50 ROKOV FUTBALU
V OBCI ZÁHRADNÉ

Vážení priatelia športu,
v živote človeka, rodiny, obce, sú rôzne výročia, míľniky, časové úseky, pri ktorých sa bilancujú udalosti minulosti, s cieľom detailnejšie objasniť aj sprístupniť faktografické skutočnosti a uskutočnené udalosti, aktivity, pre súčasné generácie a zachovať ich pre generácie budúce.
Rok 2013 je rokom 50. výročia organizovaného futbalu v obci. Miestna TJ prežila pol storočia. Za „prežitých“ 50 rokov je čo bilancovať, hodnotiť, porovnať, ale i ďakovať.
Za ten čas sa neporovnatelne zlepšili materiálno-technické podmienky v areáli TJ pre organizovaný šport v obci. Ako boli, sú a budú využité a znásobené zverené talenty v oblasti športu, konkrétne futbalu? Ako boli a ako sú, to vieme bilancovať na základe výsledkov a štatistík. Ako budú? To závisí hlavne od zodpovedného prístupu jednotlivcov
- športovcov, rodičov a funkcionárov.
Prajem všetkým, ktorí športovaním zmysluplne využívajú voľnočasové chvíle, pevné
zdravie, vytrvalosť v osobnom i kolektívnom zlepšovaní, aby v ďalšej 50-tke, vždy a všade, v pokoji s rozvahou, zanietením, zodpovedne reprezentovali seba, rodinu, TJ a obec
Záhradné.
Ing. Anton Gašpár, starosta obce
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Začiatky
roky 1963-1970
Písal sa rok 1963, keď sa nadšenci futbalu v Záhradnom rozhodli, že futbal musíme hrať
aj súťažne, a nie len rekreačne. Okolité obce už pár rokov súperili medzi sebou, a tak bolo
načase, aby sme si to s nimi rozdali.
Za predsedu futbalového klubu, ktorý dostal názov Telovýchovná Jednota Družstevník
Záhradné, bol zvolený Mikuláš Jakubčo, no po zdravotných problémoch, ktorým neskôr
asi po roku podľahol, bol zvolený nový predseda, Milan Kovaľ.
Kostru mužstva vtedy tvorili títo hráči: Anton Štec, Ján Petrovčík, Jozef Jakubčo, Milan
Gáll, Mikuláš Kvočák, Jozef Krajňák, Július Jakubčo, Jozef Slavkovský, Rudolf Krajňák, Ján
Petruš, Juraj Kazimír a František Raček – brankár, neskorší dlhoročný a obetavý funkcionár. V podstate už od sezóny 1967/68 vykonával funkciu predsedu až do sezóny 1981/82.
Prvá hracia plocha bola v miestach medzi dnešnou MŠ a rybníkom, ešte v roku 1959, ale
súťaž sa vtedy nechytila, hlavne kvôli hracej ploche.
Dnešné ihrisko zďaleka nevyzeralo tak, ako dnes. Žiadne oplotenie ani zábradlie, tráva
vysoká aj 20 čísel, ale hlavne, že sa tam dal hrať futbal. Nadšenie a zápal nechýbal a tak
nečudo, že sa tu hrá už 50 rokov.
Vtedajší futbalový zväz nás zadelil ako nováčika do IV. D triedy. No už v sezóne 1966/67
hrali naši chlapci o súťaž vyššie v III. B triede. Tam sa mužstvo chytilo a v podstate na tejto úrovni sa hralo dlhé nasledujúce sezóny.
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Horný rad zľava: J. Krajňák, Hurtuk, J. Štec, J. Kazimír, F. Bednár, M. Gáll, Trusa, I. Kvočák,
dolný rad zľava: J. Krajňák, Jakubčo, A. Štec, J. Jakubčo, Tokár, brankár: F. Raček.

