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Šťastia, zdravia, pokoj stály, by ste boli vždy len zdraví !
Tejto jari, každej jari a úrodu hojnú, prácu pokojnú...
Príchod jari – najkrajšieho ročného ko nejakej chalupy a býval v nej slobodný

dosť pod
Folklórny súbor Ra tovej.
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obdobia bol na území Slovenska oddávna spájaný s rôznymi ľudovými tradíciami. Tradícia
vynášania Moreny (Marmurieny, Mureny),
slamenej figuríny odetej do ženských šiat,
má korene ešte v predkresťanskom období.
Tento zvyk si možno vykladať rôzne. Podľa
jedných slamená figurína symbolizovala
zimu a jej odchod mal otvoriť cestu jari.
Podľa iných bola Morena symbolom smrti a jej zničenie malo zabezpečiť prosperitu
celej obci. Najdôležitejší bol však tento zvyk
pre staré dievky. Pozorne sledovali, na ktorú
stranu bude Morena v potoku plávať a pri
ktorej strane brehu sa zastaví. Ak to bolo blíz-

mládenec, ten jej mal byť súdeným...

A

j
škôlkari
vo
Vidinej
každoročne dodržiavajú staré zvyky – za
spevu a tanca vynášajú Morenu a vítajú
jar. V tento rok (24.3.2015) si zavolali
pomoc z detského folklórneho súboru
Radosť pod vedením Marcelky Janštovej.
Dievčatá nás potešili krásnym spevom
a ľudovými tancami.
Ďakujeme za pomoc a dúfame,
že zima sa už tak skoro neukáže...
Lívia Rapcová
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Vidiná
ínformuje

Národný projekt „
Podpora zamestnávania uchádzačov
o zamestnanie „

V

súvislosti s implementáciou Národného projektu „ Podpora
zamestnávania
uchádzačov
o zamestnanie je možnosť zamestnať
u verejného zamestnávateľa, teda
v obci znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie s osobitným zreteľom
na dlhodobo evidovaných nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie.
Verejnému zamestnávateľovi , ktorý
vytvorí pracovné miesta a obsadí ich
znevýhodnenými uchádzačmi môže
byť poskytnutý finančný príspevok na
vytvorenie pracovného miesta.
Túto možnosť využila aj
naša obec, predložili sme žiadosť
Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
o poskytnutie finančného príspevku
na podporu vytvorenia 6 pracovných
miest na obdobie 6 mesiacov spolu
so zámerom a očakávaným prínosom
pre našu obec.
Predložená žiadosť bola
odporučená výborom pre otázky
zamestnanosti a následne schválená
riaditeľom úradu práce. Na základe
uvedeného obec prijala do pracovného pomeru 6 pracovníkov - občanov
našej obce a od 1.4.2015 ich už môžete
stretnúť v obci pri plnení určených
úloh.
VÝZVA REDAKČNEJ RADY
Redakčná rada VN vyzýva
spoluobčanov na pomoc a spoluprácu
pri zriaďovaní historicko-kultúrnej
a osvetovej galérie vo Vidinej. Cieľom
je zozbierať a sprístupniť verejnosti
historické klenoty obce (fotografie,
dokumenty, náradie, nástroje, obrazy,
výšivky...), a tak zachovať kultúrne
tradície.
Otvorte a prehľadajte staré,
prachom zapadnuté truhlice, skrine,
šuflíky, škatule. Poprezerajte zabudnuté albumy na povale alebo v podkroví. Vyberte a rozhodnite sa pre
spoločný prospech náš všetkých.
Ďakujeme
Vaše nápady, postrehy, pripomienky môžete vložiť do
schránky umiestnenej na ľavej strane pri vchode do
kultúrneho domu. Kontakt – 0918 839 053.

Združovanie obcí
O

bec Vidiná ako jedná z mála
v regióne nebola súčasťou žiadneho
združenia obcí. V tomto roku naša
obec vstúpila do združenia obcí pod
názvom „Novohradské podzámčie“.
V tomto mikroregióne sú združené obce
ako Halič, Mašková, Lupoč, Políchno,
Abelová, Praha, Stará Halič, Lehôtka,
Lentvora, Ľuboreč, Gregorova Vieska, Tomášovce. Hlavnou úlohou mikroregiónu je koordinácia činností vo
všetkých oblastiach regionálneho rozvoja s cieľom skvalitniť životné podmienky
obyvateľov tohto regiónu. V súčasnej
dobe je integrácia a spolupráca medzi
jednotlivými obcami už nevyhnutná.
Táto spolupráca vedie k zvýšením
možnostiam konať efektívne pri získavaní mimorozpočtových zdrojov, dotácií
a pod. Ďalšou výhodou je prevzatie nadobecných úloh, orientácia na dlhodobú
spoluprácu, ktorá povedie k zvýšeniu
zamestnanosti, kvality života a pod.

