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Poprajme si vzájomnú úctu a lásku
Opäť je tu ten čarovný
čas Vianoc, čas, keď sa
stretávajú rodiny, príbuzní
a priatelia, keď si sadáme
k spoločnému stolu, aby
sme si popriali vzájomnú
úctu a lásku.
Čas, kedy sa snažíme
aspoň na malú chvíľu
zastaviť a zaspomínať si
na krásne chvíle prežité v
tomto roku.
Mnohí z nás si isto
spomenú aj na svojich
blízkych, ktorí sú ďaleko,
ba dokonca už, bohužiaľ,
nie sú medzi nami, ale
stále žijú v našich srdciach
a spomienkach. Spoločne prežité chvíle radosti,
pokory a odpustenia sú
tým najkrajším darčekom,
ktorý si môžeme dať.
Zachovajme si posvätnú
úctu k týmto sviatkom,

sviatkom pokoja, lásky a
porozumenia.
Tento čas je aj časom
bilancovania.
Pri tejto príležitosti vám
chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za vašu
prácu v tomto roku. Za
množstvo vykonanej práce
pri fungovaní vašich domácností, za prácu na vašich pracoviskách, za prácu

v prospech našej obce.
Preto mi milí, spoluobčania, dovoľte, aby som vám
zaželal nielen v svojom
mene, ale aj v mene pracovníkov obecného úradu
a poslancov obecného
zastupiteľstva radostné a
pokojné prežitie vianočných sviatkov. Želám vám,
aby sa splnili vaše priania,
očakávania a predsavzatia.
Naším deťom želám, aby
si pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší
darček, aký si vysnívali.
Zvlášť chcem pozdraviť
našich chorých spoluobčanov a popriať im uzdravenie a veľa psychických a
fyzických síl.
Šťastné a veselé vianočné sviatky.
Vladimír Ragač,
starosta obce

Zachovávame vianočné tradície
Onedlho budeme opäť prežívať
najkrajšie dni roka. Asi v každej
rodine sa tradujú nejaké vianočné zvyky a obyčaje. Ak by ste počas nastávajúcich sviatkov chceli
svojich blízkych obohatiť o niečo
nové, ponúkam vám nasledujúce
námety:
Symboly a znamenia
Mnohé rodiny si dodnes uchovali niektoré zo zvykov - leje sa
olovo, hádžu orechové škrupiny
do kútov, na oblátkach pre zdravie jeme cesnak a pod tanierom
často nájdeme tajne vloženú
šupinu z kapra, aby sme boli bohatí. Niektorí dodnes nohy stola
obmotávajú reťazou, aby bola
rodina zdravá a súdržná.

Pre zdravie a dlhovekosť
Oblátka s medom a cesnakom síce svieži dych nevyrobí,
podľa tradícií si ale zabezpečíte
zdravie na celý ďalší rok. I preto
sa v minulosti podával strúčik
cesnaku aj domácim zvieratám.
Z tohto istého dôvodu sa nesmie
odbiehať od Štedrej večere. Aj
obyčajné jabĺčko môže byť predzvesťou zdravia či choroby. Ak
prekrojením vznikne krížik, ktosi
ochorie, ak sa objaví hviezda,
budete zdraví.
Nech máte šťastie v láske
Ešte stále čakáte na toho pravého? Vyčarujte si ho pomocou
vianočných rituálov. Podľa slovenského zvykoslovia slobodné

dievčatá, ktoré vyjdú z domu
počas chystania Štedrej večere,
stretnú vonku aj toho pravého - a
nemusí to byť práve sused. Nikoho ste nestretli? Dajte si ešte
jednu šancu - podľa povery, keď
po večeri vynesiete smeti, stretnete muža, ktorý vám je súdený.
Ak chcete získať aspoň jeho
iniciálky, ošúpte jabĺčko tak,
aby šupka zostala celá, a šupu
prehoďte cez plece. Písmeno, na
ktoré sa najviac podobá, bude
prvým písmenom v mene vášho
nastávajúceho. Mimochodom,
tradičný vianočný pôst držali kedysi dievčatá naozaj dobrovoľne
- čím viac sa v tento deň postili,
tým lepšieho muža mali získať.

Rituály pre bohatstvo
Aby bola peňaženka stále
plná, oplatí sa dodržiavať hneď
niekoľko zvykov. Omotávanie
nitiek okolo nôh stola, aby sa zlodeji nedostali do domu, či dobre
známa šupinka z kapra pod tanierom sú len niektoré z obyčají
pre bohatstvo rodiny. Podľa povery sa na Štedrý deň nesmie nič
požičať z domu, aby nezavítala k
nám bieda. Ak na stôl rozsypete
trochu ovsa a jačmeňa, bude rok
úrodný alebo bohatý.
Všetkým čitateľom Vidinských
novín prajem, aby nastávajúce
vianočné sviatky priniesli do
všetkých domov pokoj a lásku!
Martina Kamenská, zdroj: internet
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Až zaznie

Tichá noc, svätá noc,
tovaru všade dosť,
pastva pre zrak,
toto je vianočný zázrak?
Všetko spí, všetko sní,
štvanicou ustatí,
mamonou nadšení
spokojne národ spí.

Sám len svätý bdie, dôverný pán,
chudobnej v maštaľke ostal sám,
Ježiško chvíľu musíš počkať,
chceme ešte to i ono zohnať.
Stráži dieťatko, nebeský dar,
my, pre ktorých prišiel k nám,
nemáme zrazu naňho čas,
hoc z darov, on je najkrajší dar.
Sladký Ježiško spí, sní,
človek tak si spomni,
pod stromček dary polož,
Ježiška do srdca si vlož.
Nebeský ticho spí, sní,
na teba človek myslí,
zo srdca vyžeň zlosť,
pokoru a lásku doň vlož.
Zastavme sa už konečne,
prežime spolu Vianoce,
otec s dcérou, mať so synom,
spoločne všetci s Ježiškom.
Tak hlasno, Tichá noc, znej,
tým pri oslave honosnej,
i čo na stole majú menej,
hlavne, čo sú bez večere vianočnej.
Roky už znieš, Tichá noc,
ľuďom len pre radosť,
prejde tá jedna noc,
prachom zas zapadneš, Tichá noc.
Ján Tokár-Oravský

Štefanská zábava
Športový klub Slovan Vidiná a Obec Vidiná vás
srdečne pozývajú na štefanskú zábavu, ktorá sa
uskutoční 25. decembra 2010 so začiatkom o 20.00
hod. v kultúrnom dome vo Vidinej. Vstupné je 2 €. O
hudbu sa postará DJ ČULO, pripravené bude chutné
občerstvenie, bohatá tombola. Príďte a neoľutujete.