Horný rad zľava: C. Jakubčo, Tokár, J. Kazimír, D. Palša, J. Krajňák, M. Gáll, Jakubčo,
dolný rad zľava: J. Jakubčo, štvrtý zľava A. Jusko, J. Tvardzik, F. Raček.
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Sedemdesiate roky
20. storočia
Roky nezastavíš a po niekoľkých sezónach muselo prísť k obmene kádru. Mladá krv tiež
chcela ukázať, čo v nej je a tak postupne prichádzali Cyril Jakubčo, Dušan Palša, Jusko Jozef, Štefan Oravec, Ján Krajňák, Anton Jusko, Adam Carik, Pavol a Stano Jakubčovci, Dušan Kmec, Jozef Silvay. A nedobytný nestor futbalu v Záhradnom, vtedy ešte mladý Ján
Tvardzik.
Tí, ktorým vek alebo zdravotné problémy nedovolili hrať futbal, snažili sa pomôcť ako
funkcionári. Veľká vďaka patrí Jurajovi Kazimírovi, Antonovi Krajňákovi a Františkovi Račkovi.
Futbal naberal na popularite a snáď nebolo chlapca v dedine, ktorý by nechcel obliekať
dres, obuť si“ placeňaky“ a naháňať koženú a tak sa v sezóne 1973/74 do súťaže III. C triedy zapojil aj náš dorast.
Vzostupu futbalu v sezóne 1973/74 určite pomohol aj príchod možno najväčšieho technika a virtuóza, aký hral na našom ihrisku, Igora Tuša z Nižnej Šebastovej, ktorý bol hrajúcim trénerom. Do tímu zapojil ďalších mladých hráčov, Antona Gašpára, Floriána Damankoša, Antona Krajňáka, Mariána Oravca, Jara Oravca a Antona Mryglota. Škoda, že
Igor sa asi po dvoch sezónach vrátil späť do Nižnej Šebastovej.
Za zmienku stojí aj prestup Floriána Damankoša do Svidníka za 4000 Kčs, čo bola v tej
dobe kopa peňazí.
V druhej polovici sedemdesiatych rokov sa na trávniku objavil strelec Stano Krajňák,
ktorý to skúšal aj v Tatrane. Za polstoročie sme lepšieho kanoniera v klube nemali. V bráne sa prezentoval Anton Mryglot a odchytal za klub viac ako 20 sezón.
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Horný rad zľava: J. Kazimír, A. Krajňák, M. Oravec, F. Damankoš, I. Tuš, S. Jakubčo, Š. Oravec, A. Gašpár, C. Jakubčo, J. Oravec, A. Jusko, dolný rad zľava: druhý zľava S. Bednár, M.
Kancír, A. Mryglot, P. Jakubčo, J. Silvay, D. Kmec.

