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Fašiangy, Turíce,
Veľká noc ide ...
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ZDARMA

Na mnohých miestach vítali gazdinky bursovníkov chutnými pampúškami, klobáskou, nechýbali ani vajíčka, či
slaninka na pripravený ražeň.
Sprievod skončil svoju tohoročnú púť v kultúrnom
dome, kde na účastníkov čakala chutná praženica, ktorú
pripravili šikovné ruky členiek
matice slovenskej.
Bola to vydarená akcia.
Mala len malú chybičku krásy. V sprievode nebolo vidieť
našu mládež, akoby sa v tento deň z obce všetci vysťahovali.
Hneď na ďalší deň v nedeľu
6. marca členovia folklórnej
skupiny na pozvanie obce Tomášovce, pochovávali basu.
Za pomerne pekného poča-

sia čakalo členov skupiny
veľké prekvapenie. Viac ako
sto zvedavých Tomášovčanov
vytvárali vynikajúcu atmosféru ulicami obce. Štedrosť nemala konca kraja. Vynikajúca
atmosféra z ulíc gradovala v
sále kultúrneho domu, kde
starosta obce privítal všetkých účastníkov, pre ktorých
bola pripravená chutná domáca zabíjačka. Po srdečnom prijatí členovia folklórnej
skupiny Škorec v preplnenej
sále pochovali basu.
Boli to dve veľmi pekné
akcie, za ktoré patrí úprimné
poďakovanie všetkým členom folklórnej skupiny, muzikantom a všetkým, ktorí sa
na týchto akciách zúčastnili.
Jozef Kucej, predseda MO MS

Táto známa fašiangová pieseň a mnohé iné ľudové piesne zneli v
sobotu 5. marca ulicami našej obce. To členovia folklórnej skupiny
Škorec pri Miestnom odbore Matice slovenskej pripravili pre našich
občanov už tradičný fašiangový sprievod. Pestrofarebný sprievod na
čele s Turoňom robil dobrú náladu, sviatočnú atmosféru.

Ján Tokár - Oravský: Matkin chlieb
Prechádzam kraje hľadiac,
hľadám krásu a ešte viac,
no kraj čo kraj sťa jeden brat,
niet mu čo vziať a či dať.

Severné zas zvráskavené,
ako tvár starej matere,
menšie i väčšie kopce či hole,
vôkol to slovenské pole.

Či ten svet jej nepočarí,
či ešte objaví sa v rodnom kraji,
či vôňa chleba ju privábi,
či mať do obrúska zas zabalí?

V ruke chleba a hľadí do diali,
chlieb hreje ju, no srdce žiali,
v tom krásnom kraji,
starí sme iba ostali.

Kraj čo kraj, krása krás,
celá je taká naša vlasť,
prejdi svet krížom kráž,
nenájdeš krajšiu vlasť.

Túto krásu, túto vlasť,
opúšťa naša mlaď,
vábi ju svet, láka diaľ,
radosť to, či je to žiaľ?

Svet potiahnutý pozlátkom,
plný ľudí no i chytrákov,
zláka mlaď za pár zlaťákov,
či trafí domov za vôňou?

Nuž čuj mlaď, len malý odkaz,
možno neskoro, no zistíš raz,
svet dá veľa i všetko môže dať,
nikdy však viac, než tvoja mať.

Južné kraje sťa tabla,
mať čo na nej cesto váľa,
voňavé cesto na chleba,
najkrajšia vôňa domova.

Poznať iné kraje i ľudí,
ich obyčaje i mravy,
hodnotné to, to ju chváli,
potom čo, čo mlaď spraví?

Či čas otupí jej nos,
či cudzí zalepí ho pozlátkom,
či vôňa len vráti sa za matkou,
mať čaká s chlebom a zármutkom.

Tak poznávaj mlaď svet,
nezabúdaj na matkin chlieb,
keď starý sa lesk sveta miest,
ver, na stole bude matkin chlieb.
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Benefičný koncert
Zuzany Smatanovej

sa vydaril

Na začiatku bol nápad, nápad pomôcť, pomôcť tam, kde
je to potrebné. Sú medzi nami
ľudia, ktorí nič nepýtajú, ale
vedia byť veľmi vďační, keď
niečo dostanú. Dokážu sa tešiť aj z úplných maličkostí.
Rozhodli sme sa teda pomôcť
našim klientom - klientom z
DSS Nádej Vidiná.
Kto sú títo ľudia a prečo sme
sa rozhodli pomôcť práve im? Sú
to ľudia, ktorí už prekročili prah
dospelosti, ale majú v sebe dušu

večného dieťaťa. Nerozhodli sa
tak sami, zariadila to tak príroda.
Títo ľudia sú odkázaní na každodennú starostlivosť nás dospelých, či už sú to ich rodičia, alebo
zamestnanci DSS.
Takýmto zariadením je aj DSS
Nádej Vidiná, kde žijú ľudia so
zdravotným postihnutím prevažne mentálnym. Je to zariadenie
rodinného typu. Zamestnanci tohto zariadenia sa starajú o
to, aby klienti prežili každý deň
čo najpríjemnejšie. Ku každému

klientovi sa pristupuje individuálne a rozvíjajú sa jeho schopnosti
a zručnosti. Títo klienti pod vedením skvelých zamestnancov
dokážu úžasné veci. Preto sme
sa rozhodli zorganizovať, v spolupráci so skvelými dievčatami z
ORIFLAME z Lučenca, benefičný koncert, ktorý sa konal 13. 4.
2011 v kine Apollo v Lučenci.
Na tomto koncerte vystúpila známa slovenská speváčka,
absolútny slávik, speváčka roka
2010 Zuzka Smatanová, rocková
kapela Vabank z Detvy a tanečná
skupina Dance Attak z Lučenca.
Koncertom nás sprevádzali manželia Mužíkovci. Všetci účinkujúci sa vzdali nároku na honorár, za
čo im patrí veľká vďaka.
So slzami šťastia v očiach a s
radosťou v srdci môžeme konštatovať, že nápad, ktorý sme
dostali začiatkom roka bol skvelý, a vďaka dobrým ľuďom s a
podarila úžasná vec. Dňa 13. 4.
2011 krátko pred 18.30 hodinou sa začalo kino Apollo zapĺňať. Behom pár minút bola sála
naplnená rôznymi ľuďmi, ktorí
ale mali jedno spoločné VEĽKÉ A
ŠĽACHETNÉ SRDCE.
Všetkým týmto ľuďom patrí
veľká vďaka, ale nielen im, ale
aj všetkým sponzorom a darcom, ktorí nám poskytli
nemalé finančné prostriedky a vecné dary.
Bez pomoci týchto
sponzorov a darcov by
nebolo možné zorganizovať takúto veľkolepú
akciu. Spolu sme získali finančnú čiastku,
v ktorej sú zahrnuté aj
vecné dary 5 300 EUR,
za ktoré budú klientom
zakúpené rôzne terapeutické pomôcky a iné
pomôcky.
Text: Zuzana Trúchla
Foto: Ján Šnúrik

teľné najmä starším občanom. Zvýšenú
pozornosť treba venovať pobytu detí v
prírode, ktoré by nemali zostať bez dozoru. Je potrebné neustále pamätať na to,
že aj najmenšia nepozornosť - odhodená
neuhasená cigareta alebo zápalka môže
spôsobiť rozsiahle požiare, ktoré spôsobujú nielen veľké finančné ale aj ekologické škody.
Vypaľovaním porastov bylín, kríkov a
stromov porušuje fyzická osoba § 14,
právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ § 8 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Za porušenie predmetných
ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi môže byť fyzickej osobe uložená poku-
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POZVÁNKA NA STAVANIE MÁJA

