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V rodnej obci Erika Jendriška sa
mládež teší z krásnych úspechov
Mládežníčke družstva trénujú bratia
Jendriškovci. Ich práca prináša svoje
ovocie.
V Dlhej nad Oravou je dlhodobo dominantným športom
futbal. V miestnom klube TJ
Družstevník vyrástli také talenty ako slovenský reprezentant Erik Jendrišek, ružomberský hráč Ján Maslo
a Tomáš Gerát, ktorý cez leto
prestúpil do Podbrezovej.
Mládež bola a vždy je najväčšou prioritou tohto oravského
klubu. „Mládež je základ každého športu,“ hovorí Ivan
Jendrišek, ktorý sa s bratom
Róbertom venujú mladým
talentom v obci. „Bez výchovy svojich chlapcov by nám
tak dlhodobo nemohli fungovať ani muži, ktorých sa snažíme dopĺňať mladými hráčmi.“
Žiactvo už dlho dosahuje
pekné úspechy

Žiakom Dlhej nad Oravou sa
vlani podarilo postúpiť do II.
ligy Sever. V úlohe nováčika si
viedli medzi ostrieľanými
klubmi nad očakávanie. Starší žiaci U15 skončili v sezóne
2016/2017 na peknom šiestom
mieste, čo je spomedzi orav-

ských tímov Dolného Kubína,
Oravskej Jasenice a Tvrdošína najlepší výsledok. „Som na
nich veľmi hrdý,“ hovorí tréner. „Musím ale podotknúť, že
to nie je len o tejto sezóne.
Chlapci chodia na tréningy
a užívajú si ich. Neraz nás
presviedčajú, aby sme ostali
s nimi dlhšie. Pre pracovnú
vyťaženosť to však nie je možné. Na jednej strane nás teší
záujem detí. Na druhej nás zas
mrzí, že niektorí hráči to potom po skončení žiackeho
alebo dorasteneckého veku
vzdajú.“
Za posledných päť rokov,
odkedy sú trénermi bratia
Jendriškovci, majú žiaci viacero úspechov. Mladší dvakrát vyhrali v zime pohár
predsedu Oravského futbalového zväzu a trikrát sa stali
majstrami Oravy.
V práve skončenej sezóne
má teda Dlhá nad Oravou po
Námestove najlepších starších žiakov a v kategórii
mladšieho žiactva zas tretie
najlepšie. „Každý tréner by bol
hrdý, ale nesmieme sa z toho

Starší žiaci dosiahli spomedzi oravských družstiev v II. lige ako nováčik najlepší výsledok. Mladší sú
zas tretí najlepší na Orave.
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dlho tešiť, lebo o chvíľu je tu tov, ale je to zásluha celého
nová sezóna a nová výzva.“
družstva, vedenia a celej dediny na čele so starostom Jánom
Dorastenci jasne ovládli
Kamasom.“
oravskú súťaž
Tréneri veria, že dorastenci
Len slová chvály si takisto za- budú v týchto výkonoch poslúžia aj dorastenci. V ročníku kračovať aj vo 4. lige. „Celý ká2015/2016 sa síce neprihlásili, der ostane pokope. Je na čom
no viacerí hosťovali v sused- stavať a príde pár šikovných
ných kluboch. „Chlapci hrali chlapcov od žiakov. Preto dúpredtým žiacku druhú alebo fame, že dorast bude aj v natretiu ligu,“ hovorí Ivan Jen- sledujúcej sezóne jedným
drišek. „Keď sme ich opäť pri- z najlepších družstiev súťaže.“
hlasovali do 5. ligy, predpokladali sme, že oravskú súťaž mô- Budúcnosť záleží od obce
žu vyhrať.“ Predpoklady sa do Dlhá nad Oravou sa počtom
bodky naplnili. Dlžiansky stroj obyvateľov 1400 radí medzi
fungoval celú sezónu výborne. menšie obce. Preto je veľkým
Už päť kôl pred koncom súťaže úspechom, ako sa darí mládeoslavoval postup. „Máme via- ži TJ Družstevník. „Je to o dlcero talentovaných futbalis- hodobej práci, ktorú sa sna-

žíme držať na vysokej úrovni,“ povedal Ivan Jendrišek.
„V tejto dobe to však nie je vôbec jednoduché. Každoročne
hľadáme šikovných futbalistov aj v okolitých dedinách,
bez ktorých by taká malá dedinka nemohla fungovať. Samozrejme je to aj o ľuďoch.
Chceme touto cestou poďakovať hlavným trénerom z rodiny Jendriškovcov, ľuďom po
ich boku, predsedovi TJ Lukášovi Jendriškovi, ďalej Miroslavovi Kuvovi, Ľubomírovi
Dulkovi, šoférom autobusov,
ale aj starostovi Jánovi Kamasovi a celému vedeniu obce. Bez nich by futbal v Dlhej
nad Orave zanikol.“
Budúcnosť je síce široký po-

Dorastenci Dlhej nad Oravou
vyhrali oravskú súťaž v predstihu.
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jem a hlavne pre takú malú
obec. TJ Družstevník však chce
naďalej pracovať na čo najvyššej úrovni. „Snažíme sa ísť sezónu po sezóne za čo najlepším
umiestnením. Sme však závislí
na obci, keďže nemáme žiadneho konkrétneho sponzora. I keď
sú ľudia mimo TJ, ktorí nám
mnohokrát podali pomocnú
ruku. Takže slovo budúcnosť by
som spojil najmä s ľuďmi okolo
futbalu a s chuťou pracovať.“
TOMÁŠ FERENČÍK

Najnižšiu futbalovú súťaž režírovali Habovka a Vitanová
Veľmi napínavý priebeh do
posledného duelu mala
súťaž o najlepšieho strelca
súťaže.