Vianočné dielne

Klub stromu života Borievka zorganizoval v Obecnej knižnici vo Vidinej zaujímavé podujatie pre deti
a rodičov Vianočné dielne. V družnej atmosfére pri
čajíku s medom vyrobili sviečky zo včelích plástov,
maľovali kamene a ozdoby z cesta alebo papierovej
kaše. Škoda len, že napriek dôkladnej príprave a
propagácii vás bolo pomerne málo. Eva Vilhanová

Prichádza čas vianočný
,,Zima, zima, zimulienka,
už je snehu po kolienka.
A keď bude padať zas,
bude mi po samý pás.“
Prvý sneh nás už potešil a najväčšiu radosť urobil najmä deťom,
ktoré si ho naplno užívajú. Nám
dospelým potichučky naznačil,
že sa pomaly blížia najkrajšie
sviatky v roku – Vianoce. Čas
radosti, veselosti, lásky a pokoja.
Čas, keď sa môžeme na chvíľu
pristaviť, zaspomínať si, zamyslieť sa nad čarom a atmosférou

vianočných sviatkov. Ani tento rok
sme nezabudli s deťmi pripraviť
vianočný program pre ich najbližších, ktorým sme obohatili scenár
kultúrnej akcie „Vianočný stôl“,
ktorá sa konala v kultúrnom dome
11. decembra. Básničkami, pesničkami a tančekmi sme prispeli
k vytvoreniu vianočnej atmosféry,
ktorú umocnilo vystúpenie dedinskej folklórnej skupiny Škorec s
ľudovým pásmom tradičných vianočných zvykov, kolied a vinšov.
Vôňa vianočných koláčov, medovníkov, oblátok a punču pritiahla

všetkých k sviatočne prestretým
vianočným stolom, ktoré pripravili
členovia MO MS vo Vidinej a Občianskeho združenia KROP.
V mene všetkých detičiek, ako
aj zamestnankýň materskej školy,
Vám všetkým želáme:
„Nech Vás čaro Vianoc hreje,
nech Vám šťastie stále praje,
nech Vám zdravie dobre slúži
a hojnosť všetkého,
po čom myseľ túži.“
Tak teda - šťastné a veselé!
Kolektív MŠ

Mikuláš potešil deti
,,Počúvajte všetci veľkí,
maličkí, do okna si dajte
čisté čižmičky.
Dnes večer k nám príde,
vraví ocko náš,
naozajstný živý Mikuláš.
On je dobrý dedko
čo má bielu bradu, ...“
V týchto dňoch k nám zavítala
rozprávková Zima a s ňou aj
prvý sviatok - sviatok Mikuláša.
Deti sa naň veľmi tešili, odpočítavali si dni, pretože sa nevedeli
dočkať jeho príchodu.
Opakovali si slová milých
básničiek, pospevovali pesničky, ktorými sa chceli pochváliť
vzácnej návšteve.
S iskierkou v očiach nazerali
von oknom s otázkou: ,,A kedy
už príde?“ Jemné zazvonenie
zvončeka v diaľke znásobilo
detskú nedočkavosť. Konečne
prišla vytúžená chvíľa. Radosť
sa miešala s očakávaním aj so

štipkou strachu. Dobroprajný
Mikuláš prišiel, ale nie sám.
Spoločnosť mu robili dvaja
pomocníci - prekrásny anjel a
čert. Deti ich srdečne privítali,
spievali a recitovali im. Za pekný
program od neho dostali balíčky
so sladkosťami a ovocím. A pretože deti boli dobré a poslušné,
navštívil ich ešte jeden Mikuláš,

ktorý k nám pricestoval až z
Maďarska, z družobnej obce
Egyházasdendeleg. Takže obdarovanie a radosť detí bola
znásobená.
Mikuláš ostal v spomienkach
detí ako ich priateľ, ktorý priniesol radosť a šťastie. Preto ho
budú vyzerať o rok znova.
Kolektív MŠ
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Dajme
šancu
novému
roku
Myslím, že najfrekventovanejší a najskloňovanejší
pojem uplynulého roku bolo
slovo kríza. Dnes postupne
zisťujeme, že tento jav je dôsledkom hlbších problémov
celej západnej civilizácie.
Problémov, ktorých korene
siahajú hlbšie ako dohliadnu
analýzy ekonómov a politológov. Môj obľúbený autor Prof.
Tomáš Halík dal jednej zo svojich kníh názov Stromu zbývá
naděje s podtitulom Krize
jako šance. Šanca preto, lebo
umožňuje vstúpiť hlbšie pod
povrch vecí. Dovoľte mi preto, vážení spoluobčania, aby
som všetkým nám pri vstupe
do nového roku poprial práve
takúto nádej. Nádej schopnú
vydržať i v situáciách, ktoré
sa nám nebudú zdať ľahké.
Dušan Haško

POČASIE

Na bielom
koni
došiel Milan
... a bolo to práve v deň
volieb, čiže v sobotu 27. novembra 2010.
Martin nám tentokrát priniesol skoro letné počasie,
keďže teploty sa v tých dňoch
vyšplhali do výšky skoro 20tich stupňov Celzia, čo je na
tento dátum veľmi nezvyčajné. Záver extrémne teplého
novembra vystriedali nekompromisné mrazy, počas ktorých v noci ortuť teplomera
klesla až na 11 stupňov Celzia
pod bodom mrazu. Nechajme
sa teda prekvapiť, čo nám
ešte táto zima nadelí.
Martina Kamenská
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Odmenili Janku Riečicovú
a Mikuláša Rubinta,
bezpríspevkových darcov krvi
Predseda
Územného
spolku Slovenského červeného kríža v Lučenci
Jozef Murgaš odmenil
bezpríspevkových darcov
najvzácnejšej tekutiny na
svete, krvi.
Krvný program je jednou
z prioritných činností Slovenského červeného kríža.
Aj Územný spolok SČK (ÚzS
SČK) v Lučenci sa venuje
bezpríspevkovému darcovstvu krvi. V roku 2010 sa k
14. decembru na pracovisku
hematologicko-transfuziologického oddelenia Všeobecnej
nemocnice s poliklinikou v Lučenci vykonalo 1246 odberov
u mužov a 647 u žien. Celkom
bolo 1224 darcov (750 mužov,
470 žien). Prvodarcov bolo
396, z toho 211 mužov a 185
žien
Šiesteho a siedmeho decembra 2010 zorganizoval
Územný spolok SČK Lučenec
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NAŠI JUBILANTI
V pokojnom,
tichom žitia prúde
ďalší rad rokov
nech vám rastie
a každý deň
nech sviatkom bude,
prinesie radosť,
lásku, šťastie.