Konečne je zima preč, zmizol sneh, slniečko čoraz viacej hreje. Skončili sa Veľkonočné sviatky a my sa už tešíme na ďalšie
sviatky, ktoré klopú pomaličky na dvere.
Tak, ako sme už v našej obci zvyknutí, aj v tento rok sa v posledný
aprílový deň 30. apríla 2011 bude končiť spevom, tancom a jarnou
veselosťou, ktorá súvisí s tradičnou kultúrou a dobrou zábavou. Stavanie mája sa už zapísalo medzi našich občanov ako tradičné podujatie spojené aj v tomto roku s vystúpením folklórnej speváckej skupiny
Škorec. Vítaní sú všetci dobrí ľudia, ktorých srdcia bijú pre folklór a
ľudové tradície v sobotu 30. apríla 2011 od 19.30 hodiny. Podujatie
sa uskutoční pred Kultúrnym domom vo Vidinej pod organizačným
zabezpečením Miestneho odboru Matice slovenskej vo Vidinej a Obce
Vidiná. O malé občerstvenie je postarané.
- JŠ -

Tieňová krížová cesta

Netradičným spestrením tohtoročného pôstneho obdobia bolo
predstavenie tieňovej krížovej cesty, ktorú si pod vedením novicov
spoločnosti Božieho slova pripravila miestna mládež. Ohlasy miestnych veriacich na toto netradičné stvárnenie tradičnej ľudovej pobožnosti boli pozitívne a z kostola odchádzali povzbudení svedectvom
viery mladých.
Dušan Haško

Za vypaľovanie porastov pokuta až 331 eur
Jarné obdobie je v čase suchého a
teplého počasia charakterizované ako
obdobie zvýšeného nebezpečenstva
vzniku požiarov.
V jarnom období je zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov aj v dôsledku
toho, že občania, právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia porušujú predpisy
o ochrane pred požiarmi tým, že vypaľujú porasty bylín, kríkov a stromov pričom
požiare ohrozujú rôzne objekty a iný majetok.
Dôrazne upozorňujeme na nebezpečenstvo z požiarov vzniknutých pri vypaľovaní porastov bylín, kríkov a stromov,
kde takéto požiare každoročne spôsobujú
zranenia v niektorých prípadoch aj smr-
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ta do výšky 331 eur, právnickej osobe a
fyzickej - podnikateľovi pokuta do výšky
16 596 eur.
Veríme, že aj s vašou podporou sa nám
podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými
stratami. Len spoločným úsilím, opatrnosťou a ostražitosťou prispejeme k zníženiu
počtu požiarov v tomto jarnom období.
Zákon o lesoch o ochrane pred lesnými požiarmi zakazuje:
- Zakladať alebo udržiavať otvorený
oheň na lesných pozemkoch alebo v ich
ochrannom pásme - 50 m od hranice lesných pozemkov mimo vyznačených miest.
- Fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo
tlejúce predmety.
Pri zakladaní ohňa na vyznačených

miestach je potrebné dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti:
- nezakladať oheň počas vetra,
- nezakladať oheň použitím horľavých
kvapalín,
- neponechávať oheň bez dozoru,
- ohnisko pred opustením dôkladne
uhasiť a presvedčiť sa, že popol neobsahuje žeravé zvyšky po spaľovaní.
Veríme, že v spolupráci so všetkými
vlastníkmi, správcami a užívateľmi lesných pozemkov, v úzkej súčinnosti so spoločenskými a záujmovými organizáciami,
ktoré vykonávajú svoje aktivity v prírode
a lese, ale aj s vašou podporou sa nám
podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými
stratami. Len spoločným úsilím, opatrnosťou a ostražitosťou prispejeme k zníženiu
počtu požiarov v tomto jarnom období.
Pavol Kukla
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Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo vo štvrtok 10. marca 2011
K bodu 1.:
Otvorenie
Uznesenie č. 29/2011 zo dňa 10. 3.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE - Program rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej s doplnenými bodmi:
- bod č. 4 - Zápisnica zo zasadnutia Ekonomickej komisie pri Obecnom zastupiteľstve Vidiná a Stanovisko Hlavnej kontrolórky Obce
Vidiná k návrhu rozpočtu obce na rok
2011 a výhľad na roky 2012 a 2013
- v bode Rôzne - Určenie mesačného platu starostu obce v roku
2011, Určenie mesačného platu
hlavného kontrolóra v roku 2011.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor, Černok, Kolimárová, Jozef Kucej,
Peter Kucej, Kuceková, PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - 0.
K bodu 2.:
Voľba návrhovej komisie
a určenie overovateľov
zápisnice
Uznesenie č. 30/2011 zo dňa 10.
3. 2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE - Návrhovú komisiu v zložení: Kuceková, Černok, Peter Kucej.
II. BERIE NA VEDOMIE - Overovateľov zápisnice: Jozef Kucej, Báťková.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor, Černok, Kolimárová, Jozef Kucej,
Peter Kucej, Kuceková, PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - 0.
K bodu 3.:
Správa o činnosti obecnej
rady a kontrola uznesení
Uznesenie č. 31/2011 zo dňa 10. 3.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. BERIE NA VEDOMIE - Správu
z Obecnej rady vo Vidinej a konštatuje nesplnenie prijatého uznesenia
č.28/2011 zo dňa 1. 2. 2011.
K bodu 4.:
Zápisnica zo zasadnutia
Ekonomickej komisie pri
Obecnom zastupiteľstve
Vidiná a Stanovisko
hlavnej kontrolórky Obce
Vidiná k návrhu rozpočtu
obce na rok 2011 a
výhľad na roky 2012 a 2013
Uznesenie č. 32/2011 zo dňa 10. 3.

