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Chceme správne usmerňovať budúcu generáciu, aby sa naučila pozitívne rozvíjať
vzťah k svojmu zdraviu a zdraviu iných a aby sa vedela chrániť pred úrazmi
Každoročne sa zvyšuje počet dopravných nehôd a čo je ešte smutnejšie, ich častými účastníkmi sú aj
deti. Cestná premávka je čím ďalej
tým viac preplnená a o cestných pirátov tiež nie je núdza. Všetci si viac
či menej uvedomujeme nevyhnutnosť potreby správneho usmerňovania budúcej generácie v oblasti rozvíjania pozitívneho vzťahu k svojmu
zdraviu a zdraviu iných, ako aj v oblasti ochrany pred úrazmi. Veď každý z nás sa minimálne raz v živote
dostane do situácie život ohrozujúcej, alebo môže pomôcť v takejto situácii vo svojom okolí.

Bezpečne a hravo
nielen na MDD
Za našou Materskou školou „U veveričky“ vo Vidinej sa nachádzala veľká asfaltová plocha, ktorá bola takmer
nevyužitá. Jedného dňa skrsol v hlave
nápad: „Čo keby sme urobili dopravné
ihrisko? Bol by to najkrajší darček pre
deti k ich blížiacemu sa sviatku.“
Pán Peter tiež schválil náš sen a
značnou mierou pridal ruku k dielu, keď išlo o dobrú vec. Začalo sa
na programe pracovať. Po zakreslení a namaľovaní trasy, prechodov pre
chodcov, kruhového objazdu, kvetinových záhonov či vyznačení vodorovných dopravných značiek sme
pristúpili k zakúpeniu dopravných
prostriedkov: bicyklov, trojkoliek a
kolobežiek. Na prenosné dopravné
značky sme tiež nezabudli. Povinná
výbava cyklistu je bicykel, prilba a
dobrá nálada.
Prípravy a dokončovacie práce sa
chýlili ku koncu a sviatok detí sa blížil. Deti tušili, že sa pre ne chystá nejaké prekvapenie. Prácu sme stihli do
úspešného konca dokončiť včas.

Náš sen sa stal skutočnosťou.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa
detí sme našim škôlkarom vo Vidinej otvorili detské dopravné ihrisko.
Deti väčšie i menšie spolu s nami za
prítomnosti členiek MO MS vo Vidinej strávili deň plný zábavy a dobrej
nálady. Jedinečného podujatia sa zúčastnili aj príslušníci OR Policajného

zboru SR v Lučenci. Ujo policajt im
vysvetlil základné pravidlá cestnej
premávky a oboznámil ich s dopravnými značkami. Po slávnostnom prestrihnutí stuhy pán starosta Vladimír
Ragač potvrdil, že dopravné ihrisko
je naozaj potrebné.
Deti na základe priamej účasti
cestnej premávky na dopravnom ih-

risku, získajú základné návyky, a tým
sa bude zvyšovať ich bezpečnosť i
bezpečnosť ostatných účastníkov na
cestách. Veď dopravná a pohybová
výchova detí nepochybne zvyšuje ich
bezpečnosť pri hre a prechádzkach.
Pani riaditeľka po milých slovách na
adresu detí „odštartovala“ prvou jazdou našu snahu pre dobrú vec.
Pretože v každom prípade sú to
vždy naše deti, ktorým chceme vštepovať základné pravidlá a princípy
bezpečnosti v cestnej premávke a z
ktorých chceme vychovať vzorných
účastníkov správania sa na ceste,
tým prispieť k zníženiu nehodovosti
na cestách.
Kolektív MŠ

2

l

Obec Vidiná Informuje

JÚL 2011

l

VIDINSKÉ NOVINY

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo vo štvrtok 5. mája 2011
K bodu 2.:
Voľba návrhovej komisie
a určenie
overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 104/2011 zo dňa 5. 5.
2011, obecné zastupiteľstvo vo Vidinej
I. SCHVAĽUJE
Návrhovú komisiu v zložení: Jozef
Kucej, Peter Kucej, Želmíra Kolimárová
K bodu 6:
Zmena uznesení
Uznesenie č. 105/2011 zo dňa 5. 5.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. MENÍ
Uznesenia č. 77/2011 zo dňa 31. 3.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
Kapitálové výdavky 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby
- realizácia nových stavieb - výstavba chodníkov v katolíckom cintoríne
10 000 eur na daný účel, s tým, že
10 000 eur viazať do riadneho verejného obstarávania nasledovne:
Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej
I. SCHVAĽUJE
Kapitálové výdavky 08.4.0. Náboženské a iné spoločenské služby realizácia nových stavieb - výstavba
chodníkov v katolíckom cintoríne 0,00
eur na daný účel, s tým, že finančné
prostriedky sa budú schvaľovať po
predložení verejného obstarávania v
zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Uznesenie č. 106/2011 zo dňa 5. 5.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. MENÍ
Uznesenie č. 33/2011 zo dňa 10. 3.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
Rozdelenie kapitálových výdavkov vo výške 12 307,00 eur a to zatiaľ bez konkrétneho prerozdelenia
okrem kúpy počítača do Materskej
školy a Školskej jedálne vo výške
607,00 eur. Použitie príjmov mimorozpočtového fondu na krytie výdavkov finančných operácií zachovať v
navrhovanej výške 12 200,00 eur a
to na splácanie istiny lízingu na kúpu
malotraktora vo výške 1 500,00 eur
nasledovne:

Obecné zastupiteľstvo vo Vidinej
I. SCHVAĽUJE
Použitie prostriedkov mimorozpočtového fondu Obce Vidiná v zmysle §
15 ods. 2 zákona NR SR č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších
zmien a doplnkov vo výške 13 807,00
eur v príjmových položkách na:
1) výkup parciel nachádzajúcich sa
pod futbalových ihriskom a pod miestnymi komunikáciami 1 000,00 eur
2) kúpa počítača do Materskej
školy a Školskej jedálne 607,00 eur
(193,00 eur bude krytých príjmami
kapitálového rozpočtu)
3) splácanie istiny úveru 10 700,00
eur
4) splácanie istiny lízingu - kúpa
malotraktora 1 500,00 eur
II. NESCHVAĽUJE
Kúpu krovinorezu - kapitálový výdavok na položke 05.1.0 713 004 v
sume 700,00 eur, t.z. položku znížiť
zo 700,00 eur na 0,00 eur.
Uznesenie č. 107/2011 zo dňa 5. 5.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. MENÍ
Uznesenie č. 45/2011 zo dňa 31. 3.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
Cestná doprava - oprava výtlkov
miestnych komunikácií navýšenie
rozpočtu o 2 000,00 eur, presunutím
úspory z položky 04.5.1 635 004 nasledovne:
obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
Navýšenie rozpočtu na položke
04.5.1 635 004 zo 4 000,00 eur na
6 000,00 eur.
Uznesenie č. 108/2011 zo dňa 5. 5.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. MENÍ
Uznesenie č. 60/2011 zo dňa 31. 3.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
V kapitole 05.2.0 637 004 zníženie
zo 4 165,00 eur na 4 165,00 eur, nasledovne:
obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
Zníženie rozpočtu na položke
05.2.0 637 004 o 4.165,00 eur.
Uznesenie č. 109/2011 zo dňa 5. 5.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. MENÍ
Uznesenie č. 78/2011 zo dňa 31. 3.
2011, obecné zastupiteľstvo

