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Hokejisti Vidinej na začiatku roka
1970. HORNÝ RAD , ZĽAVA – rozhodca
(neznámy), Laco Ružinský, Ivan Obert,
Dedinský, tréner (všetci z Lučenca), Jano
Kottman, Igor Pazucha, Jaro Pavkovček,
Miloš Galád (Tomášovce), Števo Poch
(Lučenec), Laco Bence, Dežo Major.
DOLNÝ RAD, ZĽAVA – Jano Ožďáni, Jano
Pavkovček, Zolo Blažek (Lučenec), Maťo
Bence. LEŽIACI – Jano Pauer, Karol Spurný
(Lučenec)

Inšpirovaní Olympiádou
Letná olympiáda v Tokiu skončila,
ale inšpirácia zostala. Ak sa pozrieme do minulosti, vo Vidinej sa okrem
futbalu vykonávali aj iné druhy športu. A pretože všeobecne o nich vieme
len veľmi málo, pokúsili sme sa získať
čo najviac informácií. Aby doterajšia
história neostala bez povšimnutia,
aby neupadla do zabudnutia. Výsledok nášho snaženia vám ponúkame
v športovej prílohe.

noviny

| zadarmo

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ
VIDINSKÉHO ŠPORTU
Pohľad do histórie

– 1944) sa na území Slovenského štátu vy-

Začiatky športového diania v obci organizo-

tvoril nový okres so sídlom v Lovinobani.

val učiteľ Július Strhársky po vzniku ČSR (1918).

Existovalo tu osem športových klubov ,

Do Vidinej prišiel učiť v roku 1916 ako dvadsať-

ktoré medzi sebou súťažili: ŠK Baník Divín,

štyriročný a zostal tu až do roku 1950. Športové

Hasičský ŠK Breznička, ŠK Kalinovo, ŠK Mag-

aktivity podporoval aj učiteľ Pavel Danko a íní.

nezitka Lovinobaňa, ŠK Podrečany, ŠK Špor-

Najstarším organizovaným športom je futbal,

tové združenie Poltár, ŠK Slovan Tomášovce

ktorý sa hrával už začiatkom 20-tych rokov

a ŠK Vidiná. V dedine vedľa krčmy stála dre-

minulého storočia (viac informácií v prílohe

vená kolkáreň, a tak sa príležitostne hrávali

VN – júl 2019 pod názvom 100 rokov futbalu vo

aj kolky.

Vidinej).

Po oslobodení (1945) boli začiatky rozvoja

Športový klub Vidiná bol založený v roku

telesnej výchovy a športu v okrese Lučenec

1928 a z okolitých obcí patrí medzi najstaršie.

veľmi skromné a obmedzovali sa len na fut-

1. januára 1930 sa zmenil názov na Vidinský

bal. V Športovom klube Vidiná sa postupne

športový klub. Prvé stanovy boli schválené

vytvorili ďalšie oddiely: volejbal, hokej, stol-

27.5.1931. Funkcionári klubu: František Černaj

ný tenis. V 70 – tych rokoch sa vo Vidinej

– predseda, Pavel Bence – podpredseda, Pavel

pestovala kulturistika a silový trojboj. V po-

Kováč – tajomník. Počet členov bol 56. V tom

sledných rokoch majú zastúpenie aj džudo,

čase sa popri futbale udomácňuje aj šach.

atletika, boccia, kickbox, box, lukostreľba

Po anexii Lučenca a okolia k Maďarsku (1938

a cyklotrial.

Vidinský
šport
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zo 14 družstiev. Tréner Róbert Václavík:
Názov športového klubu sa vo svojej histórii niekoľkokrát menil: Športový klub Vidiná, resp. Vidinský športový klub (1928
– 1948), Sokol Vidiná (1948 – 1960), Klas
Vidiná (1960 – 1970). Od roku 1970 ŠK Slovan Vidiná. Klubové farby: modrá, žltá.

FUTBAL

HĽADÁME TALENTY

„Podľa mňa je to najlepšie umiestnenie

Veľkou nádejou vidinského futbalu je

vidinských dorastencov v histórii vidinské-

Adrián Berky, študent Športového gymnázia

ho futbalu. Toto umiestnenie získali moji

v Nitre, aktuálne hráva za MIMEL Lučenec a

zverenci vďaka zodpovednému prístupu ce-

je členom slovenskej futsalovej reprezentácie

lého kolektívu k tréningovej činnosti a ko-

do 19 rokov. Môže byť vzorom pre mnohých.

lektívnemu výkonu v zápasoch.“
Organizačný servis zabezpečoval vedúci

VOLEJBAL

mužstva Peter Čerpák, nezištne vypomáhal
Samuel Urda st. Po odchode tejto vekovej ka-

„Volejbal hrávali chlapci, študenti, väčši-

Po oslobodení ŠK Vidiná začal svoju čin-

tegórie bolo potrebné vybudovať nový tím.

nou stredoškoláci, ktorí sa vracali na víken-

nosť 10. mája 1945. 10. júna 1945 bol obno-

Niekoľko sezón dorastenci v súťaži neštarto-

dy domov. Ihrisko mali v parku pri kaštieli.

vený futbalový oddiel s 25 členmi. ŠK Vidiná

vali. V sezóne 2019/2020 hrala Vidiná 6. ligu

Nebyť podmienok v kaštieli, volejbal by sa

hral II. triedu v okrese. 25. septembra 1945

U19, dorast LC a z troch účastníkov skončila

asi nebol hrával.“				

ŠK Breznička organizoval futbalový turnaj,

najlepšie. O rok neskôr 2020/2021 Vidiná

ktorý vyhral ŠK Vidiná (viac v 4. čísle VN, no-

opäť vyhrala, keď neprehrala ani raz. Ďalšie

vember 2018).

poradie: 2. TJ Slovan Halič, 3. OŠK Radzovce,
4. FC Slovan Divín.

Muži

Emília Nociarová, 87 r.
Koncom 30-tych a začiatkom 40-tych rokov minulého storočia sa volejbal hral len

Tejto novej generácii mladých futbalistov

rekreačne. Nehrala sa žiadna oficiálna súťaž.

Za posledné roky od sezóny 2013/2014

prajeme, aby nadviazala na úspechy svojich

Súpermi boli družstvá z obcí zložené zo štu-

po sezónu 2020/2021 sa ŠK Slovan Vidiná

predchodcov a tak prispela k vyššej kvalite

dentov škôl a miestnych nadšencov. Po oslo-

umiestnil tri razy na 5. mieste (zo 14 účastní-

nášho futbalu.

bodení sa volejbal hral v športových kluboch
v týchto obciach: Lučenec, Opatová , Bys-

kov), čo bolo najlepším jeho výsledkom. V tejto novej sezóne je aktuálne po 11 zápasoch

Žiaci

trička, Divín, Fiľakovo, Hradište, Lovinobaňa,

na 5. mieste (7 výhier, 4 prehry). Želáme im

Posledné tri sezóny súťažili naši žiaci v 4.

