných majstrovstiev.
Veríme, že sa tam čoskoro vrátia.

Súčasné družstvo dorastu pod vedením Š. Valka sa pohybuje
na 7. mieste v krajskej súťaži V. liga Západ.

Družstvo žiakov pod vedením trénerov I. Hirnera a R. Kollára (chýba na fotke) je dvojnásobným víťazom Oblastných majstrovstiev skupiny-A v ostatných dvoch sezónach.

Družstvo Prípravky, nádej suchovského futbalu pod vedením trénera O. Kubíčka sa pohybuje v strede tabuľky
skupiny-B.

Sponzori:
Obec Suchá nad Parnou
Trnavský samosprávny kraj
AGRIA, a.s. Liptovský Ondrej
STSZ, a.s. Trnava
RADAFLEX, s.r.o., Trnava
Jozef Kavický, Bohdanovce nad Trnavou,
Inžinierska činnosť v stavebníctve
Milan Hujsi, Wofis Trnava
Rudolf Reves, TECHNEX MONT, s. r. o., Trnava
Jednota COOP, Suchá nad Parnou
Potraviny Alica Autnerová, Suchá nad Parnou
PEMA, Peter Marhavý, Suchá nad Parnou
KPK Trstín
Pekáreň Školuda, Trstín
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