Horný rad zľava: J. Kazimír, A. Jusko, J. Palša, C. Jakubčo, A. Krajňák, S. Jakubčo, A. Carik, A.
Krajňák, dolný rad zľava: J. Oravec, D. Kmec, A. Sabol, J. Silvay, P. Jakubčo.
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Osemdesiate roky
20. storočia
Do A mužstva sa postupne presadili ďalšie talenty. Gustáv Damankoš, Stanislav Kmec,
Vincent Jakubčo, Jozef Pecuch, Peter Kolesár, Jaroslav Gáll, Jozef Kazimír, Milan Kovaľ.
Skvelými a univerzálnymi hráčmi sa ukázali Vlado Bednár a Gabriel Petrovčík, ale osud to
zariadil tak, že nás v mladom veku opustili.
Nároky na futbal z roka na rok stúpali, nielen čo sa týka hracej plochy, ale aj okolia a tak
sa na prelome desaťročí 1970/80 začalo s výstavbou oplotenia ihriska.
Veľké úsilie na to vynaložil Stanislav Bednár, ktorý v tom čase už trénoval dorast. Mládež
prevzal po Ľubomírovi Krajňákovi, ktorý by tiež hral futbal, ako jeho otec, ale znemožnila mu to autonehoda.
Stano dosiahol s dorastom historický prvý postup do II. triedy v sezóne 1984/85. Kostru
mužstva vtedy tvorili Peter Kancír, Fero Kazimír, Ľudovít Oravec, Ján Gajdoš, Jozef Bednár a Igor Štec. Títo hráči neskôr úspešne reprezentovali aj A-mužstvo.
V tých rokoch musíme vyzdvihnúť aj prácu Janka Tvardzika, ktorý ako kapitán a tréner
Á-čka zastupoval aj funkciu hospodára. Bol vlastne motorom futbalu v obci.
V rokoch 1988/89 sa plánovala výstavba šatní priamo v areáli ihriska, pretože do vtedy
sme mali šatne na miestnom JRD. Na začiatok nám postačovali aj dve unimobunky a neskôr už sme k nim pribudovali sprchy a potom aj malú tribúnu.
Za to všetko, čo sa urobilo na ihrisku, patrí vďaka sponzorom, obci a JRD.
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Deväťdesiate roky
20. storočia
Hoci sa u nás nehral zlý futbal, stále asi 25 sezón v rade to bola „iba“ III. okresná súťaž . A
tak si výbor TJ na čele s vtedajším prezidentom Jurajom Kazimírom dali za cieľ postup do
II. triedy, čo bola vtedy najvyššia okresná súťaž.
Pán Kazimír priviedol do mužstva staronového trénera Igora Tuša. Ten zasa strelca Ondreja Korínka. Klub mal zároveň šťastie na takzvaných priženilcov. Ján Senderák, Peter
Škvarla a Vlado Rákoš boli hotoví hráči, ktorí okamžite zapadli do mužstva. Z domácich
chlapcov, ktorí tvorili kostru tímu, treba spomenúť Stana Krajňáka, Janka Tvardzika, Tona
Mryglóta, Fera Kazimíra, Petra Kancíra, Igora Šteca, Jána Gajdoša, Janka Juska.
Na konci sezóny 1991/92 sme mohli oslavovať. Prvýkrát od založenia klubu sa mužstvo
Záhradné objavilo v najvyššej okresnej súťaži.
Hneď v prvej sezóne v novej súťaži sme sa umiestnili v strede tabuľky na siedmom mieste, čo bol opäť úspech. V ďalšej sme už museli hrať o záchranu a v nasledujúcej 1994/95