Mládzovo, Tuhár, Ozdín, Vidiná, Zelené a i.

veľa športového šťastia, radosť z hry a vždy

lige U15 v skupine B a umiestnili sa v dol-

V období pôsobenia Štátnej roľníckej školy

minimálne o 1 gól viac ako dá ich súper.

nej polovici konečnej tabuľky. Ale v období

(vytvorená v r. 1951) v 50. – 60. rokoch bolo

Futbal vo Vidinej má bohatú storočnú tra-

2014/2015 až 2017/2018 sa družstvo žiakov

volejbalové ihrisko plné mládeže. Volejbal

díciu. Ak ju chceme dôstojne zachovávať, po-

umiestnilo vždy v hornej polovici tabuľky:

mal u mladých študentov veľkú popularitu.

trebujeme zvýšiť záujem o domáci šport č. 1

2014/2015 – 5. miesto, 2015/2016 – 2. miesto,

a náležite sa mu venovať.

2016/2017 – 4. miesto, 2017/2018 – 3. miesto.
Získavať mladších žiakov pre futbal a tré-

Dorastenci

novať ich tak, aby vytrvali, je veľká výzva. Je

V 4. lige dorastu U19, skupina D sa ŠK Slo-

to náročná robota, vyžaduje veľkú trpezli-

van Vidiná v sezóne 2013/2014 umiestnil na 5.

vosť. Šikovných futbalistov určite máme, len

mieste a o rok neskôr 2014/2015 na 4. mieste

ich treba objavovať.

Volejbalové turnaje (muži)
1952 – Vidiná
víťazom sa stala TJ Mramor Tuhár
24.8. 1958 – Budiná
1. ročník o Pohár SNP. Pohár venoval Slovenský priemysel kameňa n.p. Tuhár. Súťažilo

HORNÝ RAD ZĽAVA - Ján Koky st., tréner
(jeseň), Peter Čerpák, vedúci mužstva,
Marek Halász, Michal Mojžiš, Peter Janus,
Jakub Strcula, Lukáš Dananaj, Matej
Mikuš, Samuel Urda, Tomáš Varga, Róbert
Václavík, tréner (jar). DOLNÝ RAD ZĽAVA
- Dominik Novotka, Ján Koky ml., Ivan
Paprnák, Denis Molnár, Peter Čerpák ml.,
Lukáš Juríček (kapitán), Marek Kaputa
posledný v žltom drese.

HISTÓRIA VIDINSKÉHO ŠPORTU
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Ihrisko pri kaštieli na ktorom
sa hral volejbal

8 družstiev: Baník Lovinobaňa, Sokol Tuhár,

ŠACH

Sokol Budiná, Sokol Divín, Sokol Ábelová,
Sokol Točnica, Sokol Vidiná, TSZ Lučenec –
Opatová
Víťaz – TSZ Lučenec – Opatová
21.10. 1962 – Vidiná

Výsledky:
1.miesto – Michal Končoš 19/34 bodov

Národný týždenník, 13.4. 1934

2.miesto – Benčok

18/34 bodov

„Ale vidinský šport neobmedzuje sa vý-

3.miesto – Michal Antal

16/34 bodov

lučne len na futbal. Dôkazom toho je ne-

4.miesto – Pavel Macko

16/34 bodov

deľa, 8. apríla, keď miestny športový klub

po dlhšom čase miestna TJ zorganizovala
turnaj o Cenu Vidinej.
Stretli sa: SZ Cinobaňa, Družstevník Krná,
Sokol Hradište a Klas Vidiná

usporiadal šachový turnaj za účasti 13

„Šachový krúžok vo Vidinej je ešte len nedáv-

hráčov. Brány tohto kráľovského športu sa

no zriadený, preto je celkom len v začiatkoch.

otvorili aj u nás a všetci hráči oduševnene

Ale už vidieť, že bude mať v budúcnosti hodne

a s láskou skláňajú sa k šachovnici.“

ctiteľov aj v našej dedinke.“			

Výsledky: Hradište – Krná 2:0, Cinobaňa

Rozhodujúcu partiu o 3.miesto vyhral M.

– Vidiná 2:0, Vidiná – Krná 1:2, Hradište – Ci-

Antal. „Víťazom prajeme, aby ani budúcnosti

nobaňa 2:0, Cinobaňa – Krná 2:0, Vidiná –

neustávali.“		

Hradište 1:2
Poradie: 1. Sokol Hradište, 2. SZ Cinobaňa,
3. Družstevník Krná, 4. Klas Vidiná
Okresná súťaž vo volejbale žien
V roku 1966 súťažilo 5 družstiev. Na konci
sezóny v októbri bolo poradie:
1. Krná, 2. Tomášovce B, 3. České Brezovo, 4.
Halič, 5. Vidiná – do krajskej súťaže postúpila
Krná.

Rekreácia v parku,
vpravo páter Richard Kališ.

V súčasnosti sa v našej obci šachu venuje
Ing. Martin Kevický. Súťažne hráva od roku
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Popis k fotografii z 30-tych rokov minulého
storočia neexistuje. Podľa žijúcich pamätníkov by to mohli byť Ondrej Bútor - druhý
zľava, Ján Bútor - tretí zľava, Ján Kottman,
otec profesora Jána Kottmana - druhý
sprava

1963 a pôsobí aj ako rozhodca. V roku 1967

Stolnotenisový oddiel vo Vidinej vznikol

bol zvolený za vedúceho medzinárodného

pri miestnom športovom klube v roku 1956.

úseku v Sekcii korešpondenčný šach ČSR

V nasledujúcom roku hrali okresnú súťaž

a túto funkciu vykonáva až doteraz v Združe-

účastníci:

ní korešpondenčný šach SR. Za činnosť pre

Sokol Rapovce, Sokol Vidiná, Sokol JRD To-

ICCF (Internationale correspodence chess fe-

mášovce, Lokomotíva Lučenec, JSŠ a Pedago-

deration) bol v roku 1984 ocenený striebor-

gická škola v Lučenci, ŠŠS Lučenec, Pracovné

nou medailou Bertl von Massow.

zálohy Lučenec

Ing. Martin Kevický reprezentoval Slovensko na rôznych medzinárodných turnajoch.
Doteraz odohral 910 partií. Jeho najväčším
úspechom bol zisk titulu medzinárodného
majstra, ktorý mu bol udelený na kongrese
ICCF v roku 2012 v Juhoafrickej republike.

Na súťaž v okresnej súťaži mužov roku
1960 sa prihlásilo 10 družstiev:
Skupina „Sever“:

Družstevník Toč-

nica, Divín, Vidiná B, Mýtna, Baník Ružiná
Skupina „Juh“: Priemyselná škola, ONV,
OÚNZ, Sokol Rapovce, Vidiná A

KOLKY
„Vo Vidinej voľakedy stála kolkáreň.
V tých miestach, kde dnes bývajú Tarnokovci (na križovatke ulíc Zvolenská a Potočná).
Za prvej republiky aj za Slovenského štátu
tam bola krčma aj mäsiareň Jána Imroviča
a vedľa stála kolkáreň s dvomi dráhami.
Bola to jednoduchá drevená stavba. Fungovala dovtedy, kým tam bývali Imrovičovci,
asi do roku 1949. Chlapi tam chodili a my
ako deti sme sa prizerali ako hádžu guľami.“
Alžbeta Kamenská, 91 r.

