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Vážen~ soudružky a soudruzi, rnili host~,

Sc1".t?zíme se dnes, abycI.om un+,av5.1i nOV0U tE:lovJ-'chovnou jednotu s ntzver..l
TJ .!ZD Pochoden Ripoltice", llivolte mi, abyct svoje vystoupeni rozdf~,il zhI'ubt,
na dv€ cá.stL nejprve se strt'cnc vrá'"ira k minulof3ti telovýchoyy v Lipol ti cích..
promi telovýchovná ore:DIi.izb.ce byla v na.ší obci za.lo7.ena zacátk.;;rn 30.1et. V roce
1983, což má.te jiste všichni v živé pamct.i, jsr;e oslavovaH 50.vS'rocí fotbalu
v Lipol ticich. Oddíl kopané se prakticky oe svého založení až do 3'O}:U1970 potS--
ke.J,s problé~ ckonoIJlckými, E:t jH šlo o sp0r+,ovni v~Btroj nebo o finencní za-
bezpecení vla.stní sportovní cinnosti. Repení techto problému si vžd;r vy~adovalo
nesmírné nEÍ.roky rt6. práci dnbrovolnS cL furkcioná.ru a opa.trí j:Lm uzn61i. za to, že
dokázali za."he7.pt ci t podL.d.nl~- pro spo~'tovní využití obC:u.nu nací obce i bt'ž
I!lIlohdy s obrovsk;mi potížor.do Hadikilní ohrc::.t nastaJ v roce ]9,(O~ l".J:r ceJý crldil
kopanš pr-ešel pod patronát vn CYY~GSUrbanice. Od t~to doby f'e datuje prozatím
nejvyšší rozmach cinnosti. ot-dílu kopané, který, ac f! jin;ým názvem, sttle vyvíjel
svou cinnost v Lipolticícho Dovolte Mi namátkou priponenout nekterá fakta : byJo
zrekonstrtlováno a modernizovino hrištt v Lípol ticích, b;yly vybudován:r nová ka-
biny vcetnc socililního zs.rízení a pod. Byl~ VJtrešena ot&zka vyt8.vení mužstva vS-
stroJí a dalšími pomuckami. Neb;y-ly probHmy s financním krytímsportovní ci~ooStio
To vše si vyžádalo statisícové cástky a znacné úsi1 í funkc:ionán1 oddílu a t elevý-
chovné jednoty i tehdejšího vecení V~ CYKLC~ Urbaniceo T~to prosperita trvala až
do zacé.tkll ffi.let. Bez nadsé.zk} lze konstatov8.t, že po&uínky,jaké v té dobc mel
fotbal v Lipol ti cích, byly srovnatelné s podm,nka'TIioddílu v Úrovni kraje.Ironií
vf'-a,k zustává,a to je fakt, že SE..;yto pod11irJ~' nedokázaly VJTHt kB zvýfl:€ní spor-
tovní a výkonnBtní úrovnp s~~otn6ha fotbaluv Lirolticích.A tedy n~lsire pocotknout,
že i to je zásluhou tehdejších funkcionái~,když nedoktzúli využít vj'úikajícíchpod-
mínek k ziskfu1í skutecnl: l-:valitníLo trenéra a braHtních h:::'ácu pro oddíl kOPhL.é.
To je snd.d jE"H~:ini nedostatek tetcJE,jH éry.

Další zlom ne.sta~ v souvislosti R prf1místcním VD GrD.OS do Choltic ti zejnéna
se zmenou ve vedeni. vn CYTIOS Choltice.Od Z&.c;cí.tku aJ.let ur~.daJ. zájem o ciupost
oddílu kopané 7(; stra..'"l:d vec'ení TJ,nemluvl o vE'.ení V}J c"Y.lfJS Choltice. S tím Úzce
souvisely i neustáJe SE; ÚIOl"~ující ekonomické pomcry TJ. V rocF1 1981 byl oedí1
kopané postaven pi"ed v-c::'..b\;-bud existovat bez jakt.koliv fin~ncní podrory,kroffit na-
tpriél ní, arebo 'O~-8st.at vyv:i.jet cirmot. 7VI)1ilj jsw6 si první D0Žr:;ost, poc~opi trJ n~'.
Ovšerr to jsme T'letuš:.li, co n6s ceká.. '{ posJ tldních dvou Jetech jSU€ se oc::1tli v zi tu-
aci,že jS!r.t si sice mor.l:. kouli'!; r,port0vní v;-ýD?vení t'''.ebs. ZA 150000 korun za rok,
ale neb;;lo na zMi.l8.cení J inoI1árl 1P,(2clJ.Í drf'SU,nF. Frrávcnvstvi a podo'bne. V letf'cr.
1981,19ér' i 19B.) jsmtJ dokQzaJ i pof-ádÚJím taner.níc.l-l z~.bs.v nE jal':é pRnízE' vydelat
a cinn.')st jakž-takž ~)ez pOLlod financn€ zabezpecit. .Adminlf1trativnílTJi zá.sahy akre s-
n:J.ch orgá.l'Ju státní zpnh')' ss "~<'.k znd.cnc ztižil: ror1rd.nkJ' rro pOl'f,c{J'){ tr ~hto r-J:ci
a tím se velice citelne omezily P&f:€ f~_m...ncr,í ?(~!'oje. Proto,r-J,ychctl mohli E'f'ortovat,
pustil i jsme se; do r~kon,stru}.:cb &utobi;RUzn.POEUP. Po oclpracov0:lí více než th:ice
'hodin a r1:íky pochoI'pní JZD, ktpré ná"'! umožnilo rrovádE'-'t práce ,r orjE>ktu ~TZ])Pochoden
U.poltice'Jsmejiž DC pCldzj!'ltJ. 19311 JU':dEi vl.,tním dDpravdl"1. p,coRtredk~m. .JiŽ v té
dobe bylo ov~'('m jasn.é, že ['lId to nlÍ.!J1nebude 1-::existenci ste.c:i,t. Proto b: l~' navr..zéJlJ
kontakty s vedením ,TZ.DPochoden LipolticBZP Úc{;] pm najít možnost a zp,<)Fobp.h-cho-
du oddílu kopané ron pe,tron".t ,TZv. Po s'lo,-:j tJTch ~edr:é.nícll ,rrocedÍ<rci.ch a v;rrecení
potrebných formalit jsme dOSl-'fli &ž k dnešnímu je,.né.ni, z&k19.da~icí .:slensk6 SChU7i
nov8 'l'J. Stalo f:.'e ~c.1-:7ejména díkJ- pochopenív"v'ení ;:::n porhocen Upol tirc v ceJé
s predsedou JZD ing. Petrem BuchaJ ern a díky podpore piec['edy -r1NVLi:;}oltice e. 18.-
disl;;..va ECoženého,k1adnÉ>ho stanoviska20 KSC Liroltjc~a NF Lipolt1cP&v I1e!)Os]8cm:f.
r3.G€ i podpC)rJi" vedoucího taJerm:~íka OV csrv Parcubice s.Budr>lfa SkutUa.SounJ<,;i.,<o 'T'.r-

