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Slávnostné uvítanie detí do života
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obota 09.01.2016 bola začiatkom
novej tradície – uvítanie do života
novonarodených občanov Vidinej.
Hoci sa ozýval detský plač, všetci sa
radovali. Privítali sme malých občanov:
Emmka, Eliška, Adrianko, Maximko,
Zoe, Adamko. Slávnostné privítanie
potvrdili rodičia podpisom do Pamätnej knihy. Prajeme vám, naši milí malí
vidinčania, aby ste boli zdraví, aby ste
urobili svojich rodičov šťastnými a
aby ste sa stali hrdými občanmi našej
obce.

Ing. Ján Šupica, starosta obce

Hľadám
pekné
slová

Ako dať svetlo hviezde
čo svieti večne,
čo ešte povedať žene,
keď je s nami denne.

Čo k tomu iba riecť,
zobrať z vašich pliec
ťarchu a vložiť do ruky,
najkrajšie sveta kvety.

Krásna na plese,
ba i nákupy keď nesie,
či v teplom objatí
pece, keď obed varí.

Pravdivo však povedané,
vy ste tie kvety krásne,
netreba kvetom kvety,
len hľadieť na tie krásy.

Dievčiny či mamy,
vždy ste s nami,
či slnko svieti,
či noc pod hviezdami.

Keď dieťa pohladí,
či vareškou mu hrozí,
krásna, keď v parku chodí,
či za strojom sedí.

Hľadieť a nič nepovedať,
je ako kvety nepolievať,
preto vám píšem básne,
hľadajúc slová krásne.

Ak nebo zatiahnuté,
vy lúče ste slnečné,
ak noc tmavá je,
vy hviezdami ste.

Zmení sa aj v mrákavy
za letnej horúčavy,
udrie hrom i zaiskrí blesk,
keď muž pácha hriech.

Vám dámy v plienkach,
ba i všetkým dievkam,
sólo však mamám,
poklonu vzdávam.

Ján Tokár - Oravský
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Vidiná
aktivity obce
Dovoľte, aby som vás aj týmto
spôsobom informoval o kľúčových
aktivitách, ktorým sme sa spolu
s poslancami venovali posledné
mesiace.

Zateplenie kultúrneho domu
Upriamili sme pozornosť na prípravu žiadosti o poskytnutie podpory
formou dotácie ohľadom zvyšovania energetickej účinnosti verejných budov. Za uvedené finančné
prostriedky chceme zatepliť strop
kultúrneho domu. Aj touto investíciou sa nám podarí usporiť nemalé
finančné prostriedky. O tejto žiadosti minister životného prostredia ešte
nerozhodol.

Kamerový systém
Začiatkom tohto roku sme požiadali o poskytnutie dotácie zo ŠR na
projekt v oblasti znižovania kriminality pre rok 2016. Za tieto finančné
prostriedky chceme osadiť ďalšie
kamery na Športovej ulici pred kultúrnym domom, v športovom areáli
futbalového ihriska a na Pivovarskej
ulici pri detskom ihrisku.

Cyklotrasy Novohradu
Obec Vidiná ako partner sa zapojila
do projektu pod názvom: Cyklotrasy Novohradu - realizačná projektová dokumentácia cyklotrasy medzi
mestom Lučenec, obcami Vidiná,
Tomášovce a Rapovce. Cieľom projektu je spracovanie realizačnej
projektovej dokumentácie vrátane
geodetických prác a inžinierskej
činnosti. Projekt rieši cyklotrasu,
ktorá je súčasťou Južnej turistickej
magistrály s napojením na národnú sieť cyklotrás. Minister dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja
rozhodol o poskytnutí dotácie.

Odvodňovací rigol
Ďalšou aktivitou je vybudovanie
odvodňovacieho rigolu pri katolíckom cintoríne. Ako prvé bolo potrebné majetkové vysporiadanie
pozemkov pod rigolom, v súčasnosti prebieha príprava projektovej
dokumentácie a nevyhnutné povolenia s tým spojené. Táto investícia
predchádza dobudovaniu chodníkov v cintoríne.