Podľa jeho slov: „Moja výkonnosť po 80 – ke
pomaly klesá, ale som spokojný, že sa mi splnil

Lučenské zvesti, 13.2. 1960

sen - na dôchodku šachy a záhradka.“
Želáme mu radosť z hry, zo života a dobré
zdravie.

STOLNÝ TENIS

Krčma pána Imroviča sa nachádzala vedľa
odbočky z hlavnej ulice ku mlynu. Bol to dlhší

O najstarších nadšencoch, ktorí sa venovali

prízemný dom s gangom. Dnes je dom pre-

stolnému tenisu nemáme žiadne informácie.

stavaný, s garážou. Na mieste bývalej mäsiar-

Z mladších hrávali v 80 – tych rokoch: Ján

ne stojí dnes novostavba. Ľadovňa, v ktorej

Pavkovček, Július Kottman, Ľubomír Far-

sa chladilo mäso, dnes slúži na uskladnenie

biak, Dušan Šulek, Dušan Marcinek, Miro-

zemiakov.

„Stolný tenis sa hrával v starom kultúr-

slav Kráľ a i. Keď bol kultúrny dom zatvorený,

nom dome, kde bolo natrvalo niekoľko pin-

trénovalo sa aj vo vestibule. Trénerom bol Ján

Okolo kolkárne nebol žiaden plot, bolo tam

gpongových stolov. Väčšinou hrali starší.

Pavkovček, ktorý na zápasy vozil spoluhráčov

voľné priestranstvo, preto tam ľudia radi cho-

My ako deti sme tiež do toho zasiahli. Ale

na starom moskviči. Spomedzi všetkých je

dievali. Kolky vždy hrávali dve partie. Chlapi

na nás sa už došlo, len keď bolo voľné. Ne-

Ľubomír Farbiak jediný, ktorý stolný tenis hrá

si najprv v krčme vypili, a keď mali chuť, kúpili

pamätám sa, že by tu na okolí bolo niečo

súťažne (za Lučenec) dodnes.

si klobásu, slaninku, alebo im mäsiar narýchlo

podobné na takej úrovni ako u nás. Lebo to

niečo pripravil.

„držal“ kláštor. Celkove aj kultúra bola na

9. januára 2016 sa odohral stolnotenisový

vyššej úrovni zásluhou starostlivej podpory

turnaj o Pohár starostu obce Vidiná. Zúčast-

Pravidelná činnosť pretekárskeho kolkár-

misionárov. Lebo mnohé veci doniesli oni,

nilo sa 11 mužov a 1 žena. Víťaz – Ľubomír

skeho športu v okrese začala v roku 1949

čo v iných obciach na okolí nemali.“

Farbiak, 2. Matej Václavík, 3. Bruno Garaj, 4.

v opravenej starej kolkárni v Opatovej a vo

Ján Janeš.

Fiľakove.

Emília Nociarová, 87 r.

5
uskutočnil sa turnaj o Štít Februárového víťazstva:
Výsledky:
TJ Klas Vidiná – Sokol Tomášovce 8 : 4
TJ Klas Vidiná – Halič 3 : 3
Priateľský zápas: TJ Klas Vidiná – Baník Podrečany 7 : 2, góly: Eibner a Kamiač po 3, Bútor 1
Víťazom turnaja sa stala domáca TJ Klas
Vidiná.“
Starší hokejisti: Emil Eibner, Ján Kamiač,
Ivan Bútor, Jano Ožďáni (Esi) – brankár, bratia Jano a Jaro Pavkovčekovci,

bratia Laco

a Maťo Bencovci, Ján Pauer a i. Priekopníkom
tohto športu bol Ladislav Bence, ktorý hrával
aj za Lučenec. Bola to všestranná generácia
športovcov. V zime hrala hokej, v lete futbal.
Vidiná mala hokejové ihrisko s mantinelmi
a osvetlením, a to boli v tom čase výnimočné podmienky. Ľad sa upravoval podomácky
zhotoveným zariadením. Na sánky pripevnili
drevený sud s vodou a navŕtanými otvormi,
cez ktoré voda prúdila na ľadovú plochu. Prebytočnú vodu sťahovali pripevnené handry.
V sezóne 1964 – 65 hrali okresnú súťaž
družstvá: Klas Vidiná, Baník Lovinobaňa, Jednota Málinec, Sokol Tomášovce, SZ Cinobaňa,
Družstevník Divín. Po 8 zápasoch vo februári
1964 boli prvé Tomášovce, Vidiná bola piata.
14. januára 2017 zorganizovali mladí dobrovoľní hasiči turnaj o Pohár starostu obce
Vidiná za účasti troch družstiev.
Výsledky: 1. miesto HEY TAXI
2. miesto ČERVENÉ KRÍDLA

Vidinské klzisko s mantinelmi.

HOKEJ
Hokej je po futbale v dedine druhým najo-

3. miesto NO NAME

CYKLISTIKA
„Vo Vidinej majú prírodné kĺzisko a hokejové
ihrisko“

V minulosti sa počas dožinkových slávností

bľúbenejším športom. Hokejový oddiel Sokol

„V sobotu 6.2. 1960 vo Vidinej otvorili nové

v susedných Tomášovciach hrával odpolud-

Vidiná vznikol v roku 1955 a mal 16 členov.

prírodné kĺzisko a hokejové ihrisko, ktoré si

nia futbal a večer bola tanečná zábava. Pred

Do r. 1956 okresná súťaž nebola organizova-

miestni športovci vybudovali svojpomocne ná-

ňou sa uskutočnili cyklistické preteky. Boli

ná a boli usporiadané len turnaje. V r. 1958

kladom asi 13 tisíc korún. O výstavbu športové-

svojím spôsobom iné. Na improvizovanej tra-

bol organizovaný spartakiádny turnaj žia-

ho objektu sa najviac pričinili: Ján Kamiač, Ivan

ti dlhej 30 – 40 m vyhral ten, ktorý celú trať

kov. Ten vo svojich kategóriách vyhrali Halič

Bútor a Jozef Melicherčík, ktorí pri výstavbe od-

absolvoval čo najpomalšie, za najdlhší čas.

a Vidiná. Súťaž dospelých vyhrali Tomášovce,

pracovali najviac brigádnických hodín, a tiež sa

Túto súťaž niekoľkokrát vyhral aj Ján Kalamár

pred TSZ Lučenec a Vidinou, víťazstvo u do-

postarali o urýchlené dokončenie hokejového

z Vidinej.

rastencov získalo JSŠ Lučenec. V hokejovej

ihriska.

sekcii OV ČSTV veľmi aktívne pracoval Gejza
Ješko z Vidinej.
Lučenské zvesti, 13.2. 1960

