Vážení sportovní přátelé,
vítám vás na dnešní slavností schůzi, na kterou jsme si vás dovolili pozvat, konané u
příležitosti 75 let založení fotbalového klubu v Bařicích. Ve stručnosti bych vás chtěl seznámit
s historií a celkovou činností oddílu.
Ve 30. letech měly Bařice asi 70 domovních čísel a 320 obyvatel a řadily se mezi starší osady
kroměřížského arcibiskupství. První zmínky o založení jsou z 13. století.
První nepísemné zprávy o založení oddílu kopané v naší obci se datují někdy do začátku roku
1939, kdy vznikl vedle dalších spolků i spolek fotbalový. Cílem tohoto spolku bylo podchytit
mladé lidi se sportovním zaměřením. V těchto letech bylo v Bařicích a okolí dost mladých
chlapců, kteří měli o kopanou zájem. Problém byl v tom, že Bařice neměly vhodné hřiště,
které by mělo patřičné rozměry. Obecní úřad tedy přidělil klubu podmáčený pozemek, na
kterém se těžila hlína na výrobu cihel takzvaných vepřáků.
Tento pozemek se musel nejdřív upravit, vyrovnat a musel se oddrenážovat do vedle
tekoucího potoka. Na těchto pracích se podílelo mnoho pro fotbal zapálených občanů. Po
těchto úpravách mělo hřiště rozměr 45x85 metrů. Z místní pily byly získány dřevěné hranoly
a zbudovány branky, místo sítí bylo tehdy použito plotové pletivo. Koncem 30. let také
vznikla fotbalová mužstva v Těšnovicích a Velkých Těšanech a hrála se různá přátelská utkání
mezi hráči okolních vesnic.
Pravděpodobným podnětem k registraci oddílu bylo zřejmě vítězství na turnaji v létě 1939 ve
Velkých Těšanech za účasti Kostelan, Těšnovic, Velkých Těšan a Bařic.
Tak tedy proběhla 18.6.1940 v č.p. 70 v Bařicích ustavující schůze sportovního spolku. O
název oddílu byl požádán řídící učitel ve výslužbě Augustin Kropáček. Jeho návrh, aby se klub
jmenoval „Sportovní spolek fotbalový hanácký Bivoj se sídlem v Bařicích“ byl jednomyslně
přijat a prvním předsedou se stal Josef Musil. Prvními hráči byli tehdy mimo jiné:
Stančík František, Smolinka Josef, Běhal Vincenc, Dvořák František, Musil Josef, Baďura
Vladimír, …
Soupeři Bivoje tehdy byli :
SK Kvasice, Tlumačov, Zborovice, Brodek u Přerova, Sokol Majetín, Čekyně, Vlkoš, Dub nad
Moravou, Stará Ves, Pozlovice a Všetuly.