D

ňa 10. apríla som sa zúčastnil
na predstavení integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v
novom programovom období určeného
najmä pre mestá, obce a samosprávne
kraje. Dôležitú úlohu už bude zohrávať
aspekt regionálneho charakteru. Na
základe týchto skutočností sme sa

okolití starostovia rozhodli založiť
občianske združenie „pre Novohrad“ ,
ktoré má pokrývať územie obcí „ stredného a severného Novohradu“, súčasťou
tohto združenia je aj mesto Lučenec.
Združenie sa zakladá pre ďalšiu spoluprácu. Po schválení stratégie rozvoja
nášho regiónu budeme môcť požiadať
o finančné prostriedky vo výške cca 2,8
mil. eur, ktoré budú určitým systémom
prerozdeľované počas 4 rokov medzi
subjekty, ktoré budú v združení. Činnosť
združenia je zameraná najmä na: spoluprácu pre vytvorenie a rozvíjanie verejno-súkromného partnerstva na území
okresu Lučenec, v ktorom je zastúpený
verejný sektor, podnikateľská sféra, neziskové organizácie, záujmové združenia
a občania, komunikáciu a spoluprácu
s ďalšími inštitúciami a subjektmi na
regionálnej, národnej, medzinárodnej
úrovni, príprava a realizácia spoločných
projektov, prípravu vlastných projektov
zo zahraničných a domácich zdrojov
pre efektívne a zmysluplné fungovanie
združenia v súlade s cieľmi združenia.
Verím, že aj prostredníctvom užšej spolupráce obcí v regióne
sa nám podarí napĺňať naše ciele.


Ing. Ján Šupica – starosta obce

URBÁRSKA SPOLOČNOSŤ
Pozemkové spoločenstvo Vidiná
História vzniku pozemko- nutím právoplatnosti zákonov č. 229/1991

vých spoločenstiev siaha do 18. storočia
– obdobia rakúskej monarchie, keď vládla
Mária Terézia. Táto mimoriadne schopná
panovníčka reformovala poľnohospodársku
výrobu, podporovala chov dobytka, zavádzala hnojenie a nové plodiny. Od roku
1767 presadzovala urbariálny patent, ktorý
znamenal súpis poddanského majetku
a jednotnú úpravu povinností nevoľníkov
voči vrchnosti a tiež práva vrchnosti voči
nevoľníkom, napr. tresty, výška naturálnej
a robotnej renty.
Pozemkové spoločenstvo Vidiná
v súčasnosti združuje 132 členov, ktorí vlastnia pôdu o celkovej výmere vyše 52 ha. Táto
urbárska spoločnosť obnovila svoju činnosť
dňa 5. 8. 1996 podľa Zákona č. 181/1995
Zb. o pozemkových spoločenstvách, aby
jej členovia spoločne postupovali za urovnanie majetkových krívd a prinavrátenie
svojich pozemkov. Štátom odcudzenú
pôdu využívalo od roku 1949 Jednotné
roľnícke družstvo Tomášovce. Nadobud-

Zb. a 503/2003 Z. z. sa naskytla možnosť
vyžiadania zabraných pozemkov, ktoré
tvorili súčasť poľnohospodárskeho, resp.
lesného pôdneho fondu, pôvodným vlastníkom. Túto možnosť nevyužilo 33 vlastníkov a ich podiely prešli do užívania Agrotomu Tomášovce.
Vyše 50 hektárová výmera urbárskej spoločnosti je využitá nasledovne:
cca 45 ha obhospodaruje farma Priekopa
s majiteľom Alojzom Franekom, 4,5 ha
využívajú Ipeľské tehelne, a. s. Lučenec za
účelom ťažby tehliarskych surovín, cca 1,78
ha je lesná pôda. Zvyšok tvoria nevyužiteľné
plochy pre poľnohospodársku výrobu.
Právo výkonu poľovníctva má poľovné
združenie Veľká Ves na celej výmere.
Činnosť urbárskej spoločnosti riadi 5 členný výbor, zvolený v roku 2014 na
päťročné obdobie členskou schôdzou, ktorá
má všetky rozhodovacie práva pri spravovaní majetku pozemkového spoločenstva
Vidiná.
Rudolf Machava - Predseda pozemkového spoločenstva

Zachráňme grófkin kríž!
torína grófkou Hedvigou Asbóthovou. Nápis na podstavci je v maďarčine a v preklade
znie: “Ja som vzkriesenie a život“.

