Výročné valné zhromaždenie Matice slovenskej

Vidinskí matičiari
bilancovali
Miestny odbor Matice slovenskej
vo Vidinej už nie raz presvedčil,
že svojou činnosťou patrí medzi
najaktívnejšie zložky v našej obci.
V piatok 16. apríla sa uskutočnilo výročné valné zhromaždenie
miestneho odboru. Deväťdesiatdva
prítomných matičiarov hodnotilo
svoju prácu za uplynulé tri roky.
Výročné valné zhromaždenie otvorili najmenší naši matičiari, Kristínka
a Jožko Matiášovci, ktorí zaspievali
pekné ľudové piesne. Po zarecitovaní básne Martinou Predajnianskou
rokovanie otvoril Jozef Kucej, predseda MO-MS, ktorý v úvode privítal
všetkých prítomných a osobitne
vzácnych hostí a to: Igora Kovačoviča, predsedu prezídia MS, starostu
obce Vladimíra Ragača, starostku
obce Cinobaňa Máriu Švikruhovú a
zastupujúcu riaditeľku Domu Matice
slovenskej v Lučenci Alicu Pisárovú.
V správe o činnosti MO-MS za uplynulé roky podpredsedkyňa MO Valéria
Miadoková podrobne zhodnotila činnosť organizácie, poukázala na množstvo akcií a kultúrne spoločenských

podujatí, ktoré MO- MS pre svojich
členov a našich občanov za uplynulé
tri roky pripravil. V správe vyzdvihla
veľmi dobrú spoluprácu a poďakovala
za podporu a pomoc Obecnému úradu
vo Vidinej, Klubu dôchodcov, Športovému klubu Slovan Vidiná a Občianskemu združeniu „Krop“.
V priebehu rokovania si prítomní
členovia
minutou
ticha uctili pamiatku
našich členov, ktorí
nás v roku 2009
navždy opustili. S
veľkou pozornosťou
prítomní počúvali vystúpenie pána Igora
Kovačoviča, ktorý
vyzdvihol prácu MO
a poukázal na potrebu predovšetkým
mladej nastupujúcej
generácii vštepovať
národnú
hrdosť,
neustále pripomínať
históriu slovenského
národa. V takomto

duchu vystúpila aj starostka Cinobane
pani Švikruhová.
Po prerokovaných správach si
prítomní členovia zvolili na ďalšie
volebné obdobie rokov 2010 - 2013
nové vedenie miestneho odboru. Za
predsedu MO - MS vo Vidinej bol
zvolený Jozef Kucej a za členov vý-

boru: Oľga Sujová, Aneta Pavlíková,
Valéria Miadoková, Viera Melicherčíková, Anna Kropáčová, Martina
Predajnianska, Andrea Vassanyiová,
Sidónia Riazová.
Za členov dozorného výboru boli
zvolení: Helena Kotmanová, Magdaléna Lehocká a Ľubica Horváthová.
Po schválení uznesenia predseda
MO - MS Jozef Kucej poďakoval prítomným a hosťom za účasť a pozval
ich na matičný guľáš, ktorý pripravili
guľáš majstri Štefan Kocúr a Peter
Uhrin.
Jozef Kucej, predseda MO MS

Ježiš vstal, aj my vstaneme
Nechápete, ako mohol Kristus
vstať z mŕtvych?
Nič si z toho nerobte.
Ani ľudia, ktorí s Ježišom
žili, nechápali.
Ale uverili.

Boží hrob v kostole vo Vidinej.

Po pôste, ktorý trval štyridsať dní, si kresťania na celom svete nielen pripomínajú, ale aj
sprítomňujú a oslavujú najväčší Boží zázrak.
Ježiš Kristus, boží Syn, vstal z mŕtvych. Základná pravda viery, bez ktorej by kresťanské
náboženstvá boli prázdne, je ťažko pochopiteľná pre náš ľudský rozum. Ako však potom
prežiť udalosť, ktorá sa odohrala pred vyše
dvetisíc rokmi.

Ježiš bol pre vtedajších ľudí jedným z
mnohých potulných učiteľov. Predsa však bol
niečím výnimočný. Učil ako ten, ktorý má moc.
Svoje učenie završoval skutkami. Liečil nielen
choré telá ale i duše. Preto ho pri príchode do
Jeruzalema vítal nadšený dav ľudí. Ježiš dával
mnohým nádej.
A tu Ježiš, ten ktorý liečil choroby, čo ľudí
sužovali dlhé roky, ten čo nasýtil zástupy,
keď videl ako ho nasledovali, ten čo sa nebál
stretnúť s tými, od ktorých by pravoverný židia v tej dobe ani pohár vody nezobrali a nie
to sa ešte aj rozprávali, jedli a pili, tak tento
Ježiš oznamuje svojim učeníkom pri poslednej
večeri skutočnosti, ktoré zatrasú mnohými jeho
blízkymi. On má trpieť.

pokračovanie na 3. strane
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Matičiari vo Vidinej boli opäť úspešní

„Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti ...”. Touto známou piesňou zahajovali matičiari vo Vidinej v nedeľu 14. februára fašiangový sprievod po našej obci.
Pestrý sprievod, v ktorom dominovali rôzne masky v sprievode ľudovej hudby Jána Tušima prešiel ulicami našej obce, aby spestril a spríjemnil obdobie od
Vianoc po Veľkú noc. Ulicami znela ľudová hudba, zneli ľudové piesne a na uliciach sa i tancovalo. Dobrá nálada, smiech v tento deň v našej obci dominovali.
Účastníci sprievodu si vyslúžili slaninku, vajíčka a nechýbala ani pravá domáca. Veselý fašiangový sprievod skončil svoju púť v hostinci „U smädného škorca“,
kde členovia folklórnej skupiny pochovali basu. Bola to už tradične pekná akcia. Škoda len, že i napriek oznamovaniu o konaní akcie a pozvaniu na akt
„pochovania basy“ sa na tomto podujatí zišli len piati občania obce.
Jozef Kucej
Miestny odbor Matice slovenskej
vo Vidinej zorganizoval v piatok 5.
marca 2010 pre členov MO a našich
občanov besedu o významných literárnych osobnostiach Novohradu.
Besedy sa zúčastnil pracovník
Fakulty humanitných vied Univerzity

kritika Júliusa Nogeho, ktorý sa takmer
pred osemdesiatimi rokmi narodil tu
vo Vidinej. Veľmi pútavo a podrobne
hovoril aj spolupracovníkovi a priateľovi
Júliusa Nogeho, rodákovi z neďalekej
Gregorovej Viesky, Michalovi Gáfrikovi.
V takmer trojhodinovej besede veľmi