sme sa porúčali naspäť do III. triedy. Ale to sa dalo čakať, lebo toto už bola turbulentná doba a skoro každého sa dotkla situácia, že kvôli zamestnaniu musel nechať aktívny
šport, respektíve ho nemohol robiť pravidelne.
Vypadnutie naspäť do nižšej súťaže spôsobilo, že futbal trochu poľavil a stratil na záujme, ale najvernejších neodradil, aj keď sa nedarilo. J. Tvardzik, F. Kazimír, P. Kancír, I. Štec
a S. Stach ťahali a nevzdávali to.
Stále verili, že futbal v Záhradnom ešte nepovedal posledné slovo.
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Roky 2000 - 2010
Po zmene tisícročia prišla do klubu nová nádej. Hoci to spočiatku tak nevyzeralo, ročníky
narodenia 1989 – 93 boli veľmi silné a talentované. To samé od seba ešte nič neznamenalo, ale keď Janko Tvardzik presadil, aby sme prihlásili do súťaže aj kategóriu žiakov, po
rokoch sa ukázalo, že to bola najsprávnejšia udalosť, aká klub mohla stretnúť. Že to naozaj tak bolo, ukázali nastávajúce roky.
V sezóne 2002/03 boli žiaci zaradení do II. D triedy a hneď končili postupom do I. triedy.
Tam v ďalšej sezóne 2003/04 obsadili 3. miesto.
Chlapci naberali postupne skúsenosti a už začali hrávať za dorast. Ani tam sa dlho neohriali a po dvoch – troch sezónach sa už pripravovali do Á-čka.
Sezóna 2006/2007 zaznamenala už zásadný obrat a oživenie futbalu po každej stránke.
Hráčov ako Rado Krajňák, Martin Stach, Mišo Maguľák, Igor Štec, Ján Kmec, Samo Lipták,
Slavomír Stach, Dano Bartek, Miroslav Pecuch, Stano Ďurovčík,Marek Krajňák, doplnili
mladí Rado Bortňák, Peter Škavrla, Domino Stach, Rišo Senderák, Tomáš Varga. K nim sa
potom pridali Ján Höger a brankár Maťo Luterančík. Tréner Miro Ander.
S takým manšaftom sme mohli pomýšľať na návrat medzi elitu ObFZ.
Ale zas tak jednoduché to nebolo. Ašpirantov na postup bolo viacej, no nakoniec to osud
zariadil tak, že sa na konci sezóny 2006/07 v poslednom zápase rozhodovalo medzi dvomi kandidátmi na postup. Kapušany - Záhradné.
O sezóne 2006/07 sa môže hovoriť ako o prelomovej.
Mužstvo bolo okysličené novou krvou a výbor novým vedením.
Po neskutočnom závere sezóny, sa nám v poslednom hracom zápase na ihrisku súpera v
Kapušanoch, podarila uhrať remíza a to nám stačilo na postup do 1. triedy ObFZ.
Po tejto sezóne a takomto úspechu sa opäť zainvestovalo do športového areálu a za pomoci obecných investícii hodnote cez 1mil. Sk sa dokončili priestory šatní, ktoré sa začali stavať ešte v roku 2004.
Za necelé 4 roky vznikli nové a praktické priestory pre šport v obci.
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ĎEŇ „D“
27. majstrovský zápas A mužstva, 17. 6. 2007, 17. h, 30. kolo