24. 6. 1956 sa konali cyklistické preteky

Vďaka novému hokejovému ihrisku sa vo

Lučenec – Vidiná – Lovinobaňa – Podrečany

Vidinej široko rozvinula aj činnosť miestneho

a späť, víťazom sa stal Jozef Fajkus časom

hokejového oddielu. Pri príležitosti otvorenia

2:10,06 hod.
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ORIENTAČNÝ BEH
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radovými číslami na mape. Na každej kontro-

Víťazi vo svojich kategóriách. Majstrovs-

le si označí do preukazu prechod kontrolou.

tvá kraja v Banskej Bystrici 23.4. 1977.
Vpravo Dušan Hraško - do 173 cm, v strede

Medzi najlepšími športovcami okresu Lučenec v 60.-tych rokoch bol ocenený aj Vi-

„Oddiel orientačného behu bol vytvorený v

dinčan Ivan Brada. V športovej disciplíne

TSZ Lučenec-Opatová. Na preteky sa cestovalo

orientačný beh v bývalom Československu

do Bratislavy, Žiliny, Košíc a na miesta, kde sa

patril k absolútnej špičke.

organizovali turistické zrazy. Náročné bolo ces-

Vladimír Vaculčiak - do 169 cm

Orientačný beh je vytrvalostný šport,

tovanie do Čiech, do oblasti Brna, Zlína, Olo-

pri ktorom je úlohou prejsť alebo prebeh-

mouca, Prahy ... Podmienky pre pretekárov boli

VŠE Bratislava som získal titul akademického

núť podľa mapy a buzoly trať vyznačenú na

skromné. Na ubytovanie sa využívali stany a te-

majstra Slovenska pri Košiciach v roku 1968. V

mape za čo najkratší čas. V teréne nie je trať

locvične, spalo sa v spacích vakoch. Cestovalo

oddiele Rapid Bratislava som zbieral skúseností

vyznačená, sú tam umiestnené iba kontrolné

sa vlakom, strava sa balila do ruksaku, hygiena

aj v zahraničí – r. 1968 Švédsko, r. 1969 Anglic-

stanovištia. Trať je na mape vyznačená troju-

sa vykonala v teréne.

ko, r. 1970 Nórsko. V roku 1969 som reprezentoval ČSSR, naše štvorčlenné družstvo obsadilo 2.

holníkom, ktorý predstavuje štart, krúžkami,

K orientačnému behu som sa dostal v roku

ktoré predstavujú kontroly a končí zdvoje-

1963 ako žiak SEŠ Lučenec. Priviedol ma k

ným krúžkom, ktorý predstavuje cieľ. Kontro-

nemu môj vyučujúci Ing. Gallo. Bolo to obdo-

Po skončení VŠ štúdia som pretekal v ce-

ly sú pospájané čiarou a očíslované porado-

bie, keď sa od turistiky prechádzalo k orientač-

loštátnej lige za oddiel TSZ Lučenec, venoval sa

vými číslami. V teréne sú kontroly označené

nému behu. Používali sa vojenské mapy v mier-

mapovaniu v teréne a trénoval mladších prete-

trojbokým oranžovo bielym lampiónom roz-

ke 1 : 50 0000, 1 : 25 000, neskôr 1 : 20 000 a 1 :

károv. Postupne sa moje aktivity v tejto oblasti

meru 30x30 cm. Postupy medzi kontrolami si

10 000. Mojím prvým úspechom bolo 3. miesto

obmedzovali z rodinných dôvodov.“

volí pretekár podľa vlastného výberu, pričom

na Majstrovstvách Československa v roku 1966,

musí dodržať predpísané poradie určené po-

ktoré sa konali pri Ľuboriečke. Počas štúdia na

miesto vo Švajčiarsku.

Ivan Brada
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KULTURISTIKA A SILOVÝ TROJBOJ
Tieto druhy športu, v súčasnosti zabudnuté a nedocenené, priniesli pre Vidinú mimoriadne cenné úspechy. Zakladateľom, športovcom a trénerom kulturistiky v našej obci
bol Dušan Hraško. Kulturistika je športová
disciplína zameraná na zlepšovanie svalstva a posilňovanie. Jej cieľom je prostredníctvom použitia špeciálnych cvikov
založených na progresívnom odpore dosiahnuť estetizáciu ľudského tela.
„Zakladateľom modernej kulturistiky je Nemec Eugen Sandow, ktorý žil v rokoch

1867

– 1925 v Anglicku a USA, kde sa tento šport
najviac rozšíril. V roku 1940 sa uskutočnil

1.

ročník známej súťaže Mr. America a jej prvým
víťazom sa stal John Grimek, pôvodom zo Slovenska. Kulturistika získala popularitu aj vo
východoeurópskych štátoch, hoci na to neboli
dobré podmienky pre nedostatok náradia, náčinia a odbornej literatúry. Bola aj v nemilosti
straníckych veteránov vtedajšej doby, pretože
to bol šport, ktorý vznikol v západných štátoch.“
V Lučenci začali kulturistiku ako prví propagovať bratia Miškeiovci začiatkom 60 – tych
rokov. Prvý kulturistický oddiel tu vznikol
v roku 1965. 8. septembra 1970 bola kulturistika zaregistrovaná v Telovýchovnej jednote

Dušan Hraško, Hnúšťa 1991

Textilné spojené závody (TSZ) Lučenec –
Opatová ako ďalšie odvetvie športu v meste.
Predsedom oddielu sa stal Jozef Deman.
chovných jednôt. Preto sme požiadali vedenie

Malček, Andrej Skýpala. Umiestnenie ne-

Dušan Hraško :

obce o registráciu oddielu v slovenskej asociácii

bolo popredné ale primerané ich technickým

„Kulturistický oddiel vo Vidinej vznikol v au-

a tiež o finančnú a materiálnu podporu. Vede-

podmienkam. Pre nepochopenie niektorých

guste 1968 v kultúrnom dome a založil som ho

nie obce nám nepomohlo, ale prijali nás TSZ

obecných funkcionárov bola telocvičňa ulti-

spolu s Jánom Benčokom. Začiatky boli ťažké.

Lučenec – Opatová, kde nám vytvorili primera-

matívnym príkazom vyprataná a tým oddiel TJ

Náradie a náčinie som vyrobil svojpomocne.

né podmienky. Bolo to v roku 1973. Potom sme

Slovan Vidiná 15. marca 2000 zanikol.“

Kulturistika bola v obci novým športom, ktorý si

začali chodiť na súťaže.