Jarné práce
začínajú
Blíži sa jar a s ňou spojené jarné
práce v záhradách. Obec Vidiná pokračuje v zbere biologicky rozložiteľného odpadu.
Biologicky rozložiteľný odpad treba ukladať pred rodinné domy. Za
biologicky rozložiteľný odpad sa
považuje odpad zo zelene, záhrad,
vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej činnosti: tráva, konáre
zo stromov, kvety, lístie a pod. Zber
bioodpadu sa bude uskutočňovať
každú stredu. Záujemcovia o túto
službu môžu požiadať telefonicky:
047/ 4370102 alebo 0915 732 370

Vyjadrenie
k podpisovej akcii
V novembri 2013 obecné zastupiteľstvo zrušilo rubriku „Vyjadrite sa“
na oficiálnej webovej stránke obce.
V tejto rubrike mohli občania anonymne písať príspevky. Dôvodom
zrušenia bolo vulgárne nadávanie
a osočovanie v príspevkoch. Jedným z návrhov bolo, že prispievať
môžu len registrovaní užívatelia
za podmienok určených správcom
internetovej stránky (vulgárne príspevky budú odstránené a pod.).
Chcem pripomenúť, že stránka
obce je verejná a tieto príspevky
vrhajú zlý obraz. Ďalej chcem pripomenúť, že občania môžu svoje postrehy, podnety, ale aj serióznu kritiku adresovať telefonicky, e-mailom,
listom (pred vchodovými dverami
obecného úradu je umiestnená
poštová schránka s názvom Podateľňa) alebo aj osobne starostovi
na obecnom úrade a poslancom na
rokovaní obecného zastupiteľstva.
Diskusii sa nebráni nikto, ak je slušná a vecná. Anonymné príspevky
takou diskusiou určite nie sú. Oficiálna stránka obce nie je zriadená v prvom rade ako sociálna sieť.
Obec ako správca internetovej
stránky nesie za obsah stránky zodpovednosť.


Ing. Ján Šupica, starosta obce

Dobrovoľný hasičský zbor
Dobrovoľní hasiči nechodia len
na súťaže, ale pomáhajú ľuďom aj
v prípade povodní a iných mimoriadnych udalostí. Aj naša obec
je v rizikovom pásme ohrozenia
povodňami . V stredu 10. 2. 2016
sme pomáhali s plnením a ukladaním vriec ku potoku, aby vytvorili
protipovodňovú bariéru. V rámci
projektu „ Aktívna protipovodňová ochrana“ dostala naša obec
protipovodňový vozík s príslušenstvom na pomoc proti povodniam.
Vo vozíku sa nachádzajú čerpadlá
na odčerpávanie vody zo zaplavených častí domov, elektrocentrála a protipovodňové zábrany.
Zorganizovali sme si aj taktické cvičenie s témou povodne, aby sme
boli lepšie pripravení na takéto situácie. Preto v prípade zaplavenia
častí domov neváhajte kontaktovať
obec alebo konkrétne dobrovoľných hasičov vo Vidinej. Kontakty
nájdete na stránke obce a my vám
prídeme pomôcť vytiahnuť vodu z
domov.
Pomaly sa blíži aj jar a
tým začínajú aj hasičské tréningy.
Miesto a čas konania prvého tréningu sa uverejní na stránke obce,
v obecnom rozhlase a na úradných
tabuliach, tak ich sledujte a pridajte
sa do nášho tímu.

Návšteva v MŠ
Vianočné medovníčky sú nielen
peknou dekoráciou na vianočný
stôl, ale potešia jazýčky malých či
veľkých maškrtníkov. Vôňa čerstvo
upečených koláčikov, na ktorých sa
podieľali naše deti, sa dňa 15. decembra 2015 šírila priestormi celej
škôlky. Deti hmotu miesili, vaľkali,
vykrajovali a zdobili s veľkým zanietením. Sem-tam potajomky ochutnávali voňavé cesto, ktoré nám už
tradične zamiesila milá, šikovná
mamička, pani Katka, ktorej veľmi
pekne ďakujeme. Vianočné pesničky, ktoré zneli v Ježkovej a Veveričkovej triede znásobovali skvelý,
čarovný predvianočný čas. Čas Vianoc, ktorý spája rodinu, priateľov,
okamihy spomienok a obzretia sa
späť. Čas príjemných chvíľ, žiarivých
svetielok, nerozbalených darčekov,
prestretých stolov a momentov na
ktoré sa nezabúda.
Celá vianočná atmosféra bola
umocnená návštevou bábkoherca
s divadelným predstavením ,,Vianočné želanie“. Žeby ho prilákala
vôňa našich medovníčkov? Veru si
na nich aj pochutnal. Na záver sa
malým i veľkým prihovoril prianím:

