FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
Dnes sa na našom domácom ihrisku predstaví súper FK Pohronie. Týmto u nás
srdečne vítame vedenie, hráčov, fanúšikov hostí i domácich. Nášdnešný súper
bol nasadený v Slovnaft Cupe automaticky do 2.kolo. Naše mužstvo vyhralo v
1.kole Slovnaft Cupu na ihrisku FC Komjatice jednoznačne 5:0. Dnes sa
stretávame v 2 kole.Veríme, že dnes uvidíme pekný futbal.

BLAVASPORT
Spravodaj
ŠPORTOVÝCH KLUBOVBLAVA 1928

ŠK BLAVA 1928 DO TOHO!

ŠK BLAVA 1928
1.Štefan Matejkovič
4.Adam Kolarovič

3.Peter Jakubička
10.Martin Machovič
9.Martin Broš
6.Peter Krajčovič
15.Tomáš Dóka
18.Adam Pavlík
13.Samuel Poláček
7.Ivan Koleno
33. Martin Orichel
2.Ján Sekera
5. Matej Meško
8. Andrej Dobiš
11. Lukáš Buchanec
14. Jakub Janso

Prezident: Božena Krajčovičová
Predseda: Mgr. Marek Juhász
Tréner: Patrik Maron
Ved. mužstva: Jozef Kubiš
Masér: Ivan Polešenský

FK Pohronie
1.Tomáš Lešňovský
2. Dominik Rolinec
4. Marek Pittner
6. Patrik Prikryl
7. Lukáš Pelegríni
9. Marek Frimmel
10. SamirNurković
11. Lukáš Garaj
15. René Paraj
17. Ján Sojka
5. Jozef Sekereš
8. Lukáš Hrnčiar
14. Pavol Blaho
16. Tomáš Fajčík
18. Patrik Blahút
19. Matúš Matuškovič
20. Roman Packo

Prezident: Glezgo Bohumil
Zást.Klubu_ Stanislav Neuschl
Tréner:Peter Černák
Vedúci: Ján Búci
Masér: Jakub Benč
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SFZ – Slovnaft Cup 2016 - 2017

2.kolo 10. augusta 2016 o 17:00 hod

ŠK BLAVA 1928 – FK Pohronie

Rozhodca:Rastislav Jurenka
I.asistent rozhodcu:Matej Barenčík
II.asistent rozhodcu:Martin Vitko
Delegát: Radomír Sluk
Naj: Stretnutia 2.kola Slovnaft Cupu.

FK Čaňa – Zlaté Moravce – Vráble, ŠK Báhoň – FK Banská Bystrica, TJ Tatran
Horovce – Nové Mesto nad Váhom, MFK TopvarTopolčany – FC Nitra, OFK
Malženice – TJ Družstevník Dvory nad Žitavou, OK Častkovce – TJ Slavoj
Boleráz, TJ Stráža – FC Spartak Trnava, TJ Iskra Borčice – PSČ Pezinok, FC
Horses Šúrovce – Svätý Jur, MŠK Rožňava – MŠK Žilina, TJ Plevník Drieňové –
AS Trenčín, Tempo Partizánske – Format Martin,