Dušan Hraško bol členom kulturistického

obľúbili mladí aj starší obyvatelia. Mládež rada

V roku 1990 som oficiálne založil oddiel Slo-

oddielu TSZ Lučenec – Opatová od 21.3.1973

chodievala do posilňovne, najmä v jesenných

van Vidiná, v ktorom som sa venoval trénerskej

do roku 1980. Štartoval na 25-tich súťažiach

a zimných mesiacoch, pretože v tom čase tu ne-

činnosti. Absolvoval som trénerský kurz v Bra-

v kulturistike a silovom trojboji. Z najväčších

bolo ani kultúrne ani športové vyžitie,

tislave a kurz zdravej výživy športovcov v Mar-

úspechov spomenieme napr.:

Každý kto cvičil, bol evidovaný. Bolo obdobie,

tine. V reprezentácii oddielu najväčšie úspechy

Majstrovstvá kraja mužov 1974 – 4. miesto

keď v oddieli trénovalo aj 35 ľudí. Tréningová

dosiahol Ivan Kubiš, ktorý štartoval na piatich

a v súťaži O najlepšie brušné svalstvo – 1.

miestnosť, činkáreň, bola malá, v pivničných

majstrovských súťažiach. Získal Majstra kraja

miesto, Majstrovstvá SR (M SR) 1975 – 6.

priestoroch, kde bolo nepríjemne vlhko. Cvičilo

a 2. miesto na Majstrovstvách SR. Mal štarto-

miesto, M SR 1976 – 6. miesto, M SR 1977 – 6.

sa aj v 3 – 4 etapách denne. Medzi cvičiacimi

vať aj na Majstrovstvách ČSSR, ale choroba

miesto, M ČSSR 1977 – 3. miesto, M SR 1978

športovcami sa našli aj takí , ktorí chceli sú-

mu v tom zabránila. Na súťažiach štartovali aj

– 2. miesto, M ČSSR 1980 – 7. miesto, M SR

ťažiť a reprezentovať. Podmienkou účasti na

iní členovia oddielu, napr.: Peter Kamenský,

1981 – 5. miesto, M ČSSR veteránov 1990 – 2.

súťažiach bolo členstvo v niektorej z telový-

Štefan Kamenský, Peter Machava, Miroslav

miesto.
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Silový trojboj (drep s činkou, mŕtvy ťah,
tlak na lavičke):

Silový trojboj (drep s činkou, mŕtvy ťah,
tlak na lavičke):

Majstrovstvá kraja v Žiari n, Hronom 1976,

Pohár oslobodenia Rapoviec v silovom

kat. do 82,5 kg – 2. miesto výkonom 567,5

trojboji 1977, kat. do 75 kg – 3. miesto vý-

kg a v mŕtvom ťahu nový slovenský rekord –

konom 507,5 kg
Pohár oslobodenia Ružomberka v si-

247,5 kg
Majstrovstvá ČSSR, Trebišov 1977 – 3.
miesto výkonom 595 kg ...

konov sveta (17. miesto)
Silový trojboj, príprava – tlak na lavičke +
drep + mŕtvy ťah – súhrnný výkon 950 kg ...
V ďalšom období pôsobil ako tréner športového klubu Pro Body and Metal Militia v Lučenci.

lovom trojboji 1978, kat. do 82,5 kg – 4.
miesto výkonom 565 kg

Ako aktívny pretekár a zároveň tréner pri-

Vidinský
šport

Pretekársku dráhu ukončil v roku 1982.

Text: Marián Jeleň
Foto: archív Dušana Hraška

pravoval Pavla Strhárskeho, ktorý v tom
čase býval vo Vidinej. Spolu štartovali aj na

Vo Vidinej máme dvoch špičkových si-

rôznych súťažiach a dosiahli cenné úspechy.

lákov, ktorí sa donedávna venovali silo-

Pavel Strhársky sa stal Majstrom Slovenska

vému trojboju. Väčšinou súťažili v jednej

v silovom trojboji v kat. do 90 kg s novým slo-

disciplíne – tlaku na lavičke.
Milan Šuľan – jeho premiéra v súťaži bola

venským rekordom 637,5 kg.

v roku 2009, odvtedy sa zúčastnil na mnoOdkaz pre mladých: „Venujte sa akémukoľvek športu, ale s určitou pravidelnosťou,
lebo to podporuje morálne a fyzické vlastnosti človeka.“

hých športových podujatiach a získal celý rad
úspechov, napr.:
Majstrovstvá SR v tlaku na lavičke 2009
a 2010 – dvakrát 1. miesto
ME Írsko, 2010 – 1. miesto

Dušan Hraško

Majstrovstvá SR Žilina, 2011, kat. nad
„Dušan Hraško je najúspešnejším kulturistom a silovým trojbojárom v 30 – ročnej
histórii oddielu.“

140 kg – 1. miesto výkonom 270 kg
Majstrovstvá SR v silovom trojboji Kružľov 2011 – drep 200 kg, tlak na lavičke 250

Jozef Deman, pretekár, tréner a rozhodca 1.

kg – 1. miesto
ME Rybnik (Poľsko), 2011, tlak na lavičke –

kulturistického oddielu v Lučenci

1. miesto / 250 kg
osobnosťou

Zemné 2012, tlak na lavičke, divízia

domácej kulturistiky je Vlado Vaculčiak.

RAW, nad 140 kg – 1. miesto, kat. EQ – vý-

Členom kulturistického oddielu TSZ Lučenec

kon 280 kg – nový slovenský rekord

Druhou

najvýznamnejšou

– Opatová bol od 18.2.1975 do roku 1982.
Štartoval na 22 súťažiach v kulturistike a silovom trojboji. Z najväčších úspechov spomenieme napr.:
Majstrovstvá kraja: B. Bystrica 1977 – 3.

Medzinárodné Majstrovstvá SR Galanta

Hokej

2012, kat. nad 140 – 1. miesto / 260 kg ...
V nasledujúcom období sa vydal na drá-

Náš tradičný zimný šport má v našej dedine

hu amatérskeho a profesionálneho siláka –

širokú základňu. Dnes sa za hokejom dochá-

strongmana.

dza na miesta, kde majú zimný štadión, najbližšie v Lučenci. Hokejový klub HC Lučenec

miesto, Nižná 1978 – 2. miesto, Lučenec 1979
– 1. miesto, Lučenec 1981 – 1. miesto

NAŠI
MLADÍ
ŠPORTOVCI

Peter Mlynarčík – do Vidinej sa prisťaho-

vznikol v roku 1969 a vystriedalo sa v ňom aj
veľa hráčov z Vidinej.