2011, obecné zastupiteľstvo
I. BERIE NA VEDOMIE - Zápisnicu zo zasadnutia Ekonomickej komisie pri Obecnom zastupiteľstve
Vidiná a Stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Vidiná k návrhu rozpočtu
obce na rok 2011 a výhľad na roky
2012 a 2013.
K bodu 5.:
Návrh rozpočtu Obce Vidiná
na rok 2011 a výhľad na
roky 2012 a 2013
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.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor, Černok, Kolimárová, Jozef Kucej,
Peter Kucej, Kuceková, PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - 0.
Uznesenie č. 34/2011 zo dňa 10. 3.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE - V kapitole 0.6.2.0
Rozvoj obcí (všeobecné služby) - geometrické plány na futbalové ihrisko
upraviť z 2 000,00 eur na 0,00 eur
z dôvodu nehospodárneho výdavku,
ktorý je pred úplným majetkoprávnym vysporiadaním.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor, Černok, Kolimárová, Jozef Kucej,
Peter Kucej, Kuceková, PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - 0.
Uznesenie č. 35/2011 zo dňa 10. 3.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
a) Komisiu na výber dodávateľa
okien.
Termín: do ukončenia a schválenia dodávateľa. Zodpovedná: Komisia pre výstavbu a životného prostredia.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor, Černok, Kolimárová, Jozef Kucej,
Peter Kucej, Kuceková, PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - 0.

Uznesenie č. 36/2011 zo dňa 10.
3. 2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE - výmenu okien a
dverí v priestoroch zasadačky obecného úradu za plastové 7000 eur
viazať celú výšku na výber dodávateľa a to nielen na prieskum trhu, ale
formou výzvy dodávateľov na predloženie cenových ponúk vrátane návrhu zmluvy na dodanie a montáž a
vyhodnotením cenových ponúk ako
aj podmienok zmluvy obecným zastupiteľstvom.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor, Černok, Kolimárová, Jozef Kucej,
Peter Kucej, Kuceková, PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - 0.
Uznesenie č. 37/2011 zo dňa 10. 3.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE - Finančné prostriedky na výkup parciel na futbalovom ihrisku doplniť o výkup pozemkov pod miestnymi komunikáciami.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor, Černok, Kolimárová, Jozef Kucej,
Peter Kucej, Kuceková, PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - 0.
Uznesenie č. 38/2011 zo dňa 10. 3.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE - V kapitole
01.1.1.6. Obce - výdavky určené na
úhradu poplatkov za školenia, kurzy, semináre a pod. znížiť rozpočet z
2000,00 eur na 500,00 eur.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor, Černok, Kolimárová, Jozef Kucej,

Peter Kucej, Kuceková, PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - 0.
Uznesenie č. 39/2011 zo dňa 10. 3.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE - Výdavky na úhradu tuzemských cestovných náhrad z
300,00 eur na 100,00 eur.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor, Černok, Kolimárová, Jozef Kucej,
Peter Kucej, Kuceková, PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - 0.
Uznesenie č. 40/2011 zo dňa 10. 3.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE - Ukončenie rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vidinej.
II. UKLADÁ - Zvolať mimoriadne
zastupiteľstvo k bodu Návrh rozpočtu Obce Vidiná na rok 2011 a výhľad
na roky 2012 a 2013, pred ktorým
bude spoločné zasadnutie Ekonomickej komisie vo Vidinej a Obecnej
rady vo Vidinej - predloženie požadovaných materiálov zo strany obce
tak, ako ich uvádza Ekonomická komisia vo svojej správe.
Termín: do 3 týždňov od dnešného zastupiteľstva.
Zodpovedný: Obec.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor, Černok, Kolimárová, Jozef Kucej,
Peter Kucej, Kuceková, PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - 0.
Návrhová komisia v zložení:
Drahomíra Kuceková, Milan Černok,
Peter Kucej.

Ukončené obecné zastupiteľstvo
Dňa 10. marca 2011 sa uskutočnilo vo Vidinej zasadnutie obecného
zastupiteľstva, kde hlavným bodom programu bolo schválenie rozpočtu na rok 2011.
Pred týmto rokovaním obecného zastupiteľstva Obecná rada vo Vidinej akceptovala pripomienky a požiadavky ekonomickej komisie, ktoré
boli žiaduce k vysvetleniu jednotlivých položiek predloženého návrhu
rozpočtu na rok 2011.
Nakoľko pri schvaľovaní rozpočtu neboli zo strany obce predložené
požadované podklady a vysvetlenia, na podnet poslancov bolo obecné zastupiteľstvo ukončené. Nové, mimoriadne zastupiteľstvo bude zo
strany starostu obce zvolané, keď starosta a pracovníci obce pripravia
požadované podklady.
Želmíra Kolimárová, poslankyňa ObZ
------------------------------------------------------------------Poznámka redakcie:
Starosta Obce Vidiná Vladimír Ragač zvolal zasadnutie
Obecného zastupiteľstva vo Vidinej na 31. marca 2011.
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III. Ples
Občianskeho
združenia
KROP

Poslednú sobotu v mesiaci január 2011 sa uskutočnil
už III. ples, ktorý organizovalo OZ KROP Vidiná. Ples
otvoril predseda OZ KROP p.
Kropáč spolu s podpredsedníčkou p. Kotmanovou, ktorí
v krátkosti zhodnotili činnosť
občianskeho združenia.
Potom nasledovalo vystúpenie tanečného súboru, ktorý predviedol spoločenské tance. Do tanca hral
DJ Vacko, dobré jedlo navaril kuchár Mirko. O polnoci
tombolu žreboval známy zabávač Jožo Pročko. Ples sa
niesol v dobrom priateľskom
duchu. Myslíme, že všetci sa
dobre zabávali, o čom svedčí aj to, že mnohí účastníci
plesu chcú prísť znovu. Tak,
ako aj po iné roky, aj tohto
roku výťažok z plesu bude
rozdelený pre spoločenské
organizácie, ktoré pôsobia
v obci: pre deti z Materskej
školy, pre Ligu proti rakovine
a podobne.
Touto cestou ďakujeme
sponzorom: Obci Vidiná,
Miestnej organizácii Matice
slovenskej vo Vidinej, Klubu
dôchodcov vo Vidinej, p. Antaličovi, p. Kucekovej, p. Hurtíkovi, p. Kaplánovi, MUDr.
Slížovi, MUDr. Balkovej, p.
Konczovej, p. Šupinovej, p.
Ámbróšovi, p. Šustekovi a
všetkým, ktorí venovali ceny
do tomboly.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli pomáhať.
Takto môžeme spolu všetci
pomáhať tým, ktorí to potrebujú a tým napĺňať poslanie
OZ KROP Vidiná.
Členovi OZ KROP
(Kreativita-Radosť-Ochota-Pomoc)

Oznam
Ako oprávnené OZ KROP
aj tento rok prijíma 2% z
dane. V prípade vášho záujmu darovať 2% kontaktujte
zástupcov OZ KROP.
ĎAKUJEME

Karneval u veveričky
Dnes je v škôlke veľká sláva,
karneval sa začína.
Ušila mi kostým mama,
ja som Kika princezná.
Mám čarovnú paličku,
na nej peknú hviezdičku.
Na koho s ňou zasvietim,
na princa ho premením.
Čarovať viem čáry - máry,
aby sa ma všetci báli
a škôlkarske detičky
pomením na veveričky.
Preto naša škôlka nová
volá sa Veveričková!