Zorganizovali sme
zaujímavú besedu
Mateja Bela v Banskej Bystrici Július
Lomenčík. Viac ako 50 účastníkov
tejto besedy boli svedkami pútavého
rozprávania pána Lomenčíka o živote a
diele významných osobností kultúrneho
života v Novohrade. Veľmi zaujímavo
a podrobne zhodnotil prácu a dielo
nášho rodáka, literárneho historika,

podrobne spomínal na život a dielo
Boženy Slančíkovej Timravy, ktorá žila
a tvorila v Políchne a Ábelovej. Účastníci
besedy si s veľkým záujmom vypočuli
aj spomienky Jozefa Stančíka a Emílie
Nociarovej, na stretnutia s našou významnou spisovateľkou.
Všetci, čo sme sa tejto zaujímavej

besedy zúčastnili, sme z besedy odchádzali veľmi spokojní a najmä obohatení o nové poznania života a práce
takých významných osobností, akými
Božena Slančíková Timrava, Július
Noge, Michal Gáfrik, Hana Ponická, či
Hana Košková v slovenskej literatúre
boli a sú. Uskutočnená beseda mala
vysokú úroveň, o ktorú sa postaral
predovšetkým náš hosť Július Lomenčík, ale aj všetci besedujúci. Naše
poďakovanie patrí aj všetkým členkám
MO MS, ktoré pre účastníkov besedy
pripravili chutné občerstvenie.
V závere besedy predseda MO MS
Jozef Kucej poďakoval hosťovi Júliusovi Lomenčíkovi za to, že prijal naše
pozvanie a zaželal mu do ďalšej náročnej práci veľa úspechov.
Jozef Kucej, predseda MO MS
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Máje ako kultúrny jav boli známe
už v antike, ako symboly ochrany
pred zlými duchmi a chorobami.
Neskôr mládenci stavali dievčatám
máje ako symbol zelene, života, aby
boli dievčence pekné, štíhle a zdravé.

Stavanie mája
je v našej obci
už tradíciou
Zo správy z roku 1255 sa dozvedáme, že v Achene (Nemecko) stavali
stromy na 1. mája, na Turíce a na
Jána pred kostol, radnicu, pred domy
popredných mešťanov a všeobecne
vážených osôb ako prejav úcty a
žičlivosti. Odtiaľ už nebolo ďaleko k
myšlienke postaviť máj aj pred dom
obdivovaného dievčaťa. V 15. storočí
bolo postavenie mája znakom vážneho záujmu o dievča, ba za určitých
okolností mohlo nadobudnúť právny
význam. Svedčí o tom rozhodnutie
cirkevného súdu v Čechách, ktorý roku
1422 uznal právoplatnosť manželstva
na základe sľubu lásky a vernosti a postavenia mája. Neskôr nadobudli máje
u nás diferencovaný význam:- v prvom
prípade postavil mládenec máj len
tomu dievčaťu, o ktoré sa uchádzal;
- v druhom boli máje spoločným
darom mládencov všetkým dospelým

dievčatám obce;
- tretí variant bol ten, že máj dostalo
síce každé dievča, no ak malo svojho
mládenca, jej máj bol iný ako tie, ktoré
boli kolektívnou pozornosťou mužskej
mládeže.
V minulosti dostávali ešte v prvej
tretine 20. storočia dievčatá máje len
od svojich nápadníkov. Neskôr mládenci postavili máj každému dievčaťu
v dedine. Zatiaľ čo smrek bol individuálnou poctou dievčaťu súcemu na
vydaj, breza bola poctou kolektívnou.
Súčasťou stavania mája bola obchôdzka mládencov s muzikou po domoch, kde postavili máj, tancovanie s
dievčatami, spev príležitostných piesní,
pohostenie a obdarovanie mládencov
(naturáliami, neskôr peniazmi), hry,
(chorovody), súťaže a spoločná zábava.
Aj v našej obci sa stáva tradíciou, že
v posledný aprílový deň, deň pred prvým májom sa pred obecným úradom
stavia máj. Obec Vidiná, Miestna
organizácia Matice slovenskej vo
Vidinej, Občianske združenie KROP
sa postarajú o to, aby tradícia stavania májov nezapadla do zabudnutia. Preto vás srdečne pozývame na
túto slávnosť, ktorá sa bude konať
pri obecnom úrade 30. apríla 2010 o
19.00 hodine. Na spríjemnenie tohto
kultúrneho popoludnia vystúpi so
svojím programom folklórna skupina
Škorec. Podávať sa bude aj malé obJán Šnúrik
čerstvenie.

Proces rozpočtového hospodárenia v podmienkach Obce Vidiná
sa riadi Zásadami rozpočtového
hospodárenia Obce Vidiná, ktoré sú
zverejnené na internetovej stránke
obce www.vidina.sk.
Rozpočet obce sa zostavuje v súlade s platnou právnou legislatívou
najmenej na tri rozpočtové roky, ako
tzv. viacročný rozpočet. Rozpočtový
rok je zhodný s kalendárnym rokom a
uplatňuje sa v ňom rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom
a programová štruktúra. Rozpočet
príjmov sa zostavuje v členení podľa
ekonomickej klasifikácie a rozpočet
výdavkov sa zostavuje vo forme

programovej štruktúry, v členení na
programy, podprogramy, prípadne
prvky (projekty). V rámci programovej
štruktúry sú definované zámery, ciele
a merateľné ukazovatele. Rozpočet
obce sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový.