BLAVAŠPORT
Prvé kolo Slovnaft cupu sme odohrali 30.7.2016 na ihrisku v FK Komjaticiach.
Nastúpili sme vtejto zostave: Matejkovič – Jakubička – Meško – Broš – Dóka – Poláček – Janso
– Dobiš – Machovič – Buchanec – Pavlík. Striedali: Orichel – Sekera.
Skóre stretnutia otvoril už v 4 minúte Machovič po krásnej zrýchlenej finálnej prihrávke brankára
Matejkoviča a samostatný nájazd z prehľadom premenil strelou vedľa vybiehajúceho domáceho
brankára. Celý prvý polčas sme mali hru pod kontrolou a držanie lopty bolo na našich kopačkách
ale šance Buchanca,Pavlíka, Dobiša zostali nevyužité. Hneď v úvode druhého polčasu zvyšoval
svojim druhým gólom Machovič keď centrovanú loptu hlavou umiestnil do protismeru brankára 2:0
a prakticky po zápase už bolo rozhodnuté. Od tohto momentu sa zápas dohrával v pokojnom
tempe. Kozmetické úpravy výsledky na 5:0 pridali: Dobiš, Buchanec, Pavlík. Postup do druhého
kola bol zaslúžený kde v ňom dnes privítame 2 ligové mužstvo FK Pohronie Žiar nad Hronom
Dolná Ždaňa. Dnešné stretnutie bude pre našich hráčov atraktívne a veríme, že po kvalitnom
výkone budú odmenení od Vás, fanúšikov, potleskom. Do dnešného zápasu by mali byť trénerovi
Maronovi pripravený všetci hráči. Na víťaza dnešného zápasu čaká v 3.kole mužstvo ŠKF Sereď.

Kocúrkovo a chaos na Západoslovenskom futbalovom Zväze!!!!
Len 1 deň pred začiatkom ligy bolo zaradené mužstvo FK Borčice do našej súťaže
a mužstvo Holíč vyradené do nižšej súťaže. Po odohratí 1.kola podľa našich aktuálnych
informácii sa súťaž rozširuje na 17 mužstiev a mužstvo Holíč vrátili naspäť do 4.ligy SZ. Aj
z tohto hľadiska nám urobilo veľmi veľa komplikácií ohľadom našich dospelých mužstiev
A a B samotné vyžrebovanie. 2 kolo sme mali hrať doma s Myjavou B 13.8. a naše B
mužstvo ŠK Blava B malo hrať v nedeľu 14.8 doma s Košolnou. Rozpis súťaže hovorí že
súper má v prípade ligového mužstva ako Myjava možnosť si navrhnúť termín na zväze
ohľadom zápasu. Myjava to využila a zväz akceptoval ich zmenu odohratia stretnutia u nás
na 14.8.2016 s naším nesúhlasom!!! Lenže v tomto momente sa u nás mali hrať 2 súťažné
stretnutia v jeden čas aj Ačko aj Bečko doma. Zaujimáve je že túto istú možnosť
prehodenie 6 dní do odohratia zápasu naše ho B mužstva sme nemohli urobiť na OBFZ –
Trnava pretože túto rozpis súťaže neakceptuje, platí to len pre SFZ a ZSFZ. Tak sme sa
dohodli s mužstvom Košolnej na výmene prostredia čo nám akceptovali a naše B mužstvo
odohrá 2.kolo na ihrisku v Košolnej a až v jarnej časti doma!!!!
To by nebolo všetko – minulý týždeň sa zrealizovala aj výmena/po vzájomnej dohode/
9.kola – hody kde naše A mužstvo malo hrať s mužstvom Šimonovany Partizánske na ich
ihrisku. Súper nám vyšiel v ústrety a vymenil si zápas aby na naše hody sa hralo u nás!!!
Teraz to už pravdepodobne neplatí pretože 9.kolo budeme mať úplne iného súpera!! Po
zaradení Holíča a odohratí 1.kola sa mení rozpis súťaže 4-ligy SZ. Kto? a ako? snáď tento

rébus vyriešia už čoskoro predpokladám do konca tohto týždňa funkcionári na ZSFZ.

Preto aj touto cestou chceme požiadať futbalovú verejnosť, fanúšikov
o trpezlivosť nášho klubového rozpisu zápasov pre jesennú časť mužstiev
ŠK Blava 1928 Jaslovské Bohunice pretože ani my nevieme ako to celé
dopadne a kde odohráme najbližší súťažný zápas už tento víkend.
Ďakujem za porozumenie Mgr. Marek Juhász – predseda klubu

ŠK

BLAVAŠPORT
FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa sa za rok existencie
prepracoval do 2. ligy a my vám ho v nasledujúcich riadkoch
predstavíme...