Takto oddíl pokračoval i po osvobození po roce 1945, kdy se kádr doplnil o dorostence, kteří
si v tu dobu také dobře vedli v okresní soutěži.
Byli to např. Ant. Bubeníček, Miroslav Horák, Jaroslav Švec, František Pluhař, Zdeněk Čermák,
Vladimír Kadlčík, František Kolouch, Jaroslav Klimek, Josef Strašák,a další.
Tito a další hráči pokračovali až do r. 1957, kdy oddíl svou činnost dokončil. Znovu byla
činnost fotbalového oddílu obnovena po 12 letech v r. 1969 pod názvem TJ Sokol Bařice. Na
znovuobnovení činnosti se tehdy podíleli hlavně Emil Gabrhelík, Augustin Brada, František
Dobroslávek, Antonín Bubeníček, Josef Veselý, Antonín Albert a Josef Běhal.
Provedla se úprava hřiště, výměna fotbalových branek a vybudovaly se nové šatny pro hráče,
neboť do té doby hráčům sloužil k převlékání vjezd do domu Augustina Brady. Po roce 1969
zde bylo mužstvo mužů a žáků.
Muži si zajistili r. 1970/1971 postup do 3. třídy, žáci skončili na 3. místě ve své skupině. Při
postupu prvního mužstva muselo být přihlášeno i mužstvo dorostenců, takže byly zapojeny
všechny věkové kategorie. V té době byl vyslán do kurzu rozhodčích Jaroslav Běhal, který
uspěl a pískal i župní soutěže.
Velkým úspěchem byla v roce 1970 relace v tehdejším československém rozhlase, která se
zabývala činností vesnických fotbalových klubů. TJ Sokol Bařice byl mezi nově vytvořenými
oddíly po r. 1969 hodnocen jako nejlepší v okrese Kroměříž. Toto jen jeden z dílčích úspěchů,
kterých v 70.-80. letech místní tělovýchovná jednota dosáhla.
V roce 1991 došlo ke generační obměně hráčů a začíná hrát opět žákovské mužstvo, do
kterého se vrátili zpět hráči z okolních oddílů, které vedl Vladimír Baďura a Jiří Haloda. Od r.
1994 měl oddíl nového sponzora a to firmu SUZA a v témže roce postoupil do okresního
přeboru.
Došlo také k přestavbě šaten a vybudování nového bufetu. Dalším významným sponzorem
byla od r. 2000 firma Kružík, po které nesl klub název TJ Kružík Bařice. (Pan Kružík byl
pozván, ale omluvil se z důvodu odjezdu do Prahy a tímto všechny zdraví).
V r. 2003 se sestoupilo zpět do 3. třídy, kde se hraje dosud.
Za 75 let se zde vystřídalo hodně trenérů. Připomeňme si některé z nich :
Josef Svoboda, Cyril Kytlica, Ferdinand Bečák, Miloš Adamík, Pavel Doležel, Sidon Morávek,
Josef Kozák, Vladimír Baďura, Jiří Pluhař, Zdeněk Stančík a Jaroslav Čevora.

Poslední jmenovaný Jaroslav Čevora docílil v roce 2000 historického úspěchu, když se svým
žákovským družstvem vybojoval titul Přeborník okresu. Také byl u prvních fotbalových kroků
Michaly Dobroslávkové, která následně hrála v DFK Holešov, v Baníku Ostrava a FC Slovácko.
Nyní sice nehraje, ale u fotbalu zůstala, získala trenérskou licenci a je členkou výboru TJ.
Před pěti lety r. 2010 byl zvolen nový výbor v čele se Zdenkem Stančíkem . V tu dobu jsme se
také vrátili k původnímu názvu, takže nyní je název klubu TJ Bivoj Bařice.
V r. 2012 skončil u mužstva trenér Zdeněk Stančík, situace se začala zhoršovat, odešlo na
hostování několik klíčových hráčů, což se odrazilo ve špatných výsledcích. Nyní vede mužstvo
Ondřej Benedikt, většina hráčů se vrátila z hostování a situace se, i když pomaleji, než
bychom si přáli, zlepšuje.
Doufejme, že v tomto trendu bude mužstvo i nadále pokračovat.
Jak vidím, tak za těch 75 let trvání fotbalu to byly stovky lidí, ať už funkcionářů, trenérů nebo
hráčů, kteří se podíleli na tom, že se fotbal v Bařicích stále hraje a věříme, že hrát bude.

Poděkování patří všem sponzorům, kteří na klub přispěli finančně, v současné sobě nás nejvíc
podporuje obecní úřad v čele se starostkou, které musíme poděkovat za podporu a také za
organizaci dnešního dne.
Dále ještě děkuji vám všem, kteří jste přijali naše pozvání a našli si čas se tohoto setkání
zúčastnit. Nepodařilo se nám bohužel získat kontakt na všechny, a tímto se jim omlouváme a
doufáme, že na bařický fotbal nezanevřou.
V těchto řádcích nebylo samozřejmě možné vzpomenout všechno, co se historie bařického
fotbalu Týká. Uvítáme jakékoliv vaše osobní vzpomínky a postřehy, a budeme rádi, když se
s námi o ně podělíte.
Závěrem si připomeňme všechny, kteří se dnešního setkání nemohli zúčastnit, protože už
mezi námi nejsou. Věnujme jim tichou vzpomínku.