DECember

70 rokov:
Viera Tazberíková
Eva Pavlová
65 rokov:
Dušan Lenhart
Bronzovú Janského plaketu si preberá Mikuláš Rubint
(vľavo) z rúk MUDr. Jozefa Murgaša.
v kaviarni Hviezda slávnostný
aktív darcov krvi, na ktorom
boli darcom odovzdané spomínané plakety.
Pri tejto slávnostnej príležitosti bola strieborná Janského
plaketa odovzdaná Jane Rie-

Veríme, že podobných
akcií bude stále viac
V piatok 10. decembra
2010 sálu kultúrneho domu vo Vidinej po prvýkrát
zaplnili fanúšikovia rokovej hudby.
Organizátori akcie VIDINAROCKU agentúra DWL
- Róbert Dióssy, Vlastimil
Hrdlička a Ladislav Szilágyi
pripravili pre zúčastnených

l

zaujímavý program. Z Lučenca sa predstavili mladí
chlapci z kapely Reserved
Flame (blues/funk aleternative) Adamko za bicími, Radko s basgitarou a Davidko s
gitarou. Chlapcom chýba už
len dobrý spevák a preto
slovenskí slávici neváhajte
a ozvite sa. Po úvodnom vy-

čicovej z Vidinej a bronzovú
Janského plaketu si prevzal
Mikuláš Rubint z Vidinej.
Vážení darcovia krvi, za to,
čo ste urobili pre záchranu
života iných, vám patrí vďaka.
- jš -

stúpení sedemnásťročných
chlapcov predviedla svoje
hudobné umenie revivalová
skupina z východu Black
Sabbath r. band - Dio Years
s Ronym Janečkom. Ronald
Janeček, prezývaný Rony,
má iba trinásť rokov, no je
nesporne veľkým talentom.
Do povedomia slovenskej
verejnosti sa dostal začiatkom minulého roka v televíznej šou Slovensko má talent,
kde zaujal svojou bravúrnou
hrou na elektrickú gitaru.
Lučenskí ostrieľaní hráči
z LC/DC (Rock `n Roll) Miro
Bartoš (bicie), Ďuro Pelč
(basgitara), Oto Nagy (gitara) a Jano Kačáni (gitara)
boli ako vždy výborní. Vo
Vidinej vystúpili s hosťujúcim spevákom z Maďarskej
formácie AC/DC/GP a roztancovali všetkých zúčastnených. Ostáva nám len
dúfať, že podobných akcií
bude vo Vidinej stále viac.
- IR -

ZAMYSLENIE SA

Ako riešiť
problémy v
prímestskej
autobusovej
doprave
do Vidinej
Od januára 2010 sa do
našej obce zrušili spoje
mestskej dopravy a bola nám
ponechaná iba prímestská
doprava. Napriek povinnosti
vodičov prepravovať cestujúcich z Lučenca do Vidinej
všetkými spojmi, niektorí si
odmietajú toto nariadenie
plniť. Vidinčanov prepravujú
buď neochotne alebo ich
úplne odmietnu zobrať do
autobusu. Na novembrovom
zasadnutí obecného zastupiteľstva som predniesla tento
problém starostovi obce a ten
následne kontaktoval zástupcu SAD. Odpoveďou na moju
interpeláciu bolo, že vodiči
všetkých spojov (s výnimkou
spoju do Krnej) sú povinní
našich občanov prepraviť z
Lučenca do Vidinej!!! Pokiaľ
sa aj naďalej stretnete s takouto situáciou, treba sa so
svojou sťažnosťou obrátiť na
SAD Lučenec a. s.
Martina Kamenská
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Ustanovujúce zasadnutie

Predstavujeme
poslancov obecného
zastupiteľstva

Jozef Kucej
- KSS

Peter Kucej
- KSS

Želmíra Báťková
- SMER

Ing. Želmíra Kolimárová
- ĽS-HZDS

Ing. Martina Predajnianská
- SMER

Bc. Drahomíra Kuceková
- SDKÚ-DS

Mgr. Michal Kmeť
- KDH

Snímky sú z podpisu sľubu poslanca na prvom zastupiteľstve

Ing. Milan Černok
- SMER

Pavol Bútor
- NEKA

Starosta obce:
Vladimír Ragač - NEKA

Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov zvolal starosta obce Vidiná ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 16. decembra 2010 o 17.00 hodine
v zasadačke Obecného úradu vo Vidinej. Na toto zasadnutie boli pozvaní doterajší a novozvolení poslanci. Novozvolení funkcionári obce zložili sľub a tým sa ujali výkonu svojej funkcie. Starosta obce oboznámil prítomných s prioritami pre nasledujúce
funkčné obdobie. Na záver sa prítomní dohodli na termíne najbližšieho rokovania obecného zastupiteľstva.
- jš -
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Výsledky volieb
do orgánov
samosprávy
obcí v roku 2010
v obci Vidiná
V zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady slovenskej republiky č. 225/2010 z. z. sa v sobotu 27. novembra 2010 konali
voľby do orgánov samosprávy obcí. V komunálnych voľbách sme
si my, občania Vidinej, zvolili starostu obce a deviatich poslancov
obecného zastupiteľstva.
V zmysle § 45 zákona sNr č. 346/1990 zb. o voľbách do orgánov
samosprávy obcí v znení neskorších predpisov miestna volebná
komisia bezodkladne po podpísaní zápisnice o výsledku volieb
v obci uverejnila výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a
výsledky volieb starostu obce na úradnej tabuli v obci Vidiná a
na internetovej stránke obce www.vidina.sk. z dôvodu zabezpečenia informovanosti čo najväčšieho počtu obyvateľov obce Vidiná
uverejňuje miestna volebná komisia výsledky volieb do obecného
zastupiteľstva a výsledky volieb starostu obce aj v obecných novinách, a to nasledovne:
Počet volebných obvodov 1
Počet volebných okrskov 1
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov 1542
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 994
Počet odovzdaných obálok 994
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
do obecného zastupiteľstva 978
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
starostu obce 981

1
1
1 542
994
994
978
981

Za starostu obce bol zvolený:
VlAdIMÍr rAGAČ
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce podľa počtu získaných hlasov:

Por.
číslo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Meno,
priezvisko,
titul

Vladimír Ragač
Pavol Bútor
Milan Černok, Ing.
Michal Kmeť, Mgr.
Jozef Kucej
Drahomíra Kuceková, Bc.
Ján Kotman, Ing.
Štefan Kocúr
Miroslav Nociar
Rastislav Gáfrik, Ing.