Majstrovstvá SR: Senica 1977 – 1. miesto,

val z Lučenca. V silovom trojboji zaznamenal

Senica 1978 – 3. miesto, Bratislava 1978 – 1.

mimoriadne úspechy. Z množstva dosiahnu-

Stanislav Vojtek: „Momentálne sa venuje-

miesto,

tých úspechov a ocenení spomenieme napr.:

me mládežníckemu hokeju, s ktorým spolupra-

Majstrovstvá ČSSR: Zbyšov u Brna 1978 –
3. miesto, Košice 1978 – 2. miesto
V Pohárovej súťaži časopisu Tréner v Lučenci, v kat. mužov do 169 cm získal 1. miesto,

MS na Floride 2008 – striebro

cujeme. Medzi malými hokejistami nájdeme

Majstrovstvá SR v tlaku na lavičke 2010,

v súčasnosti aj Vidinčanov, ktorí sa mu snažia

kat. do 140 kg – 1. miesto, absolútny víťaz bez

venovať čas, aby si zlepšili kondíciu, urobili

rozdielu kategórií a Majster Slovenska výko-

niečo pre svoje zdravie, zlepšili imunitu, našli

nom 322,5 kg

si kamarátov, zažili kopec zábavy. Hokejom sa

prvenstvo získal aj vo vloženej súťaži O naj-

Majstrovstvá SR v tlaku na lavičke 2011,

bavia: Samko a Veronika Tóthovci, Andrej

lepšie svalstvo stehien a do tretice zvíťazil aj

federácia AWPC Slovakia – 1. miesto v ab-

Kenický, Pravko, Natalka a Vratko Barca-

v diváckej súťaži O najsympatickejšieho pre-

solútne svetovom výkone 370 kg – zápis do

jovci, Natalka Kosorínová, Jakub Salaj, So-

tekára súťaže.

historickej štatistiky TOP – 20 najlepších vý-

finka, Miško, Stelka Vojtekovci.
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Naši hráči aj v nadchádzajúcej sezóne

turnaji v Budapešti, kde sa zišli družstvá z celej

el, napr. zdvihnúť predné koleso, jazdiť na

2021/2022 budú bojovať v najvyšších hokejo-

Európy. Spoznal som veľa kamarátov a mám

zadnom kolese, skákať na bicykli. Súrodenci

vých ligách. Dorastenci zabojujú v K-Classic

množstvo pekných zážitkov a spomienok.“

Melánia a Timotej Gembickí tento šport prak-

1.lige, ďalej v žiackych ligách nastúpia šiesta-

Marek Rybár

ci a piataci. Naši najmenší štvrtáci a tretiaci si
zmerajú sily v prípravkárskych súťažiach.

tizujú dva roky. Okrem trénera sa im veľmi
venujú aj rodičia. Za úspech považujú Melin-

Michal Danko – je prvým Vidinčanom,

kine 3. miesto na majstrovstvách Slovenska

Mimo ligových zápasov a turnajov organizu-

ktorý ako ľavý obranca hrával najvyššiu ho-

a Timkove 4. miesto na majstrovstvách Ma-

jeme počas sezóny aj turnaje s medzinárodnou

kejovú súťaž na Slovensku (MHC Martin).

ďarska.

účasťou. Chodia k nám mužstvá z celého Slo-

Okrem domácich klubov hral aj v Poľsku, na

venska, Čiech, Maďarska, Poľska, Chorvátska,

Islande a vo Švédsku (Göteborg IK). Pamätné

Srbska, Ruska Ukrajiny, Lotyšska, Litvy,... Tiež

je 2. miesto vo finále play-off extraligy junio-

chodíme na domáce a zahraničné turnaje. Or-

rov v drese MHC Martin. Podľa najnovších

Nie tak dávno založili miestni nadšenci

ganizujeme každoročne korčuliarske kurzy pre

správ sa Michal vrátil k hokeju, opäť trénuje

detský pohybový klub Sokol Vidiná. V rámci

škôlky a školy v meste a okolí.“

a chce posilniť novovytvorený mužský oddiel

tohto klubu bol vytvorený aj lukostrelecký

HC Lučenec.

krúžok. Svoju činnosť vyvíja niekoľko rokov

Výzva pre záujemcov

Lukostreľba

a na súťaže pripravuje asi štyri roky. Trénin-

Cyklotrial

gy prebiehajú v areáli futbalového ihriska, za
nepriaznivého počasia v kultúrnom dome. Na

„Od začiatku septembra sa nám začína tréningový proces na domácom ľade. Ak máš 10

Je cyklistický šport na špeciálnom bicykli

streľbu sa používajú dva typy lukov: tradičný

rokov a menej a chceš sa naučiť korčuľovať,

cez prírodné alebo umelo vytvorené pre-

reflexný luk (kategória TRRB) a tradičný dlhý

posilniť náš tím, tak nepremýšľaj a pridaj sa

kážky. Je potrebné sa naučiť ovládať bicyk-

luk (kategória TRLB). Najdlhšia vzdialenosť

k nám!
Korčuľovať nemusíš vedieť, naučíme Ťa. Ak
si nemáš možnosť zohnať výstroj, požičiame
Ti. Ponúkame Ti špeciálnu prípravu na ľade
3 až 4-krát v týždni a na suchu aspoň 1-krát
v týždni pod vedením licencovaných trénerov, všestrannú pohybovú prípravu, účasť
na domácich a medzinárodných turnajoch,
účasť v najvyšších celoslovenských súťažiach
a urobíš niečo aj pre svoje zdravie. Viac na
web stránke klubu www.hclucenec.com,“
Ďakujem za príležitosť prezentovať tento
krásny šport, akým je hokej aj vo Vidinských
novinách.
Stanislav Vojtek

Naši mladí hokejisti
Študent Športového gymnázia Marek
Plaucha aktuálne hráva za dorast v B. Bystrici. Žiackymi a dorasteneckými súťažami nedávno prešli Marek Albert a Marek Rybár,
reprezentujúci HC Lučenec.
„Hokej som začal hrať vďaka učiteľovi telocviku v piatej triede základnej školy. Skúšal som
aj iné športy, ale najviac ma oslovil hokej. Venoval som mu asi 8 rokov. Každý víkend v sezóne
sme hrávali zápasy na východe a strede Slovenska. Za najväčší úspech považujem 3.miesto na

Úspešný atlét
Michal Mojžiš
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terča je 28 metrov. Počet členov v krúžku počas roka kolíše, najstabilnejšími sú:
kategória deti (do 13 r.) - Janko Bartoš
kategória kadet (13-18 r.) - Noemi Kuráková, Bruno Machava
Seniori (18-50 r.) - Patrik Predajnianský
Veteráni (50 plus)		

-

Ján Bartoš
„Luk je zbraň, preto každé zaobchádzanie s ním vyžaduje disciplínu a ohľad jeden
k druhému.“
Štefan Belko, vedúci krúžku a inštruktor
Členovia vidinského občianskeho združenia
Project Orion pripravili 5. marca 2017 turnaj
lukostrelcov pre deti, dorastencov i dospelých. Turnaja sa zúčastnilo 21 súťažiacich zo
Slovenska, napr. profesionálni lukostrelci
z Brusna a i. Priestory poskytla a súťaž podporila obec Vidiná. Výsledky:
Deti – 1. Janko Dováľ, 2. Jarko Kovalančík,
3. Ďurko Dováľ
Dospelí – 1. Peter Karcel, 2. Michal Samuel,
3. Mária Dobríková

Atletika
V atletike nás v poslednom období reprezentujú dvaja športovci: Karol Končoš
a Michal Mojžiš. Karol súťaží v technických
disciplínach – v hode guľou, kladivom, bremenom a vrhu diskom, oštepom. Najväčšie
chom je titul Majstra SR v cezpoľnom behu

ti, potu. Tréningy, cestovanie, životospráva,

Karol Končoš: „V máji 2021 som získal ba-

z roku 2018. Osobné rekordy: 1 500 m – 3:53

popri tom škola a rôzne povinnosti. O to viac

kalársky titul na americkej univerzite El Paso,

min, 5 000 m – 15:01 min, 10 000 m – 31,57

chutí každé víťazstvo, posun dopredu medzi

Texas, v odbore marketing a manažment.

min.

najlepších. Predstavujeme päticu našich džu-

úspechy dosahuje v kladive.