A

j v našej obci nájdeme niekoľko zaujímavých miest, ktoré možno
upútajú našu pozornosť. Pri prechádzke
po staršej časti katolíckeho cintorína nájdeme viac krížov, ale jeden skrytý medzi
smrekmi vyčnieva trochu viac. Zaujme
nás svojou monumentálnosťou, vypracovaním v kamennom materiáli, nápisom
v maďarčine, ale iste aj tým, čo každému
neunikne, svojim nahnutím nad okolité hroby. Málokto vie, že kríž má vyše sto rokov
a bol vyhotovený pri zriadení „nového“ cin-

Pôvodne, pri zrode cintorína,
bol umiestnený centrálne, rozšírením
sa dostal do bočnej časti a následne pri
neregulovanom pochovávaní v jeho
blízkom okolí je z časti neprístupný.
Dnešný havarijný stav tejto pamiatky
je spôsobený aj koreňmi smrekov, ktoré
vytláčajú základový kameň s následným
naklonením kríža do strany. Samotná
skladba kamenných blokov pozostáva
z niekoľkých dielov, ktoré sú pospájané
skrytými kovovými tŕňmi. Tie zatiaľ
udržujú kríž pokope, no pri silnejšom
vetre a pohybe smrekov hrozí jeho
zrútenie. Našou snahou je v najbližšej
dobe sa pokúsiť torzo kamenného kríža
opatrne demontovať a po obnove znova postaviť na vhodnejšie miesto v cintoríne. Úspešné zvládnutie záchrany tejto pamiatky našej histórie sa pokúsime
zabezpečiť vlastnými silami pomocou
našich ľudí. Postupne sa budeme venovať
aj iným pamätihodnostiam v našej obci.
M. Janšto



Oživíme si našu históriu?
N

a podnet obecného úradu sa konalo stretnutie členov obecného zastupiteľstva
a starostu obce
s predstaviteľmi Evanjelickej cirkvi vo Vidinej. Výsledkom stretnutia bola dohoda
o spolupráci pri sprístupnení a skultúrnení
zeleného priestoru pri starej škole, ktorý
spolu s parkom a okolím katolíckeho kostola tvoria väčšinu zelených plôch v našej
obci. Budova bývalej evanjelickej školy
postavená v rokoch 1933-1934 patrí medzí
tých pár pamätihodností, ktoré sa nám zachovali. V jej laviciach prežila svoje školské
roky väčšina starších Vidinčanov. Aj tieto skutočnosti nás priviedli k myšlienke
uctiť si tieto priestory a zriadiť v jednej
z tried malé múzeum našej obce. Po dohode s predstaviteľmi evanjelickej cirkvy
by po minimálnych stavebných úpravách
vznikol jeden pekný priestor s osobitným vchodom z upraveného parčíka.
Hlavný vchod by slúžil ako doposiaľ pre

Zber konárov

bohoslužobné
priestory
modlitebne.
Prvotná idea expozície tohto minimúzea
by spočívala v sústredení historických materiálov zo samotnej školy, ako aj poznatkov z histórie získaných pri tvorbe prvej
publikácie o obci vydanej v roku 1995. Budova starej školy je na tento účel obzvlášť
vhodná ako miesto vzdelania aj vzhľadom
na fakt, že sme v nedávnej minulosti o riadnu školu prišli, čím dnešná mládež nemá
priamu možnosť spoznávať našu historiu.

T

ýmto by sme chceli vyzvať
Vidinčanov o spoluprácu pri zbieraní
poznatkov súvisiacich s našou minulosťou
ako sú historické fotografie, písomnosti,
drobné predmety atď. Zo svojimi nápadmi a exponátmi, spomienkami sa môžete
prihlásiť na tel. čísle 0905 459834 alebo
nechať odkaz v schránke podateľni obce,
my sa ozveme. Ďakujeme vopred za vašu
ochotu podeliť sa so svojimi spomienkami.
M. Janšto

Obec Vidiná oznamuje občanom, že v rámci jarného upratovania sa v termínoch
22.04.2015, 29.04.2015, 06.05.2015, 13.05.2015, 20.05.2015, 27.05.2015 , t.j. všetky stredy,
uskutoční zber konárov z orezávky stromov a kríkov. Žiadame občanov, ktorí majú o uvedený zber záujem, aby sa nahlásili na obecnom úrade avv uvedených termínoch vyložili
konáre pred dom na verejné priestranstvo do 12.00 hod. príslušného dňa, odkiaľ budú pracovníkmi obecného úradu odvezené.
Ing. Ján Šupica, starosta obce