Politická strana, politické
hnutie alebo koalícia, ktorá Počet
platných
kandidáta navrhla
hlasov
alebo nezávislý kandidát

NEKA
NEKA
SMER, SNS, ĽS-HZDS
KDH
KSS
SDKÚ-DS
NEKA
NEKA
NEKA
SaS

280
144
142
128
108
79
40
32
23
5

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:

Por.
číslo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Meno,
priezvisko,
titul

Pavol Bútor
Drahomíra Kuceková, Bc.
Vladimír Ragač
Milan Černok, Ing.
Michal Kmeť, Mgr.
Jozef Kucej
Želmíra Báťková
Martina Predajnianská, Ing.
Peter Kucej

Politická strana, politické
hnutie alebo koalícia, ktorá Počet
platných
kandidáta navrhla
hlasov
alebo nezávislý kandidát

NEKA
SDKÚ-DS
NEKA
SMER
KDH
KSS
SMER
SMER
KSS

363
315
291
283
282
274
223
214
209

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:

Por.
číslo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Meno,
priezvisko,
titul

Želmíra Kolimárová, Ing.
Štefan Kocúr
František Antalič
Dušan Ondrášik, Ing.
Eva Paprnáková
Ján Končoš
Miroslav Kalamár
Stanislav Vojtek, Ing.
Marian Jeleň, Ing.
Vladimír Zdechovan
Ján Šnúrik
Ingrid Bartošová, Mgr.
Ján Skýpala
Dušan Hraško
Karol Báťka
Rudolf Machava
Rastislav Gáfrik, Ing.
Marek Albert
Jana Mikulášová, Ing.
Jaroslav Zubáč
Ingrid Vantrubová, Mgr.
Oľga Koparanovová, Ing.
Milan Šuľan
Soňa Šándorová, Mgr.
Karol Končoš
Milena Ufrlová, Ing.
Jaroslav Sihelský

Politická strana, politické
hnutie alebo koalícia, ktorá Počet
platných
kandidáta navrhla
hlasov
alebo nezávislý kandidát

ĽS-HZDS
KSS
KDH
SMER
SDKÚ-DS
NEKA
KSS
KDH
KDH
OKS
NEKA
SMER
SDKÚ-DS
SDKÚ-DS
NEKA
KDH
SaS
SDKÚ-DS
KDH
KDH
KDH
SaS
SDKÚ-DS
SMER
SDKÚ-DS
KDH
SMER

208
206
199
190
184
176
172
170
166
164
163
160
156
154
147
141
128
118
116
110
109
96
90
88
84
83
78

ING. IVANA RUBINTOVá, PREDSEDA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE
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Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo vo štvrtok 25. novembra 2010
K bodu 1.: Otvorenie
Uznesenie č. 68/2010, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE - Program obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: ZA - Černok, Kamenská, Kocúr, Kolimárová, Kuceková, Legíňová,
Šulek, Veliká, PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0.
K bodu 2.: Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice
Uznesenie č. 69/2010, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE - Návrhovú komisiu v zložení: Kolimárová, Legíňová, Šulek
Hlasovanie: ZA - Černok, Kamenská, Kocúr, Kolimárová, Kuceková, Legíňová,
Šulek, Veliká, PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0.
II. BERIE NA VEDOMIE - Overovateľov zápisnice: Černok, Kocúr.

Príjmové finančné operácie
Podpoložka

454 002

Schválený
rozpočet

Návrh na
Rozpočet
3. zmenu po 3. zmene

Z ostatných fondov obce

0,00

+ 4 000,00

20 000,00

Realizácia „Chodníky
a oplotenie obecného
cintorína v Obci Vidiná“

0,00

+ 4 000,00

4 000,00

Kapitálové výdavky
08.4.0 717 001

Hlasovanie: ZA - Šulek, Veliká, PROTI - Černok, Kolimárová, Predajnianská, ZDRK bodu 3.: Správa o činnosti obecnej rady a správa o činnosti komisií
ŽAL SA - Kamenská, Kocúr, Kuceková, Legíňová.
Uznesenie č. 70/2010, obecné zastupiteľstvo
I. BERIE NA VEDOMIE - Správu o činnosti obecnej rady, kontrolu uznesení,
K bodu 8.: Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2011
- Správu následnej kontroly pokladne za I. polrok 2010, - Správu o činnosti
Uznesenie č. 75/2010, obecné zastupiteľstvo
komisií.
I. SCHVAĽUJE - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. Polrok
2011.
K bodu 4.: Zásady odmeňovania poslancov
Hlasovanie: ZA - Černok, Kamenská, Kocúr, Kolimárová, Kuceková, Legíňová,
Obecného zastupiteľstva vo Vidinej
Predajnianská, Šulek, Veliká, PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0.
Uznesenie č. 71/2010, obecné zastupiteľstvo
I. BERIE NA VEDOMIE - Dôvodovú správu k návrhu Zásad odmeňovania
K bodu 9.: Prerokovanie odmeny starostovi obce pre rok 2010
poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vidinej v súlade so zákonom SNR
Uznesenie č. 76/2010, obecné zastupiteľstvo
č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
I. SCHVAĽUJE - a) Spôsob hlasovania - tajne
II. SCHVAĽUJE - Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva
Hlasovanie: ZA - Černok, Kamenská, Kocúr, Kolimárová, Kuceková, Legíňová,
vo Vidinej.
Hlasovanie: ZA - Kocúr, Legíňová, Šulek, Veliká, Predajnianská, PROTI - 0, ZDR- Predajnianská, Šulek, Veliká, PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0,
b) Volebnú komisiu: Kamenská, Kolimárová, Černok
ŽAL SA - Černok, Kolimárová, Kamenská, Kuceková.
Hlasovanie: ZA - Černok, Kocúr, Kolimárová, Kuceková, Legíňová, Predajnianská
Šulek, Veliká, PROTI - 0, ZDRŽAL SA - Kamenská,
K bodu 5.: Návrh VZN č. 7/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010
c) Mimoriadnu odmenu starostovi obce
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
vo výške 5 % ročného príjmu.
odpady a drobné stavebné odpady
Uznesenie č. 72/2010, obecné zastupiteľstvo
K bodu 10.: Odmena hlavného kontrolóra za rok 2010
I. BERIE NA VEDOMIE - Dôvodovú správu k návrhu VZN č. 7/2010
Uznesenie č. 77/2010, obecné zastupiteľstvo
II. SCHVAĽUJE - Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2010, ktorým
I. SCHVAĽUJE - Odmenu pre hlavného kontrolóra vo výške 15 % ročného
sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
príjmu.
komunálne odpady a drobné stavebné odpady bez pripomienok.
Hlasovanie: ZA - Černok, Kamenská, Kocúr, Kolimárová, Kuceková, Legíňová,
Hlasovanie: ZA - Černok, Kamenská, Kocúr, Kolimárová, Kuceková, Legíňová,
Predajnianská, Šulek, Veliká, PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0.
Predajnianská, Šulek, Veliká, PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0.
K bodu 11.: Mimoriadne odmeny poslancov
K bodu 6.: Návrh VZN č. 8/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi,
obecného zastupiteľstva za rok 2010
drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácností
Uznesenie č. 78/2010, obecné zastupiteľstvo
Uznesenie č. 73/2010, obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE - Mimoriadnu odmenu pre poslancov Obecného zastupiteľI. BERIE NA VEDOMIE - Dôvodovú správu k návrhu VZN č. 8/2010.
II. SCHVAĽUJE - Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2010 o nakla- stva vo Vidinej nasledovne:
daní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodMeno a priezvisko poslanca
mimoriadna odmena za:
Výška odmeny v €
padmi z domácností bez pripomienok.
za iniciatívu pri pripomienkovaní
100,00
Černok Milan, Ing.
III. UKLADÁ - Starostovi Obce Vidiná vypracovať dodatok k Zmluve o dielo
návrhov uznesení
č. 326/20/2002 uzavretú 14. decembra 2001 s firmou Meposom s. r. o. V súlaza iniciatívu pri riešení problémov
Kamenská Martina, Mgr.
150,00
občanov a tvorbu obecných novín
de s VZN č. 8/2010 s termínom do 31. decembra 2010.
za iniciatívu pri riešení problémov
Hlasovanie: ZA - Černok, Kamenská, Kocúr, Kolimárová, Kuceková, Legíňová,
120,00
Kocúr Štefan
spojených s výstavbou v obci
Predajnianská, Šulek, Veliká, PROTI - 0, ZDRŽAL SA - 0.
za iniciatívu pri riešení zmlúv
Kolimárová Želmíra, Ing.