Na zostavovaní rozpočtu obce
sa podieľajú jednotlivé orgány
samosprávy obce a tiež orgány
obecného zastupiteľstva. Subjekty rozpočtového procesu plnia v
rozpočtovom procese tieto hlavné
úlohy:
• Poslanci obecného zastupiteľstva
sústreďujú požiadavky týkajúce
sa rozpočtu obce a jeho zmien od
obyvateľov obce, právnických a
fyzických osôb a predkladajú ich
príslušným komisiám obecného
zastupiteľstva.
• Komisie obecného zastupiteľstva
posudzujú požiadavky najmä z
hľadiska ich prínosu pre plnenie
cieľov a zámerov obce, odporúčajú obecnej rade na zahrnutie
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Ježiš vstal, aj my vstaneme
Sväté Písmo charakterizuje postavy, ktoré jeho utrpenie prežívali s ním. Peter pri
slovách, že jeho učiteľ a pán bude vydaný, hovorí: „Pane, hotový som ísť s tebou
do väzenia i na smrť.“(Lk 22, 33). Ježiš ho však uzemňuje, že v skutočnosti to tak
určite nebude. Že sa zachová ako všetci ostatní a ujde. A keď aj Peter tajne sleduje
kroky svojho „Rabunni“ (drahého učiteľa) pred vyšetrovateľov veľrady, pri odhalení
jeho identity zapiera aj to, že Ježiša pozná. Ten istý Peter, ktorý dostal kľúče od nebeského kráľovstva, ktorého Ježiš označil za „skalu“, na ktorej postaví svoju Cirkev.
Silácke reči Petra a jeho konanie boli úplne v rozpore. Pri poslednej večeri nechcel
aby mu Ježiš, jeho Pán, umyl nohy. Veď to robili sluhovia a nie ten, čo má moc nad
prírodnými živlami (pamätáte sa na utíšenie búrky, keď boli v loďke?). Prečo si ho
potom Ježiš vybral za prvého z dvanástich? Možno práve pre tú jeho jednoduchosť.
Lebo ako jednoducho dokázal, že je len človek, ako my dnes (mal strach a ušiel,
klamal, aby neprišiel do problémov), tak jednoducho dokázal, že mu je to ľúto.
Rozpamätal sa, „vyšiel von a horko sa rozplakal“ (Lk 22, 62). Neskôr Ježiša
aj napodobnil. V Ríme na kríži zomrel. Pod Ježišovým krížom stoja ženy a jediný
učeník. Koľko matiek prežilo vlastné deti? A koľko matiek svoje deti ešte prežije?
Koľké umreli so svojimi synmi a dcérami pri rôznych životných nešťastiach. Tak
ako Mária. Nemohla chápať, čo takého jej milovaný mohol urobiť, že na neho
pozerá ako strašne trpí a umiera. A predsa tam stála. Neopustila telo z jej tela
a krv svojej krvi. Ježiš jej dáva svojho „učeníka, ktorého miloval“ (Jn 19, 26) za
syna a jemu dáva svoju matku, aby sa stala jeho matkou. Jedine láska dvoch
osôb vydržala kráčať s Ježišom. Nielen v tom dobrom, ale i zlom. Jedine láska
utkala tak pevné lano, ktorého ani ľudská zlosť, závisť, pokušenie a intrigy nemohli
pretrhnúť. Ján tiež ušiel zo záhrady, keď Ježiša zatýkali. No neskôr on doviedol
Petra do veľkňazovho dvora, kde Ježiša vypočúvali. Potom už zostáva pod krížom
z dvanástich apoštolov úplne sám. V nedeľné ráno idú ženy dokončiť mumifikáciu
tela podľa zvykov vtedajších čias, keďže v piatok západom Slnka začal veľký sviatok, kedy si židia pripomínali vykúpenie z egyptského otroctva a Ježišovo telo bolo
pochované narýchlo. Darmo bola stráž pri hrobe. Aj tak ho niekto odniesol. Aspoň
tak si prázdny hrob vysvetľovali nielen ženy, ale aj Peter s Jánom. Nechápali. Videli
plachty, v ktorých bol pochovaný, no telo v hrobe nebolo.
A tu je už len na nás, či s nimi uveríme poslom z neba, ktorý sa prihovárali
ženám: „Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi?“(Lk 24, 5).
Michal Kmeť, magister náboženskej výchovy

Proces rozpočtového hospodárenia
a rozpočet Obce Vidiná na rok 2010 (2. časť)

V poslednom čísle Vidinských
novín (február 2010) bola zverejnená prvá časť pravidelnej rubriky
týkajúcej sa rozpočtu a procesu
rozpočtového hospodárenia. V
prvej časti sme vám v stručnosti
priblížili obsah rozpočtu Obce Vidiná na rok 2010. Obsahom druhej
časti je proces rozpočtového hospodárenia.

l

do rozpočtu obce vybrané priority, ktoré vyplývajú z posúdenia
požiadaviek, navrhujú koncepčné
riešenia závažných problémov
obce a prerokúvajú návrh rozpočtu, resp. zmenu rozpočtu.
• Obecná rada posudzuje a schvaľuje požiadavky, ktoré predkladajú
poslanci a komisie obecného zastupiteľstva a prerokováva návrh
rozpočtu, resp. zmenu rozpočtu
vypracovanú podľa požiadaviek
komisií obecného zastupiteľstva.
• Starosta obce riadi a koordinuje
celý rozpočtový proces. Predkladá návrh rozpočtu, resp. zmenu
rozpočtu na rokovanie ekonomickej komisii, obecnej rady a
obecného zastupiteľstva.
• Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce na príslušný
rozpočtový rok vrátane pozmeňujúcich návrhov a jeho zmeny,
použitie rezervného fondu a mimorozpočtového fondu v zmysle
zákona NR SR č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Na schválenie