Apríl
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Informácia:
Dňa 16. septembra 2014, schválila NR SR zákon, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších
predpisov s účinnosťou od 15.10.2014.
Upozorňujeme na niektoré zmeny
zákona, ktoré sa týkajú aj niektorých
daňovníkov našej obce a to od 1.1.2015
1. Stavby ukotvené pilótami –
rozšírenie predmetu dane so stavieb
Predmet dane zo stavieb sa rozširuje tak,
že dani zo stavieb podliehajú aj tie stavby,
ktoré majú jedno alebo viac nadzemných
podlaží alebo podzemných podlaží a
ktoré sú v zemi ukotvené pilótami.
2. Pomerná časť dane v prípade
dedenia nehnuteľnosti
V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti
dedením v priebehu roka sa stanovil
vznik daňovej povinnosti na prvý deň
kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje
po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia alebo rozhodnutia
o dedičstve. V zmysle novely zákona
správca dane (obec) vyrubí pomernú
časť dane z nehnuteľností dedičovi v prípade, ak nebola vyrubená poručiteľovi
dedenej nehnuteľnosti na príslušné
zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1.
januáru. Pomerná časť dane sa týka obdobia od vzniku daňovej povinnosti do
konca príslušného zdaňovacieho obdobia
(kalendárneho roka).
Priznanie, resp. čiastkové priznanie k
dani z nehnuteľností je daňovník povinný
podať do 30 dní odo dňa vzniku daňovej
povinnosti príslušnému správcovi dane
(obci).
3. Vyrubovanie dane podľa
pomôcok a zaplatenie dane určenej v
splátkach jednorazovo
V prípade, ak si daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť o vzniku daňovej
povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva, ustanovuje sa, že
správca dane (obec) písomne vyzve
tohto daňovníka k splneniu oznamovacej povinnosti a stanoví mu primeranú
lehotu na jej splnenie, najmenej osem
dní. V prípade, ak si daňovník nesplní
oznamovaciu povinnosť ani na výzvu
správcu dane (obce), použije sa inštitút
vyrubenia dane podľa pomôcok.

Jana Koristeková, správa daní a poplatkov

3

4

Vidinská
fotostránka

Foto správy
Fašiangy a karnevaly ohlasujú príchod jari.
Kto je kto, to nevie nik, asi iba čarodejník...
V jednu fašiangovú sobotu ( 7.2.2015 ) ktosi premenil sálu v kultúrnom dome na balónovú sieň... Zvedaví škôlkari
to chceli vidieť na vlastné oči a tak sa aj so svojimi rodičmi
a súrodencami prišli na tú parádu pozrieť... Všetkých privítala Pipi dlhá pančucha s tajomným kufríkom. Rozhodla sa, že
bude sprevádzať svojich karnevalových hostí počas celého
programu. Pani učiteľky z MŠ U veveričky pripravili rôzne
súťaže, kde si mohol každý otestovať svoju odvahu, postreh
a zmysel pre humor. Nechýbala dobrá hudba, výborná nálada
a fantastické šišky. Deti si okrem lekvárových fúzov odniesli
domov aj malé darčeky ako spomienku na veselý karneval.
Budúci prváci z Vidinej
Predškoláci z MŠ U veveričky vo Vidinej 15.1. 2015 odcestovali autobusom na návštevu do ZŠ Haličská cesta 1493/7
v Lučenci. Nevedeli sa dočkať stretnutia s prvákmi - bývalými
škôlkarmi, ktorí už chodia do školy. Boli veľmi zvedaví,
ako to v naozajstnej škole vyzerá. Pani učiteľka Mgr. Klára
Majorošová našich usadila medzi prvákov, aby si vyskúšali,
ako sa sedí v školskej lavici a aby sa mali možnosť zapojiť do
aktivít a pozorovať čítanie, písanie aj počítanie svojich veľkých
kamarátov. Pochvalu si od pani učiteľky vyslúžili : Timko G.,
Danielka D., Edko K., Martinka R., Mirko N., a Jakubko J.

Ďakujeme za pozvanie, tešíme sa do školy !

Deň matiek

Srdce na Dlani

Deti chcú poďakovať mamičkám
,, Darovala si mi život, učila ma rovno stáť,
v postieľke ma kolísala, keď som nechcel v noci spať....“

Za tieto, ale i mnoho ďalších vecí chcú deti z Materskej školy vo Vidinej, poďakovať svojim starostlivým
mamičkám. Spoločne ich pozývajú dňa 11.5.2015 o 17.00 h.
na slávnostný program do kultúrneho domu vo Vidinej.

