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Neveriaci nech sa prídu presvedčiť do Hubošoviec. Tam naozaj platí staré príslovie
hovoriace o tom, že za všetkým treba hľadať ženu. V tomto prípade starostku Katarínu
Škvarlovú. Stará sa o obec, dokonca sa podieľa na riadení futbalu – no nie iba od stola
vo funkcii tajomníčky tamojšieho klubu OFK Strážan. Napríklad aj perie dresy keď je
treba – to len tak na okraj. Aj vďaka nej a niekoľkým ďalším zanietencom sa v roku
2013 podarilo v obci obnoviť organizovaný futbal, ktorý bol predtým sedem rokov „mŕtvy
A súčasnosť? Rozhodcovia či delegáti, ktorí k nim zavítajú, sú príjemne prekvapení...

To, čo nie tak dávno zažili fanúšikovia a priaznivci koženej v neďalekých Uzovciach, to
predtým spoznali práve v Hubošovciach. „Vedenie obce , ktoré tu bolo v roku 2006,
veľmi nemalo záujem o futbal, boli iné priority a tak, čo sa tu budovalo od roku
1961, jedného dňa padlo,“ uviedol na úvod svojho rozprávania prezident klubu Ondrej
Škvarla.

Toľko krátke ohliadnutie do minulosti, ďalej sme sa bavili o zápase, ktorý sa hral pod
vrchom nazývaným Stráž minulú nedeľu. Domáci privítali lídra 8. A ligy vo farbách ŠK
Gregorovce. Výsledok: 2:5, góly strieľali Gabriel Pastyrčák a Matej Jusko resp. Lukáš
Ferko 2, Maroš Vaško, Jakub Motýľ a Erik Župa. Hubošovce dvakrát viedli, po góloch zo
štandardných situácií, no nikdy dlho neudržali náskok. Navyše potom inkasovali gól na
konci prvého a na začiatku druhého polčasu. Ako O. Škvarla poznamenal, zlomil ich
hlavne gól do šatne na 2:3... „Ktovie, možno by sme našli sily na zvrat aj my, no
nehrali sme v najsilnejšom zložení. Chýbali nám štyria skúsení hráči zo základnej
zostavy – Marián Haspra, Ľubomír Valenčin, Dominik Urban a Peter Škvarla. Aj
preto nám to neraz zaškrípalo v zálohe.“
Po zmene strán hostiteľom odišli postupne aj fyzické sily, zákonite sa dostavili ďalšie
lopty v ich sieti. „Škoda, na tento zápas bolo zvedavých pomerne dosť fanúšikov.
No na druhej strane treba objektívne povedať, že hostia vyhrali zaslúžene, boli
lepší. Nás niekoľkokrát podržal aj brankár Martin Varga.“ Piate miesto v priebežnej
tabuľke nie je na zahodenie, no mohlo byť aj lepšie. „V dvoch stretnutiach sme to
zbabrali. Doma s Brezovicou – 2:3 a v Jakubovanoch, kde sme prehrali
1:2.“ Hráčov Hubošoviec čaká najbližšie vystúpenie v Brezovičke. Určite nenastúpi
Patrik Kazimír, ktorý videl naposledy červenú kartu. „Bude to citeľné oslabenie
v zadných radoch. Keby sa nám podarilo vybojovať aspoň bod, mal by pre nás
veľkú cenu,“dodal O. Škvarla.

OFK Strážan Hubošovce: V hornom rade zľava: prezident klubu Ondrej Škvarla, Martin
Ponik, Marcel Ľach, Milan Kubica, Vladimír Vojtko, Marek Kazimír, Dominik Urban,
Gabriel Pastyrčak, Ján Sciranka, Martin Sedlák, Jakub Kazimír, Tomaš Lorinc, Radoslav
Sabol, asistent trénera Miroslav Sabol, František Ondrija. V dolnom rade zľava: Martin
Jusko, Jozef Malík, Ľubomír Valenčin, Marián Haspra, Peter Škvarla, brankári Ján
Sedlák, Filip Hednrichovský. Chýbajú: Patrik Kazimír, Ľubomír Valenčin mladší, Martin
Varga, Michal Czaja.

