
(jac) - V novom šate privítal 
futbalový areál ŠK Gregorov-
ce aktérov osláv päťdesiateho 
výročia vzniku organizovaného 
futbalu v tejto obci. Zanietení 
organizátori pripravili ozaj jedi-
nečnú slávnosť, ktorú vyšper-
kovali bohatým športovým a 
kultúrnym programom.

K päťdesiatke futbalu v Gre-
gorovciach prišiel zablahoželať 
aj majster Európy z roku 1976 
Jozef Čapkovič. Nielen bla-
hoželal, ale urobil aj slávnostný 
výkop zápasu, v ktorom nastú-
pilo A mužstvo Gregoroviec 
proti dorasteneckým majstrom 
Tatrana Prešov z rokov 1998 až 
2000, a uviedol do života publi-
káciu Almanach futbalu v Gre-
gorovciach 1959 - 2009 autorov 
Gabriela Paľu a Františka Paľu.

Hodnotnú publikáciu o histórii 
futbalu v Gregorovciach napísa-
li otec a syn Paľovci. Jeden jej 
výtlačok venovali aj redakcii 
Prešovského večerníka.

František Paľa patril medzi 
zakladateľov organizované-
ho futbalu v tejto obci. „Boli 
aj ťažké obdobia, budoval 
sa areál, robili sa brigády, 
zháňali sa financie,“ zaspomí-
nal si František Paľa. „No nako-
niec vyrástol krásny športový 
areál. Mládež naň môže byť 
pyšná. Želal by som si, aby 
mala k futbalu aj k tomu are-

álu lepší vzťah. My sme hrali 
s potešením, zvyšovali sme si 
futbalové majstrovstvo. Ako 
hovorí Pelé, do života patrí 
nadšenie, veselosť, radosť. 
Keby nebol futbal, človeku by 
v živote niečo chýbalo, nemal 
by jeho plnú náplň. A to bol 
hlavný cieľ nášho pôsobenia 
v Gregorovciach.“

František Paľa si zaspomínal 
aj na hráčsku kariéru. „Spomi-
enok je veľa. V roku 1967, keď 
sa predsedom stal Fero Timu-
ra, sa začala trochu lepšia éra 
športu a telovýchovy v Grego-
rovciach,“ zvýraznil náš spolu-
besedník. „Vtedy sme začali 
myslieť na vyššie ciele, postú-
pili sme do tretej a potom do 
druhej triedy. To bolo najkraj-
šie obdobie, nechýbalo nad-
šenie, ľudia radi chodili na 
futbal. Vyhrali sme 13:2, 9:0 
i 8:0. Hrali sme s radosťou a 
radosť mali i naši fanúšikovia. 
Bola súťaživosť, konkurencia, 
každý chcel hrať. Želám si, 
aby futbal v našej obci naďa-
lej prinášal potešenie, radosť, 
aby si hráči zvyšovali svoje 
majstrovstvo, aby futbal bol 
ich životnou náplňou. To je aj 
posolstvo pre divákov.“

Futbalovým nadšencom v 
Gregorovciach je aj syn Fran-
tiška Paľu Gabriel, v súčasnosti 
prodekan na Gréckokatolíckej 

teologickej fakulte Prešovskej 
univerzity, spolu s otcom autor 
publikácie. „Hral som sedem, 
osem rokov, za dorastenec-
ké družstvo aj za A mužstvo, 
moju aktívnu kariéru ukončilo 
zranenie,“ poznamenal Gabriel 
Paľa. „Boli aj zložitejšie časy, 
keď bolo málo dorastencov 
a tak som nemohol hrať v 
prvom mužstve. Mám dob-
ré spomienky, vždy mi išlo o 
fair play. Vždy som bol bran-
károm, pamätám si na zápas 
v Šarišských Dravciach, kde 
sme horko-ťažko remizovali 
1:1. Malo som zo tri zákro-
ky, ktoré si skutočne dodnes 
cením. Vytlačil som lopty, 
ktoré smerovali do vinkla. Do 
ďalšej polstoročnice futbalu v 
Gregorovciach želám lepšiu 
prácu s mládežou, veľa priaz-
nivcov a prajných divákov.“

Súčasťou osláv bolo i oceňo-
vanie osobností, ktoré sa výraz-
nou mierou podieľali na rozvoji 
futbalu v Gregorovciach. Udelili 
ich Oblastný futbalový zväz v 
Prešove, Obecný úrad Grego-
rovce a ŠK Gregorovce.

 Slávnostné chvíle umocni-
lo aj vystúpenie mažoretiek 
Labi, tanečníkov z klubu Infini-
ty, hudobných skupín Drišľak a 
Bumerang.

Starí páni ŠK Gregorovce 
- Výber ligových internacioná-
lov 3:3 (1:3), góly: Vojtek 2, P. 
Vaňo - Vytykač 2, Buzek.

Starí páni ŠK Gregorov-

ce: G. Paľa, J. Mikluš, Baláž, 
Š. Kišš, Dudáš, Feč, Molčan, 
Semančík, Urban, V. Mikluš, A. 
Sokol, Š. Mikluš, M. Sokol, Peter 
Vaňo, V. Vaško, M. Kišš, Drob-
ňák, M. Vaško, Vojtek, Sedlák, 
Š. Vaško.

Výber ligových internaci-
onálov: Laca, Páll, M. Sopko, 
Molka, Skalka, Šoltýs, Gom-
bár, B. Andrejko, Vytykač, Sivý, 
Buzek, tréner J. Bubenko.

Aktéri zápasu si minútou 
ticha uctili pamiatku v marci 
zosnulého vynikajúceho hráča 
Pavla Vaňa.

ŠK Gregorovce - FC Tatran 
Prešov (dorasteneckí majstri 
1998 až 2000) 0:4 (0:1), Góly: 
Hartl, Dic z 11 m, M. Porochna-
vý, M. Novák.

ŠK Gregorovce: Jabcun, 
Sedlák, V. Sobota, Baláž, 
Mikluš, Madej, Štefko, Feč, 
Turek, M. Sobota, Hermel, 
Ivančík, Urban, Poník, Frič, 
Verešpej, Krchňák, tréner Peter 
Vaňo.

FC Tatran Prešov (doraste-
neckí majstri 1998 až 2000): 
Matkobiš, Molka, Mariňák, 
Kakaščík, Dic, M. Novák, Kova-
lík, M. Porochnavý, Pončák, 
Mrúz, Hartl, Bilý, tréneri J. Mol-
ka, J. Fecko.

Oba zápasy rozhodoval D. 
Andrejko.

K oslavám päťdesiatročnice 
futbalu v Gregorovciach sa v 
našom denníku ešte vrátime.

 Almanach futbalu v Gregorovciach 1959-2009 uviedli v nedeľu 
do života zľava Gabriel Paľa, Jozef Čapkovič, František Paľa.

Momentka z futbalového zápasu starých pánov ŠK Gregorovce 
s výberom ligových internacionálov.
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