Najnižšia oravská súťaž začala
sezónu ako posledná, no ukončila ju prvá. Po odhlásení Ťapešova hralo ôsmu ligu od druhého kola iba sedem tímov. „Nemalo zmysel takto pokračovať.
Mali sme nedostatok hráčov,“
vysvetlil dôvody odhlásenia
Mikuláš Bakaľa.
Od začiatku smerovali za postupom futbalisti Habovky. Jesennú časť jasne ovládli. Vy-

hrali všetkých šesť zápasov
a pred odvetnou časťou mali na
čele tabuľky šesťbodový náskok. Na jar sa síce zmenšil, no
Habovka si prvenstvo už nedala
vziať. „Tešíme sa už na 7. ligu,“
hovorí vedúci mužstva František Hruboš. „Chlapci majú chuť
trénovať, tak nech im zostane.“
V jarnej časti družstvu spod
Roháčov výborne sekundovala
Vitanová, ktorá ich aj ako jediná dokázala zdolať. Od piateho
kola ťahala víťaznú sériu a nakoniec skončila s odstupom
troch bodov na druhom mieste,
ktoré jej zaručilo prvýkrát

v histórii klubu postup do 7. ligy. „Jar bol z našej strany fantastická,“ hovorí Ján Ševc.
„Hneď v úvode sme vyhrali dôležitý zápas v Brezovici a od
tohto momentu sa nám dýchalo ľahšie. Teší nás aj víťazstvo
v počte najmenej inkasovaných
góloch. Všetci hráči si zaslúžia
pochvalu. Podávali výborné výkony počas celej sezóny. Ani raz
sme sa nestretli s problémom,
že by nás bolo málo na zápas. Na
novú sezónu sa veľmi tešíme.
Poďakovanie si zaslúžia hráči
i Peter Machunka, ktorý viedol
tréningy a zápasy v rámci voľ-

TJ Blatná Habovka
Horný rad zľava: Boris Taraj, Maroš Vitanovec, Braňo Pilár, Marek Kuboš, Mário Juráň, Peter Jurina,
Štefan Pilár a Alexander Pilarčík, dolný rad zľava: Peter Juráň, Adam Pilár, Juraj Leginus, Lukáš Pavlov, Tomáš Belopotočan, Bohuš Pilarčík, Marko Mikuš, Peter Turčák, Filip Hruboš. FOTO: ARCHÍV KLUBU

TJ Družstevník Vitanová
Horný rad zľava: Ľubomír Paľa, Silvester Schweiner, Ladislav Ťapaj, Peter Vrabček, Gabriel Karas,
Dalibor Karas, David Tješ, Erik Ondrík, dolný rad zľava: Richard Ondrík, Matúš Obrtáč, Miloš Paľa,
Lukáš Paľa, Ján Paľa, Ján Ševc a brankár Michal Pjentek..
FOTO: ARCHÍV KLUBU

ného času. Ďakujeme aj fanúšikom a ľuďom, ktorí akokoľvek
pomohli TJ.“
Veľkou udalosť ôsmej ligy bol
návrat Sedliackej Dubovej po 20
rokoch na súťažné trávniky.
Neosladila si ho síce postupom, no štvrté miesto je takisto
pekným úspechom. Mužstvo
hralo pokope len prvý rok.
Veľmi napínavá do posledného kola bola kategória o najlepšieho strelca. Nakoniec ju vyhral o jeden presný zásah Adam
Greš z Krušetnice.
Sezóna v číslach
l Postupujúci: TJ Blatná Habovka, TJ

Družstevník Vitanová
l Najlepší strelec súťaže: 8 – Adam
Greš (Krušetnica)
l Najlepší strelci v kluboch: Habovka – Filip Hruboš 7 gólov, Vitanová
– Silvester Schweiner 7 gólov, Sedliacka Dubová – Andrej Zrnčík 5 gólov,
Brezovica – Mário Kaník 4 góly, Beňadovo – Michal Ondrek 5 gólov, Rabčice – Martin Brišák, Marek Babinský
a Martin Štetiar po 2 góly
l Najviac gólov v jednom zápase:
Andrej Zrnčík (Sedliacka Dubová) – 4
góly
l Najviac odohraných minút: 1080
– Michal Pjentek, Silvester Schweiner
a Ladislav Ťapaj (všetci Vitanová),
Martin Štetiar a František Bandík

(obaja Rabčice), Maroš Vitanovec
a Alexander Pilarčík (obaja Habovka)
l Najviac červených kariet: 1 – Ľubomír Tropek (Sedliacka Dubová), Lukáš Kubalák (Beňadovo)
l Najviac žltých kariet: 4 – Ľuboš
Kocúr (Krušetnica), 3 – Radovan Pajunk (Brezovica)
Konečná tabuľka
1. Habovka
12 11 0 1 38:10 33
2. Vitanová
12 10 0 2 21:9 30
3. Krušetnica
12 7 1 4 22:16 22
4. Sedl. Dubová 12 4 1 7 17:25 13
5. Brezovica
12 4 0 8 22:30 12
6. Beňadovo
12 2 3 7 24:23 9
7. Rabčice
12 1 1 10 10:41 4
Ťapešovo sa odhlásilo zo súťaže
TOMÁŠ FERENČÍK