Detský klub Ježko
apríl 2016
Prednáška s detskou psychologičkou Mgr. Michaelou Zubčekovou
Tatárovou na tému rodičovstvo a
výchova detí.

Vidiná
aktivity obce

Rekonštrukcia domu smútku

,,Želám Vám všetkým, aby ste sa
v tomto čarovnom vianočnom čase,
mohli na svet opäť pozrieť detskými očami, objaviť tú úžasnú lásku,
úprimnú radosť a všetko to, čo nám
tento čas ponúka.“
Kolektív MŠ

Zápis do MŠ

Vedenie Materskej školy vo Vidinej oznamuje rodičom, že zápis detí
na budúci školský rok sa uskutoční
v mesiaci máj. Zápis do materskej
školy sa posúva z dôvodu legislatívnych zmien (presunutý je zápis
detí do 1 ročníka základnej školy).
O bližšom termíne budú rodičia informovaní v predstihu (miestnym
rozhlasom, úradnými tabuľami
a rovnako aj prostredníctvom webovej stránky).
 Renata Gajdošíková, riaditeľka MŠ

Folklórny súbor Konôpka ožíva!

Pozývame všetkých rodičov
s detičkami ktoré rady tancujú
a hlavne bývalých ”konôpkárov” so
svojimi ratolesťami vo štvrtok 10.3.
2016 o 18.00 do KD. Tešia sa na Vás
Vierka Kamenská a Macka Janštová.

Po ukončení verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác
sa v najbližších dňoch začne s rekonštrukciou interiéru domu smútku.

Rekonštrukcia Ružovej ulice
Na poslednom rokovaní obecného zastupiteľstva sa ako jedna
z priorít na tento rok určila rekonštrukcia Ružovej ulice. V súčasnosti
sa pripravuje projektová dokumentácia, potrebné povolenia a verejné
obstarávanie na dodávateľa stavby.
Chceli by sme požiadať obyvateľov
Ružovej ulice, ktorí majú záujem
o vybudovanie prípojok (plynových,
elektrických a pod.) nech tak urobia
čo najskôr. Po ukončení prác na tejto
ulici už nebude možné miestnu komunikáciu rozkopať. Uvedené aktivity zatiaľ nie sú viditeľné, ale môžete mi veriť, že prípravné a projekčné
práce stoja mnoho úsilia a času.

Odvodnenie kultúrneho
domu
V tomto roku plánujeme odvodniť
aj kultúrny dom a opraviť pivničné priestory. V týchto priestoroch
zamýšľame zriadiť posilňovňu.
Uvedenú akciu budeme realizovať
prostredníctvom vlastných pracovníkov zamestnaných prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny. V rámci vlastných pracovných síl budeme naďalej pokračovať v úprave a čistení verejných
priestranstiev.

Výtlky
Hneď ako nám to počasie umožní,
pristúpime k asfaltovaniu najkritickejších výtlkov v našej obci.

Potešia nás vaše podnety, nápady,
ktoré môžete adresovať emailom:
spravcadane@vidina.sk,
osobne
alebo aj listom (pred vstupom obecného úradu sa nachádza poštová
schránka).
Vidinské noviny - občasník. Vydáva Obecný úrad vo Vidinej, zdarma. Zaregistrované na MK SR pod číslom EV 2435/08, číslo:ISSN 1339-5327. IČO: 00649031. DIČ: 2021178852. Adresa vydavateľa: Ulica
športová č.1, 985 59 Vidiná. Telefón: 047/4370102. Fax: 047/4511524. E-mail: vidinskenoviny@azet.sk. Web: www.vidina.sk Komisia pre tvorbu a vydávanie Vidinských novín: Marián Jeleň, predseda,
Ingrid Bartošová, Eva Gembická, Miroslav Janšto, Anna Kropáčová, Marek Macko, Ivana Rubintová, Vladimír Ragač, Eva Vilhanová. Distribúcia do domácností obce Vidiná. Tlač: RENO. Grafika: Mgr. art.
Peter Kollár. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia.
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Vidinská
fotostránka

detský karneval

Detský karneval
„Za oknami smiech a tanec,
fašiangový harmatanec.
Berte masky, je tu bál,
fašiangový karneval.“

Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy,

hodovania a pitia. Také boli fašiangy v minulosti
a také sú aj dnes - obdobie od Troch kráľov až
do polnoci pred Popolcovou stredou. Potom
nasleduje 40 dňový pôst, ktorý bol zavedený
kresťanskou cirkvou a trvá až do Veľkého piatku.
Je symbolom prechodu medzi zimou a jarou.

Pre dospelých je to čas zábavy, radosti, maškarných plesov a deti sa tešia na karnevaly. Nie je
nad radosť v detských očiach, keď sa oblečie do
masky, v ktorej sa na karnevale odprezentuje a
možno aj vyhrá nejakú cenu. V záplave zvieratiek,
princezien, pirátov a iných rozprávkových postavičiek sa zabávajú deti aj rodičia.
Veselo bolo aj deťom z Materskej školy U
veveričky vo Vidinej, keď sa dňa 6.2.2016 zabávali na svojom maškarnom plese v priestoroch
sály miestneho domu kultúry. Deti sa zmenili na
princezné, zvieratká, šašov, víly, či iné masky. Celé
popoludnie tancovali, súťažili, pochutnávali si na
pohostení. Sprevádzali ich nielen rodičia,
ale aj starí rodičia, ba
aj starší súrodenci. Na
pamiatku si ich fotografovali a filmovali.

Fašiangy vo Vidinej začali od rána obecnou zabíjačkou,
po obede to pred KD rozvoniavalo pečenými klobáskami a hurkami.
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V úvode sa masky predstavili, ktoré môžete

nájsť aj vo fotogalérii na stránkach obci, a potom
sa začala skutočná zábava v plnom prúde. Pipi
Dlhá Pančucha ich všetky vyzvŕtala, ale aj vyspovedala. Každá maska bola odmenená, no najkrajšou odmenou boli rozžiarené detské očká, radosť,
dobrá nálada a pekný zážitok, na ktorý budú dlho
spomínať.
		TK
Pohľady a názory detí na detský karneval:
VERONIKA – páčila sa mi hra Na lode, lebo sme behali
NIKOLKA – mne sa páčila Makarena
PAŤKA – ja mám rada hru Hlava, ramená, kolená, palce...
ŠIMONKO – zábava bola Makarena
SAMKO – mne sa tiež páčila Makarena
MELINKA – mne sa najviac páčilo na karnevale, ako sme si
predstavovali masky, tiež Pipi Dlhá Pančucha
JANKO – tá hra Hlava, ramená, kolená palce sa mi
najviac páčila
JANKA – aj mne sa tá hra najviac páčila
JAKUBKO – mne sa páčili šašovia – lebo boli vtipní
EMKA – mne sa najviac páčila p. učiteľka Katka, ako
Kocúr v čižmách
OLIVERKO a JAKUBKO – nám chutili pampušky
Po detskom karnevale zábava pokračovala fašiangovou
veselicou s tradičným ukončením pochovaním basy v podaní
folklórneho súboru Haličan aj so známymi učinkujúcimi z Vidinej.