Áno, áno! Takouto básničkou nás
potešila princezná Kristínka na netradičnom karnevale, ktorý sa konal
23. 2. 2011 v materskej škole U veveričky.
V tento deň si pani učiteľky pre deti
pripravili prekvapenie - hudobne spracovali rozprávku O spiacej Ruženke.
Zahrali ju pre všetky princezné, víly,
čarodejníkov, Indiánov a pirátov. Divadlu sa potešila aj lienka, ježko, korytnačka so žirafou, zajko a anjelik.
Všetky deti predstavovali svoje
masky, tí starší pridali aj svojsky vymyslenú básničku o sebe.
Netradičné básne vyčarúvali úsmevy na všetkých tvárach. Radosť sa

týmto neskončila, masky sa zvŕtali v tanci a zábave až do karnevalovej
hostiny, kde ich čakali ovocné misy a
čokoládové muffiny, ktoré pre nás pripravila šikovná mamička Samka Beňa.
Vyhodnocovanie masiek vzal do
vlastných rúk gašparko a čarovnou
paličkou pod velikánskym, záhadným
klobúkom všetkým vyčaril sladké prekvapenia v balíčkoch.
V dobrej nálade karnevalové postavičky odchádzali na obed k prestretým
stolom, kde nechýbali tradičné fašiangové dobroty.
O bezpečnosť celej akcie dbal
batman, Mexičan, šerif a čert.
Kolektív učiteliek MŠ

Literárne odpoludnie vo Vidinej
Miestny odbor Matice
slovenskej vo Vidinej pripravil pre svojich členov,
študentov, občanov literárne odpoludnie s novohradskou rodáčkou, spisovateľkou Hanou Koškovou.
Toto pekné podujatie sa
uskutočnilo v sobotu 19.
februára 2011 v kultúrnom
dome vo Vidinej aj za účasti
predsedu krajskej rady Matice slovenskej pána Dušana
Kubinca.
Pani spisovateľka veľmi
pútavo, zaujímavo predstavila svoju tvorbu. Takmer tridsiatke prítomných prečítala
úryvky z jej najnovšej knihy

Poludnica z Čerepeša, ktorú
si mnohí účastníci besedy aj
kúpili.
Pri teplom čaji, fašiangových pampúškoch sa viedla

zaujímavá, srdečná beseda, z ktorej odchádzal každý spokojný. Myslím si, že je
na škodu pre našich žiakov,
študentov, že nevyužili jedi-

nečnú príležitosť stretnúť sa
s výnimočným človekom, rodáčkou z Tuhára, spisovateľkou Hanou Koškovou.
Každý, kto sa na tejto besede zúčastnil, odchádzal
obohatený o nové poznania,
nové zážitky. Bol to pre každého určite bohatý kultúrny
zážitok.
V závere besedy predseda MO Matice slovenskej Jozef Kucej poďakoval
pani spisovateľke za to, že
prijala naše pozvanie a do
ďalšej práce je zaželal veľa
tvorivých síl, nápadov a veľa
pevného zdravia.
Jozef Kucej, predseda MO MS
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NAŠI JUBILANTI

Vážení občania,
uplynulo len pár mesiacov odvtedy, čo
sme si v komunálnych voľbách volili
svojich zástupcov do obecných zastupiteľstiev.
Bol som jedným z tých, ktorému ste
dali vo voľbách dôveru a zvolili ste ma za
poslanca Obecného zastupiteľstva vo Vidinej. Za túto dôveru, i keď oneskorene,
vám ďakujem. Od ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva sa uskutočnili už ďalšie dve zasadnutia. Aké je
však moje a verím, že nielen moje prekvapenie z účasti občanov na týchto zasadnutiach?
Na ustanovujúcej schôdzi boli prítomní
dvaja občania, na druhom zasadnutí jeden a na ďalšom už ani jeden. Úlohou poslanca obecného zastupiteľstva je okrem
iného aj prenášať názory, riešiť pripomienky a návrhy voličov.
Ako však túto úlohu plniť? Ako môžeme
byť užitočnými poslancami pre svojich voličov, keď nepoznáme ich názory?
Či vo Vidinej nezaujíma občana - voliča, o čom poslanci na obecných zastupiteľstvách rokujú? Čo sa v obci pripravuje,
plánuje?
Neverím, že nás občanov nezaujíma
dianie v obci, kde žijeme. Neverím, že
by voliči nechceli vedieť, ako sa zo strany starostu obce a poslancov OZ plnia ich
predvolebné sľuby.
Som presvedčený, že o tom všetkom sa
môžete dozvedieť na zasadnutiach obecného zastupiteľstva. Len tu môžete zistiť,
ako sa plnia dané vám sľuby. Tu môžete
predkladať svoje návrhy, sťažnosti a kritizovať alebo chváliť prácu svojich zástupcov.
Hodnotenie, či kritizovanie činnosti
funkcionárov obce na autobusových zastávkach, pri nákupoch v obchodoch je
ľahké, no bez efektu, pretože kritika padne na úrodnú pôdu len tam, kde ju počujú
aj tí, o ktorých je reč.
Obraciam sa preto na vás, vážení občania s výzvou, aby ste využívali svoje zákonné právo a zúčastňovali sa zasadnutí
obecného zastupiteľstva.
Verte mi, vaša účasť, vaše návrhy nám
veľmi pomôžu pri riešení náročných úloh
rozvoja našej obce tak, aby stále rástla,
aby bola stále krajšia, aby sa tu dobre cítili všetci, čo v nej žijú, ale aj tí, ktorí ju navštevujú. A o to nám poslancom ide.

l

V pokojnom,
tichom žitia prúde
ďalší rad rokov
nech vám rastie
a každý deň
nech sviatkom bude,
prinesie radosť,
lásku, šťastie.