Sociálne a emocionálne zručnosti sú veľmi dôležité pre zdravý
vývin dieťaťa. Hlavným cieľom vo výchove detí predškolského
veku je, aby sa postupne učili riešiť problémy v medziľudských
vzťahoch vhodnými spôsobmi a nie agresivitou. Staršie deti
z Veveričkovej triedy a ich pani učiteľky sa v tomto školskom
roku venujú aj programu Srdce na dlani – prevencia násilia
u detí ( Committee for Children ). Učebné osnovy sú koncipované tak, aby podporovali rozvíjanie emocionálnych a sociálnych zručností a obmedzil sociálne a emocionálne problémy
u detí tým, že deti postupne získajú zručnosti v troch hlavných
oblastiach, ktorými sú: empatia, regulácia emócií ( zvládnutie
hnevu ) a riešenie problémov v medziľudských vzťahoch. Ide
o program univerzálnej prevencie a preto je určený všetkým v
v triede, nielen niektorým deťom.
Veveričkovú triedu navštívili v stredu 18.3.2015
koordinátori tohto projektu, aby sa s deťmi porozprávali
a zahrali niekoľko prosociálnych hier. Tie boli zamerané na
identifikáciu emócií a riešenie konfliktných situácií v triede.

Tango v kaštieli
Nezvyčajne rušno bolo v jeden aprílový deň pred
kaštieľom vo Vidinej. Štvrtáci zo Súkromnej základnej školy
v Lučenci si vybrali našu dominantu na prezentáciu do
tanečnej súťaže škôl School dance.
Tango tancované v kaštieľnej záhrade bolo súčasťou
projektu, ktorý zároveň zviditeľňuje kultúrne pamätihodnosti nášho regionu.

Apríl
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Aby práca išla od ruky v dobrej nálade.

Príprava slovenských špecialít.

FAŠIANGY
VO VIDINEJ
A

ko predsedníčke kultúrnej komisie som rada, že
sme v spolupráci s poslancami a pánom starostom mohli pre vás
pripraviť tak atraktívnu akciu, ako bola verejná zabíjačka spojená
s detským karnevalom a pochovávaním basy.
Dvaja šikovní mäsiari, p. Marko a p. Rekšák, už od
skorého rána pripravovali pre občanov pravé slovenské špeciality
– klobásy, jaternice a domácu kapustnicu. Naši občania spolu
s deťmi mali možnosť priamo vidieť, ako kedysi prebiehala domáca zabíjačka.

A

by práca všetkým zainteresovaným išla od ruky
a v dobrej nálade, postaral sa o to heligonkár Milan Šulek.
S prípravou výrobkov mali všetci plno práce. Okolo obeda boli
výrobky pripravené. Návštevníkov sa zišlo v hojnom počte. Počas
ochutnávky prebiehalo vystúpenie detí v podaní ľudového súboru RADOSŤ pod vedením p. Marcely Janštovej. V tomto malom
kultúrnom programe vystúpili aj naše Vidovenky.

O zábavu sa postarala i mladšia generácia.

Po vystúpení sme sa presunuli do sály, kde začínal detský karneval. Sála ožila rôznymi rozprávkovými bytosťami a zaujímavými maskami. Našich najmenších z ďalekej krajiny prišla
rozveseliť Pipi dlhá pančucha. Spolu s učiteľkami a riaditeľkou MŠ
pripravili deťom množstvo zaujímavých súťaží a hier. Karneval vyvrcholil ocenením masiek a na záver si pochutili na fašiangových
pampúšikoch a čajíku. Fašiangy sme zavŕšili pochovávaním basy
v podaní FS ŠKOREC.
Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na tejto akcii podieľali, popriať im veľa zdravia, aby sme s novými
skúsenosťami mohli zorganizovať obecnú zabíjačku aj budúci rok.
Emília Boltvanová

Program v kultúrnom dome.
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CHRISTOS VOSKRES!
Kristus vstal z mŕtvych

T

ento veľkonočný pozdrav, charakteristický pre
východnú Cirkev, je známy aj medzi kresťanmi na Slovensku,
zvlášť na východe.

