Futbal v Predmieri

Prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, dorast, muži – toto sú dnešní pokračovatelia
storočnej tradície futbalu v Predmieri. Áno, futbal v Predmieri oslavoval v roku 2017 sto rokov
od jeho založenia.
O histórii futbalu sa môžeme dočítať v miestnej kronike, v ktorej jeho začiatky opísal
jeden z prvých hráčov Martin Jozef Dubravka. Futbal do Predmiera priniesli učni z Budapešti
a zo Žiliny v roku 1917. Najprv sa hrával na hustom pasienku na Pažitiach, kde bývali aj
jarmoky. Až v roku 1930 vznikol prvý organizovaný futbalový klub s názvom Považská Slávia
Predmier. Hráči si z vlastných prostriedkov a zo vstupného zakúpili červeno – biele dresy
a biele kopačky. Futbalové zápasy sa hrali na ihrisku vo Vlákach.
V roku 1940 sa klub premenoval na HG Predmier a hral v druhej najvyššej súťaži ŽFŽ
Považská oblasť II. skupina. Umiestnil sa na 4. mieste zo siedmich mužstiev. Sezónu 1943 –
1944 ukončil klub víťazstvom ligy a 29. januára 1944 sa opätovne premenoval na Považskú
Sláviu Predmier. V roku 1947 sa znova premenoval na Športový klub Železničiar. V roku 1956
ukončil sezónu v krajskej súťaži Žilinský kraj I. B trieda západná skupina už pod názvom
Dynamo Predmier. V roku 1959 začali hrávať i dorastenci. V rokoch 1959 - 1962 hrávali prvú
celoštátnu ligu pod taktovkou trénera Vojtecha Slaničku.
O výstavbu futbalového štadióna, ktorá sa začala v roku 1954 postavením krytej tribúny
s 500 sedadlami sa zaslúžili funkcionári: Ján Klus, Ladislav Ilko, Jozef Malgot, Pavol Slanička,
Alexander Tatranský, Augustín Kostelný a Ábel Sluka. Tribúna sa dostavala v roku 1959, pod
tribúnou sa vybudovali 4 šatne, 2 kúpeľne so sprchami a sklad. Hracia plocha sa oplotila
zábradlím. V areáli sa vysadilo mnoho topoľov. Všetky tieto práce sa robili brigádnicky.
V roku 1956 futbalový klub zakúpil starší autobus, ktorý sa používal na prepravu hráčov
na stretnutia. Postupom času sa kúpili nákladné autá, ktoré zarábali pre klub. Za získané peniaze
sa kúpil nový autobus. Ten sa požičiaval aj iným klubom, jazdilo sa ním na zájazdy, rekreácie
i do cudziny. Zo zisku sa oplotil štadión betónovými platňami, postavila sa pokladňa vedľa
vchodu a betónový kruh na tancovanie s pódiom pre muzikantov.
Futbalový klub počas svojej storočnej činnosti dosiahol mnohé významné úspechy.
Futbalisti z Predmiera hrali okresnú i krajskú súťaž. V 80. a 90. rokoch boli účastníkmi
1.
celoštátnej ligy a dobré výsledky dosahovali v tretej najvyššej celoslovenskej súťaži.
Momentálne už päťdesiaty piaty rok hrajú nepretržite v krajskej súťaži Stredoslovenského
futbalového zväzu.
V súčasnosti sa v rámci infraštruktúry podarila zrealizovať prístavba šatní, spŕch a
hospodárskej miestnosti. S podporou SFZ sa vybudoval automatický závlahový systém.