I. SCHVAĽUJE
Presun z položky 04.5.1 717 002 rekonštrukcie sumu 27 641,00 eur do
úspor, nasledovne:
obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
Zvýšenie rozpočtu na položke
04.5.1 717 002 - rekonštrukcie o
23 276,00 eur.
K bodu 7.:
Rokovací poriadok
komisií Obecného
zastupiteľstva vo Vidinej
Uznesenie č. 110/2011 zo dňa 5. 5.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE- Rokovací poriadok
komisií Obecného zastupiteľstva vo
Vidinej
a) bez pripomienok.
K bodu 8.:
Interná smernica o
postupe pri
sprístupňovaní informácií
v podmienkach
samosprávy Obce Vidiná
Uznesenie č. 111/2011 zo dňa 5. 5.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. BERIE NA VEDOMIE
Dôvodovú správu
II. SCHVAĽUJE
Internú smernicu o postupe pri
sprístupňovaní informácií v podmienkach samosprávy Obce Vidiná:
a) bez pripomienok.
K bodu 9.:
Návrh zmluvy o dielo
- chodníky a svahovanie
v cintoríne
Uznesenie č. 112/2011 zo dňa 5. 5.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE

Poslanecký návrh Jozefa Kuceja:
pokiaľ nebude v zmysle zákona urobené verejné obstarávanie, aby sa o
tomto bode nerokovalo.
K bodu 10.:
Návrh poriadku
neverejného pohrebiska
Uznesenie č. 113/2011 zo dňa 5. 5.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
Návrh poriadku neverejného pohrebiska
a) bez pripomienok.
K bodu 11.:
Rôzne
Uznesenie č. 114/2011 zo dňa 5. 5.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. BERIE NA VEDOMIE
1) Podpísanie zápisnice z predchádzajúceho zastupiteľstva, odsúhlasené po zmene po zastupiteľstve bude
overovateľmi zápisnica podpísaná.
2) Riešenie cintorína - chodníky.
Termín stretnutia poslancov na cintoríne: Utorok 10. 5. 2011 o 18.00
hod. + odborník stavbár
3) Stanovisko Pôdohospodárskej
platobnej agentúry o zamietnutí poskytnutia dotácie na kanalizáciu obce
Vidiná I. etapa
4) Zápis z rokovania pri obhliadke
koryta Krivánskeho potoka
5) Výber dodávateľa údržby verejného osvetlenia
6) Žiadosť Evanjelickej cirkvi o kúpu
resp. darovanie pozemku
II. SCHVAĽUJE
Zámer nakladania s majetkom obce
formou priameho predaja časti parcely č. 404/1 v k. ú. Vidiná s podmienkou predloženia geometrického plánu,
znaleckého posudku týkajúceho sa
predmetnej časti parcely na náklady
žiadateľa.

Vidinské noviny. Občasník obce Vidiná. Vydáva Obecný úrad vo Vidinej,
zdarma. Evidenčné číslo EV 2435/08 - MK SR. Adresa: Ulica športová č. 1,
98559 Vidiná, telefón: 437 01 02, fax: 451 15 24, e-mail: vidinskenoviny@azet.
sk, www.vidina.sk. Redakčná rada: Drahomíra Kuceková, Želmíra Kolimárová,
Jozef Kucej, Ján Šnúrik, Ján Šupica. Distribúcia do domácností obce Vidiná.
Tlač: RENO, grafika: DigitalTech. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia.
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Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo v utorok 28. júna 2011
K bodu 1.:
Otvorenie
Uznesenie č. 115/2011 zo dňa 28. 6.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
Program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej
K bodu 2.:
Voľba návrhovej komisie
a určenie
overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 116/2011 zo dňa 28. 6.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
Návrhovú komisiu v zložení: Drahomira Kuceková, Milan Černok, Pavol
Bútor.
II. BERIE NA VEDOMIE
Overovateľov zápisnice: Jozef Kucej,
Želmír Báťková

rečný účet Obce Vidiná za rok 2010,
b) stanovisko hlavného kontrolóra.
II. NESCHVAĽUJE
a) výsledky hospodárenia a Záverečný účet Obce Vidiná za rok 2010,
b) celoročné hospodárenia Obce Vidiná bez výhrad,
c) použitie rezervného fondu na
vykrytie schodku rozpočtu v sume
1 714,00 eur,
d) použitie mimorozpočtového fondu na vykrytie schodku rozpočtu v
sume 14 425,87 eur,
e) celoročné hospodárenie Obce Vidiná s výhradou,
f) prerušenie rokovania obecného
zastupiteľstva v bode č. 5 a jeho následné prerokovanie do 30. 6. 2011.
III. UKLADÁ
Obci, predložiť obecnému zastupiteľstvu Záverečný účet obce spolu so
správou audítora. Termín: 15. 7. 2011
IV. SCHVAĽUJE
Vyvodenie osobnej zodpovednosti s
finančným postihom pre zamestnanca, ktorý nezabezpečil správu audítora
k Záverečnému účtu obce.

riadanie nehnuteľností na futbalovom
ihrisku a pod miestnymi komunikáciami.
II. UKLADÁ
Obci v časovom predstihu informovať o všetkých presunoch (zmenách v
rozpočte) Ekonomickú komisiu.
K bodu 7.:
Žiadosť o kúpu pozemku
Uznesenie č. 121/2011 zo dňa 28. 6.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. BERIE NA VEDOMIE
Žiadosť Zuzany Halajovej o kúpu pozemku.
II. SCHVAĽUJE
Zámer nakladania s majetkom obce
formou priameho predaja parcely č.
910 v k. ú. Vidiná vedenej na LV č.
5991 o výmere 218 m2 s podmienkou
predloženia znaleckého posudku týkajúceho sa predmetnej parcely na náklady žiadateľa.
K bodu 8.:

K bodu 3.:
K bodu 6.:
Správa o činnosti obecnej
rady a kontrola uznesení

I. zmena rozpočtu
na rok 2011

Uznesenie č. 117/2011 zo dňa 28. 6.
2011, obecné zastupiteľstvo
Uznesenie č. 120/2011 zo dňa 28. 6.
I. BERIE NA VEDOMIE
2011, obecné zastupiteľstvo
- Správu o činnosti obecnej rady, I. SCHVAĽUJE
správu starostu obce o kontrole plne1. Zmenu rozpočtu Obce Vidiná na
nia uznesení z predchádzajúcich obec- rok 2011
ných zastupiteľstiev.
a) rozpočtovým opatrením v zmysle § 14 ods. 2 písm. a) Zákona č.
K bodu 4.:
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmeSpráva o činnosti komisií
ne a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších zmien a doplnkov
Uznesenie č. 118/2011 zo dňa 28. 6. presun rozpočtovaných prostriedkov
2011, obecné zastupiteľstvo
v rámci schváleného rozpočtu, pričom
I. BERIE NA VEDOMIE
sa nemenia celkové príjmy a celkové
- Správu o činnosti komisií.
výdavky z podpoložky 01.1.1.6 637
004 na položku 05.1.0 633 015 sumu
K bodu 5.:
600,00 eur,
b) rozpočtovým opatrením v zmysVýsledky hospodárenia
le § 14 ods. 2 písm. c) Zákona č.
a Záverečný účet
583/2004 Z. z. o rozpočtových praObce Vidiná za rok 2010
vidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
Uznesenie č. 119/2011 zo dňa 28. 6. znení neskorších zmien a doplnkov
2011, obecné zastupiteľstvo
uvoľnenie rozpočtovaných výdavkov
I. BERIE NA VEDOMIE
na položke 01.1.1.6 637 027 vo výške
a) výsledky hospodárenia a Záve- 1 100,00 eur na majetkoprávne vyspo-

Žiadosť o dotáciu
z rozpočtu Obce
- Liga proti reumatizmu
Uznesenie č. 122/2011 zo dňa 28. 6.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
Poskytnutie dotácie z rozpočtu
Obce Vidiná pre Ligu proti reumatizmu na Slovensku, Miestna pobočka,
IČO: 31822142 004, so sídlom Vidiná,
Školská 10, PSČ 985 59 na zabezpečenie Relaxačno-rehabilitačného pobytu v Turčianskych Tepliciach vo výške 33,00 eur, slovom tridsaťtri eur.