P

odľa dlhoročnej tradície aj tento rok rímsko-katolícki veriaci vo Vidinej ukončili 40 dňový pôst slávením Veľkej
noci. Na Zelený štvrtok si počas svätej omše zvlášť pripomenuli
Pánovu poslednú večeru. Na Veľký piatok sa konali slávnostné
obrady na uctenie utrpenia a smrti Pána Ježiša. Počas Bielej
soboty už od rána veriaci priebežne prichádzali do kostola,
v tichosti sa pomodliť pri takzvanom Božom hrobe. Večer po
zotmení sa konala Veľkonočná vigília – slávnosť očakávania
Pánovho zmŕtvychvstania. Do chrámu, ponoreného do tmy,
vstúpil kňaz s horiacou sviecou – paškálom. Paškál symbolizuje
svetlo sveta, ktoré preniká tmou hriechu. Prítomní si postupne
zapálili sviece od paškálu, čím sa naznačuje, že duchovné svetlo
viery pochádza výlučne od Krista.
Na Veľkonočnú nedeľu sme oslavovali Kristovo
zmŕtvychvstanie. V tento deň sa vďaka nášmu pátrovi P.
Vagašovi stalo zvykom posvätenie jedál. V prútených košíkoch
boli najčastejšie ukryté šunka, klobása, vajíčka, syry, koláče
a vzácnejšie aj chren, cvikla a ... dobré víno.
Marián Jeleň

Veľká noc 2015
Vážení čitatelia!
Žijeme v období veľkých zmien. Už predtým sa predpovedalo, že do nášho života budú zmeny prichádzať čím ďalej,
tým viac. Aj do toho každodenného života. Niektorých zmien
sa možno aj trochu obávame, lebo ich nepoznáme. Hádame,
čo asi tak prinesú. Vďaka Pánu Bohu sú však veci, ktoré zatiaľ
nepodľahli premene. Dúfame, že sa tak nikdy ani nestane. Jednou z nich je Veľká noc. Sviatok Veľkej noci, ktorý sme slávili
pred niekoľkými dňami. Tieto sviatky sú zvláštne aj tým, že sú
aj smutné, ale o to radostnejšie. Je to až neuveriteľné, že tieto
sviatky vydržali už okolo dvetisíc rokov. Veď slávenie vzkriesenia Ježiša Krista si kresťania pripomínali hneď od počiatku. Nie,
teraz tu nejde o to, aby sme sa tešili, že nejaká tradícia ešte
stále existuje. Pánu Bohu ide o niečo viac. Jedná sa tu o nádej.
Všetko sa mení. Striedajú sa obdobia, raz sme šťastní, a potom
smútok zachvacuje naše srdcia. Nádej je zakotvená v tom, že
Pán Ježiš vstal z mŕtvych a táto zvesť žije dodnes. Je to akási
kotva, ktorej sa človek môže chytiť. Držať sa jej, pretože je pevná a žiadna búrka ju nevytrhne.

V

eľká noc je o láske. Boh videl, že sme hriešni, napriek tomu sa zmiloval. To je zároveň aj výzva. Ako sa Boh zmiloval, tak máme činiť aj my voči svojim blížnym. Kto má rád
svojich najbližších, získa veľký veniec víťazstva a radosti. Mať
rád a mať oči otvorené je dobrá zvesť, ktorá buduje príbytky
a domy, kde deti budú šťastné a všetky generácie budú spokojné. Veriť v živého Ježiša Krista je zázrak, ktorý dokážeme aj
my. Stačí tak málo. Veriť vo víťazstvo lásky a milosrdenstva.
Prajem každému Pánom Bohom požehnané dni.
Michal Gubo - evanjelický zborový farár v Tomášovciach

Deň narcisov
M

nohí z nás sa priamo či nepriamo stretli so vážnym
ochorením akou je rakovina. Boj s touto zákernou chorobou je
ťažký. Liga proti rakovine realizuje mnohé projekty, ktorými
pomáha onkologickým pacientom. Zaoberá sa prevenciou
toho ochorenia a šíri osvetu a informácie do celej spoločnosti.
Podporuje nemocnice, organizácie a výskum v oblasti liečby
onkologických ochorení. Už 19.ty rok organizovala dňa 27.marca 2015 svoju verejno-prospešnú zbierku Deň narcisov. Každý
z nás mal možnosť prispieť na správnu vec finančnou čiastkou
za čo jeho kabát zdobil symbol- žltý narcis.
OZ KROP počas celého svojho pôsobenia podporuje Ligu proti
rakovine. Svoje finančné zbierky v rámci mnohých zorganizovaných podujatí odovzdalo klubu onkologických pacientov.
Mnohí z nich sa stali našili dobrými priateľmi. Boj s rakovinou je
finančne náročný no mnohokrát peniaze nie sú všetko. Pomáha
podpora, dodanie sily a motivácie pokračovať a bojovať, pocit,
že máte okolo seba ľudí, ktorí pri vás stoja a keď padáte podajú Vám pomocnú ruku. Zdravý človek má mnoho želaní.
Chorý má len jedno- byť zdravý. Preto nezabúdajme, že treba
pomáhať každému kto našu pomoc potrebuje.
Bc. Anna Kropáčová