Vidinský Klub dôchodcov
oslavuje 25 rokov
Prvé mesiace roka sa spravidla
nesú v znamení bilancovania práce za predchádzajúce obdobie. Tak
tomu bolo aj v Klube dôchodcov, kde
sa stretlo viac ako päťdesiat členov,
aby v piatok 14. februára zhodnotili
svoju činnosť.
Predsedajúci schôdze okrem privítania členov privítal aj hostí a to zástupkyňu starostu obce Martinu Predajniansku, podpredsedníčku Miestneho
odboru Matice slovenskej Valériu Miadokovú a Petra Kropáča, zástupcu občianskeho združenia KROP.
Príjemnú, srdečnú atmosféru hneď v
úvode umocnilo vystúpenie detí Materskej školy vo Vidinej a tanečno - speváckej skupiny Škorec vo veľmi peknom kultúrnom programe. V správe
o činnosti Sidónia Riazová zhodnotila
prácu klubovej rady a konštatovala, že
v uplynulom roku rada zabezpečovala akcie pre členov, ako boli: lekárske
prednášky, vychádzky do prírody, ma-

sáže pre členov, kontrola tlaku krvi, zájazdy do termálnych kúpeľov a mnoho
ďalších akcií.
V ďalšom bode programu boli odmenení členovia klubu, ktorí sa v roku
2010 dožili okrúhleho životného výročia. Slávnostnú atmosféru tejto schôdze
umocnil aj fakt, že Klub dôchodcov si v
tomto období pripomína 25. výročie
svojho vzniku. V správe pani Riazová
pripomenulo aj toto výročie. Za dvadsaťpäťročné obdobie sa uskutočnilo
veľké množstvo podujatí pre našich dôchodcov. Vystriedalo sa mnoho členov,
ktorí sa už žiaľ dnešných dní nedožili.
Dôchodcovia i napriek svojmu veku
a často i nepriaznivému zdravotnému
stavu vždy ochotne a radi pomáhali pri
organizovaní takmer všetkých akcií,
ktoré sa v našej obci uskutočnili. V závere schôdze poďakovali všetkým členom za odvedenú prácu a zaželali im do
ďalších rokov veľa zdravia, vytrvalosti a
spokojnosti.
klubová rada

Priateľstvo a spolupráca s
obcou Egyházasdengeleg
Je všeobecne známe, že od roku
2003 je uzatvorená priateľská zmluva našich občanov s občanmi z maďarskej obce Egyházasdengeleg. Na
základe tejto zmluvy sa každoročne schvaľuje plán spolupráce medzi
spriatelenými občanmi.
A práve prvé naše spoločné podujatie
bolo v Maďarsku. Zišli sme sa v tomto
roku u našich priateľov na spoločnom
zasadnutí poslancov obidvoch zastupiteľstiev, ktoré sa konalo 26. februára 2011 v obci Egyházasdengeleg, kde
bol aj schválený náš spoločný návrh
programu spolupráce pre rok 2011 nielen poslancami obce Egyházasdengeleg, tak aj poslancami obce Vidiná. Náš
spoločný program pre deti a dospelých
pre rok 2011 vyzerá takto:
Máj: detské stretnutie v Egyházasdengelegu (športové súťaže), tradičná
slávnosť „Rúcanie mája“ vo Vidinej.
Jún: obecný program „Juniáles“,

ktorý je zorganizovaný v obci Egyházasdengeleg, vystúpenie folklórnej skupiny Škorec.
Júl: detský tábor v Maďarskej republike.
August: 28. augusta „Rozlúčka s letom“ a oslavy výročia SNP vo Vidinej.
September: „Jesenné farby“ detské stretnutie v Egyházasdengelegu.
Október: slávnostné stretnutie seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k
starším vo Vidinej.
December: stretnutie dôchodcov v
Egyházasdengelegu.

92 rokov
Elena Vargová
85 rokov
Ján Mravík
70 rokov
Ivan Kotman
Marta Grossertová
Ján Melicher
Viera Farbiaková
Jozef Schnek
Peter Čavoj
Štefan Vrábeľ
65 rokov
Rudolf Machava
Viera Hašková
60 rokov
Oľga Ožďániová
Elena Siláčiová
Pavel Čiešok

NARODENÍ
Maximilián Strcula
Jakub Badinka

ZOSNULÍ
Mária Belková
Vojtech Javorský
Elena Kalamárová
Štefan Kamenský
Július Rafaj

POĎAKOVANIE

Po spoločnom zasadnutí nás priatelia z obce Egyházasdengeleg pozvali na
kultúrno-fašiangový program, ktorý bol
spojený s pohostením. Nadobudli sme
pocit, že medzi ľuďmi spomínanej obce
máme skutočných priateľov a cítili sme
sa tam veľmi príjemne.

Ďakujeme členkám spevokolu a všetkým občanom Vidinej, ktorí sa dňa 11. 1. 2011
prišli rozlúčiť do Točnice s
Vojtechom Javorským, ktorý
nás opustil vo veku 91 rokov.

Vladimír Ragač, starosta obce

Smútiaca rodina Garajová

6

l

Obec informuje

APRÍL 2011

l

VIDINSKÉ NOVINY

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo v utorok 1. februára 2011
K bodu 1.:
Otvorenie
Uznesenie č. 18/2011 zo dňa 1. 2.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE - Program rokovania
obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor,
J. Kucej, Kuceková, Predajnianská,
PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0.
K bodu 2.:
Voľba návrhovej komisie
a určenie
overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 19/2011 zo dňa 1. 2.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE - Návrhovú komisiu
v zložení: Želmíra Báťková, Pavol Bútor, Jozef Kucej II.BERIE NA VEDOMIE
- Overovateľov zápisnice: Drahomíru
Kucekovú, Martinu Predajnianskú.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor,
J. Kucej, Kuceková, Predajnianská,
PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0.
K bodu 3:
Informatívna správa
o činnosti
hlavného kontrolóra
Uznesenie č. 20/2011 zo dňa 1. 2.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. BERIE NA VEDOMIE - Informatívnu správu hlavného kontrolóra za rok

2010 - s pripomienkou Drahomíry Kucekovej, aby v budúcnosti bola správa
konkrétnejšia.
K bodu 4:
Voľba členov komisií
Uznesenie č. 21/2011 zo dňa 1. 2.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. UPRAVUJE - Rokovací poriadok
Obecného zastupiteľstva vo Vidinej
v § 31 nasledovne: Návrh na zriadenie komisií a rozdelenie poslancov do
komisií ObZ ako svojich stálych alebo
dočasných poradných, iniciatívnych a
kontrolných orgánov predkladá starosta a poslanci. V prvej etape sa samostatne hlasuje o zriadení komisie s
určením jej názvu a predmetu činnosti, potom sa volia na návrh starostu
alebo poslancov predsedovia jednotlivých komisií z radov poslancov. Zvolenie si vyžaduje nadpolovičnú väčšinu
hlasov prítomných poslancov. O doplnení komisií členmi rozhodne ObZ na
základe návrhu predsedov komisií.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor,
J. Kucej, Predajnianská, PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - Kuceková.
Uznesenie č. 22/2011 zo dňa 1. 2.
2011, obecné zastupiteľsto
I. VOLÍ členov komisie: Ekonomická
komisia - predsedníčka Želmíra Kolimárová, Milan Černok, Martina Pre-