slevila i TJ C-lfKLOSChol tice.1'írn -ie ve strucnosti vvcerr,é.na a uzav!-ena minul"st.... < - '

Pi'ed ném.i. stojínyní l1kol zalo.H t !lOVOU TJ a tím j novou bu~1oucr.C3t. Dovolte !!,j pár
Slov k budoucnosti. Nace pi"eclstavy jsou reá~ né a nijak vel iká.Qs1.é. .Tde nám v p::)(~-
state '.) to~abychor.J. dok áze.l j, s pO-1Dor:-;u ..T3D,rac\y UNV 8. vŠE.cn pložek NF ~il 'tr1ržovat. v v ., ~.. . v,..;.
sf"rtovra cirmost~zpocat!\:u &..Leslnn 1:0Pélllou,ncJen na SOl;Cc;.S]1.E:Spo1''tovrn. urovT'~,ale
di1 ~1 zvyšovat a tím co nejlépA repre~entovat JZD a obec Lípol ticf' oPro z at:í..m tedy
bt'de vyvíjet cinr,ost 00díl kopané ,který ,jiŽ v j;;..rní c6.sti souteže ponese nf)vé jr:Jé-
no. I~ám na !"'wsli mužstvo žé.kt,. 8. dos'!)€lfch. Proza-tír:lQ V buclot:cnubJchom uvít&.li
rozfíírení cinnostm na další oddily"rapro je možno zL:.c>žit oc1c-Hl f.:toJn:í.ho tenisu,od-
bíjené,turh~tik;y,7RI'V-v nemije možlhJst sl'°r~ovního vyžití zejP1ént. T:l'O Š8TI,r formou
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tolik v soucasné dot,G populární rytrd cké gymnastiky nebo aerobiku ", daHí a dal ~í.
Dvere do naší nov4 TJ jsou tak otevrenJ' všem zájemcum o aktivní i rekreacní sportovní
vyži tí 6. o zcravé a úcelné trávení voln9ho casu, Je Fod.opi +a: né, že f.ni tinnost nová
TJ se neobe~de bez obetavých a zap{J~ných funkcioná:N'l a cleTiIO,. Jestliže chceme neco
dostat, nusíme i ncco dQt,tEl.kové~ je skutecnostoDnes proto také f!c1~vDíne závazek
TJ a. další cokumcnty vcetne u'-ínesenÍo

~Tešte mi dovolte pár s:' ov ohldctne už:ívé..n:í. hi;5.štf a vSf'tr':)je [~ Yýzbroje, která
je prozatím v majetku S-:.artu Choltice o t:O!era této oM.zky b;ylo a ~e r'ada diskusí a ~o-
~adu. Chtl} b:'c}, uvóst toto: v rodst&t~ a v zása(1e b~'Jo dohoc1nuto,že brište bude
už:í.váno novou TJ hezplatne pouze za cenu behé údržby v režii nové T,T.. Pokud jde
o drGsy,míceJkopack~ a pod. 1cili o ]KP a rPS, bude rI~veren kornd.cionální odhad t9ch-
to :prostredl:u h jej5 ch odkoupeni novou TJ. Tyto nredbHnl clohodnuté podmírJ::\' budou
obsahem r~JmuVJ',vt~r{. bude uz~v~en~mezi TJ Start CYKLOSy~ Chclticpa mezi TJ JZD

Pochode~ Li.pol tice. Poh,c jde o auto'hus Z!i. Pobur, bude snOlhL prové::t r,i'eyoG. Co ,JZD
Pochoden.

Na ztv8r me t!ovol-te vyjádht pieF\ird('ení,~f' ter.tc :krok,J::terf' cnef' ?;iníme,je b}
rrQspechu fotbalu a E'púr-'vu vubec. Ocel:ávfu"J.1: této zpd.vE: živou ~if'h1Ti. K tOT:1u,aby
se práce oélr11a,p'ejibudoucím fm;}:ciom~3~'UIu revr;é nervy a unE' t se v:rroráda.t s prob-
lérrw ,1der<3 ~h,tc budou. Pre~i zd:;,r a ú,opech flalr.inu .;erlnffilL