rozpočtu a jeho zmeny je potrebný
súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov.
• Obecný úrad zabezpečuje odborné podklady potrebné na správne
a úplné spracovanie návrhu
rozpočtu, resp. návrhu na zmenu
rozpočtu, sústreďuje a spracúva požiadavky v súvislosti so
zabezpečením prevádzky úradu
a všetkých jeho zložiek a zabezpečuje, aby do rozpočtových položiek obce boli zahrnuté všetky
záväzky vyplývajúce z platných
zmluvných vzťahov obce.
Všetky práce na zostavení návrhu
rozpočtu obce riadi a koordinuje
starosta obce prostredníctvom ekonómky obce. Jej úlohou je zostaviť
návrh rozpočtu obce v súčinnosti s
jednotlivými subjektmi rozpočtového
procesu, ktoré sú povinné ekonómke
predkladať rozpočtové požiadavky v
stanovenej forme a lehotách podľa
rozpočtového harmonogramu. Pred
schválením obecným zastupiteľstvom
je obec povinná zverejniť návrh
rozpočtu najmenej 15 dní obvyklým
spôsobom na úradnej tabuli obce a na
internetovej stránke obce.
Ivana Rubintová, ekonómka obce
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Každoročne sa opakujúci proces.
Najskôr pribúda denného svetla.
Postupne vstávame do svetlejšieho
dňa s pocitom, že ho dokážeme
lepšie a hodnotnejšie využiť. Potom
čakáme na prvú možnosť vyjsť v
ľahšom oblečení a lodičkách, dať si
slnečné okuliare, vziať novú jarnú
kabelku a opájať sa prvým zubatým slnkom.
Zem začína dýchať, z rozmrznutých
hrúd na poliach stúpa para, ktorá ešte
za čas drží v údoliach hmlu, ale tá sa
rýchlo stráca. Slnečné lúče ťahajú
mladú trávičku, ktorá najprv nesmelo
vykúka na otvorených priestranstvách,
aby neskôr ovládla aj ostatné plochy.
V predzáhradkách sa objavujú prvé
nesmelé snežienky, neskôr ich dopĺ-
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Príroda sa prebúdza
ňajú prvosienky, narcisy a tulipány.
Záhrady sú ešte pusté, ale aj tam ožíva
ruch prvých prác - hrabanie ostatkov
lístia z jesene, strihanie stromov, prihnojenie oráčin.
Toto všetko je súčasťou nášho života, zem je tá všemocná vládkyňa, z
ktorej čerpáme silu, poživeň, vodu, ona
nám dáva základ, ktorý pretvárame do
hmotných i nehmotných statkov, na
nej a v nej budujeme svoju existenciu.
Klasický mestský človek stráca
kontinuitu s prírodou. Nahrádza ju
aktivitami vo fitnescentrách, posilňovniach, kinách a nákupných centrách.
Plné regály najexotickejšieho ovocia a

zeleniny umocňujú pocit, že moderné
technológie a nadnárodné spoločnosti
dokážu zabezpečiť všetko. Rozprávka
o dvanástich mesiačikoch je bežnou realitou, veď vianočné jahody a
broskyne nechýbajú asi na žiadnom
stole.
A predsa je zem niečo vzácne a
trvalé. Pri stavbe multifunkčného
centra zhŕňame ornicu a vyvážame
ju tam, kde zakladáme sady a zelené
plochy, alebo budujeme skleníky. Zem
má nenahraditeľnú funkciu a každá jej
hruda znamená život. Tí, ktorým chýba, ju nahrádzajú vysúšaním mora a
vytváraním umelých zelených ostrovov

V jednu marcovú nedeľu, keď už jarné slnko
začalo konečne prevládať
nad zimou, som sa vybral
na prvú jarnú vychádzku, aby som pozoroval
prebúdzajúcu sa prírodu.
Do kroku mi vyspevoval
drozd, z výšky mi trilkoval
škovránok a spod nôh mi
vyletel krásny bažant.
No skrátka, hotová jarná
idylka až do chvíle, keď
som sa ocitol pred hŕbami
smetí a rôzneho komunálneho odpadu a, čo je
na tom najzarážajúcejšie,
bolo tam veľa odpadkov,
ktoré patria do separovaného zberu a obec ho vy-

Správajme sa k nej s úctou!
váža zadarmo. Aj napriek
tomu sa niekomu nelení
vyviezť takýto odpad aj
niekoľko sto metrov od
obce, namiesto toho, aby
ho dal do príslušných igelitových vriec, ktoré tiež
dostane každá domácnosť od obce bezplatne.
A tak namiesto toho,
aby som sa vrátil z prechádzky
zrelaxovaný,
prišiel som domov znechutený nad správaním
sa nezodpovedných ľudí
k našej matke prírode.
Niektoré smetiská som
aj odfotil a pripájam ich k
môjmu postrehu.
Štefan Kocúr
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v piesočných púšťach. V každodennom živote sa obklopujeme zeleňou,
vytvárame predstavu voľnej prírody,
nachádzame útočisko v agroturistike,
dávame prednosť biopotravinám vypestovaným bez použitia všemocnej
chémie.
Nemyslím si, že chceme žiť tak ako
naši predkovia. Ale civilizačné choroby, príliš rýchly životný štýl, minimálny
pohyb a znečistený vzduch nás varujú. Novým trendom je dovolenka na
miestach s nepoškvrnenou prírodou,
s pôvodnou faunou a flórou, v drsných podmienkach. V blízkosti našich
príbytkov pestujeme kvety, zeleninu,
nachádzame čaro vo fyzickej práci v
záhrade alebo aspoň na balkóne. Je to
vyznanie našej živiteľke.
Mária Veliká