o dielo a zmlúv o spolupráci
Kuceková Drahomíra, Bc. za iniciatívu pri pripomienkovaní
návrhov uznesení
za participovanie na tvorbe rozpočtu
Legíňová Mária, Ing.
obce a návrhov zmien rozpočtu obce
za iniciatívu pri riešení zmlúv o dielo
Predajnianská Martina, Ing. a zmlúv o spolupráci a príprave
zasadnutí obecného zastupiteľstva
za iniciatívu pri riešení problémov
Šulek Milan
spojených s výstavbou v obci
za iniciatívu pri riešení návrhov
Veliká Mária, Ing.
smerníc, zásad a návrhov VZN

130,00

K bodu 7.: Návrh na 3 zmenu rozpočtu Obce Vidiná pre rok 2010
100,00
Uznesenie č. 74/2010, obecné zastupiteľstvo
120,00
I. NESCHVAĽUJE
1.) Použitie prostriedkov mimorozpočtového fondu Obce Vidiná v zmysle § 15
130,00
ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov vo
130,00
výške 4 000 € na realizáciu stavby „Chodníky a oplotenie obecného cintorína v Obci
Vidiná“
140,00
2.) Tretiu zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2010 rozpočtovým opatrením v
1 120,00
SPOLU
zmysle § 14 ods. 2 písm. b) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
Hlasovanie: ZA - Černok, Kamenská, Kocúr, Kolimárová, Legíňová, Predajnianúzemnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
zmien a doplnkov povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov ská, Šulek, Veliká, PROTI - 0, ZDRŽAL SA - Kuceková.
nasledovne:
Návrhová komisia: Kolimárová, Legíňová, Šulek
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Čo je potrebné urobiť keď:
ste kúpili (zdedili, dostali do daru a pod.)
alebo predali nehnuteľnosť?
Vlastníctvo k nehnuteľnosti (to
sú pozemky, stavby, byty) sa nadobúda kúpnou, darovacou alebo
inou zmluvou, dedením, rozhodnutím štátneho orgánu alebo na
základe iných skutočností ustanovených právnymi predpismi.
Ak tieto uvádzané skutočnosti nastanú v priebehu niektorého zdaňovacieho obdobia (ktorým je spravidla
kalendárny rok), daňová povinnosť
nevzniká ani nezaniká dňom prevodu alebo prechodu vlastníckeho
práva k nehnuteľnosti, ale až 1. januára nasledujúceho zdaňovacieho
obdobia. Za to zdaňovacie obdobie,
v ktorom došlo v priebehu roka k
zmene vlastníckeho práva, je daňovú povinnosť k dani z nehnuteľností
za celý rok povinný zaplatiť ten, kto
bol 1. januára daňovníkom dane z
nehnuteľností.
Zmenu vlastníckych vzťahov k
nehnuteľnostiam je povinná správcovi dane (teda obci) oznámiť osoba,
ktorá sa stala novým vlastníkom, ale
aj tá osoba, ktorá už nie je vlastníkom nehnuteľnosti.
Fyzické osoby alebo právnické
osoby v priebehu zdaňovacieho
obdobia sú povinné správcovi dane
skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce
pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti oznámiť
bez ohľadu na to, akým spôsobom
sa nehnuteľnosť nadobudla. Oznamovaciu povinnosť je potrebné splniť do 30 dní odo dňa nasledujúceho
po dni, keď také to skutočnosti alebo
ich zmeny nastali.
Nesplnenie vzniku alebo zániku
daňovej povinnosti sa sankcionuje.
Pri všetkých daniach sa ukladajú
sankcie podľa zákona č. 511/1992

Zb. o správe daní a poplatkov. Preto
by malo byť v záujme samotných
daňovníkov, aby sa riadnym a včasným oznámením zmien vlastníckych
vzťahov vyhli sankciám. Tlačivá
oznámenia sú k dispozícii na obecnom úrade alebo na internetovej
stránke obce Vidiná (www.vidina.
sk). Ak daňovník neoznámi správcovi dane skutočnosti, ktoré sú rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej
povinnosti, správca dane mu môže
uložiť pokutu najmenej 66,38 eura
a najviac 3319,39 eura. Pri dani z
nehnuteľnosti najmenej 6,63 eura,
len ak ide o fyzickú osobu.
Kto podáva v januári
daňové priznanie
k dani z nehnuteľnosti:
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je povinná podať správcovi
dane do 31. januára 2011 tá fyzická
alebo právnická osoba, ktorej ako
daňovníkovi vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru 2011
z dôvodu, že v priebehu roka 2010:
n stala sa vlastníkom pozemku,
stavby, bytu alebo nebytového
priestoru
n stala sa dlhodobým nájomcom
k pozemku, ak nájomný vzťah trvá
alebo má trvať najmenej päť rokov a
nájomca je zapísaný v katastri
n jej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky
n prenajala náhradné pozemky
od osoby, ktorej boli tieto pozemky
pridelené na obhospodarovanie
n prenajala pozemky spravované
Slovenským pozemkovým fondom
n stala sa užívateľom pozemku
alebo stavby, ale len vtedy, ak nemožno určiť daňovníka dane z po-

