
(jac) - V parádnej atmosfére sa 
počas víkendu uskutočnili osla-
vy päťdesiateho výročia vzniku 
organizovaného futbalu v Gre-
gorovciach. Zanietení organizá-
tori pripravili bohatý a zaujímavý 
športový a kultúrny program a tak 
pekný futbalový areál mal plno 
návštevníkov.

Zagratulovať futbalistom Gre-
goroviec k ich významnému 
výročiu prišiel aj majster Európy 
z roku 1976 a bývalý vynikajú-
ci futbalista Slovana Bratislava 
Jozef Čapkovič. Zaspomínal si na 
úspech nielen v Belehrade, ale 
aj na víťazstvo Slovana v Pohári 
víťazov pohárov 1969. „Chcem 
zdôrazniť, že mladí ľudia by mali 
hrať futbal preto, že ho majú 
radi. Nikdy nikto nehral futbal 
dobre, keď videl len penia-
ze. Mládež musí hrať futbal zo 
zábavy a predovšetkým sa ho 
musí naučiť hrať. Potom prí-
du aj peniaze.“ Jozef Čapkovič 
prezradil aj to, ako sa vlastne do 
Gregoroviec dostal. „Ešte pred 
tromi rokmi ma na tieto oslavy 
pozval môj kolega a poslanec 
obecného zastupiteľstva Ľubo 
Tomečko. Ja som mu povedal, 
že keď bude päťdesiatka a hrá 
sa futbal, určite do Gregoroviec 
rád prídem. A tak som prišiel,“ 
poznamenal futbalový majster 
Európy z roku 1976.

„Náš športový areál sme 
zveľadili a tak oslavy môžu mať 
dôstojný priebeh,“ podčiarkol 
prezident ŠK Gregorovce Štefan 
Mikluš. „Som rád, že naši pred-
chodcovia sa pred päťdesiatimi 
rokmi rozhodli založiť telový-
chovnú jednotu. Verím, že nám 

súčasníkom sa podarí dôstojne 
pokračovať v ich šľapajach. Bola 
to ťažká, ale myslím si, že veľmi 
úspešná cesta. Ďakujem všet-
kým tým, ktorí prispeli k zveľa-
deniu nášho športového areálu 
na čele s Ferom Molčanom, 
Mariánom Molčanom, Ferom 
Pastirčákom, Lacom Šlackým, 
Jánom Urbanom, Andrejom 
Sokolom, Slavom Klíčom, Zden-
kom Urbanom, Jánom Molkom, 
Marekom Fričom, Patrikom 
Fričom, Mariánom Jabcunom, 
Števom Vaškom, tiež všet-
kým starým pánom, ktorí prišli 
pomôcť a prispeli svojou prá-
cou. Hráčom A mužstva, ktorí 
sa zapojili do prác, kresťan-
skému speváckemu zboru v 
Gregorovciach, tiež ďakujem za 
podporu poslancom Obecného 
zastupiteľstva v Gregorovciach 
a sponzorom.“ Vzácny hosť oce-
nil aj vydanie Almanachu futbalu 
v Gregorovciach 1959 - 2009, kto-
rý je dôležitým historickým doku-
mentom a studnicou poznania.

„Pre futbal v Gregorovciach 
bolo charakteristické to, že sa 
pri ňom stretávali tí, ktorí mali z 
neho radosť a mali jeden cieľ,“ 
podčiarkla zástupkyňa starostky 
obce Mária Fričová. „Spájala ich 
radosť z hry a chuť čosi dosiah-
nuť. Viacerí z nich tu už nie sú, 
ale mnohí pokračujú v ich šľapa-
jach. Pri oslavách päťdesiateho 
výročia vzniku organizovaného 
futbalu v Gregorovciach želám 
všetkým dostatok nadšenia pre 
udržanie dobrej veci, ktorá nie 
je prínosom, či radosťou len pre 
aktívnych futbalistov, ale aj pre 
tých, ktorí v rámci voľného času 

investujú svoju silu a um do 
tohto športu a samozrejme pre 
divákov, ktorí svojou účasťou 
dávajú najavo, že tieto aktivi-
ty sú zmysluplné. Je príjemné 
konštatovať, že šport, ktorý 
hýbe svetom, má svoju históriu 
aj na našej gregorovskej zemi. 
Gregorovskému futbalu želám, 
aby vždy dotváral kolorit našej 
obce hlavne v živom ľudskom 
potenciáli, ktorým sú naše deti 
a mládež.“

Mnoho rokov obliekal futba-
lový dres Gregoroviec športový 
nezmar Jozef Mikluš. „Už ako 
sedemnásťročný som hral za 
prvé mužstvo,“ zvýraznil Jozef 
Mikluš. „Vtedy sme tvorili veľ-
mi dobrú partiu, každú nedeľu 
sme sa jeden na druhého teši-

li. Aj súčasným futbalistom 
želám, aby boli k sebe pria-
teľskí, súdržní, vytvorili dobrú 
partiu. Potom sa dá dosiahnuť 
veľa, potom sa aj darí a prídu i 
výsledky a šťastné chvíle.“

Futbalu v Gregorovciach pomá-
ha aj bývalý hráč a tréner Tatrana 
Prešov Ján Molka, ktorý si v tejto 
obci našiel aj manželku.

„Želám si, aby v našej obci 
pokračovala futbalová tradícia, 
ktorú zasiali predchádzajúce 
generácie. Veľmi si vážime ich 
obetavú prácu, ktorou prinášali 
radosť našim občanom. K roz-
voju futbalu chcem prispieť aj 
svojou prácou vo výbore ŠK 
Gregorovce.“ 
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Jozef Čapkovič: „Mládež
musí hrať futbal s radosťou“

Činnosť ŠK Gregorovce ocenil aj Oblastný futbalový zväz v Pre-
šove. Plaketu za rozvoj futbalu v obci prevzal prezident ŠK Grego-
rovce Štefan Mikluš (vľavo) z rúk predsedu ObFZ Jozefa Kriša.

Súčasťou osláv bolo aj oceňovanie osobností, ktoré sa pričinili 
o rozvoj futbalu v Gregorovciach. Ocenenia im udelili ObFZ Pre-
šov, Obecný úrad v Gregorovciach a ŠK Gregorovce.