MIŠKO – mne sa páčilo, ako šašovia skočili na koberec
a pokrčil sa
KATKA – mne sa páčilo všetko, ale vážne...
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Vidinské
spravodajstvo

Divadelné predstavenie
Kultúrna komisia pri Obecnom zastupiteľstve
vo Vidinej pripravila dňa 17.01.2016 pre občanov
predstavenie Divadelného ochotníckeho súboru Terézie Vansovej zo Zvolenskej Slatiny s názvom
Čas smutný, prežalostný, s podtitulom Obrázky zo starej dediny – kto nezažil, veru neuverí.
Naplnená divadelné sála zo záujmom sledovala peripetie pozostalých synov, neviest a ostatných aktérov tohto smutno – veselého predstavenia, ktoré by sa mohli
stať v hociktorej dedine alebo aj nám. O jeho úspechu
svedčí aj skutočnosť, že po každej scénke diváci odmenili účinkujúcich potleskom a na záver ich trikrát vyvolali na scénu. Domov sme odchádzali rozveselení, ale aj
zamyslení nad rôznymi témami, ktorých sa predstavenie dotýkalo. Na záver ešte myšlienka. Myslím si, že toto
predstavenie bolo aj ďalším povzbudením pre našich
mladých divadelných ochotníkov, ktorí sa tiež vydali
cestou autorského divadla. Ďakujeme za príjemne prežité popoludnie.
js


Ako dosiahnuť šťastné
manželstvo?
„Dnes sme takí vzdelaní, že nás nič neprekvapí – okrem šťastného manželstva.”
(O.Wilde). Manželstvo a komunikácia
v manželskom živote boli hlavnou témou
prednášky pre manželské páry z Vidinej.
Pozvanie porozprávať „niečo” zo svojho života prijali manželia Štefan a Ľudmila Šprlákovci. Stretnutie sa konalo v priestoroch misijného
domu v nedeľu 10. 1. 2016. Obaja manželia pôsobia
ako učitelia, žijú v Lučenci a majú spolu 11 detí. Ich
manželský zväzok trvá vyše 30 rokov. V našom úsilí
o šťastné manželstvo nám predložili ich osvedčený
recept – 7 bodov na zlepšenie vzájomných vzťahov
v rodine:
1. Prinášajte si radosť.
2. Udržujte rituály radosti a tradície lásky a priateľstva.
3. Rozprávajte sa spolu otvorene a čestne.
4. Komplimenty, pochvaly a uistenia nič nestoja...
5. Dotýkajte sa a stále zostávajte vo vzájomnej blízkosti.
6. Nech je spoločný život inšpirovaný spoločnou víziou.
7. Spoločná modlitba.

Prednáška nás všetkých obohatila. O maličké deti
zúčastnených manželov sa postarala mládež, ktorá
spolu s mladými misionármi Lukášom a Dávidom pripravila rôzne hry. Poďakovanie patrí aj našim pátrom
P. Vagašovi a B. Baráthovi za poskytnutý priestor, občerstvenie a rodinnú atmosféru počas prednášky.
Veríme, že prinesie potrebné ovocie. Veď súdržné
a dobre fungujúce rodiny sú zárukou prosperity
obce aj spoločnosti. 					
Manželia Urbančokovci, Mikulášovci, Jeleňovci


Veselé detské očká
„Veselé detské očká“, to bol názov ďalšieho z projektov, ktoré som vypracovala pre deti z Detského domova
Pastelka. Potešilo ma, že v rámci grantového programu
„Darujte Vianoce“ ho Nadácia Orange podporila v požadovanej výške 300 eur. A tak si 20 detí zo 6 rodín,
ktoré sú dočasne umiestnené v samostatných skupinách vo Vidinej a vo Fiľakove, mohlo splniť aspoň časť
zo svojich tajných prianí a to v podobe vianočných balíčkov (sladkosti, kozmetika, kniha, hračka).
Pri ozdobenom vianočnom stromčeku a rozbalených
balíčkoch detičky aspoň na chvíľku zabudli na starosti a nepriazeň osudu. Každé z nich ma potešilo vianočným vinšom, básničkou alebo pesničkou a malým
vlastnoručne vyrobeným darčekom. A po celom dome
sa šírila vôňa vianočného pečiva, ktoré pomáhali piecť
aj zdobiť.
Aj keď nedostatok snehu znemožnil Ježiškovi rozvoz
darčekov na saniach, s dopravou vianočných balíčkov
na miesta určenia pomohli ochotní dobrí ľudia.
Ďakujem aj pani Urbančokovej z Lučenca, ktorá detičkám nakúpila porcelánové figúrky anjelikov a čokoládové mince a pani Rapčanovej zo Zvolena, ktorá dvom
najmenším súrodencom poslala hračky, nové ošatenie,
detskú deku a sladkosti.
A.Hirjaková