zemkov podľa § 5 ods. 1 a 2 a podľa
§ 9 ods. 1 a 2 zákona o miestnych
daniach.
Povinnosť podať daňové priznanie má aj tá fyzická alebo právnická
osoba, ktorá už priznanie podala v
predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, ale v priebehu roka 2010 u
nej nastala zmena druhu pozemku,
zmena druhu stavby, zmena výmery
nehnuteľností, zmena počtu nehnuteľností v dôsledku predaja nehnuteľnosti, kúpy, darovania, dedenia
a podobne ďalej aj tí daňovníci,
ktorým bolo doručené právoplatné
stavebné povolenie, právoplatné
kolaudačné rozhodnutie na stavbu,
prístavbu alebo nadstavbu
Na podanie priznania môže daňovníka vyzvať aj správca dane. Na
základe výzvy správcu dane je daňovník povinný priznanie predložiť.
Dôležité termíny
na rok 2011:
n posledný termín na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností na rok 2011 je 31. január 2011
n daň za psa je podľa zákona
splatná tiež do 31. januára 2011
n daň za nevýherné hracie prístroje je tiež v zmysle zákona splatná do 31. januára 2011
n posledný termín na uzavretie
„Dohody o využívaní a vyúčtovaní
množstvového zberu za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady“
je tak isto 31. január 2011.
Nabudúce:
n keď chcete stavať alebo rekonštruovať hrobné miesto
n keď potrebujete na niečo využiť
verejné priestranstvo

Aktivovanie pyrotechniky so zvukovými
efektami je zakázané s výnimkou ...
Zábavná pyrotechnika sa stala
neoddeliteľnou súčasťou osláv
nielen Vianoc, Silvestra a Nového
roku, ale aj iných udalostí a sviatkov počas celého roka. Od doby,
keď jediným symbolom Vianoc
v oblasti zábavnej pyrotechniky
boli vianočné prskavky, sa na
našom trhu mnoho zmenilo. Kombináciou nových výrobkov vzniká
jedinečná svetelná show, ktorá
rozžiari nočnú oblohu tisíckami
svetiel a farieb. Ide o umenie trvajúce niekoľko minút, či sekúnd,
avšak prinášajúce nezabudnuteľné zážitky.
Ale okrem príjemných zážitkov
môžu na spotrebiteľa, či zákazníka čakať aj nepríjemné zážitky.
Hlavne pri neodbornej manipulácii

so zábavnou pyrotechnikou končia
mnohokrát ich majitelia s vážnymi
poraneniami, úrazmi v nemocniciach. Ale okrem toho odpaľovanie
ohňostrojov a zábavnej pyrotechniky
- petárd - na prelome rokov pôsobí
stresujúco nielen na niektorých, najmä starších ľudí, ale aj na domáce
zvieratá, a ešte viac na tie, ktoré žijú
vo voľnej prírode. Veľmi citlivé tak na
optické, ako aj na akustické prejavy
sú aj vtáky.
Keďže sa blíži obdobie Vianoc, Silvestra a Nového roku, aj
prostredníctvom Vidinských novín
vás upozorňujeme, že na používanie
pyrotechniky so zvukovými efektami
myslelo aj obecné zastupiteľstvo
vo Vidinej schválením Všeobecne
záväzného nariadenia na úseku

ochrany a tvorby životného prostredia č. 6/2009, § 6 ods. 5, ktorý to
zakazuje.
„Aktivovanie pyrotechniky so
zvukovými efektami je zakázané
s výnimkou dňa 31. decembra
bežného kalendárneho roka od
21.00 do 03.00 hodiny 1. januára
ďalšieho kalendárneho roka.
Používanie pyrotechniky so zvukovými efektami pri jubileách je
možné len so súhlasom obce. Za
nedodržanie ustanovení tohto VZN
sa zodpovedné osoby a porušovatelia postihnú podľa príslušných
právnych predpisov (zák. SNR č.
372/1990 Zb. o priestupkoch) §
15, a to pokutou fyzickej osoby
do výšky 50 €, právnické osoby do
- jk a jš výšky 200 €.“
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Podmienky bezpečného
prevádzkovania komínov
Vymetacie otvory musia byť uzatvorené dvojitými dvierkami z nehorľavých materiálov a nesmú sa
pri nich skladovať horľavé materiály (seno, slama,
drevo a pod.), podlaha okolo nich musí byť z nehorľavých materiálov
• v komíne nesmú byť zamurované horľavé
materiály ( drevené trámy, dosky) a nesmú sa
nachádzať ani v jeho blízkosti
• komíny, ktoré sú nad strechami z horľavého
materiálu (asfaltová lepenka, šindle a pod.)
musia mať lapače iskier zabraňujúce ich úletu
• komíny sa nesmú vypaľovať
• musí sa zabezpečiť pravidelná kontrola a čistenie komínov a to jedenkrát za 4 mesiace pri
pripojení palivového spotrebiča na tuhé palivo
a jedenkrát za 12 mesiacov pri komíne s vložkou, na ktorý je pripojený palivový spotrebič
na plynné palivo s výkonom do 50 kW
• ložné škáry a styčné škáry na komínovom telese musia byť upchaté nehorľavou hmotou.
Podmienky bezpečného
prevádzkovania dymovodov
Musia byť umiestnené v bezpečnej vzdialenosti
od horľavých látok, pri prestupe horľavým materiálom treba prestup vyhotoviť tak, aby nemohlo dôjsť
k zapáleniu horľavého materiálu
• dymovody treba zostaviť a upevniť tak, aby
sa samovoľne neuvoľnili
• rúry dymovodu, ktoré sa do seba zasúvajú,
musia byť zasunuté dostatočne do seba v
smere ťahu spalín
Podmienky bezpečného
prevádzkovania
palivových spotrebičov
Nepoužívať vykurovacie telesa so žeravými
časťami v priestoroch, kde sa pracuje s horľavými
látkami (drevom a pod.) a horľavými kvapalinami.
Horľavé látky - drevo, papier, textil a pod. ukladať v bezpečnej vzdialenosti od palivových spotrebičov so žeravými časťami a nesušiť časti odevov
na palivových spotrebičoch
• podlaha pod vykurovacími telesami so žeravými časťami a ochranná podložka pred
nimi musí byť nehorľavá, veľkosť podložky
upravuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.
• používať iba palivové spotrebiče certifikované a v dobrom technickom stave
Podmienky bezpečného
prevádzkovania
domácich udiarní
Na konštrukciu udiarne použiť nehorľavé materiály, v prípade použitia drevených hranolov a
dosák, treba ich chrániť nehorľavým materiálom
napr. plechom. Nedodržaním podmienok prevádzkovania palivových spotrebičov, komínov, dymovodov a domácich udiarní dochádza k porušeniu § 14
zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred
požiarmi v znení neskorších predpisov.
Zdroj: www.vidina.sk
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Spravodajstvo