Chráňme si
našu planétu
Dvadsiateho druhého apríla je Deň
zeme, ktorý si pripomíname aj preto,
aby sme sa aspoň raz v roku zamysleli
nad darmi, ktoré nám naša matička
zem nezištne poskytuje. Zároveň, aby
sme si uvedomili, že prírodné zdroje
nie sú nevyčerpateľné a rovnováha
života na zemi je veľmi krehká a
zraniteľná. Toto by sme si mali všetci
uvedomiť a správať sa k našej planéte
ohľaduplne a šetrne, lebo ona je v známom vesmíre jedinečná a výnimočná
a ak sa ľudstvo neprebudí a nezačne
si ju lepšie ochraňovať ,nebude sa mať
kde vysťahovať, keď si ju zničí.
Pri príležitosti Dňa zeme sa organizujú rôzne akcie na upratanie si svojho
okolia. Je len na nás, aby sme si aj my
upratali aspoň najbližšie okolie svojich
domov a pozemkov, ako aj okolia našej
obce. O tom, že je čo upratovať, sa
máte možnosť presvedčiť , keď pôjdete na prechádzku do okrajových častí
nášho intravilánu obce. Za nami sú už
časy, keď sa organizovali tzv. soboty
cti. Dnes už nie je v móde organizovať
brigády obcou, ale nič nám nebráni,
aby sme si v záujme skrášlenia našej
obce, našej ulice a blízkeho okolia
zorganizovali malé, nazvime to „uličné
brigády“.
Verím, že v našej obci, žije veľa
občanov, ktorí sú schopní zorganizovať takúto akciu. Ak by sa nám to
podarilo, spravíme veľa nielen pre
skrášlenie obce, ale aj pre utuženie
dobrých susedských vzťahov a pocitu
spolupatričnosti s obcou.
V redakcii obecných novín sa potešíme všetkým príspevkom a fotografiám z akcií, ktoré budú zamerané
na ochranu a skrášľovanie životného
Štefan Kocúr
prostredia.
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Životné prostredie - Deň Zeme

naviezli osem až desať fúr stavebného odpadu

ihrisko - smetisko

V sobotu 20. marca 2010 som išiel
na futbalové ihrisko v našej obci pozrieť, v akom stave je hracia plocha
pred blížiacimi sa jarnými majstrovskými zápasmi. Keď som prišiel na
ihrisko, neveril som vlastným očiam.
Popri bariére vedľa hracej plochy
boli takmer polmetrové koľaje od nákladného auta a na rúrach, ktoré sú
položené v bývalom Mlynskom potoku,
navezených 8 až10 fúr stavebného odpadu a tehál. Na bývalom hokejovom
ihrisku staré pneumatiky z traktora
alebo kombajnu. Hotové smetisko. Len
neviem, prečo na ihrisku vo Vidinej a
nie tam, kde by malo byť.
Na smetisku Čurgóv.
Pýtal som sa ľudí v
blízkych
záhradách,
či nevedia kto to tam
navozil. Na odpoveď
nebolo treba dlho čakať. Doviezli to v piatok
z Lučenca so súhlasom starostu. Podľa všetkého pán starosta dal
súhlas na jednu fúru a zrazu ich tam
bolo skoro desať a pritom riadne zničený trávnik. Povolenie pána starostu
na jednu fúru otvorilo priestor na vytvorenie nepovolenej skládky odpadu.
V prípade, že by tento stav zistila
inšpekcia životného prostredia, tento
počin by určite neostal bez pokuty a
určite nie malej. Kto by bol vinník a kto
by to zaplatil? Myslím si, že na mieste
je aj otázka, kto zaplatí zásyp rýh v
trávniku a rozhrnutie stavebného odpadu? A ak sa nenájde vinník, pravdepodobne sa to zaplatí z rozpočtu obce.
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aby som o odpadoch a životnom prostredí v obci len
nepísal ale trochou aj prispel
aktivitou, skontaktoval som
sa s lenkou beznákovou z
občianskeho združenia (Noz)
priatelia zeme - spz.
po viacnásobnej výmene
emailovej
korešpondencie
sme sa dohodli na termíne
stretnutia. V utorkové dopoludnie 9. marca, som spomínanú lenku beznákovú a branislava Moňoka, projektových
manažérov Noz sprevádzal na
stretnutí so starostom Vidinej
Vladimírom ragačom.
spoločne sa počas dvojhodinového stretnutia diskutovalo o odpadovom hospodárstve obce, separovanom zbere
a jeho zefektívňovaní, rozvoji
domáceho
kompostovania,

Stretli sme sa
s projektovými
manažérmi
občianskeho
združenia

Jozef KuceJ, preDseDa ŠK sloVaN
VIDINá

reakcia na článok: ihrisko - smetisko
Obec Vidiná v roku 2009 investovala nemalé finančné prostriedky na
prekrytie Mlynského potoka súbežne
s futbalovým ihriskom. Táto investícia
sa osvedčila ako veľmi dobrá, čo sa
týka čistoty prostredia v blízkosti
futbalového ihriska. Toto však vytváralo priestor pre určitých občanov na
uskladnenie komunálneho odpadu
(tzv. divoké skládky). Z toho dôvodu
som dal súhlas na urýchlené zavozenie tohto priestoru vedľa ihriska stavebným odpadom, ktorý nie je škodlivý životnému prostrediu. Po konečnej
úprave a zatrávnením tohto priestoru

l

sa zabráni vytváraniu divokej skládky
komunálneho odpadu.
Obec Vidiná aj naďalej aktívne pracuje na vysporiadaní parciel súkromných vlastníkov, aby sa v budúcnosti
mohol vypracovať projekt na výstavbu
viacúčelového športového areálu pre
občanov Vidinej. Je len nešťastnou
zhodou okolností, že terén v jarných
mesiacoch bol premočený a nezvládol
prechod naloženého nákladného auta
stavebným odpadom, to všetko sa dá
úpravami terénu odstrániť. Myslím si,
že po konečnej úprave spomínaných
priestorov okolo futbalového ihriska

budú nielen športovci, ale i naši spoluobčania spokojní.
Obec v najbližšom období plánuje
zamedziť prístup v nežiadúcom čase
motorových vozidiel do areálu futbalového a bývalého hokejového ihriska,
aby sa predchádzalo poškodzovaniu
prostredia. Čo sa týka pneumatík
na bývalom hokejovom ihrisku, sú
to aktivity niektorých neporiadnych
spoluobčanov z tejto lokality a aj z
tohto dôvodu považujem za užitočné
zamedziť vjazdu motorových vozidiel
do areálu.
VlaDIMÍr raGač, starosta obce

problému nelegálnych skládok. starosta vyjadril otvorenosť každej dobre myšlienke a
potvrdil spoluprácu obecného
úradu na projekte.
priatelia zeme - spz Noz,
pôsobí od roku 1996. zameriava sa na minimalizáciu znečisťovania prostredia odpadmi
a toxickými látkami a vytvára
pozitívne udržateľné riešenia
pre prírodu.
cez grantové programy eú,
Nórske finančné mechanizmy
a iné, spolupracujú z viacerými samosprávami na slovensku. Vo Vidinej cez projekt
„od triedenia k minimalizácii
odpadu“ vypracuje so spoluprácou obecného úradu a
miestnych aktivistov analýzu
odpadového hospodárstva s
návrhmi riešení k jeho zefektívneniu.
Možnosť takejto verejnoprospešnej spolupráce potvrdzuje napríklad obec palárikovo, kde od roku 1999 znížili
množstvo odpadov uložených
na skládku o vyše 70%.
MIcHal KMeŤ
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Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo vo štvrtok 25. marca 2010
K bodu 1.: Otvorenie
Uznesenie č. 10/2010 z 25. marca 2010
obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
- Program obecného zastupiteľstva