Vidinčania podporili
Dobrú novinu

Dobrá novina je kolednícka akcia Hnutia kresťanských spoločenstiev detí a je spojená so zbierkou pre
projekty rozvojovej spolupráce v afrických krajinách.
Počas vianočného obdobia mládež v doprovode pátra
Vagaša navštívila rodiny vo Vidinej s cieľom ohlasovať
radostnú zvesť o narodení Krista vianočnými koledami
a vinšami. Radostnú zvesť priniesli mladí aj do Domova
dôchodcov v Lučenci, aby potešili jeho obyvateľov
a pomohli im zabudnúť na chorobu a osamelosť.
Program Dobrej noviny vyvrcholil na sviatok sv. Štefana
vo vidinskom kostolíku, kde sa účinkujúci prezentovali
tradičnou pastierskou hrou.
Mottom tohtoročného koledovania sa stalo heslo „Voda
je život”. Z vyzbieranej sumy 600€ budú podporené
projekty zamerané predovšetkým na dostatočný prístup
k pitnej vode v Keni, Južnom Sudáne, Etiópii a Ugande.
Všetci, ktorí podporili túto dobročinnú akciu, prejavili
ľudskosť a šľachetnosť voči ľuďom v najchudobnejších
Marián Jeleň
častiach sveta. Ďakujeme. 

VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI NAŠEJ OBCE

NÁVRATY
Oslavy 680. výročia prvej písomnej zmienky
o obci nás inšpirovali k tomu, aby sme vám, vážení občania, priblížili históriu obce prostredníctvom spomienok a fotografií. Uvítali by sme, keby ste sa stali spolutvorcami Návratov.

Stopy v pamäti

Bol august 2015, keď som otvoril list z Vidinej, v ktorom
bola pozvánka na oslavy pri príležitosti 680. výročia prvej
písomnej zmienky o obci, stretnutie rodákov a rozlúčku s
letom.
Nebolo veľa času na rozmýšľanie, lebo oslavy sa majú
konať 5. septembra a moje aktivity mi tak trochu bránili,
ako sa rozhodnúť. Dlho som s tým nebojoval, lebo som
si rýchlo uvedomil hlboký význam pripravovanej akcie, a
to nielen preto, že mám ešte stále vo Vidinej mnoho starších i mladších milých potomkov našej krásnej ženy, starej
mamy. „Starká“ Galádová, rodená Mária Bakšová v roku
1893, bola krásnou pracovitou a morálne pevnou ženou
s dobrým srdcom, starostlivou matkou, ktorá dokázala so
svojim statočným manželom Pavlom (s našim starkým),
vychovať 8 detí a doviesť ich k samostatnosti. Aj na penzii
ich dokázala pokarhať, poradiť im a mať ich rada. Dožila sa
skoro 96 rokov. Stále je v našich srdciach.
Ja som sa narodil doma, vo Vidinej, v decembri roku
1945. A keď sme sa vrátili s bratom Dušanom, ktorý sa
narodil v Českej Lipe, začínali päťdesiate roky minulého
storočia. Bývali sme s našou starkou a starkým na dnešnej,
aj vtedy hlavnej ceste - Zvolenskej, skoro naproti autobusovej zástavky a blízko oproti cesty na Bolontóv.
Našim bezprostrednými susedmi boli Števákovci a Šulekovci. Vrstovník Daňo Števák bol syn rodiny prisťahovanej
z «lazov». Mal som ich rád. Mali domáce zvieratá, konicu
a v nej hodne sena, na ktorom sme sa hrali. Tam sa podarilo bratovi, že si porezal štyri prsty ruky na sečkárni,
ktorá slúžila na výrobu krmiva pre dobytok. Horor bol na
svete. Ešte že si nepresekol kosti prstov. Druhý horor bol,
keď sme s Daňom z nášho dvora odhadzovali do záhrady
hromady snehu, a keď sme boli blízko proti sebe, trafil mi
lopatou nos. Sprvu som nič necítil, lebo bola zima a cit bol
trochu na nižšej úrovni. Hádzali sme ďalej, až som začal
cítiť teplé pod nosom a objavili sa kvapky krvi na snehu.
Zase bolo zle. Moja milovaná mama skoro omdlela, keď
videla, že jej milovaný syn má asi na jeden centimeter roztrhnutú nosnú dierku. Potom mama hovorila, že som to
mal, ako keď ryba lapá po dychu. Rýchlo do Lučenca do
nemocnice! Tam slúžil český lekár a s úsmevom sa čudoval: «Co to máš za frňák?» Aby som mal čo najmenšie jazvy, napchal mi nos obväzom tak, aby rozdelené časti nosa
boli v rovine, potrel hojivou masťou, zhora dal tampón a
zvrchu zalepil. Veď keď chlap nemá jazvu na tvári, nie je
chlap. S Daňom sme sa kamarátili ďalej.
Zima bola voľakedy úžasná. Na hlavnej ceste od domu
smerom do Lučenca je mierny svah. Keď tam bolo len trochu snehu, mohli sme sa kĺzať snáď aj 30 metrov či s rozbehom pri trochu ľadovom povrchu aj 50 metrov. Nič nás
neohrozovalo. Ak tam prešlo 5 - 10 áut za deň, tak to bol
zázrak, a cez Vianoce prakticky žiadne auto.