dajnianská, Mária Legíňová, Miroslav
Kucek.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor,
Kuceková, J. Kucej, Predajnianská,
PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0.
Uznesenie č. 23/2011 zo dňa 1. 2.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. VOLÍ členov komisie: Komisia kultúry - predsedníčka Želmíra Báťková,
Pavol Bútor, Martina Predajnianská,
Eva Vilhanová, Danica Koryťáková, Ingrid Bartošová.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor,
Kuceková, J. Kucej, Predajnianská,
PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0.
Uznesenie č. 24/2011 zo dňa 1. 2.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. VOLÍ členov komisie: Komisia výstavby a životného prostredia - predseda Milan Černok, Želmíra Kolimárová, Jozef Kucej, Michal Kmeť, Marián
Jeleň.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor,
Kuceková, J. Kucej, Predajnianská,
PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0.
Uznesenie č. 25/2011 zo dňa 1. 2.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. VOLÍ členov komisie: Poriadková
komisia – predseda Peter Kucej, Dušan Ondrášik, Milan Kaplán.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor,
Kuceková, J. Kucej, Predajnianská,
PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0.

Uznesenie č. 26/2011 zo dňa 1. 2.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. VOLÍ členov komisie: Komisia pre
tvorbu a vydávanie Vidinských novín
- predsedníčka Drahomíra Kuceková,
Želmíra Kolimárová, Ján Šnúrik, Jozef
Kucej, Elena Kočiová.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor,
Kuceková, J. Kucej, Predajnianská,
PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0.
Uznesenie č. 27/2011 zo dňa 1. 2.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. VOLÍ členov komisie: Komisia
športu - predseda Pavol Bútor, Jozef
Kucej, Peter Kucej, Roman Mojžiš,
Ján Končoš, Peter Major.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor,
Kuceková, J. Kucej, Predajnianská,
PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0. K bodu
7: Diskusia
Uznesenie č. 28/2011 zo dňa 1. 2.
2011, obecné zastupiteľstvo
UKLADÁ obci zabezpečiť vypracovanie rokovacieho poriadku komisií s
určením hlavných úloh konkrétnej komisie.
Termín: 10. 3. 2011. Zodpovedná:
obec
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor,
Kuceková, J. Kucej, Predajnianská,
PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0.
Návrhová komisia: Jozef Kucej,
Pavol Bútor, Želmíra Báťková

Č o j e p o t r e bné u r obiť, k e ď ...
... chcete na pohrebisku
vybudovať náhrobný pomník
alebo upravovať či rekonštruovať
už existujúcu stavbu?
Obec Vidiná má schválené Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým
sa vydáva Prevádzkový poriadok
pohrebiska obce Vidiná. V tomto nariadení sa upravujú všetky práva a
povinnosti prevádzkovateľa, nájomcu a návštevníkov pohrebiska. Prevádzkový poriadok je zverejnený vo
vývesných tabuliach pohrebiska ako
aj na webovej stránke obce Vidiná:
www.vidina.sk.
l Právo užívať hrobové miesto
vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
Zmluva musí mať písomnú formu.
Za prenajatie miesta na pohrebisku
je povinný nájomca zaplatiť nájomné
podľa cenníka tohto prevádzkového
poriadku. Nájomné sa platí spravidla

na 10 rokov dopredu.
l Nájomca je povinný na vlastné
náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska - teda
obci všetky zmeny údajov potrebné
na vedenie evidencie miest.
l Pri vybudovaní akejkoľvek stavby - náhrobného pomníka, hrobky a
pod alebo úpravy už jestvujúcej stavby je potrebný písomný súhlas prevádzkovateľa. Pri opravách hrobov
je tiež povinnosť pred uskutočnením
opravy dať prevádzkovateľovi pohrebiska oznámenie o vykonaní opravy.
Žiadosti na vykonanie stavby alebo
opravy hrobného miesta si môžete
vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo
stiahnuť z vyššie uvedenej webovej
stránky obce.
l Stromy a kríky na pohrebisku
je možné vysádzať len so súhlasom

prevádzkovateľa a na mieste ním určenom. Vysádzanie, ošetrovanie a
výruby stromov a kríkov zabezpečuje prevádzkovateľ, pričom dbá na to,
aby pri likvidácii drevín nedošlo k poškodeniu hrobov.
l Umiestňovať lavičky pri hroboch v radoch je možné len so súhlasom prevádzkovateľa.
... potrebujete na niečo využiť
verejné priestranstvo?
Verejným priestranstvom na účely zdaňovania sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Obce Vidiná. Ich presné vymedzenie nájdete
vo Všeobecne záväznom nariadení o
miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO č. 1/2010.
Ak chcete verejné priestranstvo využiť napr. na: umiestnenie stavebného zariadenia ako lešenie, oplotenie,
zariadenie staveniska, UNIMO bunky,

montážnej plošiny alebo umiestnenie
skládky stavebného materiálu napr.
sutiny, kameňov, dreva, zeminy alebo na umiestnenie veľkoobjemového
kontajnera alebo na trvalé parkovanie
motorového vozidla, obytného prívesu, vlečky, je potrebné takýto zámer
vopred písomne oznámiť správcovi
dane - Obci Vidiná.
Tlačivá na oznámenie vzniku alebo
zániku daňovej povinnosti k dani za
užívanie verejného priestranstva si
môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade alebo stiahnuť z vyššie uvedenej
webovej stránky obce.
Sadzba dane sa ustanovuje za
každý aj začatý m2 užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň.
Svoje otázky, pripomienky, návrhy alebo podnety zasielajte na
e-mail: koristekova@vidina.sk

APRÍL 2011

l

Obec informuje

VIDINSKÉ NOVINY

l

7

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo vo štvrtok 20. januára 2011
K bodu 1.:
Otvorenie
Uznesenie č. 1/2011 zo dňa 20. 1.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE - Program rokovania
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor, Černok, Kmeť, J. Kucej, P. Kucej,
Kuceková, Predajnianská, PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - 0.
K bodu 2.:
Voľba návrhovej komisie
a určenie
overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 2/2011 zo dňa 20. 1.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE - Návrhovú komisiu
v zložení: Černok, Kuceková, Báťková.
II. BERIE NA VEDOMIE - Overovateľov zápisnice: Jozef Kucej a Pavol
Bútor.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor, Černok, Kmeť, J. Kucej, P. Kucej,
Kuceková, Predajnianská, PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - 0.
K bodu 3:
Návrh a voľba Komisie
pre ochranu
verejného záujmu
Uznesenie č. 3/2011 zo dňa 20. 1.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. ZRIAĎUJE - Komisiu pre ochranu
verejného záujmu
II. VOLÍ - Jozef Kucej - KSS, Milan
Černok - SMER, Drahomíra Kuceková - SDKÚ DS, Michal Kmeť - KDH,
Želmíra Kolimárová - ĽS HZDS, Pavol
Bútor - nezávislý, Želmíra Báťková SMER
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor, Černok, Kmeť, J. Kucej, P. Kucej,
Kuceková, Predajnianská, PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - 0.
K bodu 4:
Návrh a voľba členov
Obecnej rady vo Vidinej
Uznesenie č. 4/2011 zo dňa 20. 1.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. ZRIAĎUJE - obecnú radu
II. VOLÍ - Za členov obecnej rady
poslancov: Martina Predajnianská,
Želmíra Kolimárová, Pavol Bútor
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor,
Černok, Kmeť, J. Kucej, P. Kucej, Kuceková, PROTI - 0, ZDRŽAL SA - Predajnianská.