v zmysle Uznesenia Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č. 34/2010 zo dňa
15. 6. 2010, ktorým obecné zastupiteľstvo určilo rozsah výkonu funkcie
starostu obce na celé funkčné obdobie
a v súlade s § 4 ods. 2 obecné zastupiteľstvo rozhodlo o zvýšení tohto platu
o 11,10 % t.j. od 1. júna 2011 určuje
mesačný plat starostu obce vo výške
1 692,05 eur,
b) poslanecký návrh Drahomíry Kucekovej, kde v súlade s § 11 ods. 4
písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, v súlade so zákonom NR SR
č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia
Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č.
34/2010 zo dňa 15. 6. 2010, ktorým
obecné zastupiteľstvo určilo rozsah
výkonu funkcie starostu obce na celé
funkčné obdobie t.j. od 1. júna 2011
určuje mesačný plat starostu obce vo
výške 1 523,00 eur.
II. URČUJE
V súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č.
253/1994 Z. z. o právnom postavení
a platových pomeroch starostov obcí
a primátorov miest v znení neskorších predpisov a v zmysle Uznesenia
Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č.
34/2010 zo dňa 15. 6. 2010, ktorým
obecné zastupiteľstvo určilo rozsah
výkonu funkcie starostu obce na celé
funkčné obdobie t.j. od 1. júna 2011
určuje mesačný plat starostu obce vo
výške 1 523,00 eur.
K bodu 10.:

K bodu 9.:
Rôzne
Určenie platu starostu
Uznesenie č. 123/2011 zo dňa 28. 6.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. NESCHVAĽUJE
a) návrh obecnej rady, kde v súlade
s § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení v
znení neskorších predpisov, v súlade
so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z.
o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov a

Uznesenie č. 124/2011 zo dňa 28. 6.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
a) plán kontrolnej činnosti Hlavného
kontrolóra na II. polrok 2011 bez pripomienok
b) člena redakčnej rady Jána Šupicu
II. BERIE NA VEDOMIE
Informáciu o prípravných a realizačných prácach pri sčítaní obyvateľov,
domov a bytov v roku 2011 v územnom obvode Vidiná.
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Spravodajstvo

„Navrhnutými úspornými
opatreniami sme ušetrili
viac ako 20 000 eur ...“
Členovia Ekonomickej komisie pri Obecnom zastupiteľstve vo Vidinej sa rozhodli informovať svojich
spoluobčanov o tom, ako sme postupovali pri návrhu
rozpočtu na rok 2011. Rozhodli sme sa urobiť tak z dôvodu aby ste poznali informácie priamo od nás a nie od
tých, ktorí šíria po obci informácie, ktoré vyhovujú im,
no nezakladajú sa na pravde.

Ako členovia Ekonomickej komisie sme chceli k návrhu rozpočtu na rok 2011 pripraviť seriózne a kompletné stanovisko, čo vyplýva aj z hlavných úloh komisie. K
tomuto stanovisku bolo potrebné, aby starosta obce a
zástupcovia obecného úradu poskytli komisii adekvátne
informácie, na čo budú navrhované finančné prostriedky
použité. Veď sú to naše spoločné financie a preto nám
nie je jedno, na čo ich vedenie obce použije.
A Vám, vážení spoluobčania, je to jedno? Veď našimi
pripomienkami sme chceli len to, aby Obecný úrad na
čele so starostom tejto obce aspoň trochu šetrili. Nie je
pravdou to, že nami navrhovanými úspornými opatreniami obec nebude vedieť robiť nič a že tiež nebude vedieť
zabezpečiť svoju činnosť. Takúto informáciu mohol po
obci šíriť len taký človek, ktorý tomu absolútne nerozumie alebo to robí úmyselne. Obecný úrad môže úplne
normálne fungovať ďalej, jediné čo sme chceli je to, aby
sa na obci nezmyselne nerozhadzovali naše spoločné
peniaze, ale aby sa s nimi nakladalo hospodárne. Sme
presvedčení o tom, že keď ste nám dali svoje hlasy, tak
od nás očakávate aj to, aby sme hájili Vaše záujmy a tiež
dohliadali, na aké účely odchádzajú peniaze z rozpočtu
obce. Navrhnutými úspornými opatreniami sme ušetrili
viac ako 20.000 eur, ktoré však mohli byť použité „na
všeličo“. Kde sme hľadali úsporu? Tak napríklad v položke - výdavky určené na úhradu poplatkov za semináre,
školenia, kurzy... sme z navrhovaných 2.000 eur znížili
na 500 eur, alebo položka knihy, časopisy, odborná literatúra... z navrhovaných 3.600 eur sme znížili na 200
eur a pod. Odporúčame, aby sa z ušetrených finančných
prostriedkov opravili cesty, chodníky a iné potrebné veci,
ktoré budú slúžiť všetkým obyvateľom obce, tak „starým“ ako aj ,,novým“ Vidinčanom.
Budeme veľmi radi a očakávame, že nebudete počúvať len názory tých, ktorí šíria obcou „klebety“ a „zaručené pravdy“, ale že si prídete vypočuť aj naše návrhy
priamo na obecné zastupiteľstvo.
Za prejavenú dôveru Vám ďakujú členovia Ekonomickej komisie: Želmíra Kolimárová, Milan Černok,
Mária Legíňová, Martina Predajnianska, Miroslav Kucek.

JÚL 2011

l

VIDINSKÉ NOVINY

Zo života
Miestneho
odboru
matice
slovenskej
vo Vidinej
V máji sa v kultúrnom dome vo
Vidinej po druhýkrát v tomto roku
uskutočnilo literárne odpoludnie
spojené s krstom knihy, ktorého
organizátorom bol Miestny odbor
Matice slovenskej v našej obci.
Medzi členov MO MS zavítali významní predstavitelia nášho
kultúrneho života pán Július Lomenčík, profesor katedry slovenského jazyka a literatúry Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Dušan Kubinec, predseda Krajskej
rady MS v Banskej Bystrici, Milan
Marcik, amatér - spisovateľ, rodák z Uhorského a Dušan Draginský, člen KR MS v Banskej Bystrici.
Takmer 40 účastníkov tejto besedy
si s veľkou pozornosťou vypočulo
pútavé, veľmi zaujímavé rozprávanie pána Lomenčíka, ktorý podrobne vysvetlil zúčastneným „Jazykový zákon“. Po jeho vystúpení
nasledoval krst knihy hornoipeľského spisovateľa Milana Marcíka
a Ivana Pohorelca „Hornohradské
príhody“. Knihu čistou, pramenitou vodou z Ipľa krstili pán Dušan

Zľava Július Lomenčík, Dušan Kubinec.
Kubinec a Valéria Miadoková, podpredsedkyňa MO MS.
V úvode besedy zaznela báseň
od Janka Kráľa „Slovo“, ktorú recitovala naša členka Martina Predajnianska a v závere besedy pán
Marcík daroval prítomným svoje
knihy „Malý slovník hornoipeľského nárečia“, „Hornohradské príhody a Chlieb ich každodenný“.
Bola to opäť veľmi vydarená akcia, z ktorej si určite všetci prítomní odnášali domov bohaté zážitky
a nové poznania. Škoda len, že na
tejto zaujímavej besede chýbali
naši študenti, mládež.
V polovici mája sa uskutočnilo výročné valné zhromaždenie
Miestneho odboru Matice slovenskej vo Vidinej. Ako hosť sa na valnom zhromaždení zúčastnil pán
Igor Kovačovič, predseda prezídia MS, Dušan Kubinec, predseda
Krajskej rady MS v Banskej Bystrici, Alica Pisárová, riaditeľka Domu
Matice vo Fiľakove a Vladimír Ra-

gač, starosta obce. Pozdravné listy pre našich členov nám poslali:
riaditeľka Domu Matice v Lučenci
pani Repková, predseda MO MS
v Liptovskom Mikuláši pán Brlík
a predsedkyňa MO MS v Lučenci
pani Melicherová.
Po kultúrnom programe, v ktorom vystúpili deti MŠ, prítomní členovia schválili program výročného
valného zhromaždenia a pozorne si
vypočuli správu o činnosti MO za
uplynulý rok a správu o hospodárení, ktoré predložili pani Miadoková
a predsedníčka dozornej rady pani
Kotmanová.
V závere valného zhromaždenia viac ako 70 prítomných členov
schválilo plán úloh na rok 2011 a
predseda MO MS Jozef Kucej, zaželal pri príležitosti Dňa matiek
všetkým členkám, všetkým ženám
všetko najlepšie. Po ukončení valného zhromaždenia bolo prítomným podané občerstvenie.
Jozef Kucej, predseda MO MS