KAPUŠANY - ZÁHRADNÉ 1 : 1 (1:0)
Základná zostava: brankár: Maťo Ľuterančík, obrana: Stano Ďurovčík - stopér, Rišo Senderák - ľavý obranca, Tomi Varga - pravý obranca, Mišo Maguľák - predný stopér, záloha
- Maťo Stach - ľavá záloha, Marek Krajňák - stredná záloha, Rado Krajňák - stredná záloha, Rado Bortňák - pravá záloha, útok: Jany Höger, Dano Bartek, náhradný brankár: Jany
Kmec, hráči: Igor Štec, Samo Lipták, Slavo Stach, Miro Pecuch
Už dva týždne pred týmto zápasom sa v našej obci o ničom tak nehovorilo, ako práve o
tomto dueli. Celá dedina žila futbalom. Po dlhých 15-tich rokoch sa totiž naskytla šanca
na postup do elity ObFZ.
Naši chlapci si určite zaslúžili bojovať o tento zážitok, lebo po celú jarnú časť podávali
bojovný výkon, snažiac sa o splnenie cieľa, ktorý sme si vytýčili. Ich nasadenie počas jari
bolo excelentné. Bolo bez prehry a do tohto zápasu inkasovali iba tri góly. To svedčí o
tom, že dali do toho všetky svoje sily.
Pred sezónou nikto netušil, aký napínavý záver bude mať táto súťaž. Práve dvaja najväčší ašpiranti na postup do 1. triedy ObFZ sa stretli v poslednom a rozhodujúcom kole. Domáce mužstvo išlo do zápasu s 59 bodovým ziskom. My sme mali bodov 60 a stačila nám
aj remíza.
Že to bolo naozaj vážne stretnutie, o tom svedčí aj rozhodcovská trojica z Poľska, ktorú
nominovalo vedenie ObFZ.
Stretnutie si nenechal ujsť ani novinár a redaktor pán Fenčák, ktorý viacmenej brázdi ligové stretnutia.
Na žiadnom inom zápase sme nemali takú silnú podporu obecenstva ako práve teraz.
Aj oni nám chceli pomôcť k vytúženému cieľu. Štadión bol okolo celého zábradlia zaplnený. (viď fotto - www.fencak.sk) Ihrisko bolo vynikajúco pripravené, za čo patrí domácim uznanie. Počasie ako stvorené pre futbal. Napätie stúpalo, nervozita sa dala krájať.
My sme šli do zápasu hneď s jedným handicapom, pretože náš tréner Miro Ander na zápase chýbal. Ďalšou malou zmenou bolo, že sme po prvýkrát nastúpili so štyrmi záložník-
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mi a s taktikou prehustiť stred poľa, vylákať súpera a skúsiť urobiť nejaký brejk.
Výkop mali domáci. Prvé minúty zápasu sa súperi oťukávali a hra prebiehala v strede ihriska. Nervozita trochu zväzovala nohy, ale nebolo sa čo čudovať.
Až po nejakom čase sa domáci osmelili a pritlačili nás na našu polovicu. Ale to sme aj
chceli. Ich obrana bola príliš vysoko a náš kapitán Rado Krajňák v 24. minúte vybojoval
loptu a krásnym pasom poslal Dana Barteka do našej najväčšej šance prvého polčasu.
Dano prešprintoval polku ihriska, ale pred brankárom zaváhal a ten mu zneškodnil samostatný nájazd. Zas nejaký čas po tom sa hralo v strede ihriska, pretože domáci pochopili, že druhý takýto brejk by sa mohol skončiť aj ináč. No v 30. minúte náš gólman musel
zasahovať po vydarenej hlavičke domácich. V 38. minúte poľský rozhodca vytiahol žltú
kartu nášmu Jankovi Högerovi za rečnenie. Už sme si mysleli, že polčas skončí bezgólovo, keď stačilo troška nepozornosti a Kapušany po opakovanom centre z pravej strany
dali gól do šatne v 44. minúte hlavou. Bolo to pre nás trochu zdrvujúce, ale takýto priebeh sa dal očakávať. Do druhého polčasu sme išli s tým, že musíme skórovať a už neinkasovať. Ale ono sa to dobre hovorí. Kapušany mali tiež svoje kvality a pred domácim publikom sa chceli ukázať. Lenže náš nástup do druhej polovice potvrdil, že nie nadarmo sme
boli lídrom tabuľky. Prestriedali sme a namiesto Dana Barteka nastúpil Igor Štec. Nútená
zmena taktiky kázala útočiť. Rado Krajňák sa vysunul na hrot a znepríjemňoval život domácim stopérom. Kapušany sme hneď pritlačili a už v 48. minúte po likvidačnom faule
brankára na Janka Högera sme mali možnosť vyrovnať z nariadeného pokutového kopu.
Rado Krajňák si postavil loptu a - nedal.
V Kapušanoch nastal už druhý výbuch radosti domácich. A za chvíľu nasledoval tretí a to
v 54. minúte po druhej žltej a následne červenej karte Janka Högera. Zdalo sa, že nám nie