K bodu 5:
Návrh a voľba komisií
Obecného
zastupiteľstva vo Vidinej
Uznesenie č. 5/2011 zo dňa 20. 1.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE - Návrh hlavného
kontrolóra - rozdelenie Komisie kultúry a športového vyžitia na dve samostatné komisie a to: Komisia kultúry,
Komisia športu.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor,
Černok, J. Kucej, P. Kucej, Predajnianská, PROTI - 0, ZDRŽAL SA - Kmeť,
Kuceková.
Uznesenie č. 6/2011 zo dňa 20. 1.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. ZRIAĎUJE - komisie, a to:
a) Ekonomická komisia
b) Komisia kultúry
c) Komisia výstavby
a životného prostredia
d) Poriadková komisia
e) Komisia pre tvorbu
a vydávanie Vidinských novín
f) Komisia športu
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor, Černok, Kmeť, J. Kucej, P. Kucej,
Kuceková, Predajnianská, PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - 0.
K bodu 6:
Návrh a voľba predsedov
komisií Obecného
zastupiteľstva vo Vidinej
Uznesenie č. 7/2011
zo dňa 20. 1. 2011, obecné
zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE - Návrh Jozefa Kuceja, aby sa predsedovia komisií volili
naraz a spoločne.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor, Černok, Kmeť, J. Kucej, P. Kucej,
Kuceková, Predajnianská, PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - 0.
Uznesenie č. 8/2011 zo dňa 20. 1.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. VOLÍ - Predsedníčku komisie Ekonomická komisia - Želmíra Kolimárová,
predsedníčku komisie Komisia kultúry
- Želmíra Báťková, predsedu komisie
Komisia výstavby a životného prostredia - Milan Černok, predsedu komisie Poriadková komisia - Peter Kucej,
predsedníčku komisie Komisia pre
tvorbu a vydávanie Vidinských novín Drahomíra Kuceková, predsedu komisie Komisia športu - Pavol Bútor.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor, Černok, Kmeť, J. Kucej, P. Kucej,

Kuceková, Predajnianská, PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - 0.
K bodu 7:
Návrh všeobecne záväzného
nariadenia č. 1/2011, ktorým
sa vydáva prevádzkový
poriadok pohrebiska v
obci Vidiná
Uznesenie č. 9/2011 zo dňa 20. 1.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. NESCHVAĽUJE - Pripomienku
Michala Kmeťa - zmena číslovania na
paragrafy,
Hlasovanie: ZA - Kmeť, PROTI Báťková, Bútor, J. Kucej, ZDRŽAL SA
- Kuceková, Predajnianská, Černok, P.
Kucej
Uznesenie č. 10/2011 zo dňa 20. 1.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE - Pripomienku Michala Kmeťa - doplniť v bode 3 písm. g
v texte - aj elektronickou formou, telefonicky v prípade požiadavky občana.
Hlasovanie: ZA - Bútor, Černok, J.
Kucej, P. Kucej, Predajnianská, Kmeť,
Kuceková, PROTI - 0, ZDRŽAL SA Báťková.
Uznesenie č. 11/2011 zo dňa 20. 1.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE - Návrh všeobecne
záväzného nariadenia č. 1/2011, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok
pohrebiska v obci Vidiná s nasledovnými pripomienkami - doplniť v bode
3 písmeno g v texte - aj elektronickou
formou, telefonicky v prípade požiadavky občana.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor, Černok, Kmeť, J. Kucej, P. Kucej,
Kuceková, Predajnianská, PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - 0.
K bodu 8:
Určenie priorít pre
obdobie rokov 2011 - 2013
Uznesenie č. 12/2011 zo dňa 20. 1.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. BERIE NA VEDOMIE - Priority pre
obdobie rokov 2011-2013
K bodu 9:
Harmonogram zasadnutí
obecného zastupiteľstva
pre rok 2011
Uznesenie č. 13/2011 zo dňa 20. 1.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE - Harmonogram zasadnutí Obecného zastupiteľstva vo
Vidinej pre rok 2011.

Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor, Černok, Kmeť, J. Kucej, P. Kucej,
Kuceková, Predajnianská, PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - 0.
K bodu 10:
Výber dozorného technika
pre kanalizáciu I. etapa
Uznesenie č. 14/2011 zo dňa 20. 1.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE - Výberovú komisiu:
Milan Černok, Jozef Kucej, Martina
Predajnianská.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor,
Černok, Kmeť, Kolimárová, J. Kucej,
P. Kucej, Kuceková, Predajnianská,
PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0.
K bodu 11:
Rôzne
Uznesenie č. 15/2011 zo dňa 20. 1.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. RUŠÍ - Uznesenie č. 54/2010,
bod IV. zo dňa 4. 11. 2010 II.
ZRIAĎUJE KOMISIU v tomto zložení: Jozef Kucej, Michal Kmeť, Želmíra
Kolimárová, Želmíra Báťková, Milan
Černok. Náhradník: Drahomíra Kuceková.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor,
Černok, Kmeť, Kolimárová, J. Kucej,
P. Kucej, Predajnianská, PROTI - 0,
ZDRŽAL SA - Kuceková.
Uznesenie č. 16/2011 zo dňa 20. 1.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE - Dodatok č. 1/2011
k zmluve o dielo č. 326/20/2002
uzatvorenej dňa 14. 12. 2001 medzi
zmluvnými stranami Obec Vidiná a
MEPOS s.r.o. Lučenec so sídlom Fiľakovská cesta, 984 01 Lučenec, IČO
31595758, DIČ 2020465095.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor,
Černok, Kmeť, Kolimárová, J. Kucej, Kucej, Kuceková, Predajnianská,
PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0.
Uznesenie č. 17/2011 zo dňa 20. 1.
2011, obecné zastupiteľstvo
I. UKLADÁ obci do 28. 1. 2011 postúpiť list Povodiu Hrona, Krízovému
štábu ohľadom neplnenia písomnej
požiadavky týkajúcej sa spriechodnenia Krivánskeho potoka.
Hlasovanie: ZA - Báťková, Bútor,
Černok, Kmeť, Kolimárová, J. Kucej,
P. Kucej, Kuceková, Predajnianská,
PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0.
Návrhová komisia:
Milan Černok, Drahomíra Kuceková, Želmíra Báťková
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Šport