K bodu 5.: Kúpa pozemkov
na futbalovom ihrisku
Uznesenie č. 14/2010 z 25. marca 2010
obecné zastupiteľstvo
I. BERIE NA VEDOMIE
- Správu o prejednávaných majetkoprávnych záleK bodu 2.: Voľba návrhovej komisie,
žitostiach - výkup parciel na futbalovom ihrisku
určenie overovateľov zápisnice
II. SCHVAĽUJE
Uznesenie č. 11/2010 z 25. marca 2010
Kúpu nehnuteľností - pozemkov na futbalovom
obecné zastupiteľstvo
ihrisku - nachádzajúcich sa v katastrálnom území a
I. SCHVAĽUJE
Obci Vidiná od Svetozára Fialu, trvale bytom Malac- Návrhovú komisiu v zložení: Martina Kamenská, ky, D. Skuteckého 1650/16, PSČ 901 01 zapísaných
Štefan Kocúr, Milan Šulek
na:
II. BERIE NA VEDOMIE
- LV č. 6189 ako parc. „E“ KN č. 491/1 - trvalé
- Overovateľov zápisnice: Mária Veliká, Mária trávne porasty o výmere 65 m2 vedené v 1/48, t.j.
1,35 m2,
Legíňová
- LV č. 6203 ako parc. „E“ KN č. 478/3 - trvalé
trávne porasty o výmere 249 m2 vedené v 1/48, t.j.
K bodu 3.: Správa o činnosti obecnej rady
5,20 m2,
a kontrola plnenia uznesení,
- LV č. 6204 ako parc. „E“ KN č. 483/1 - orná
informatívna správa hlavného
pôda o výmere 332 m2 vedené v 1/24, t.j. 13,85 m2,
kontrolóra o výsledku vykonanej
za 1,66 € za 1 m2, t.j. 33,86 € za 20,40 m2, slovom:
kontroly „Vybavovanie sťažností
tridsaťtri € a osemdesiatšesť centov.
občanov v roku 2009“
Uznesenie č. 12/2010 z 25. marca 2010
K bodu 6.: Zámenná zmluva Ján Matuška
obecné zastupiteľstvo
- Obec Vidiná (parcela na ihrisku)
I. BERIE NA VEDOMIE
Uznesenie č. 15/2010 z 25. marca 2010
a) Správu o činnosti OR
obecné zastupiteľstvo
b) Informatívnu správu o výsledku vykonanej
I. PREROKOVALO
kontroly
Návrh na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce Vidiná, a to:
K bodu 4.: Zmena uznesenia Obecného
novovytvoreného pozemku - pri začiatku Zelenej
zastupiteľstva vo Vidinej
ulice - parcela č. 933/2 - zastavané plochy a nádvoria
č. 64/2009 z 10. septembra 2009
o výmere 45 m2 v katastrálnom území Vidiná, obec
Uznesenie č. 13/2010 z 25. marca 2010
Vidiná, odčlenenej z pozemku parcely registra „C“ KN
obecné zastupiteľstvo
č. 933 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4290
I. BERIE NA VEDOMIE
m2 podľa geometrického plánu č. 44197985-18/10
- Dôvodovú správu
zo dňa 26. marca 2010 vyhotoveného Rastislavom
II. MENÍ
Uznesenie Obecného zastupiteľstva vo Vidinej č. Bárdossym - GEOMET, IČO: 44197985,
novovytvoreného pozemku - pri začiatku Ze64/2009 zo dňa 10. septembra 2009 nasledovne:
„II. SÚHLASÍ s predajom nehnuteľnosti - po- lenej ulice - parcela č. 946/16 - zastavané plochy
zemku - nachádzajúceho sa v katastrálnom území a nádvoria o výmere 47 m2 v katastrálnom území
a Obci Vidiná Jurajovi Kružliakovi, rod. Kružliakovi, Vidiná, obec Vidiná, odčlenenej z pozemku parcetrvale bytom Vidiná, 1. mája 567/68, PSČ 985 59 ly registra „C“ KN č. 946/1 – zastavané plochy a
a manželke Monike Kružliakovej, rod. Rožnaiovej, nádvoria o výmere 31731 m2 podľa geometrického
trvale bytom Vidiná, 1. mája 567/68, PSČ 985 59, plánu č. 44197985-18/10 zo dňa 26. marca 2010
zapísaného na LV č. 5991 ako parc. „C“ KN č. vyhotoveného Rastislavom Bárdossym - GEOMET,
590/3 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 190 IČO: 44197985.
II. SCHVAĽUJE
m2 vedené v 1/1 do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov za 1,66 € za 1 m2, t.j. za 315,40
Zámenu nehnuteľností nachádzajúcich sa v ka€ za 190 m2, slovom: tristopätnásť € a štyridsať tastrálnom území Vidiná, obec Vidiná, vedených
centov“ mení na:
Katastrálnym úradom v Lučenci, Správou katastra
„II. SCHVAĽUJE priamy predaj majetku obce, Lučenec vo výlučnom vlastníctve Obce Vidiná, IČO
nehnuteľnosti - pozemku - nachádzajúceho sa v 00649031, Vidiná, Športová 255/1, vedených na LV
katastrálnom území a Obci Vidiná vo vlastníctve č. 5991, a to:
Obce Vidiná, zapísaný na LV č. 5991 ako parc.
novovytvoreného pozemku - pri začiatku Ze„C“ KN č. 590/3 - zastavané plochy a nádvoria o lenej ulice - parcela č. 933/2 - zastavané plochy
výmere 190 m2 vedené v 1/1 v súlade s § 9a ods. a nádvoria o výmere 45 m2, odčlenenej z pozemku
8 písm. b) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majet- parcely registra „C“ KN č. 933 - zastavané plochy
ku obcí v znení neskorších predpisov Jurajovi a nádvoria o výmere 4290 m2 podľa geometrického
Kružliakovi, rod. Kružliakovi, trvale bytom Vidiná, plánu č. 44197985-18/10 zo dňa 26. 3. 2010 vyho1. mája 567/68, PSČ 985 59 a manželke Monike toveného Rastislavom Bárdossym - GEOMET, IČO:
Kružliakovej, rod. Ražnaiovej, trvale bytom Vidiná, 44197985,
novovytvoreného pozemku - pri začiatku Ze1. mája 567/68, PSČ 985 59 za 1,66 € za 1 m2, t.j.
za 315,40 € za 190 m2, slovom: tristopätnásť € a lenej ulice - parcela č. 946/16 - zastavané plochy
štyridsať centov.“
a nádvoria o výmere 47 m2, odčlenenej z pozemku