je súdené dať gól. A domáci to ako keby cítili.
Našim chalanom to ale nezlomilo vôľu a neprestajne sa snažili aj o desiatich vyvinúť tlak
na domácich. Aj nestranní diváci nám zrazu začali fandiť, lebo v oslabení sme vytvorili
tlak a domácich sme pritlačili k ich bránke. V 76. minúte polocenter polostrela Maťa Stacha skončila na brvne, a každý si už myslel, že už je rozhodnuté a gólu sa nedočkáme,
pretože fyzických síl rapídne ubúdalo.
No prišlo, čo malo prísť a jeden z najmladších hráčov Rado Bortňák zabral, narazil si loptu s Radom Krajňákom a krížnou strelou z rohu šestnástky z pravej strany 13 minút pred
koncom, nedal šancu domácemu brankárovi a vyrovnal stav zápasu.
Našu obrovskú radosť vystriedal hneď stres, lebo to „pravé peklo“ prišlo až teraz.
Kapušanom neostalo nič iné len hrať vabank. Dobre prestriedali a do poľa poslali to najskúsenejšie, čo mali. Teraz to boli oni, ktorí si vytvorili drvivý tlak. Ich víťazný gól visel totiž
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vo vzduchu. No náš gólman Maťo si nechal najlepšie zákroky na záver sezóny a vo chvíľach, kedy náš súper už dvíhal ruky nad hlavu, vytiahol zo svojho umenia všetko.
Naši vyčerpaní chlapci už iba odkopovali loptu a snažili sa natiahnúť čas. Museli sme
striedať a na miesto unaveného Maťa Stacha sme poslali jeho brata Slava. Sekundy sa
vliekli.
Nervozita bola neskutočná na obidvoch stranách. Išlo o veľa a nič ešte nebolo rozhodnuté.
Naši fanúškovia boli skvelí a pravdepodobne už v tej chvíli všetci zachrípnutí. Ich povzbudzovanie vyžmýkalo s chalanov posledné zvyšky síl. Opäť sme využili možnosť taktického striedania a do posledných minút zasiahol Samo Lipták namiesto Igora.
V hľadisku zas zahučalo keď Maťo vytlačil loptu na tyč. Posledné sekundy a - koniec.
Šok radosti - niečo fantastické, neopisatelné. Treba zažiť. Oslavy na ihrisku súpera.
Smiech, gratulácie, slzy radosti a šťastia. Každý dúfal že sa to tak skončí a na koniec sa to
podarilo.
Vytúžený postup do 1. triedy bol realitou. Chalani si to určite zaslúžili.
Osemnásť pripravených fliaš šampanského od najvernejších fanúšikov pokropilo asi každého.
Prvú desaťročnicu v novom tisícročí sa podarilo zakončiť opäť úspechom a to postupom
do V. ligy. A to tu ešte nebolo!!!
Záhradné nikdy vo svojej histórii nehralo futbal na takej úrovni ako dnes.
Za to všetko treba poďakovať a vážiť si ľudí, ktorí futbalu a športu obetujú všetok svoj voľný čas. Tých mien by bolo veľmi veľa a tak za každú generáciu aspoň jeden. František Raček, Ján Tvardzik a Igor Štec.
Treba sa poďakovať obci, sponzorom, hráčom, divákom a dúfať, že futbal v Záhradnom
sa bude kopať ďalších 50 rokov.
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Sezóna 2006/2007, horný rad zľava: R. Bortňák, J. Höger, R. Senderák, S. Lipták, M. Stach, T.
Varga, M. Krajňák, V. Carik, tr. M. Ander. Dolný rad zľava: P. Škvarla, T. Bednár, S. Stach, I. Štec,
J. Kmec, M. Ľuterančík, D. Bartek. V popredí zľava R. Krajňák, M. Pecuch.
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Roky
2006 – 2012
„Tak a idzeme robic!“- takto odzneli prvé slová po voľbách výboru futbalového klubu
v roku 2006. Odstupom času môžeme hodnotiť, že to bolo doposiaľ jedno z najúspešnejších období v histórii futbalového klubu TJ Družstevník Záhradné. Určite to autor
týchto slov myslel tak, že je čo zlepšovať, nechcel týmto povedať, že za uplynulé obdobie sa nič nerobilo, práve naopak, kus poctivej roboty odviedlo mnoho našich predchodcov z radov hráčov, funkcionárov a predstaviteľov obce, aby futbal v Záhradnom
mohol napredovať.
Po spomínanom úspechu v roku 2006/2007 a následnom postupe A mužstva medzi
okresnú elitu prišla po eufórii tvrdá realita, ako aj nové skúsenosti z kvalitnejšej súťaže. Svoj debut v okresných majstrovstvách sme si odkrútili proti mužstvu z Radatíc, neskoršiemu víťazovi aktuálneho ročníka 2007/2008 víťazstvom 2:1. Bol to náročný rok
a myslíme si, že naše mužstvo konečným 4. miestom v súťaži bolo oživením.