KTO NESIE ZODPOVEDNOSŤ - STAROSTA ALEBO POSLANCI
Aj keď rokovania obecného zastupiteľstva (OZ) sú verejné, účasť
občanov na nich je takmer nulová.
Občania obce Vidiná počúvajú informácie od pána starostu a pracovníkov obecného úradu, no mali
by počuť kvôli porovnaniu aj názor
poslanca. Vedeli by, ako sa schvaľoval rozpočet obce na rok 2011,
ako sa hospodári s finančnými prostriedkami a ako sa stavajú chodníky v cintoríne.
Na OZ bol schválený rozpočet na rok 2011 tak, aby bol úrad
smerovaný k úsporným opatreniam. Nie je pravdou to, že sa v
obci nemôže kosiť, že sa nemôžu
robiť drobné základné udržiavacie
práce, že sa v obci nemôže pracovať. (Toto vysvetľuje aj článok ekonomickej komisie.) Všetko sa môže
zabezpečovať tak, ako doteraz len
s prehľadom a povinnosťou viesť
evidenciu výdavkov a to tak, aby to
bolo v súlade s platnými právnymi
predpismi.
Všetky prijaté opatrenia zo strany poslancov pri schvaľovaní roz-

počtu smerujú k tomu, aby o výdavkoch a nakladaní s obecným
majetkom nerozhodoval len sám
pán starosta, ale aby o tom vopred
boli informovaní aj poslanci OZ,
ktorí svojím hlasovaním rozhodujú
o všetkých základných otázkach a
smerovaniach v obci. A potom by
sme sa vyhli aj takým problémom,
ako sú chodníky v cintoríne. Tento problém sa ťahá už od minulého roka. To, že poslanci nechcú v
cintoríne chodníky, nie je pravda.
Pravda je taká, že chodníky bolo
potrebné urobiť, ale smerom hore,
teda z oboch strán Domu smútku.
Pretože je obtiažne najmä za zlého
počasia dostať sa nielen hore, ale aj
nadol. No a čo sa týka už vybudovaných chodníkov? Svojvoľné rozhodnutie pána starostu. Ako teda môže
poslanec informovať svojho voliča,
keď on sám nie je informovaný. Veď
my poslanci sme chceli a chceme
vedieť, kto bol vybratý na výstavbu chodníkov a prečo? Bol najlacnejší? Bol výber robený verejným
obstarávaním? Čo všetko nám za

dohodnutú cenu dodávateľ urobí?
Ako bude podpísaná zmluva? Podľa akého projektu sa postupovalo?
Aký bude rozsah prác? Kto preberie stavbu? Toto sú otázky, na ktoré sa my pýtame opakovane. Práce
sú hotové, dodávateľovi je potrebné
zaplatiť a my žiaľ odpovede na otázky nevieme. Prečo toto dohodol pán
starosta bez nás, nepotreboval nás
k tomu, aby sme to vedeli a odsúhlasili. Potrebuje nás len teraz, keď
už máme odsúhlasiť platenie, dodatočne - spätne.
Nečudujte sa teda tomu, že to
takýmto spôsobom nechceme a
nebudeme robiť - je to protizákonné. Práve preto, aby sa viac takéto
chyby nerobili sme prijali opatrenia
k rozpočtu.
Poslanci OZ vo Vidinej

----------------------------O názor sme požiadali aj starostu obce, no pre čerpanie dovolenky
sa do termínu uzávierky tohoto vydania nevyjadril a tak mu redakcia
ponúka priestor v nasledujúcom
vydaní VN.
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Vidinským
dievčatám!

Tak, ako každoročne vidinskí mládenci tradične pred očami spoluobčanov predviedli akt
stavania mája vidinským dievčatám, tak tomu bolo aj tento
rok.
Aj týmto spôsobom mládenci
vo Vidinej získavajú sympatie vidinských dievčat. Tomuto mesiacu v roku sa nie bez dôvodu hovorí
„mesiac lásky“. V tomto mesiaci sa
rozvíja a bujnie nielen príroda, ale
zvýšenou mierou človek pociťuje
potreby nájsť si nového priateľa,
kamaráta, kamarátku a často krát
toto priateľstvo či kamarátstvo
prerastie v lásku. V tomto duchu
prežívala mesiac máj aj väčšina
našich spoluobčanov.
V posledný májový podvečer
sa vidinskí mládenci znovu zišli a
tento symbol lásky a priateľstva
symbolicky zvalili. Pri tom všetkom
hrala a spievala folklórna skupina
Škorec. Prišla sa pozrieť aj početná skupina spoluobčanov, ktorí si pri tom všetkom zaspomínali
aj na svoje mladé časy a veľmi si
pochvaľovali, že vo Vidinej sa stalo
stavanie a rúcanie mája tradíciou.

Rozlúčka so škôlkou
Trochu mi je smelo,
trochu nesmelo...
Trochu mi je smutno,
trochu veselo...
Trochu mi je nevoľky,
trochu po vôli,
dnes odchádzam zo škôlky,
pôjdem do školy...
Veru, všelijako sa cítili predškoláci vo štvrtok 30. júna 2011,
keď sa lúčili s materskou školou,
s mladšími kamarátmi a s pani
učiteľkami.
Na úvod sa všetkým veľmi
citlivo prihovorila triedna pani
učiteľka Jarka Kucejová, ktorá
nás aj celým programom sprevádzala.
Pred rodičmi, starými rodičmi,
svojimi súrodencami a celým kolektívom materskej školy predškoláci zaspievali pieseň Vidinské hodiny, zarecitovali básničky

a trochu sa zamysleli nad tým,
ktorá obľúbená hračka, či hra im
bude najviac chýbať.
Pod vedením lektorky Evky
Gembickej predviedli budúci
prváci svoje znalosti z angličtiny.
Zlatým klincom programu boli
brušné tanečnice z veveričkovej
triedy, ktoré pod vedením pani
učiteľky Katky Stankovej roztancovali nás všetkých.
Ešte predtým, ako detský
sprievod slávnostne odniesol
svoje tablo pred Obecný úrad vo

Poznaj svoju obec a chotár

Vidinej, všetci predškoláci dostali darčeky na rozlúčku.
Milí naši: Riško Ágošton, Borisko Bahleda, Samko Beňo,
Adko Berky, Dominko Hlat-Glemba, Miška Chlpáňová, Kristínka
Kamenská, Peťko Kamenský,
Samko Melicher, Ferko Mikuláš,
Kristínka Šusteková, Chiarka
Toldyová, Adamko Urda, Peťka
Žigová, prajeme vám veľa úspechov, nech sa vám v škole darí!
Užite si veselé prázdniny!
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kultúrno-spoločenská slávnosť

Súťažili sme v
Egyházasdengelegu
Aj tohto roku sa naši spoluobčania zúčastnili kultúrno-spoločenskej slávnosti „JUNIALIS“ u našich
priateľov v maďarskom Dengelegu.
Neprekvapila nás už ich tradične
veľká pohostinnosť, ale prekvapuje nás z roka na rok rozsah a dokonalosť prípravy tohto pre nich
sviatočného dňa. Vždy vedia pripraviť niečo nové, zaujímavé a tak
vzrušujúce. Myslím si, že na svoje
si prišiel každý účastník. Naši občania sa zapájali takmer do každej
súťažnej disciplíny. Veľmi dobre
nás reprezentovala naša omladená
folklórna skupina spolu aj s ľudovou hudbou. Pri ich vystúpení naskakovali prítomným zimomriavky.
Veľký úspech v silovej disciplíne zožal náš občan Norbert Fábi-