V roku 2020 som vyhral halový šampionát

Michal Mojžiš: „Po troch rokoch atletiky,

(Conference – USA). V letnej sezóne 2021 som

ktoré boli úspešné, ale s mnohými zraneniami,

Alexandra Halajová – džudu sa venuje od

si utvoril osobný rekord (kladivo 7,26 kg – 65,59

som sa rozhodol vrátiť k duatlonu, v ktorom ma

9 rokov. V rodine sa okrem nej tomuto športu

m), bol som lídrom celonárodnej konferencie

tento rok čakajú majstrovstvá sveta. Posled-

venujú aj brat Matej a mama Zuzana, ktorá

a na šampionáte som sa umiestnil na 4. mieste.

né obdobie považujem za úspešné, zažil som

ich na súťaže sprevádza a fotí všetky dôle-

V rokoch 2020 a 2021 som získal ocenenie Naj-

vzostupy aj pády. A práve tieto mi dali najviac

žité momenty. Ako pätnásťročná štartovala

úspešnejší atlét roka. Na tohtoročných Maj-

a posunuli ma dopredu.“

na olympiáde mládeže 2017 v Györi a o rok
neskôr na ME dorastencov v Sarajeve. Úsilie,

strovstvách Slovenska som sa umiestnil na 2.
mieste (62,66 m ), keď som tesne atakoval svoj

distov:

Džudo

vytrvalosť a bojovnosť jej priniesli množstvo
pódiových umiestnení a aj pozvánku do re-

osobný rekord.“
Michal Mojžiš pravidelne štartuje na súťa-

Na mnohých podujatiach doma i v zahrani-

žiach Atletickej ligy, najčastejšie v bežeckých

čí, počas niekoľkých rokov, v kategóriách od

Grand Prix juniorov Bratislava 2017 – 1.

disciplínach na 1 500 m, 5 000 m a 10 000 m.

žiakov po juniorov, reprezentovali svoj klub

miesto, Brno Cup 2017 – 2. miesto, Budapešť

Najviac sa mu darí v behu na 5 000 m, v ktorej

i našu obec a úspechmi šírili dobré meno. Oni

2017 – 1. miesto, Archa Cup Bratislava 2017

niekoľkokrát zvíťazil. Jeho najväčším úspe-

najlepšie vedia, koľko je za tým driny, boles-

– 1. miesto, Majstrovstvá SR dorastencov

prezentácie. Spomenieme napr.:
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tréningy džuda. Odvtedy sa mu začala veno-

slovenskou boxerskou reprezentáciou vo V.

vať. Na začiatku boli samé prehry, možno aj

Tatrách

nechuť pokračovať, ale potom sa to zmenilo.
Z úspechov spomenieme napr.:

január 2020 - víťazstvo 3:0 na body nad reprezentantom SR v zápase 2. ligy boxu v Nitre

Medzinárodná Veľká cena v P. Bystrici 2014

august 2020 - pozvánka na sústredenie so

– 2. miesto (ml. žiačka), turnaj žiakov v Miškol-

slovenskou boxerskou reprezentáciou vo V.

ci 2014 – 1. miesto, Grand Prix B. Bystrica 2015

Tatrách

– 1. miesto (do 57 kg), Majstrovstvá SR Žilina
2016 – 1. miesto (st. žiačka), Majstrovstvá SR

Boccia

dorastencov Michalovce 2018 – 2. miesto,
turnaj v Bochnii 2021 – 2. miesto...

„Boccia je talianska národná hra, v ktorej
športovci hádžu väčšie gule k cieľu, ktorým je

Kickbox

menšia guľa. Úlohou hráčov je hodiť, alebo prikotúľať svoju guľu čo najtesnejšie k malej guľke

Sandra Slováková – Nánaiová – kickboxu
sa venovala od šestnástich rokov. Pevnou vô-

Bratislava 2018 – 1. miesto, Majstrovstvá SR
juniorov B. Bystrica 2019 – 1. miesto (do 52
kg), Ostrava 2020 – 3. miesto ...
Matej Halaj – Majstrovstvá SR dorastencov 2014 – 2. miesto a 2015 – 3. miesto, Archa
Cup Bratislava 2017 – 2. miesto, Majstrovstvá
SR B. Bystrica 2018 – 2. miesto (do 60 kg)...
Maroš Gonda – v roku 2013 dorastenecký
vicemajster Slovenska (do 90 kg), medzinárodná Veľká cena Galanty 2014 – 1. miesto,
juniorský šampión Slovenska (do 100 kg)
– 2015. Český pohár v Jablonci 2016 – 2.
miesto...
Nikolas Kočiš: „Odporúčam mladým tento
šport, lebo učí disciplíne a všestranne rozvíja
fyzické i psychické vlastnosti.“ Za najväčšie
úspechy považuje zlato v súťaži družstiev
v roku 2012 a dva bronzy v súťaži jednotlivcov a družstiev na medzinárodnom turnaji
v poľskej Bochnii.
Viktória Dirbáková – začínala s futbalom
na vidinskom ihrisku, s chlapcami ho hrávala asi do 12 rokov. Keď mala desať rokov,
kamarátka ju oslovila, aby sa prišla pozrieť na

a oddialiť od nej súperovu.“
Boccii sa venovali a

našu obec repre-

ľou a poctivým tréningom sa vypracovala na

zen-tovali otec Ján a syn Mário Šnúrikovci.

reprezentantku našej krajiny, niekoľkonásob-

Ján Šnúrik je čestným prezidentom Sloven-

nú majsterku Slovenska a vicemajsterku Eu-

skej asociácie Boccie a najúspešnejším tréne-

rópy (ME juniorov, Krynica, 2012). Z medailo-

rom juniorov Slovenskej republiky, s ktorými

vých umiestnení spomenieme napr.: striebro

zís-kal: titul Majster Európy jednotlivcov - To-

na svetovom pohári juniorov v Rimini (2013),

máš Štolc, titul vicemajstrov Európy - repre-

striebro na Majstrovstvách SR mužov a žien

zentač-ný tím SR (oba z Talianska), 3. miesto

v boxe 2014 – Sandre bola udelená Cena pre

Tomáš Štolc na ME družstiev vo švajčiarskom

najtechnickejšiu boxeristku celého podujatia, dvakrát bronz v disciplínach light contact a kick light na Majstrovstvách SR v 2014,
striebro v disciplíne point fighting v 2016 ai.
V kickboxe súťažil aj Gabriel Schelberger,
ktorý vo svojej premiére v r. 2014 vybojoval v Open lige v kategórii kadet dvakrát 2.
miesto.