Športovci
- futbalisti
bilancovali
V sobotu 4. februára 2011 sa v
zasadačke obecného úradu zišli
priaznivci futbalu vo Vidinej, aby
zhodnotili svoju činnosť a určili si
ciele pre zlepšenie športovej činnosti v našej obci.
Z hodnotenia, ktoré predložil predseda klubu Jozef Kucej vyplynulo, že
v oblastných futbalových súťažiach
štartujú mužstvá dospelých, dorastu
a žiakov. Všetky tri mužstvá dosahovali v priebehu uplynulého roka striedavé úspechy.
Najúspešnejší vo svojej súťaži boli
dorastenci, ktorí v jesennej časti ročníka 2010/2011 skončili na peknom
druhom mieste. V súčasnej dobe prebieha zimná príprava mužstiev, ktoré
sa v tomto zimnom období pripravujú na jarnú časť súťaže v telocvični v
Lučenci.
Zo správy vyplynulo aj to, že klub
trpí nedostatkom ochotných, aktívnych funkcionárov, ktorí by pomáhali
organizovať športovú činnosť. V súčasnej dobe táto určite nie jednoduchá činnosť leží na pleciach 3 - 4 obetavých činovníkov športu.
Prijaté úlohy na rok 2011 však bude
ťažko plniť a realizovať, ak sa nepodarí získať pre túto ušľachtilú činnosť,
najmä pre organizovanie športových
akcií pre mládež, ochotných, obetavých rodičov, priaznivcov športu.
Veď v roku 2011 chcú športovci vo
Vidinej okrem úspešnej reprezentácie svojho klubu a svojej obce upraviť
športový areál, skrášliť prostredie na
ihrisku. Vytvoriť lepšie podmienky pre
rozvoj športu vo Vidinej.
Výbor ŠK Slovan Vidiná

APRÍL 2011
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VIDINSKÉ NOVINY

1. trieda - dospelí, Obfz Lučenec

Kokava n. Rimavicou
- Vidiná 0:0

Kokava: Škorňa - Ján Becáni, Kňazík, Škrabák, Bartoš - Katreniak, M.
Chromek, L. Chromek, Jakub Becáni
- Bauer, Kamas. Striedali: Lámer, Varga, Vlačuha.
Vidiná: P. Major - Hronec, MIadok,
Karásek, R. Major - Šupina, Miklóš,
Končoš, Kučera - Špak, Holík. Striedali: Kamenský, Olšiak, Fehárpataky.
ŽK: Jakub Becáni - Kučera. Rozhodoval: Jánošík. Divákov: 100.
Výsledky 18. kola: Breznička - P.
Dravce 3:1 (1:0), Radzovce - Uhorské 9:2 (3:1), Rapovce - Podrečany
0:1 (0:0), Boľkovce - voľno, Hrnčiarske Zalužany - Mýtna 0:2 (0:1), Halič
- Hrnčiarska Ves 2:1 (1:1).
1. Hr. Ves
2. Halič
3. Mýtna
4. Podrečany
5. Boľkovce
6. Radzovce

16
16
16
17
16
17

12
11
9
8
8
8

1
2
4
5
4
3

3
3
3
4
4
6

34:10
53:26
50:25
27:15
40:33
48:24

37
35
31
29
28
27

7. Kokava
8. Rapovce
9. Hr. Zalužany
10. Vidiná
11. Breznička
12. P. Dravce
13. Uhorské
14. Biskupice

17
17
16
17
17
17
17
0

7
6
5
4
3
1
0

6 5 6
1 9
4 6
4 8
2 11
3 11
2 14
0 0

35:34
28:30
24:31
20:35
19:44
30:57
26:70
0:0

23
22
22
19
14
12
5
0

Pozvánky:
1. trieda dospelí, 19. kolo, sobota

30. apríl 2011 o 16.30 hod.:
Vidiná - Rapovce.
1. trieda dorast, 15. kolo, nedeľa
1. máj 2011 o 14.00 hod.:
Málinec - Vidiná
Výsledky mládeže:
1. trieda starší žiaci:
Kokava nad Rimavicou -Vidiná 8:1.
1. trieda dorast:
Vidiná - Radzovce 4:1.
- JŠ -

Hokejista Michal Danko so striebrom

Michal Danko v bielom v súboji.

Martin - O krásny hokejový úspech
sa v týchto dňoch postaral mladý odchovanec lučenského hokeja, Vidinčan Michal Danko, ktorý získal v drese
MHC Martin, vo finále play-off Extraligy
juniorov, striebornú medailu.
Finále play off:
HC Košice - MHC Martin
3:0 na zápasy.
Jednotlivé zápasy:
MHC Martin - HC Košice
2:3 pp (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)
MHC Martin - HC Košice
1:2 (1:0, 0:0, 0:2)
HC Košice - MHC Martin
1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Ján Šnúrik

Výzva Športového klubu Slovan Vidiná
Vážení občania, dovoľujeme
si vás takouto formou osloviť
v mene Športového klubu
Slovan Vidiná.
Tento futbalový klub združuje
všetkých milovníkov futbalu a všetkých talentovaných futbalistov najmä z radov mládeže. Našou snahou je zapojiť do športového života
čo najviac mladých ľudí, vytvárať
im čo najlepšie športové podmien-

ky. K tomu je okrem snahy, iniciatívy potrebný aj dostatok finančných
prostriedkov. V súčasnej dobe však
podpora štátu pre rozvoj športu na
obciach je veľmi malá - takmer žiadna. V boji s negatívnymi javmi súčasnej doby, akými sú alkohol a
drogy, sme odkázaní sami na seba.
Ak chceme byť v tomto boji úspešní, je potrebné spolupracovať práve
s mládežou, najmä pri organizovaní

športu, zapojiť čo najviac milovníkov a priaznivcov športu, predovšetkým rodičov. Obraciame sa preto na
vás, vážení spoluobčania, so žiadosťou, aby ste vstúpili do radov členov Športového klubu Slovan Vidiná,
stali sa jeho členmi. Ročný členský
príspevok by predstavoval sumu 3
eurá. Aj finančné prostriedky získané z členských príspevkov by pomohli pri rozvoji športu v našej obci.

Prihlásiť sa za člena Športového
klubu Slovan Vidiná môžete počas
úradných hodín na Obecnom úrade
u Jána Šupicu a po úradných hodinách u predsedu klubu Jozefa Kuceja na Zvolenskej ulici č 77. Veríme, že
pochopíte, o čo nám ide a podporíte
svojím členstvom v klube myšlienku
rozvoja športu v našej obci.
Za podporu vám ďakuje
výbor ŠK Slovan Vidiná