Ing. Vladimír Galád, v súčasnosti žijúci v Prahe

Pripomíname si 85. výročie narodenia
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JÚLIUS NOGE (pseudonym Juraj Vidovenec)
* 30. 1 . 1931 Vidiná - † 3. 10. 1993 Bratislava
Narodil sa vo Vidinej na Zvolenskej ulici
v dome č. 131. R. 1942 – 1950 študoval
na gymnáziách v Ružomberku a v Lučenci. Po absolvovaní štúdia slovenčiny a literárnej vedy na FF UK v Bratislave (1955) až do konca života pracoval
v ústave slovenskej literatúry SAV.
PhDr. Július Noge, DrSc. patrí k popredným slov. literárnym historikom a kritikom. Venoval
sa hlavne skúmaniu prózy 19. a 20. stor. V literárnohistorickom výskume publikoval štúdie o Timrave, Jégém,
Zechenterovi-Laskomerskom, Vajanskom, ale najmä o M.
Kukučínovi v 2-zv. práci Martin Kukučín tradicionalista
a novátor (1962, 1975) a v knihe Martin Kukučín, Epik života
– život v epike (1991).
Diela: Slovenská romantická próza (1969), Prozaik Vladimír Mináč (1962),
Próza Kláry Jarunkovej (1979), Ján Kalinčiak (1975), Hľadanie epickej syntézy (1980), Podoby realizmu v medzivojnovej próze (1983), Literatúra v pohybe
(1968), Kritické komentáre (1974), Zlatý fond slovenskej literatúry (1968).
Spoluautorsky sa zúčastnil na tvorbe akademickej syntézy Dejiny slovenskej literatúry 5 (1984) a Slovníka slovenských spisovateľov pre deti a mládež (1978),
autor publikácie Apercu de la Litterature Slovaque (1968) a knihy Literatúra
v literatúre (1988). Ako editor pripravil návrhy a realizoval vydania spisov J.
M. Hurbana, J. Kalinčiaka, G. K. Zechentera-Laskomerského a T. Vansovej, zostavil antológiu zo slov. humoristickej literatúry Veselé prechádzky (1959), antológiu slov. ľúbostných noviel z medzivojnového obdobia Nesmrteľní milenci
(1977), antológiu slov. historických noviel 20. stor. Svadobná noc (1978) a i.
Zdroj: internet


V

o Vidinej bolo jedno z prvých poľnohospodárskych
družstiev - JRD, založené v roku 1951, teda nie celé 3 roky
po znárodnení. Zavládla éra pionierov a zväzákov. Mladí sa
zapájali do žatvy. Polovica 50-tych rokov. Tieto fotografie sú
toho dôkazom. Dnes sú to osemdesiatnici.