Osudy seniorov nám ležia na srdci

Tri starenky-kamarátky z mladosti a v
súčasnosti ešte stále vitálne osôbky sa
dohodli nastúpiť do domova dôchodcov. Nie
preto, že by boli na pomoc odkázané, alebo
nemali nikoho, kto by im v starobe pomáhal.
Jednoducho nechcú byť na ťarchu príbuzným a chcú mať vyriešenú svoju budúcnosť
ešte v čase, keď môžu o sebe rozhodovať.
Rodina súhlasila a hlavne rešpektovala ich
vôľu prežiť posledné roky života v prostredí
svojich rovesníkov a dožičiť si aspoň malé
radosti, na ktoré v mladosti nebol čas alebo
prostriedky.
Stará pani, ktorá celý život obetovala
svojim dvom dcéram, aj teraz musí pomôcť
vyriešiť bytový problém svojho najstaršieho
vnuka. Rodinná rada rozhodla, že jej dvojizbový byt bude najlepším riešením pre bývanie novej rodiny s jedným malým dieťaťom.
Stará pani pôjde do domova dôchodcov, kde
sa o ňu postarajú a z ostatku dôchodku,
ktorý jej po zaplatení mesačných poplatkov
ostane, pomôže mladým pri splácaní pôžičky. Starý človek predsa veľa nepotrebuje a musí mu stačiť štandard
sociálneho zariadenia.
Takmer sedemdesiatročná nevesta sa starala o svoju deväťdesiatročnú svokru skoro pätnásť rokov. Celý
ten čas bola svokra odkázaná na jej
pomoc, nakoľko bola ležiaca, bezvládna, trpela viacerými chorobami.
Nevesta bola na pokraji síl. Roky sa
poriadne nevyspala, nevedela, čo je
dovolenka, nechodila na návštevy,
ani ich, okrem najbližších príbuzných, neprijímala. Brala svoj osud
reálne, neľutovala sa a podľa nej len
plnila sľub nebohému manželovi, že
sa o jeho matku postará až do smrti.
Lenže aj jej zdravie vypovedalo sily.
S výčitkami svedomia umiestnila
svokru v domove sociálnych služieb
a konečne absolvovala operáciu,
ktorú kvôli svokre roky odkladala.
Teraz po rekonvalescencii denne
svokru navštevuje, nosí jej ovocie a
s láskou aj niekoľko hodín strávi pri
jej lôžku.
Tri príbehy sú len kvapkou v mori
reálnych osudov starých ľudí. Každý
z nich nesie svoj kríž, niekto s odovzdanosťou a pokorou, iný so zlosťou
a hundraním. Sú sondou do predchádzajúceho života, obrazom doby
a postojov okolia. Sú aj podkladom
na zamyslenie pre tých, ktorí ich starobu s nimi zdieľajú. A možno upozornením pre kompetentných, ktorí
majú v rukách moc život starých ľudí
urobiť dôstojným, naplneným láskou,
obetavosťou a istotou, že neskončia bez
pomoci a ochrany.
Kým sme mladí, krásni, zdraví, nepotrebujeme riešiť opatrovanie, domovy dôchodcov a nejaké sociálne zariadenia. Netrápi
nás nekvalitný sociálny zákon, ktorý treba
prepracovať ešte skôr, ako vyjde v zbierke
zákonov. Keď sme v najlepších rokoch,
prídu prvé údery v podobe choroby otca,
matky alebo najbližšieho suseda. Častejšie
hovoríme o tom, ako sa o nich postarať, ako
zabezpečiť návštevy lekára a ostatné záležitosti okolo domácnosti. A to je iba krôčik k
tomu, že takéto problémy budú riešiť naše
deti v súvislosti s nami.
Vyzretosť spoločnosti tkvie v kvalite a objeme služieb určených pre tých najslabších
a najzraniteľnejších - deti, zdravotne hendikepovaných a starých ľudí. Chcem veriť, že
naša spoločnosť k svojej vyzretosti smeruje.
Že jej prioritou je aj budúcnosť tých, ktorí sa
o jej rozvoj v aktívnom veku života zaslúžili.
Mária Veliká
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Katarína Mišíková spoločne s ocenenými.