parcely registra „C“ KN č. 946/1 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 31731 m2 podľa geometrického
plánu č. 44197985-18/10 zo dňa 26. 3. 2010 vyhotoveného Rastislavom Bárdossym - GEOMET, IČO:
44197985,
za nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom
území Vidiná, obec Vidiná, vedených Katastrálnym
úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec vo výlučnom vlastníctve VAMARK, s.r.o., IČO 36637203,
Vidiná, Čsl. armády 239/2, vedených na LV č. 1875,
a to:
novovytvoreného pozemku - pri začiatku Zelenej ulice - parcela č. 283/2 - záhrady o výmere 17
m2, odčlenenej z pozemku parcely registra „C“ KN
č. 283 - záhrady o výmere 486 m2 podľa geometrického plánu č. 44197985-18/10 zo dňa 26. 3. 2010
vyhotoveného Rastislavom Bárdossym - GEOMET,
IČO: 44197985,
novovytvoreného pozemku - pri začiatku Zelenej ulice - parcela č. 288/2 - zastavané plochy
a nádvoria o výmere 5 m2, odčlenenej z pozemku
parcely registra „C“ KN č. 288 - zastavané plochy a
nádvoria o výmere 255 m2 a
za nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom
území Vidiná, obec Vidiná, vedených Katastrálnym
úradom v Lučenci, Správou katastra Lučenec v podielovom spoluvlastníctve Ján Matúška, trvale bytom
Lučenec - Malá Ves, Sadová 85/2, vedených na LV
č. 6143, a to:
pozemku - na futbalovom ihrisku - parcely
registra „E“ KN č. 481/2 - trvalé trávne porasty o
výmere 281 m2 vedené v 1/4, t.j. 70 m2 za hodnotu
1,66 € za 1 m2 ako prípad hodný osobitného zreteľa
podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. O
majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov,
nakoľko nadobudnutie pozemku nachádzajúceho sa
na futbalovom ihrisku prispeje významným spôsobom k rozvoju obce Vidiná.
K bodu 7.: Žiadosť o dotáciu z rozpočtu
Obce Vidiná - Miestny odbor
Matice slovenskej Vidiná
Uznesenie č.16/2010 z 25. marca 2010
obecné zastupiteľstvo
I. BERIE NA VEDOMIE
- Správu o prejednávanej žiadosti o dotáciu z
rozpočtu obce
II. SCHVAĽUJE
Poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre Miestny odbor Matice slovenskej Vidiná, IČO: 00179027
477, DIČ: 2021530236, so sídlom Vidiná, Exnárova
41, PSČ 985 59 na organizovanie podujatí: Zájazd
za kultúrnymi pamiatkami, Koliesko - Kokava nad
Rimavicou, Rok na Gemery a Medzinárodný festival
Slovákov zo zahraničia vo výške 900 €, slovom:
deväťsto €.
K bodu 8.: Návrh všeobecne záväzného
nariadenia č. 4/2010 o niektorých
podmienkach držania psov
na území Obce Vidiná
Uznesenie č. 17/2010 z 25. marca 2010
obecné zastupiteľstvo
I. SCHVAĽUJE
Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2010
o niektorých podmienkach držania psov na území
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Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva,
ktoré sa konalo vo štvrtok 25. marca 2010
Obce Vidiná s týmito pripomienkami:
1. § 10 Sankcie sa slovo „Sankcie“ nahrádza slovom „Priestupky“
2. V § 10 ods. 1) doplniť body:
e) neoznámiť obci, v ktorej pes je evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a
údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od
ich zmeny,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
3. V § 10 ods. 2) doplniť bod:
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes
znečistil verejné priestranstvo.
4. § 10 ods. 3) nahradiť nasledovným textom:
„Za priestupok podľa ods. 2 písm. d) až f) Obec
Vidiná môže uložiť pokutu do 65 € a za priestupok
podľa ods. 1 písm. a), b) a e) a ods. 2 písm. a) až c)
možno uložiť pokutu do 164 €.“
5. V § 10 ods. 5) nahradiť nasledovným textom:
„Priestupky podľa zákona o držaní psov prejednáva obec a v blokom konaní orgán Policajného zboru.
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje zákon
SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“
6. V § 10 ods. 7) nahradiť nasledovným textom:
„Výnos pokút je príjmom rozpočtu obce okrem výnosu pokút uložených v blokom konaní orgánmi Policajného zboru, ktorý je príjmom štátneho rozpočtu.“