Horný rad: Vlasta Čajove – Berlanská, Hilda Mackove – Maljarčíková,
nižšie Mariška Zacharove, Marta Bakšove – Hospodková, Janči Kamiač,
vzadu Šaňo Bakša, Lydka Bútorove – Hroncová, Janči Benčok, Ďula Macko - brat Úlovej, asi Ondro Huraj
Dolný rad zľava: Maňa Mackove - Úlová, Olga Haškove – Ješková, Ilonka
Bútorove – Kottmanová, Janko Haško, Ivan Bútor, ? , Zolo Líška

Žatva na hornom konci, dnes
za posledným
domom oproti
AAV

Vidinský
šport
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Prvý stolnotenisový turnaj vo Vidinej
V sobotu 9.1.2016 sa vo Vidinej uskutočnil prvý stolnotenisový turnaj v histórii obce. Pod názvom „Novoročný
stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce Vidiná“ ho,
vo dvojhrách, vo svojom kultúrnom dome, organizovala obec Vidiná.
Do 1. ročníka turnaja sa dalo prihlásiť osobne, telefonicky alebo e-mailom do 8.1.2016. Účasť na ňom nebola nijakým spôsobom obmedzená a vopred nebol
určený ani systém turnaja. Od 9:00 sa prezentovalo 12
hráčov, 11 mužov a 1 žena, až na jedného muža samí
vidinčania. Podľa počtu účastníkov a v záujme odohrať celý turnaj doobeda, sa organizátor rozhodol pre
2-stupňový hrací model, so štyrmi základnými skupinami po troch hráčoch a vyraďovacou fázou. V základných skupinách hral každý s každým, víťazi skupín A-B
a C-D sa stretli v semifinále, víťazi semifinále vo finále
a porazení hrali o 3. miesto. Všetky zápasy turnaja sa
hrali na 3 víťazné sety.

ĽAD

N

ásledne starosta Vidinej vylosoval hráčov do skupín
a okolo 9:20 sa začalo hrať. Hralo sa na dvoch stoloch,
každá skupina na tom istom a v zásade podľa pravidiel slovenského stolnotenisového zväzu. Pitný režim
účastníkov zabezpečil organizátor. Jeden zápas, na 3
víťazné sety, trvá v priemere 15 minút a tak, zhruba po
dvoch hodinách, boli známe všetky výsledky turnaja.
Prvým víťazom sa stal Ľubomír Farbiak, ktorý bol v zákulisí označovaný za najväčšieho favorita. Druhé miesto
obsadil Matej Václavík a tretie Bruno Garaj z Hronskej
Dúbravy. Vzápätí po skončení finále odovzdal víťazovi pohár, a hráčom na 2. a 3. mieste diplomy, starosta
obce. Každý účastník turnaja dostal príspevok na kľúče
s erbom Vidinej.

Bodku za turnajom dalo fotenie najlepších a spoločná
Po pár rokoch nám znova priala zima a podarifotka účastníkov turnaja. Tí, ktorým hra na turnaji nestačila, mali možnosť hrať ďalej, kým ich to bude baviť.
lo sa spraviť laď. Samozrejme tomu predchádzali
A tak sa stalo, že sa „štvorhrovalo“ ešte ďalšie 2 hodiny
dni bez spánku, keďže nás bolo málo. Po štyroch
a poslední štyria milovníci celuloidovej loptičky odišli
dňoch sa nám podarilo pripraviť ľad tak, aby
z kultúrneho domu okolo 13:20. Čo dodať na záver?
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text: Tomáš G., foto: Gabika

text: Tomáš G., foto: Gabika G.

Základné skupiny turnaja (víťazi skupín tmavo):
JUDr. Tibor Macko
Ing. Július Kotman
Ľubomír Farbiak
Miroslav Kráľ
Ján Janeš
Ivan Hrbeň
Ing. Marián Jeleň
Bruno Garaj
Laura Janešová
Peter Václavík
Jaroslav Gjaraj
Matej Václavík

Vyraďovacia fáza turnaja:
Semifinále
Ľubomír Farbiak - Ján Janeš 3:0
Bruno Garaj - Matej Václavík 1:3
O 3. miesto
Ján Janeš – Bruno Garaj 1:3
Finále
Ľubomír Farbiak - Matej Václavík 3:0