Box
Ukrytý talent, túžba niečo dosiahnuť a tvrdý, poctivý tréning priniesli mladému pästiarovi v relatívne krátkom čase niekoľko úspechov.
Samuel Melicher: „Moje úspechy počas
boxovania:“
marec 2019 - vicemajster Slovenska na
Majstrovstvách SR žiakov a mladšieho dorastu v Dubnici N. Váhom
august 2019 - pozvánka na sústredenie so
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Doc. Mgr. Ing. Ján Bakša CSc. (23.6.

Züri-chu, 3. miesto - reprezentačmý tím SR
(Pesca-ra/Taliansko).

1929 – 16.1. 2019) – nar. vo Vidinej, inšpek-

vovské trenice dnes už úplne odpadli,
šport spojuje všetkých Vidinčanov.“

Mário Šnúrik – je dvojnásobným maj-

tor telovýchovy v okrese Fiľakovo (1951

Národný týždenník, 13.4. 1934

strom Slovenska do 18 rokov, na ME junio-

– 1953), profesor telocviku na Gymnáziu

Našou snahou bolo priblížiť čitateľom VN

rov v talianskej Voghere obsadil 6. miesto,

v Lučenci (1953 – 1958), neskôr pôsobil

históriu športového diania v obci a tiež ľudí,

v súťaži družstiev 8. miesto. Na svetových

ako vysokoškolský učiteľ v Nitre

ktorí ho robili. Aby sme vzbudili záujem

hrách mlá-deže jednotlivcov v neolym-

Gejza Ješko (10.12. 1930 – 25.3. 2007)

o šport, povzbudili rodičov, aby dali svoje

pijských športoch v tureckej Ankare sa

– nar. v Trenčíne, usadil sa vo Vidinej a po-

deti na šport, aby sa najmä mladí nebáli

umiestnil na 9. mieste a na medzinárod-

máhal rozvíjať život v obci, dlhoročný telo-

pokračovať v tradícii športového klubu, aby

nom turnaji mládeže vo Švajčiarsku si vy-

výchovný funkcionár, pracoval v hokejovej

sme boli hrdí na svojich predchodcov.

bojoval bronz. Tím Slovenska v zložení

sekcii OV ČSTV, v období 1990-1998 posla-

Patrik Pavčo, Mário Šnúrik, Tomáš Štolc

nec obecného zastupiteľstva

Milí naši športovci! Sme vďační, že vás
máme. Ďakujeme Vám, Vašim rodičom,
trénerom a všetkým, ktorí Vás na ceste

skončili na ME juniorov 2015 v Zürichu na

NÁDEJ – SOLIDARITA – MIER

4. mieste.

k úspechu podporujú. Ďakujem všetkým, ktorí boli ochotní podeliť sa so svo-

Telovýchovní funkcionári

- to je odkaz poslednej Olympiády. V podobnom duchu konali aj zakladatelia Špor-

O rozvoj telovýchovy a športu v novo-

tými najkrajšími v ich živote.

tového klubu Vidiná:
„Športová horúčka dnešných časov

hradskom regióne sa významnou mierou
zaslúžili :

jimi spomienkami. Spomienky boli a sú

Text: Marián Jeleň

uchvátila nielen mládež našej obce, ale

Foto: Miroslav Janšto, Eva Pavkovčeko-

Ladislav Barkáč (1.3. 1927 – 5.9. 1984)

i starších občanov, ktorí s láskou a obeta-

vá, archív SVD ...

- rodák z Vidinej, profesor telesnej výcho-

vosťou pracujú v prospech športu. Odvte-

Literatúra: Jozef Drenko: Topografia špor-

vy na Gymnáziu v Lučenci (1956 - 1960),

dy, ako založili miestni nadšenci Športový

tu I (Okres Lučenec do r. 1960) Lučenec

neskôr vedúci Odboru školstva ONV v Lu-

klub vo Vidinej, spojili sa všetci občania

2017, MY NOVOHRAD – ročníky 2011 až

čenci

a politicko – stranícke, náboženské a sta-

2020

Záverečné slovo starostu obce
Šport je najlepšou a doteraz ničím neprekonanou zdravou zmysluplnou aktivitou na
trávenie voľného času, keď sa
toto úsilie pretaví do úspechu
je to pridaná hodnota. Prijal
som s potešením zmapovanie
histórie športu vo Vidinej redakčnou radou našich novín,
obzvlášť patrí vďaka Mariánovi Jeleňovi.
V obci Vidiná sa snažíme
vytvárať podmienky pre voľnočasové aktivity. Ako jednu
z priorít pri budovaní športovej
infraštruktúry sme si dali za cieľ
postaviť viacúčelové ihrisko.
Ihrisko je vybudované, areál
nesie meno po jednom z našich najslávnejších športovcov
Alexandrovi Horváthovi, vyu-

žíva sa nielen organizovanými
futbalovými tréningami, ale aj
cvičením na čerstvom vzduchu
a amatérskymi skupinami futbalistov.
Krásny pohľad je, keď počas
voľných chvíľ vidieť kopu detí
ako len tak pre zábavu hrajú futbal na tomto ihrisku.
Za posledné roky sa nám
vďaka dotáciám zo Slovenského
futbalového
zväzu
a Úradu vlády podarilo vybudovať prekrytú tribúnu pri futbalovom ihrisku, čo prispelo
ku skultúrneniu športového
areálu. Dopĺňame work outové
prvky, preliezky a iné náčinie
v detských ihriskách.

Vďaka kvalitnému zázemiu
a hlavne aj vďaka zanieteniu
ľudí, ktorí sa venujú vo voľnom
čase deťom, pripravujú futbalové tréningy, môžeme povedať,
že futbal vo Vidinej je nasmerovaný dobrým smerom.
ŠK Slovan Vidiná sa ako jeden
z mála tímov v okrese môže pochváliť širokou mládežníckou
základňou. Pod hlavičkou ŠK
Slovan pôsobí prípravka do 11
rokov, žiacky tím do 15 rokov,
dorastenecký tím do 18 rokov.
Cieľom nie je vychovať z týchto hráčov profesionálnych športovcov. Hlavným zámerom je
vypestovať u detí pravidelné
športové návyky, aby svoj voľný čas trávili zmysluplne, aby
sa naučili pracovať v kolektíve,

upevňovali si kamarátstva a aby
sme aj prispeli svojou aktivitou
k tomu, aby sme ich nasmerovali na správnu životnú cestu.
Rozhodli sme sa teda športom pôsobiť preventívne proti
drogám, kriminalite a ďalším
nežiaducim sociálno-patologickým javom. Myšlienka posilnenia športu je síce pekná, ale na
to, aby sa stala skutočnosťou, je
potrebné vytvoriť športovcom
vhodné podmienky.
Zámerom obce je vytvárať podmienky pre rôzne športové aktivity, rôzne vekové kategórie, ak
máte nápad, budeme radi, ak nám
o ňom poviete. Spoločným úsilím
vytvárajme Vidinú športovejšou.
Ján Šupica, starosta obce