án, ktorý obsadil 3. miesto. Nezaostal ani liehový destilát dodaný zo
Slovenska, ktorý zaujal svojou arómou a čistotou. Bol vyhodnotený
ako tretí najlepší. „Strapkáč“, ten
pripravila naša skupina kuchárov
do súťaže o najlepšie jedlo. Strapkáč bol jedinečný a všetkým veľmi
chutil.
Ďakujem všetkým zúčastneným
za reprezentáciu našej obce a pevne verím, že aj vy máte z tohto dňa
rovnako príjemné spomienky ako
aj ja. Pripravenosť tejto akcie nám
môže byť príkladom pri príprave
našich akcií a podujatí. Touto cestou dávam do pozornosti, že nás
najbližšie čaká už dobre známa
„Rozlúčka s letom“.
Ragač Vladimír, starosta obce

Kolektív MŠ

Začali sa vychádzky našou
obcou a chotárom

Prvá sa uskutočnila 11. júna. V
pozvánke sme pozývali deti, mladých aj skôr narodených. Najmladší účastník mal 4 roky a najstaršia
účastníčka mala 78 rokov.
Bolo nás 21. Že vychádzka splnila svoje poslanie, svedčí aj atmosféra zachytená na fotografiách.
Vďaka kostolníčke Kataríne Bakšovej sme mohli obdivovať krásne tri zvony. V bývalej evanjelickej škole a terajšej modlitebni
sme si zaspomínali na staré časy.
Úprimne ďakujeme Gondášovcom,

že nám dovolili vstúpiť na ich pozemok, aby sme si mohli pozrieť
studničku „Svätá Terezka“ Potom
sme sa pobrali do Pasby. Už sme
nemohli prejsť cez Hliník, Dokter/
Mrchovisko. Všetko toto je zrovnané. Z Veľkého vrchu sa nám naskytol krásny pohľad na zvlnenú krajinu. Pod nami Hôrka, Dolné Potoky,
Pótláš , Holdy, Nové Holdy, Klin,
Horné Potoky, Pasba.
Spustili sme sa ku studničke v
Hôrke. Našli sme ju len preto, že
nám vyžali VPP pracovníci ces-

tičku. Celý okraj Hôrky je husto
porastený travinou. Stálo by na
zváženie a námahu upraviť okolie studničky na „zónu oddychu“.
V minulosti mnohí Vidinčania sem
chodili na prechádzky, opekačky
alebo tu varili guláš a v zime sa
deti sánkovali a lyžovali.
Na ďalšej vychádzke „objavíme“ Šó-še a Zungov. Tešíme sa na
stretnutie.
Za Kultúrnu komisiu
E. Vilhanova, Ž. Báťková
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Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo vo štvrtok 28. apríla 2011
K bodu 1.:
Otvorenie
Uznesenie č. 97/2011 zo dňa 28.
4.2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
Program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej
a) s pripomienkami
- doplnenie bodu č. 6 zmena uznesení
- vypustenie bodu č. 10: Návrh zmluvy s ŠK Slovan Vidiná.
K bodu 2.:
Voľba návrhovej komisie
a určenie
overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 99/2011 zo dňa 28. 4.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. BERIE NA VEDOMIE
Správu o činnosti obecnej rady. Správu starostu obce o kontrole plnenia
uznesení z predchádzajúcich obecných
zastupiteľstiev
K bodu 4.:
Informatívna správa
o plnení rozpočtu
Obce Vidiná k 31. 12. 2010
Uznesenie č. 100/2011 zo dňa 28. 4.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. BERIE NA VEDOMIE
Informatívnu správu o plnení rozpočtu Obce Vidiná k 31. 12. 2010.
K bodu 5.:

Uznesenie č. 98/2011 zo dňa 28. 4.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
Návrhovú komisiu v zložení: Jozef
Kucej, Peter Kucej, Želmíra Báťková.
II. BERIE NA VEDOMIE
Overovateľov zápisnice: Milan Černok, Martina Predajnianská.
K bodu 3.:
Správa o činnosti obecnej
rady a kontrola uznesení

Určenie priorít pre rok 2011
a rozdelenie finančných
prostriedkov
na ich realizáciu
Uznesenie č. 101/2011 zo dňa 28. 4.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
Presun finančných prostriedkov vo
výške 5 000,00 eur z položky 04.5.1.717
002 na položku 01.1.1.6 637 004 (rezerva na bežné výdavky),
- presun finančných prostriedkov vo
výške 1 000,00 eur z položky 04.5.1.

717 002 na položku 10.2.0.2. 610 +
620 (opatrovateľská služba).
- presun finančných prostriedkov vo výške 3 000,00 eur z položky
04.5.1.717 002 na položku 04.5.1. 637
004 (vpuste na Exnárovej a Hviezdoslavovej ulici, osadenie retardéra na Exnárovej ulici + obytné zóny v celej obci
vrátane passportu),
- presun finančných prostriedkov vo výške 10 000,00 eur z položky
04.5.1.717 002 na položku 08.1.0 717
001 (multifunkčné ihrisko na Pivovarskej ulici),
- presun finančných prostriedkov vo
výške 4 276,00 eur z položky 04.5.1.
717 002 na položku 04.5.1 717 002
(chodníky na Pivovarskej a Riečnej ulici),
- presun finančných prostriedkov z
položky 01.1.1.6 637 004 vo výške 1
710,00 eur na položku 06.4.0. 637 004.
II. SCHVAĽUJE
Komisiu na výber dodávateľa:
- rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií na Pivovarskej a Riečnej ulici
- multifunkčné ihrisko na Pivovarskej
ulici
v zložení: Milan Černok, Jozef Kucej,
Želmíra Kolimárová, Ing. Marián Jeleň
K bodu 6.:
Zmena uznesení

Uznesenie č. 102/2011 zo dňa 28. 4.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. RUŠÍ
Uznesenie č. 84/2011 zo dňa 31. 3.
2011.
I. UKLADÁ
Zapracovať závery stanoviska hlavného kontrolóra do návrhu rozpočtu na
rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a
2013.
Uznesenie č. 103/2011 zo dňa 28. 4.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. UKLADÁ
1) V súlade s prijatými zásadami s
majetkom obce § 10 ods. 4 - prehodnotiť príjmy obce z uzatvorených nájomných zmlúv. Termín: 31. 5. 2011. Zodpovedný: Obec.
2) Prehodnotiť oblasť mzdových výdavkov a to písomným vydokladovaním
predloženého návrhu rozpočtu na rok
2011. Termín: 10. 4. 2011. Zodpovedný: Obec.
3) Uložiť zodpovedným osobám za realizáciu jednotlivých Programov rozpočtu na rok 2011 zabezpečiť ich konkrétnu
realizáciu a výsledok (splnené, nesplnené) podmieniť ako základ odmeny. Termín: po schválení rozpočtu. Zodpovedný: Obec.
4) Nadväzne na úlohy stanovené v
rozpočte doporučujem vypracovať hlavné kritériá pre stanovenie odmeny starostu obce na rok 2011. Návrh predložiť
na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Termín: 31. 5. 2011. Zodpovedná: Ekonomická komisia