Sezóna 2007/2008, horný rad zľava:
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Za zmienku určite stojí spomenúť aj úspešné účinkovanie nášho žiackeho mužstva, ktoré bez straty bodu vyhralo II. D triedu a taktiež sa zaradilo do najvyššej okresnej súťaže.

Sezóna 2006/2007 žiaci, horný rad zľava: P. Eliáš, P. Kazimír, P. Kmec, Š. Kačmár, O. Vasko, J.
Durák, D. Majirský, tr. Ján Tvardzik. Dolný rad zľava: L. Gáll, P. Bednár, D. Basista, P. Vasko, M.
Kmec, M. Kmec, M. Romanovský.

Sezóna 2009/2010 I. trieda OBFZ Prešov
1. Záhradné
2. Š.Michaľany
3. Kojatice
4. Torysa
5. Petrovany
6. Demjata
7. Hermanovce
8. Brezovica
9. Peč.N.Ves
10. Fričovce
11. V. Šebastová
12. Chmiňany
13. Nemcovce
14. Janov
15. Chmin.N.Ves
16. Jarovnice

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

18 5
16 4
16 3
15 5
14 6
14 4
12 6
12 4
9 13
10 9
10 8
11 5
12 1
10 6
9 8
6 5

7
10
11
10
10
12
12
14
8
11
12
14
17
14
13
19

66:28
61:49
53:35
54:39
61:43
56:48
53:57
48:46
43:49
36:40
27:30
40:53
41:52
52:61
44:60
41:86

59
52
51
50
48
46
42
40
40
39
38
38
37
36
35
23

Sezóna 2011/2012 - 5. liga Šariš
1. Raslavice
2.Záhradné
3.Župčany
4.Uzovce
5.Pušovce
6.Záborské
7.Š. Dravce
8.N. Ľubovňa
9.Gaboltov
10.Chmiňany
11.Malcov
12.Šiba
13.Beloveža
14.Čirč

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

17
17
16
14
10
10
9
8
7
9
8
9
8
7

5
3
5
3
7
3
5
3
6
4
7
4
7
4

4
6
5
9
9
13
12
15
13
13
11
13
11
15

69:17
72:24
51:24
49:30
32:34
47:46
36:56
37:46
27:51
36:54
42:51
31:52
31:42
25:58

56
54
53
45
37
33
32
27
27
31
31
31
31
25
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Úspešné obdobie śedzikardského futbalu pokračovalo ďalej a ďalším výrazným písmom
do jeho histórie sa zapísal rok 2009/2010, keď A mužstvo vyhralo Okresné majstrovstvá,
(viď tabuľka Sezóna 2009/2010 plus foto modré dresy,jún 2010).

Veľká vďaka patrí okrem hráčov aj realizačnému tímu v zložení Stanislav Krajňák, Ing. Peter Kačmár, Igor Štec, Peter Kolesár, Jozef Jusko, Marcel Gašpár, Ján Silvay a mnoho ďalších, ktorí majú podiel na tomto úspechu.
V premiérovej sezóne krajských majstrovstiev začalo naše mužstvo na domácej pôde víťazstvom nad Šibou 3:0, aby medzi 16-timi účastníkmi nakoniec skončilo na 12. mieste.
Po úvodnej sezóne prevzal mužstvo nový tréner Marián Merkovský, mužstvo sa posilnilo, začalo poctivejšie a častejšie trénovať, čo bolo určite vidieť aj spoza bariéry. Výkony
mužstva rástli od zápasu k zápasu, mužstvo predvádzalo peknú kombináčnú hru. Po rozprávkovej jari ročníka 2011/2012, keď mužstvo stratilo iba 5 bodov za remízu v Pušovciach a nešťastnú prehru v Beloveži, keď ešte v 80. minúte sme viedli 2:1 a práve strata
v tomto období nás pripravila o víťazstvo v V. lige, keď sme za víťazom napokon skončili
na 2. mieste so stratou 2 bodov (viď tabuľka Sezóna 2011/2012 na predchádzajúcej strane). Na tomto, doposiaľ najväčšom úspechu, sa podielali hráči (viď foto na 1.strane (ružové dresy) a nižšie spomínaný realizačný tím.
Ostáva nám veriť, že to nebude iba ojedinelý úspech záhradňarského futbalu, ale na tieto pekné úspechy nadviažu aj ďalšie generácie futbalových nadšencov v Záhradnom.
Śportu zdar a futbalu zvlášť!
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