Apríl
2015

Koháryho dolina
Začnime to jarným
upratovaním

P

rvá turistická vychádzka, zatiaľ stále možno Škorec,
sa uskutočnila v prvý jarný deň. A deň bol naozaj krásny, ako
na objednávku. Na námestie prišli deti, rodičia aj staré mamy.
Prešli sme parkom až ku štadiónu. Pobrali sme sa k priehrade
Ľadovo smerom „k vojakovi“, potom dolu do Koháryho doliny.
Opiekli sme si špekačky aj hrebenček slaninky. Účastníci dostali účastnícke listy ako dôkaz. Deti sa vyšantili a dospeláci spriadali plány čo ďalej. Zaujímavých miest je veľa, len vybrať to
„naj“ ... Začali by sme niečím, čo nie je veľmi ďaleko: Šomoška,
Lysec, Muránska planina, Maginhrad, Sedem chotárov, Javor ...
Máte záujem? Navrhnite! „Podateľňa“ čaká.
Dovidenia, milovníci prírody a priatelia pohybu!
E. Vilhanová

Beseda o Ľudovítovi Štúrovi
a M.R. Štefánikovi
V

matičnom živote býva zvykom pomenovať rok
menom či udalosťou národných dejín. Rok 2015 sa viaže na
významnú osobnosť národného života Ľudovíta Štúra. V tomto roku uplynie 200 rokov od jeho narodenia. Toto výročie
predstavuje jedinečnú príležitosť pripomenúť si jeho život
a dielo. Pôsobenie Ľudovíta Štúra v slovenských dejinách bolo
veľmi plodné a významné pri zrode slovenského národa svojou politickou, novinárskou a spisovateľskou prácou. Bol kodifikátor spisovnej slovenčiny, národný buditeľ, bojovník proti
národnému a sociálnemu útlaku.

S príchodom jarných dní nás pekné počasie vyťahuje
zo svojich domov do záhrad a dvorov. Prostredie v ktorom
žijeme však nekončí plotom nášho domu, ale jeho súčasťou je
aj ulica, ako aj celá dedina s okolím. Hlavne tu môžeme vidieť
čo nám tu „zima „ zanechala. Odkryli sa nové skládky odpadu,
ktoré svedčia o našej ľahostajnosti.
„Prostredie človeka v ktorom žije ho vychováva,
rozvíja jeho citlivosť, škaredé ho otupuje.“ To sú slová odborníka na tradičnú obnovu dediny. Tieto a mnohé iné skutočnosti
sú známe už zo školských lavíc. Keď začneme od priedomia,
niektorí ľudia chápu význam prečo sa starať aj o túto, niekedy
zanedbateľnú časť svojho pozemku. Dedinu robí peknou dojem z celku, dojem rozhoduje o pocite, či pohľad na ulicu
človeka pohladí, nadchne, povzbudí, alebo naopak nezaujme.
Pekná dedina je nielen prejavom vkusu a harmónie v prostredí,
ale aj dôkazom toho, že tu žijú citliví a dobrí ľudia.		
				
aždá dedina má veľa pekných domov, ale ako celok vždy nemusí pôsobiť dobrým dojmom. Je to samozrejme aj
dôsledok doby v ktorej žijeme a snažíme sa jej prispôsobiť, no
nemali by sme zabúdať na svoje okolie, susedov. Aj to je výhoda
dediny na rozdiel od mestského prostredia, že máme k sebe
bližšie. Skúsme sa pozrieť na svoju ulicu aj takýmto pohľadom
a hľadať spôsob a návrhy ako spoločne skultúrnime naše bývanie a možno si časom vyhlásime aj obecnú súťaž o najkrajšie
priedomie.
Spolu s VPP sme postupne začali zveľaďovať zelené
plochy na obecných priestranstvách. Iste ste zaregistrovali
vyčistenie plochy pri starej škole, na ihrisku, či vyrovnanie detského ihriska na Pivovarskej ulici. A bude toho viac! Zapojte sa
aj vy svojim dielom a skúsme si spríjemniť život vo Vidinej.