Sčítacie formuláre odovzdalo
na Slovensku 5 322 274 ľudí
Počet obyvateľov trvale bývajúcich vo Vidinej je 1807
Štatistický úrad SR zverejnil
vybrané údaje o priebehu najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania po desiatich rokoch. V
porovnaní s demografickou štatistikou odovzdalo sčítacie formuláre za obyvateľov až 97,9%
populácie. Prípravu a realizáciu
prác pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov zabezpečovala Obec
Vidiná podľa „Harmonogramu“,
podľa Metodického pokynu ŠÚ
SR vypracovala Obec Vidiná návrh na vytvorenie sčítacích obvodov v rámci základných sídelných jednotiek. V obci Vidiná boli
vytvorené 4 sčítacie obvody.
Sčítanie sa týkalo všetkých
obyvateľov okrem cudzincov požívajúcich diplomatické výsady a
imunitu. Sčítanie sa vzťahova-

lo na každú budovu určenú na
bývanie, na inú obývanú budovu a na byty. Sčítanie vykonávali sčítací komisári. Sčítanie v
roku 2011 bolo veľmi podobné
sčítaniu pred desiatimi rokmi.
Novinkou bola možnosť elektronického vyplnenia sčítacích formulárov. Po prvý raz v histórii
bolo možné vybrať si, či sčítacie
tlačivá vyplníme v listinnej podobe alebo elektronicky.
Sčítací komisári začali od 13.
mája 2011 navštevovať domácnosti, ktoré patrili do ich sčítacieho obvodu. Počas výkonu činnosti bol sčítací komisár povinný
preukazovať sa osobitným poverením (preukazom), ktoré vydal
starosta obce. Sčítací komisár
odovzdal bývajúcim členom do-

mácnosti sčítacie tlačivá. Každá domácnosť bola požiadaná o
vyplnenie tlačív: A. Údaje o obyvateľovi (počet tlačív podľa počtu členov domácnosti) a B. Údaje o byte. V rodinných domoch
obyvatelia vypĺňali aj formulár
C. Údaje o dome. V bytových domoch vypĺňali formuláre C. Údaje
o dome vlastníci domov, prípadne správca domu.
Sčítací komisár nevstúpil do
domácnosti, pokiaľ ho sami obyvatelia nevyzvali, inak musel
stáť pred dverami bytu. Obyvateľov poučil o spôsobe vyplnenia
sčítacích tlačív a odpovedal na
prípadné otázky. Rozhodujúcim
okamihom sčítania bola polnoc
z piatka 20. mája 2011 na sobotu 21. mája 2011, ku ktorému sa

zisťovali údaje. Všetky udalosti, ktoré sa udiali po polnoci 20.
mája 2001, budú už predmetom
zisťovania v ďalšom sčítaní.
Po rozhodujúcom okamihu
sčítania sčítací komisár opäť
navštívil domácnosti, ktoré patrili do jeho sčítacieho obvodu.
Pomohol vyplniť sčítacie tlačivá
osobám, ktoré ho o to požiadali.
Skontroloval vypísané tlačivá
a v prípade potreby obyvateľov
vyzval, aby doplnili alebo spresnili údaje. Formuláre v listinnej
podobe sa vypĺňali od 21. mája
2011 do 6. júna 2011. Sčítací komisár vyzbieral vyplnené sčítacie
tlačivá od všetkých osôb vo svojom sčítacom obvode, ktoré sa
nesčítali elektronicky.
Od 7. júna 2011 do 16. júna

2011 odovzdávali sčítací komisári podľa harmonogramu spracovaného ŠÚ SR vyplnené sčítacie tlačivá, sumarizačné tlačivá
za sčítacie obvody na obecnom
úrade vo Vidinej. Dňa 17. júna
2011 odovzdala Obec Vidiná oficiálne všetky sčítacie formuláre
zástupcovi ŠÚ SR Banská Bystrica na základe preberacieho protokolu.
-------------------------------Prehľad údajov za
obec Vidiná
Údaj pred sčítaním
k 31. 12. 2010
počet obyvateľov: 1 799
Údaj po sčítaní
počet obyvateľov trvale
bývajúcich: 1 807
Slovenská republika
5 322 274 ľudí odovzdalo
svoje osobné formuláre
112 999 ľudí sčítanie
odignorovalo
1 069 629 odovzdaných
formulárov za domy
1 980 361 odovzdaných
formulárov za byty
Ján Šupica a Ján Šnúrik
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Vyhotovenie videozáznamu
bude skutočnosťou?
NOVÉ RozhodnutiA športovo - technickej komisie
Možno tomu uveríte, možno nie, ale futbalové plány funkcionárov sa stávajú
skutočnosťou. O tom, čo sa
plánuje od nového súťažného ročníka 2011/2012 v
stretnutiach 1. triedy súťaže
Oblastného futbalového zväzu, sme sa dozvedeli z úradného Spravodaja ObFZ, ktorý
bol zverejnený na oficiálnej
stránke ObFZ. Nuž a neskrátený text vám prinášame v
ďalších riadkoch:
Rozhodnutie
športovo - technickej
komisie (ŠTK)
ŠTK upozorňuje, že na základe rozhodnutia rady ObFZ
od súť. ročníka 2011/2012
bude v stretnutiach I. triedy
dospelých usporiadajúci FK
povinný zabezpečiť vyhotovenie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu s trvalým údajom prebiehajúceho
času. Záznam musí byť vyhotovený z optimálneho miesta
(v prípade, ak nie je okolo HP
tribúna doporučujeme vytvoriť samostatné stanovište na
úrovni stredovej čiary HP vy-

výšené najmenej 1,5 m) videokamerou upevnenou na statíve, pričom nahrávanie musí
byť zabezpečené tak, aby
nemohlo prísť k jeho prerušeniu výpadkom elektrického
prúdu, to znamená, že kamera musí byť zabezpečená náhradným elektrickým zdrojom (batériou). Videotechnik
vyhotovuje videozáznam od
momentu nástupu rozhodcov zo stredu hracej plochy
pred zahájením stretnutia a
druhého polčasu. Po ukončení prvého polčasu a stretnutia
videotechnik sníma odchod
rozhodcov z hracej plochy a
následne aj mimo hracej plochy až do priestorov, ktoré
sú z miesta vyhotovenia videozáznamu videokamerou
dosiahnuteľné. V prípade, ak
bude mať videotechnik usporiadajúceho družstva problémy pri zhotovovaní videozáznamu zo stretnutia, ktoré
môžu zapríčiniť nesplnenie
podmienok stanovených Rozpisom súťaží vo futbale
2011/2012, oznámi túto skutočnosť ihneď HU stretnutia.

HU o tom v polčase resp. po
ukončení stretnutia upovedomí DZ, ktorý túto skutočnosť
uvedie v správe. Pretože videozáznam si majú právo ku
svojej činnosti vyžiadať odborné komisie (KR, DK, a i.),
budú kluby povinné archivovať ho najmenej 1 mesiac od
odohratia stretnutia. V prípade nedoručenia videozáznamu na vyžiadanie niektorej
z komisií v termíne 1 mesiac
po odohratí stretnutia sa klub
vystavuje riziku disciplinárneho konania a peňažnej pokuty. Právo vyhotoviť videozáznam má aj hosťujúci FK.
V takom prípade je usporiadajúci FK povinný vytvoriť
potrebné podmienky (vhodné
miesto) pre osoby vyhotovujúce videozáznam. Zároveň je
povinný zabezpečiť ich bezpečnosť. Porušenie uvedeného ustanovenia usporiadajúcim FK bude riešené DK. O
vyhotovenie videozáznamu
môže požiadať aj iný subjekt.
Usporiadajúci FK môže dať k
vyhotoveniu videozáznamu
súhlas.
- JŠ -

