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V Gregorovciach si tohto roku pripomenuli 50. výročie vzniku futbalového klubu. S futbalom sa
začalo po druhej svetovej vojne v tejto obci ako vo vôbec prvej z okolia.
GREGOROVCE. S futbalom v Gregorovciach začali chlapci, ktorí chodili do väčších miest do škôl a zaujala
ich táto hra. "Bol to viac-menej živelne organizovaný futbal. Hracou plochou bolo územie, kde stojí dnes
ovčiareň, za mostom na bývalom hospodárskom dvore JRD," uviedol člen výboru SK Gregorovce Gabriel
Paľa.
Veľkosť hracej plochy bola vyznačená drevenými pilinami. "Rozhodcom bol futbalista, ktorý nehral. Jeden
polčas pískal domáci a druhý hráč hostí. Často došlo aj k nezvyčajným scénam, čo viackrát vyústilo do
rôznych potýčok medzi hráčmi. V konečnom dôsledku sa však horúce hlavy vedeli vždy dohodnúť,"
informoval František Paľa, ktorý je pamätníkom futbalu v Gregorovciach.

Stodola bola dvanástym hráčom
Gregorovce mali v počiatkoch jednu veľkú raritu. Ihneď za bránkou bližšie k mostu bola totiž stodola. "Bola
to veľmi zaujímavá súčasť hry. Keď sa lopta odrazila od stodoly opäť na hraciu plochu, hráč ju mohol
doraziť do bránky. Každé mužstvo malo túto výhodu počas jedného polčasu. Pravdaže, gregorovské
mužstvo malo túto výhodu natrénovanú, preto ju vedelo veľmi dobre využívať. O sieťkach na bránkach
mohli hráči len snívať. Keďže hracia plocha bola blízko potoka Dzikov, lopta často skončila vo vode a bolo ju
potrebné loviť," konštatoval F. Paľa.

Motýľ doniesol prvé futbalové dresy
Hlavným organizátorom športového diania v Gregorovciach bol Andrej Motýľ ml. Pracoval na Pedagogickej
fakulte UPJŠ v Prešove ako odborný asistent pre telovýchovu a šport. "Bol jedinečným príkladom osobnosti
v obci. Mal rád šport, každú akciu vedel metodicky pripraviť, jeho výhodou bolo patričné vzdelanie. V jeho
práci mu pomáhali vtedy už gymnazisti Imrich Vojtek, Imrich Galoci, Juraj Dučai a Viktor Škvarla (USA).
Navštevovali Prešovské kolégium," zdôraznil G. Paľa.
Keď začal futbal dostávať určitú tvár, A. Motýľ priniesol zo svojho pracoviska prvé futbalové dresy - biele
trenírky a modré tričká. Boli to prvé klubové farby. Po založení TJ Družstevník Gregorovce v roku 1959 v
niekoľkých zápasoch dokonca pomáhal ako hráč a aj ako tréner. A. Motýľ však v roku 1968 odišiel s rodinou
do Švajčiarska, kde v roku 2007 zomrel a je tam pochovaný.

Na zápasoch sa strhli aj bitky
"V roku 1957 po rokovaniach s predstaviteľmi JRD nám pridelili združstevnenú pôdu. Pomohol
predovšetkým predseda družstva Ján Kancír. Tu sa začali prípravy na založenie športového klubu a
nahlásenie sa do organizovaných súťaží v okrese Prešov. Bola to jedna veľká lúka aj so stúpaním,
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hrbolcami so strniskom či rôznym porastom. Čakala nás tvrdá práca, aby sme ju aspoň zhruba zrovnali.
Spodnou časťou ihriska prechádzala poľná cesta na hon Sasaše, tú sme posunuli vyššie. Postavili sme
drevené bránky," spomínajú zakladatelia klubu. Do roku 1959 sa tu vytváralo nové mužstvo pod hlavičkou
dorastencov.
Pamätníci si veľmi živo spomínajú najmä na dve stretnutia. "V Šarišských Michaľanoch sme prehrali vysoko
0:14. Nepomohol ani náhradný brankár Ladislav Safko, chytajúci v butoch, pricesoch a klobúku. Cesta
domov bola o to zaujímavejšia, veselšia. Súper po takom dobrom výsledku našich hráčov dobre pohostil.
Rebrinák bol napriek nádielke plný radosti a spevu," uviedol jeden z účastníkov Jozef Kancír a pokračoval:
"Druhý výsledok bol tiež zaujímavý. V Malom Šariši sme prehrávali 4:2, po nedorozumení sa strhla bitka a
zápas sa predčasne ukončil."

Vozili sa na traktorovej vlečke
Cestovanie na zápasy bolo tiež veľmi zaujímavé. "Najčastejšie sme sa vozili na traktorovej vlečke s
vyvýšenými bočnicami kvôli bezpečnosti. Vodičom bol Václav Frič, ten mal veľké pochopenie pre
športovcov. Mnohokrát sa im venoval bez nároku na odmenu, nebolo ho z čoho vyplatiť. S JRD sa však
nedalo vždy dohodnúť, preto sa mužstvo prepravovalo aj na bicykloch alebo peši," zaspomínal si bývalý
futbalista. Toto obdobie bolo akousi prípravou na založenie futbalového klubu.
Rok 1959 je historickým rokom založenia TJ Družstevník Gregorovce. V roku 1960 sa futbalový klub
predstavil premiérovo v organizovanej seniorskej súťaži - 4. triede okresu Prešov. V súčasnosti hrajú po
viacerých reorganizáciách súťaží v II. triede.
Pri príležitosti 50. výročia bola napísaná aj kniha o gregorovskom futbale Almanach futbalu v Gregorovciach
1959 - 2009. Autormi publikácie sú František a Gabriel Paľovci.
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