Divadlo žije aj vďaka
Vidinčanom

V piatok 22. októbra 2010 sa v Dome
kultúry B. S. Timravy v Lučenci oslavovalo.
Pozvaní hostia a verejnosť si pripomenula
65. výročie vzniku divadelného súboru (DS)
Timrava. Spomienka začala vernisážou
fotografií a materiálov z činnosti súboru.
Následne sa súčasní členovia súboru predstavili v hre V. Möderndorfera: Štyri ročné
obdobia. Po predstavení si DS Timrava
prevzalo ocenenie Národného osvetového
centra. Taktiež si z rúk primátora prevzala
ocenenie: Laureát roka 2010 Vidinčanka
Emília Nociarová, za rozvoj ochotníckeho
divadla a dlhoročnú aktívnu činnosť. Za
tvorivý prínos a aktívnu činnosť bola z našej
obce ocenená Katka Mišíková a za aktívnu
činnosť jej brat Juraj Mišík. Občianske
združenie Timrava, ktoré zastrešuje spomínaný divadelný súbor, odovzdalo pamätné
listy aj dvom mladým talentom z Vidinej
Veronike Ohrádkovej a Sindy Šnúrikovej. S
pani Nociarovou, držiteľkou Tilovho zlatého
odznaku (najlepšia amatérska herečka na
Slovensku v roku 1964) a Katkou Mišíkovou, prodekankou na Akadémii umení v
Banskej Bystrici, som prehodil pár slov o
doskách, ktoré znamenajú svet.
Ako ste sa dostali k divadlu?
Pani Nociarová: K divadlu som sa
dostala vo Vidinej. Už keď som bola dieťa,
sa tradične hrávalo divadlo a ako mladé
dievča som ho začala hrávať práve tu.
Veľkú zásluhu na tom mali misionári, najmä
páter Drevek, ktorý divadlo a kultúrny život
Vidinčanov podporovali. Ale hrávali sme už
v škole. Či to boli evanjelici alebo katolíci,
spojilo nás divadlo.
Katka: K divadlu som sa dostala cez
Árpáda Szabóa. V tom čase som študovala
druhý rok na Pedagogickej a Sociálnej Akadémii v Lučenci. Divadlo ma fascinovalo už
od malička. Vtedy sme začali skúšať hru
od Petra Zvona: "Tanec nad plačom". Hrala
som tam postavu Adely. A potom nasledovali ďalšie úlohy a autorské textové predlohy pre divadelný súbor Timrava v Lučenci.
Čo vám dalo ochotnícke divadlo? Je
niečo, čo vám vzalo?
Pani Nociarová: Dalo mi veľmi veľa.
Asi najväčším kladom je inšpirácia. Človek
pri divadle rastie. Kultúrne i duchovne. Boli
sme na mnohých súťažiach, videli sme druhých a mohli porovnávať. Naučí vystupovať
na verejnosti, dá kultúru reči. Mohli sme
spolupracovať s autormi divadelných hier.
V Lučenci sme takto s Ladislavom Mňač-
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ľudí. Zostávajú sedieť vo svojej obývačke,
mnohokrát zaspia na gauči a sú sami. V
divadle nikdy nikto nie je sám. Myslím si,
že nielen kvôli stresom a tlakom v práci sa
človek uzaviera sám do seba a do svojich
problémov, ale hlavne kvôli tomu, že nekomunikuje. A divadlo komunikuje s ľuďmi na
rovnakej úrovni. Divák niečo dostáva, ale
aj odovzdáva (potleskom, predčasným odchodom, hvízdaním). Divadlo nič nenahradí
a kým bude mať svojho diváka, bude živé
navždy.
Katka, ty si okrem účinkovania aj
autorkou divadelných hier. Môžeš aspoň
niektoré predstaviť Vidinčanom?
Po ukončení Vysokej školy (Akadémia
umení v Banskej Bystrici) som odišla do
USA na stáž v divadle a do školy Adirondack
Community College v Queensbury v štáte
New York. Po jej absolvovaní som sa vrátila
v roku 2007 späť na Slovensko. Uplatnenie
pre mladého človeka je v dnešnej dobe
veľmi ťažké. V tom čase sa divadelný súbor
Timrava rozpadol. Zavolala som Árpimu a
niekoľkým členom divadelného súboru a
začali sme skúšať jednu z mojich prvých
hier „Zabudla som”, ktorá mala o rok
neskôr premiéru aj v USA ako scénické
čítanie. Nikdy nezabudnem na plnú sálu v
DK B. S. Timravy (vtedajšej Európe), ktorá
nám po predstavení dala standingovation.
Tiež si pamätám, že mi odovzdali kyticu
od primátora Milana Marka, ktorý sa premiéry ani iných predstavení nezúčastnil.
Ale ja som vždy tvorila aj budem tvoriť
pre obyčajných ľudí, pre tých, ktorí každé
ráno vstávajú do práce, potom unavení
prichádzajú a nájdu si čas, aby zašli do
divadla a potešili nás ich prítomnosťou,
pretože bez diváka by divadlo nebolo. V
tom istom roku (2007) som opäť odišla do
USA a vytvorila tam text šitý na mieru ako
pre hercov, tak i pre divadelné podmienky
s názvom: „Chodíte sem často?”. Táto hra
vypovedala o ľuďoch z rôznej spoločnosti,
ktorí sa stretnú na verejných toaletách a
konfrontujú svoje životy. V texte sa vyskytovali reálne ulice, budovy v Lučenci,
historické situácie Lučenca. Scénu vytvoril
Dušan Krnáč, ktorý rozumie mojim textom
a je majster svojho oboru. Potom nasledovala monodráma „Som žena. A čo?”, ktorá
bola tiež napísaná „na kožu” herečky Silvii
Golianovej Čiefovej. Bolo to v roku 2009. V
tom čase vznikol divadelný súbor mladých,
ktorým som napísala krátku pohybovú hru
„Kto sme. A sme vôbec?”, s ktorou vyhrali
3. miesto na Zochovej Revúcej. V tomto období pod vedením Jolky Bandžuchovej pripravujú inscenovanie mojej hry „Mandle”.

kom nacvičili jeho hru Mosty na východ.
Divadlo nám dalo prestíž. Či už vo Vidinej,
DS Timrava, alebo na gymnáziu, kde som
hrávala tiež. Dokonca sme s pánom učiteľom Dankom dostali ponuku prejsť do profesionálneho divadla. Kolegovia divadelníci
z gymnázia vo Vidinej hosťovali. A to už
svedčí o tom, akú úroveň malo ochotnícke
divadlo vo Vidinej. A čo vzalo? Jedine voľný
čas, ale to sme ako negatívum vôbec nevnímali. Napríklad sme jedného času nacvičovali na Bolontove, keď nebolo miesta
v dedine. Chlapci maľovali kulisy, my sme
chystali kostýmy. Všetko sme si nachystali
sami. Potom sme odohrali predstavenie v
krčme.
Katka: Ochotnícke divadlo ma naučilo,
že divadlo sa robí z lásky, z ochoty, je pre
ľudí a o ľuďoch a z ničoho sa dá vždy urobiť
niečo. Árpi ma naučil, že všetko v divadle
sa dá, ak kolektív drží pohromade a pomáha si. Čo mi vzalo? Nič. Každá skúška mi
dala nové poznanie. Nielen o divadle, ale o
živote ako takom. Zistila som, aká je dôležitá súdržnosť, láska, ochota, aké je dôležité
dávať a prijímať.
Myslíte si, že divadlo má svoje opodstatnenie aj v dnešnej dobe televízie a
internetu?
Pani Nociarová: Určite má. Utužuje
kolektív, vytvára vzťahy. Spoznávajú sa
ľudia navzájom a vedia, že jeden na druhéZa rozhovor ďakuje Michal Kmeť
ho sa môže spoľahnúť nielen v
divadle, ale aj v reálnom živote.
Vzniká priateľstvo. Voľakedy divadlom žila celá obec a aj skrze
neho sme sa lepšie poznali. Televízia ani internet takto stmeliť
obec nedokáže a určite nevytvorí také puto medzi ľuďmi.
Katka: Divadlo na rozdiel
od televízie či filmu je živé. Už
neexistuje rampa medzi hercom a divákom, ktorý vidí na
javisku hercov sa smiať, plakať,
zomierať, milovať sa, atď. Áno,
to isté vidíme aj v televízii, ale
v divadle cítime vône, môžeme
sa „predstavenia dotknúť”,
zanecháva oveľa silnejšie emócie, než televízia. Divadlo stále
súperí s televíziou, v ktorej sa
ponúkajú len komerčné záležitosti, ktorými sa snažia diváka
oklamať. A on mnohokrát Emílii Nociarovej odovzdáva ocenenie
naletí. Televízia spohodlňuje Milan Marko.