„Budeme žiadať zrušenie
uznesenia ...“
KLUBY NIE SÚ NA TAKÉTO RIEŠENIA PRIPRAVENÉ!
Rozhodnutie ŠTK pri
Oblastnom
futbalovom
zväze v Lučenci, aby sa
v novom súťažnom ročníku 2011/2012 v I. triede
okresnej súťaže všetky
domáce zápasy nahrávali na videozáznam, sme
aj my vo vedení ŠK Slovan
Vidiná prijali s prekvapením. Myslím si, že futbalové kluby nie sú na takéto
riešenia pripravené.
Neviem či sa tí, ktorí o
tomto rozhodnutí hlasova-

li zamysleli nad tým, čo to
všetko pre kluby prinesie.
Kde vezmú kluby vhodné
kamery a materiál potrebný
na nahrávanie? Odkiaľ majú
vziať chudobné kluby financie na nákup drahej techniky? Kto zaplatí kameramana?
Už teraz futbalové kluby
len tak, že prežívajú a to aj
s neodmysliteľnou pomocou
obcí. A čo po tom, keď budeme musieť zvyšovať svoje rozpočty o nákup kamier,

materiálu k nim, nákupu
materiálu na stanovište pre
kameru? Vidím to ako nesprávne rozhodnutie a verím, že všetky kluby, ktorých
sa to týka, budú reagovať
podobne ako my a budú žiadať zrušenie tohoto rozhodnutia. Miesto pomoci sme od
vrcholového orgánu, akým
Oblastný futbalový zväz v
Lučenci je, dostali klinec do
rakvy pre dedinský futbal.
Jozef Kucej,
predseda ŠK Slovan Vidiná
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FUTBAL - 1. trieda dospelí
-----------------------Vidiná - H. Ves
0:2 (0:1)
Góly: Nosáľ, Sendrei. Rozhodoval: P. Budáč. Divákov: 20.
V priemernom stretnutí boli
úspešnejší hostia, ktorí dokázali
na rozdiel od domácich svoje vypracované gólové šance aj premeniť.
-----------------------Mýtna - Vidiná
5:2 (2:1)
Góly: Pračko 2, Ľ. Demanko,
S. Demanko, Trebuľa - Kučera,
Miklóš. Rozhodoval: P. Kelemen.
Divákov: 50.
Domáci sa chceli v poslednom
domácom zápase rozlúčiť víťazstvom, čo aj napĺňali, keď v 2.
min. dal víťazný gól Pračko. Do
polčasu bola hra vyrovnaná, ale
domáci do konca polčasu ešte
strelili jeden gól Pračkom. Druhý
polčas už bol jasnou záležitosťou
domácich.
-----------------------P. Dravce - Vidiná
1:3 (0:2)

domácich. Domáci svoju snahu
korunovali v 85. min. gólom Bodora. Hostia znížili v 90. min. gólom Končoša.
-----------------------Vidiná - Podrečany
0:1 (0:0)
Gól: Čipčala. ŽK: Čipčala
(Podrečany). Rozhodoval: Vrábeľ. Divákov: 20.
V priemernom zápase domáci nevyužili už v prvom polčase
tri vyložené gólové šance. Tlak
domácich pokračoval aj v druhom polčase a takmer 30 minút
sa hralo na polovici hostí, no pre
domácich bola brána hostí nedobytná. Hostia v druhom polčase
len raz ohrozili domácu bránku
a v 71. min. po hrubej chybe domácej obrany hosťujúci Čipčala
strelil jediný gól zápasu. Domáci
opäť doplatili na streleckú nemohúcnosť a tak po neplodnom tlaku sa z víťazstva tešili šťastnejší
hostia.

Góly: Botoš - Kučera, Špak,
Končoš. ŽK: Špak (Vidiná). Rozhodoval: Bubenka. Divákov: 70.
Hral sa obojstranne útočný
futbal. Domáci zahodili množstvo
gólových príležitostí, čo sa im vypomstilo.
-----------------------Radzovce - Vidiná
3:2 (0:1)

1. H. Ves
2. Halič
3. Mýtna
4. Radzovce
5. Podrečany
6. Boľkovce
7. Kokava
8. Rapovce
9. H. Zalužany
10. Vidiná
11. Breznička
12. P. Dravce
13. Uhorské
14. Biskupice

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0

17 3 4 48:16 54
16 3 5 85:43 51
14 6 4 74:35 48
14 3 7 71:34 45
11 5 8 53:32 38
9 7 8 56:53 34
9 6 9 51:49 33
10 3 11 37:36 33
9 5 10 35:48 32
8 4 12 32:49 28
5 4 15 28:60 19
4 3 17 38:78 15
3 2 19 33:108 11
0 0 0 0:0
0

Góly: Šáfrány, J. Tóth, Bodor
- Špak, Končoš. ŽK: G. Gášpár
- Hronec. Rozhodoval: Laho. Divákov: 100.
Prvý gól padol už v 10. min.
a hostia sa ujali vedenia, ktoré
si udržali až do polčasu. Domáci vyrovnali v 50. min. Šáfrányom
- 1:1. V 54. min. unikol po ľavej
strane Kurák a vsietil druhý gól

Najlepší strelci
1. trieda dospelí:
1. Maroš Kanát (Slovan Halič)
29 gólov, 2. Peter Sáfrány (OŠK
Radzovce) 17 gólov, Dávid Kamas (Štart Kokava n. Rimavicou)
17 gólov, Stanislav Sopóci (Družstevník Mýtna) 17 gólov, 3. Pavel Čipčala (MŠK Podrečany) 16
gólov.

FUTBAL - MLÁDEŽ
Komisia mládeže kontumuje
MFZ 26. kola I. triedy žiakov FK
Vidiná - FK Hrnč. Ves a priznáva
3 body a skóre 3:0 v prospech FK
Vidiná. Hostia sa na MFZ nedostavili. Ospravedlnenie berie na
vedomie.
I. trieda dorast
- konečná tabuľka
1. H. Zalužany
2. Vidiná
3. Mučín
4. Málinec
5. Radzovce
6. Podrečany

20 16 2 2 109:20 52
20 15 1 4 68:31 46
20 9 2 9 57:56 29
20 7 2 11 34:60 23
20 6 2 12 39:62 20
20 2 1 17 29:107 7

Najlepší strelci:
1. Marek Turoň (Hrnč. Zalužany) 23 gólov, 2. Michal Odzgan
(Vidiná) 21 gólov, 3. Ivan Markotán (Hrnč. Zalužany) a Ernest

Bogdáň (Mučín) po 18 gólov.
I. trieda starší žiaci
1. Halič
2. Tomášovce
3. Kokava
4. Lovinobaňa
5. Málinec
6. Cinobaňa
7. Vidiná
8. Mýtna
9. H. Zalužany
10. H. Ves
11. Divín
12. Ružiná

22 16 3 3 91:22 51
22 16 3 3 73:20 51
22 15 2 5 99:38 47
22 15 1 6 97:43 46
22 14 0 8 112:44 42
22 12 4 6 93:50 40
22 10 2 10 55:61 32
22 7 2 13 42:78 23
22 5 2 15 24:57 17
22 5 1 16 47:83 16
22 4 2 16 30:98 14
22 1 2 19 39:209 5

Najlepší strelci:
1. Marek Majkút (Lovinobaňa)
60 gólov, 2. Tomáš Kováčik (Ružiná) 30 gólov, 3. Radoslav Badinka (Cinobaňa) 26 gólov.
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Mário piaty na
svetových hrách
Turecká Ankara bola nedávno dejiskom
veľkolepého podujatia - Svetových hier
detí. Medzi športovcami z 90 štátov
nechýbali ani dvaja slovenskí bočisti,
ktorí boli jedinými zástupcami Slovenska.