Prvý impulz v tejto veci prišiel zo strany futbalového klubu Žiar nad Hronom, ktorý
mal síce kvalitné mládežnícke kategórie, no seniorský tím mu nefungoval na
dostatočnej úrovni. Viaceré veci nemali dobre nastavené, nebola motivácia, chýbal
kvalitný tréningový proces... V Dolnej Ždani to bolo presne naopak: s prvým
mužstvom nebol žiadny problém, káder bol konsolidovaný, navyše sa k tímu
pripojil tréner Štefan Zaťko a ciele sa v klube posúvali neustále vyššie. Problém
ale bol, ako vo väčšine dedín na Slovensku, s mládežou. Všetko, v čom bolo badať
vyššiu kvalitu, odchádzalo do väčších miest hrajúce vyššie súťaže,“ začal
vysvetľovať vedúci mužstva FK Pohronie Stanislav Neuschl vznik ‚nového’ klubu.
„Ja som predtým pracoval v klube z Dolnej Ždane a môžem povedať, že mládež
naozaj nebola kvalitná a bolo ťažké sa na to pozerať. Chceli sme a aj chceme
vytvárať klub, ktorý bude ‚šlapať’ od mládeže až po prvé mužstvo. A za prvý rok
existencie FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa môžem povedať, že to
funguje. Sadli sme si k tomu, nastavili pravidlá, určili sme si smer a myslím si, že
za rok sme urobili obrovský krok vpred.“Veľa ľudí sa pýtalo prečo Pohronie. Ja si
myslím, že tento názov je korektný, nachádzame sa v mikroregióne Pohronie,
majstrovské zápasy hrávame v Dolnej Źdani – čiže neďaleko rieky Hron, pri ktorej
sa vlastne nachádzajú obe mestá. Snažíme sa klásť dôraz na to, aby ľudia nemali
pocit, že sme len nejaký zlepenec a že sme zničili históriu dvoch futbalových
klubov. Preto znie celý názov FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa.Dnes
máme jedenásť mládežníckych mužstiev a tri seniorské. Ako je známe, A-tím
postúpil v prvú sezónu do 2. ligy, domáce zápasy hráme na štadióne s kapacitou 1
200 divákov, z toho 440 na sedenie na krytých tribúnach. Najväčší ‚nátresk‘ sme
však mali až 1 580 platiacich priaznivcov! Čo sa týka ďalších seniorských
kategórií: B-tím hrá štvrtú najvyššiu súťaž majstrovstvá regiónu v Žiari nad
Hronom a C-tím hrá v Dolnej Trnávke, čo je mimochodom tiež tesne pri Hrone,
okresnú súťaž.“My sme Pohronie! – taký názov nesie hymna, ktorú koncom 2013
roku nahrali v MsKC Žiar nad Hronom Janko Kulich a vokálna skupina Sitňan.
Text, hudbu i spev má na svedomí sám Kulich. „My sme mali v Dolnej Ždani
hymnu odjakživa. Jankovi Kulichovi so skupinou sa aj táto pohronská podarila na
výbornú. Je to veľký hit, ľudí pravidelne víta na našom štadióne a je krásne, keď to
tam znie. Hymna je energická, melódia mimoriadne chytľavá,“„Na konci sezóny
prijímame v rámci kultúrneho podujatia najmladších žiačikov do futbalovej
prípravky, kedy každý dostane svoju výstroj s logom Pohronia- vzniká tam

prvotný vzťah ku klubu. Nechceme byť ako iné kluby, že rok vyskočia
a upadnú. My tu chceme byť dlhodobo, a preto tak máme nastavený
systém našej práce a môžem vám garantovať, že my tu budeme ešte
ďalších desať rokov!“
Zdroj: internet