K

P

ekná dedina tvorí nerozlučný celok, pekná dedina
je spoločnou vecou všetkých jej obyvateľov.		 M. Janšto

Maľovanie
veľkonočných
vajíčok

D

ruhé významné výročie je 135 rokov od narodenia
M.R. Štefánika, ktorý bol významnou osobnosťou slovenského
národa. Bol významným politikom, diplomatom, letcom, meteorológom a ministrom vojny.
Dňa 20. marca 2015 MO MS vo Vidinej pripravil besedu s profesorom doktorom Lomenčíkom z UMB v Banskej Bystrici
a pánom Dušanom Kubincom členom výboru MS v Martine.
Prednášky boli veľmi zaujímavé a doplnené autentickými fotografiami zo života Ľudovíta Štúra a M.R. Štefánika. Na
záver nechýbala zaujímavá diskusia. Je len škoda, že besedy sa
zúčastnilo veľmi málo mladých ľudí.
Valéria Miadoková

Ž

ijeme veľmi rýchlu dobu, ale nezabúdame ani na
zachovávanie tradícií. 13. marca sa v knižnici stretli deti aj
dospelí, aby sa priučili maľovaniu veľkonočných vajíčok. Lektorka nás zoznámila s technikou voskovania. Priniesla na
ukážku množstvo prekrásnych vajíčok. Jej zásluhou si prítomní
mohli vyzdobiť príbytok vlastnoručne zhotovenými kraslicami.
Ďakujeme lektorke Katke Kamenskej a tešíme sa, že na budúci
rok nás naučí ďalší druh techniky zdobenia.
E. Vilhanová

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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1. TRIEDA DOSPELÍ

19.04.2015 16:00 hod.
Stará Halič - Lovinobaňa
Rapovce - Vidiná		
Kokava - Uhorské		
Tomášovce - Boľkovce
Santrio Láza - Hr. Zalužany
Podrečany - Slovan Halič
Š. Bukovinka - Čakanovce

6:2
1:0
1:1
5:1
3:1
5:1
4:1

Tabuľka

Kolo

V

R

P

G+

G-

Body

1.

Kokava

18

14

2

2

87

12

44

2.

Tomášovce

18

14

1

3

69

15

43

3.

Santrio Láza

18

13

2

3

58

14

41

4.

Hr. Zalužany

18

11

1

6

39

22

34

5.

Halič

18

10

2

6

35

44

32

6.

Rapovce

18

9

2

7

35

31

29

7.

Uhorské

18

8

3

7

42

33

27

8.

Podrečany

17

7

1

9

27

28

22

9.

Boľkovce

17

7

0

10

35

42

21

10.

Vidiná

18

5

5

8

30

52

20

11.

Čakanovce

18

5

3

10

24

44

18

12.

Stará Halič

18

4

3

11

20

56

15

13.

Š. Bukovinka

18

2

2

14

19

63

8

14.

Lovinobaňa

18

2

1

15

22

86

7

Rapovce – Vidiná 1:0 (1:0)
Gól: Deneš ŽK: Puntigán (Rapovce) ČK: Puntigán
Rozhodoval: Kelemen Divákov: 80
Rapovce: Grekčo – Linduška, Rubint, Matuška, Puntigán – Becáni,
Šumec, Majoroš, Dobrocký – Deneš, Berky (Trizna, M.Randis)
Vidiná: Bódik – Čudovský, Major, Miadok, Špak – P. Šupina, Kotman,
Juríček, Kučera – Vrabec, Molnár (R.Šupina, Hronec)

Vydreté 3 body domácich. Vidiná hrozila nebezpečnými protiútokmi.
Veľkú možnosť na vyrovnanie mali hostia v 82. min., ale nepremenili
nariadený pokutový kop.

1. TRIEDA žiaci
1

ŠK 1. FC Lovinobaňa

10

8

0

2

69 : 8

24

2

FC Slovan Divín A

9

6

3

0

41 : 10

21

3

ŠK Slovan Vidiná

9

6

2

1

38 : 16

20

4

TJ Štart SZ Kokava
nad Rimavicou

10

5

0

5

32 : 30

15

5

Cinobanský
športový klub

9

3

1

5

31 : 30

10

6

TJ “Slovan”
Hrnčiarske Zalužany

9

3

1

5

24 : 24

10

7

TJ Jednota Málinec

10

3

1

6

19 : 52

10

8

TJ Družstevník
Hrnčiarska Ves

10

3

0

7

30 : 67

9

9

TJ Slovan
Tomášovce

10

1

2

7

11 : 58

5

10

TJ Slovan Halič
(odstúpené)

0

0

0

0

0:0

0

						
18.04.2015
TJ SLOVAN Tomášovce 1:1 ŠK SLOVAN Vidiná