Šuľan surfuje na
zlatej vlne
Vidinčanovi Milanovi Šuľanovi z lučeneckého tímu silákov Probody & Metalmilitia to v tlaku na lavičke naozaj sype. Tento rok
stihol svoju zbierku ocenení obohatiť o päť zlatých trofejí.
Je členom tímu, ktorého členovia poriadne mútia vody na domácich i zahraničných podujatiach. Do centra Novohradu prinášajú zlaté
medaily a svetovej elite poriadne podkurujú. Trénersku taktovku nad
ním drží rekordman Peter Mihály st., ktorému dobrý nos na talenty v
silových športov zjavne nechýba. Vidinčan Milan Šuľan vysoký 196 cm
a vážiaci 141 kg surfuje na vlne úspechov od roku 2009, kedy sa po
prvýkrát súťažne predstavil v tlaku na lavičke a na slovenskom šampionáte v kategórii 140+ získal premiérové zlato. Vo víťaznom ťažení
pokračoval a aj uplynulý rok mu priniesol medailovú žatvu. K zlatým
trofejám zo slovenských šampionátov pridal najcennejší kov z Majstrovstiev Európy v tlaku na lavičke GPC (kategória do 140 kg) z Írska.
Zdá sa, že ani tento rok nebude pre Milana Šuľana, čo sa týka zisku
medailí, chudobný. Napokon, je ešte len jún a päť zlatých má už doma.
Tohtoročnú sezónu odštartoval 30. apríla vo Svidníku, kde súťažil v
drese i bez dresu, čo je neporovnateľný rozdiel.
„Tlačiť činku bez dresu je určite náročnejšie a riziko zranenia je tiež
vyššie. Vo Svidníku som sa predstavil v drese aj bez dresu, pričom
štarty v týchto kategóriách delilo len pár hodín. Bez dresu som najprv
zatlačil 170, 190 a 200 kg. V drese som začal pri 240 kg. Následne
som zatlačil 260 kg, no 280 kg som už nedal. Už som badal únavu
vzhľadom na spomínanú súťaž bez dresu,“ ozrejmil M. Šuľan, ktorého
v obidvoch súťažiach (kat. 140+) ovenčili zlatom.
Už o týždeň (7. 5.) bojoval na Open M-SR v Žiline, kde sa predstavil
v najťažšej hmotnostnej kategórii – Open 140+. Po úspešnom zvládnutí 250 a 270 kg skončil na 280 kg, ktoré sa mu už zatlačiť nepodarilo. Na zisk zlata to však stačilo.
V dňoch 14. – 15. mája bol Kružľov dejiskom M-SR v silovom trojboji (GPC). Milan Šuľan bol ich súčasťou. „Drepol som s 200 kg, zatlačil 250 kg, čím som vo svojej kategórii získal zlato,“ v krátkosti
zhodnotil silák.
M. Šuľan nepoľavil ani tento mesiac. V dňoch 31.5.-4.6. sa v poľskom Rybniku konali ME v tlaku na lavičke WUAP. M. Šuľan štartoval
v kategórii Open 140+. Zatlačil 250 kg, pričom pokus 272,5 kg mu
nebol uznaný pre údajne poklesnutú ruku. Zlato mal však v hrsti a s
ním i majstrovský titul.
Uplynulý týždeň už M. Šuľan zarezával v príprave na ďalší európsky
šampionát v Maďarsku. Potvrdil však, že v športe sú dôležité nielen
výkony, ale i peniaze a sponzori.
„Štart na šampionátoch nie je lacný špás. Cestovanie, štartovné, všetko niečo stojí. Práve preto sú dôležití sponzori, ktorých
by som aj ja určite privítal,“ podotkol M. Šuľan a na záver vyslovil
poďakovanie najmä svojmu trénerovi Petrovi Mihálymu st., ktorý má
výrazný podiel na jeho úspechoch. Tiež si váži, že je členom skvelého tímu, v ktorom nechýbajú zvučné mená. M. Šuľan verí, že v jeho
zbierke vzácnych kovov čoskoro pribudnú ďalšie.
- jš -

ANKARA - Mladí bočisti majú za
sebou úspešné vystúpenie na Svetových hrách detí, ktoré boli športovou verejnosťou označované za
Olympijské hry mládeže. Štvorčlenná výprava zo Slovenska sa
tak stala súčasťou podujatia,
na ktorom sa predstavilo 3-tisíc
mladých športovcov z 90 štátov,
na ktorých sa prišlo pozrieť až
20-tisíc divákov. Zastúpených bolo
13 športov. Jedným z nich boli guľové
športy, v ktorých súťažili športovci z
34 krajín. Lučenčania Mário Šnúrik a
Tomáš Štolc bojovali v boccii – raffe,
kde mali súperov z 15 štátov.
LUČENEC - Pätnásťročný Mário Šnúrik z Boccia
klubu Lučenec obhájil titul majstra Slovenskej republiky juniorov v športe raffa z roku 2010. Rozhodol o tom finálový turnaj „A“ kategórie, ktorý sa

uskutočnil v areáli Boccia klubu Lučenec.
Mário prešiel v turnaji bez jedinej prehry,
keď postupne porazil Lukáša Bollu, Tomáša Štolca, Kristiána Košťála a Daniela Obročníka. V boji o druhé miesto vyhral Daniel
Obročník, pred Kristiánom Košťálom.
LUČENEC - Ďalší úspech dosiahol Mário na medzinárodných
majstrovstvách Slovenskej republiky zmiešaných družstiev,
keď sa s kolektívom Juniores
bocce umiestnil na krásnom
3. mieste a v I. kole II. ročníka
Dunajskej ligy (účasť hráčov z
Maďarska, Českej republiky, Talianska, Srbska a Slovenska) skončil
jeho tím Juniores bocce na 2. mieste.
VARŠAVA - Posledným úspechom tohto mladého športovca bolo
umiestnenie na medzinárodných majstrovstvách dvojíc vo Varšave, keď
ako najmladší účastník podujatia skončil so svojím spoluhráčom Andzejom Kernom s Poľska na 6.
mieste z 22 štartujúcich dvojíc.
- MB -

S radosťou môžeme konštatovať, že aj v našej obci nám vyrastajú športovci, ktorí v tomto roku
dosiahli určite rad zaujímavých výsledkov. Možno by sme mohli otvoriť priečinok majstrovstiev Slovenskej republiky. Do tejto kategórie môžeme zaradiť až troch Vidinčanov, ktorí sa prebojovali až na
bedňu, znamenajúcu medailu. Milan Šuľan z lučeneckého tímu silákov Probody & Metalmilitia získal
na majstrovstvách Slovenskej republiky v silovom trojboji zlato, tento kov si zopakoval na majstrovstvách SR v tlaku na lavičke. Druhým športovcom je 15-ročný Mário Šnúrik – Boccia klub Lučenec,
ktorý získal zlato na majstrovstvách SR juniorov do 18 rokov v boccii a do tretice je ním Michal Danko.
Ten získal s hokejovým kolektívom MHC Martin vo finále play-off extraligy juniorov striebornú medailu
(už sme vás informovali v aprílovom vydaní Vidinských novín). A pokračovať môžeme v ďalších úspechoch našich športovcov. Milan Šuľan získal na majstrovstvách Európy v poľskom Rybniku v tlaku na
lavičke titul majstra Európy a Mário Šnúrik skončil na svetových hrách juniorov do 15 rokov v tureckej Ankare 5. miesto, keď spoločne v súťaži dvojíc obsadil s Tomášom Štolcom 9. miesto na svete.

Bronzová medaila z okresnej športovej
olympiády detí materských škôl
Šport ako prostriedok zdraviu
prospešnej telesnej aktivity má
väčší vplyv, než ktorýkoľvek iný
druh spoločenskej činnosti. Hodnoty, ktoré šport sprostredkúva,
pomáhajú rozvoju vedomostí,
motivácie, zručností a stimulujú osobné úsilie. Čas, ktorý deti
strávia pri športe, je všestranne pozitívne strávený a mal by
byť čo najväčší. Táto skutočnosť inšpirovala aj nás – pedagógov materskej školy. Začali
sme deti pripravovať na športové
zápolenie v rôznych športových
disciplínach, ktoré vyvrcholilo
účasťou na XV. ročníku Okresnej športovej olympiády detí
materských škôl . Podujatie sa
uskutočnilo 15. 6. 2011 v špor-

tovom areáli ZŠ L. Novomeského
v Lučenci. Súťažilo sa v kategórii
chlapcov a v kategórii dievčat v
rôznych disciplínach – beh na 40
m, beh pomedzi prekážky, skok
do diaľky z miesta, hod kriketovou loptičkou, zmiešaná štafeta
s kolíkom. Najlepší traja jednot-

livci a najlepšie družstvá si domov odniesli medaily a vecné
ceny. K nám do materskej školy
„U veveričky“ vo Vidinej putovala
bronzová medaila, ktorú získala Martinka Grexová v skoku do
diaľky z miesta. Srdečne blahoželáme.
Učiteľky MŠ