K bodu 9.: Návrh VZN č. 5/2010 o vyhradení
K bodu 11.: Informatívna správa o plnení
miesta a plochy pre vylepovanie
rozpočtu Obce Vidiná
volebných plagátov v čase
k 31. 12. 2009
volebnej kampane pre voľby
Uznesenie č. 20/2010 z 25. marca 2010
do Národnej rady
obecné zastupiteľstvo
Slovenskej republiky
I. BERIE NA VEDOMIE
Uznesenie č. 18/2010 z 25. marca 2010
- Informatívnu správu o plnení rozpočtu Obce
obecné zastupiteľstvo
Vidiná k 31. decembra 2009
I. SCHVAĽUJE
Návrh VZN č. 5/2010 o vyhradení miesta a plochy
K bodu 12. Návrh na 1. zmenu rozpočtu
pre vylepovanie volebných plagátov v čase volebnej
Obce Vidiná na rok 2010
kampane pre voľby do Národnej rady Slovenskej
Uznesenie č. 21/2010 z 25. marca 2010
republiky.
obecné zastupiteľstvo
I. BERIE NA VEDOMIE
K bodu 10.: Zásady hospodárenia
- Dôvodovú správu k Návrhu na 1. zmenu rozpoča nakladania
tu Obce Vidiná na rok 2010
s majetkom obce Vidiná
II. SCHVAĽUJE
Uznesenie č. 19/2010 z 25. marca 2010
1. zmenu rozpočtu Obce Vidiná na rok 2010
obecné zastupiteľstvo
I. BERIE NA VEDOMIE
K bodu 13.: Rôzne
- Dôvodovú správu k Zásadám hospodárenia a
Uznesenie č. 22/2010 z 25. marca 2010
nakladania s majetkom obce Vidiná
obecné zastupiteľstvo
II. UKLADÁ
I. SCHVAĽUJE
- Doplniť návrh Zásad hospodárenia a nakladania
- Úhrady za služby obce Vidiná
s majetkom Obce Vidiná o pripomienky hlavného
Zostavovatelia uznesenia:
kontrolóra a ekonomickej komisie a predložiť doMartina Kamenská
plnený návrh na najbližšie zasadnutie obecného
Milan Šulek
zastupiteľstva.
Štefan Kocúr

Viac o stavbách, stavebných úpravách, žiadostiach
Obecný úrad v každej obci plní
Stavebné úpravy možno
aj funkciu stavebného úradu pre
rozdeliť na základe toho,
svoje katastrálne územie (preneaké opatrenia alebo povolenia
sený výkon štátnej správy), preto
sú potrebné:
vás týmto chceme informovať, s
ktorými žiadosťami sa občania
a) nevyžadujú sa žiadne opatrenia
majú obracať na obecný úrad.
a povolenia
b) vyžadujú vydať opatrenie - ohláV bežnej praxi sa v oblasti sta- senie stavebných prác
vebníctva často používa pojem rec) vyžadujú vydať stavebné povokonštrukcia stavby či rekonštrukčné lenie
práce. Zákon č. 50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku
Stavebné úpravy, ktoré
(stavebný zákon) v znení neskorších
nevyžadujú žiadne opatrenia
predpisov pozná pojem dokončenej
a povolenia stavebného úradu:
stavby, ktorý definuje:
• Opravy fasády, opravy a výmena
strešnej krytiny alebo povrchu plo1. Nadstavba, ktorou sa
stavba zvyšuje
chých striech, výmena odkvapových
žľabov, opravy oplotenia, ak sa tým
2. Prístavba, ktorou sa stavba
nemení jeho trasa
pôdorysne rozširuje
• Opravy a výmena nepodstatných
stavebných konštrukcií, najmä vnú3. Stavebná úprava, pri ktorej sa
torných priečok, omietok, obkladov,
zachováva vonkajšie pôdorysné podláh, komínov, okien, dverí
aj výškové ohraničenie stavby
• Údržba technického, energetického alebo technologického vybaveStavby, ich zmeny a udržiavacie nia stavby, ako aj výmena jeho častí,
práce na nich sa môžu uskutočňovať ak sa zásadne nemení jeho zapojenie
iba podľa stavebného povolenia alebo na verejné vybavenie územia a ani
na základe ohlásenia stavebného sa nezhorší vplyv stavby na okolie,
úradu.
najmä výmena klimatizačného zaria-

2. Žiadosť o stavebné povolenie
denia, výťahu, vykurovacích kotlov,
3. Ohlásenie stavebných úprav
vnútorných rozvodov
• Výmena zriaďovacích predmetov, (udržiavacích úprav)
najmä kuchynských liniek, vaní, vsta4. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o
vaných skríň
určení súpisného čísla
• Maliarske a natieračské práce.
5. Žiadosť o povolenie zmeny v
užívaní stavby
Stavebné úpravy, ktoré
6. Návrh na vydanie rozhodnutia o
vyžadujú vydať opatrenie
umiestnení stavby
- ohlásenie stavebných prác:
7. Návrh na vydanie kolaudačného
rozhodnutia
• pri stavebných úpravách, kto8. Ohlásenie drobnej stavby
rými sa podstatne nemení vzhľad
9. Žiadosť o vydanie rozkopávkostavieb, nezasahuje sa do nosných vého povolenia
konštrukcií stavby, nemení sa spôsob
10. Žiadosť o zmenu stavby pred
užívania stavby a neohrozujú sa záuj- jej dokončením
my spoločnosti
Okrem náležitostí, ktoré vyplývajú
• pri udržiavacích prácach, ktoré zo zákona č. 50/1976 o územnom
by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, jej plánovaní a stavebnom poriadku obec
vybavuje aj žiadosti občanov súvisiavzhľad alebo životné prostredie
cich s ochranou životného prostredia,
Stavebník môže uskutočniť ohlá- preto je potrebné podať žiadosť o vysené stavebné úpravy a udržiavacie danie súhlasu na výrub drevín.
práce len na základe písomného ozTieto žiadosti aj uvedenými ponámenia stavebného úradu, že proti trebnými prílohami sú k dispozícii na
ich uskutočneniu nemá námietky.
obecnom úrade a postupne budú k
dispozícii na stiahnutie aj na stránke
www.vidina.sk.
Obec vybavuje
nasledovné žiadosti:
Veríme, že tento článok vám
prispeje k lepšej orientácii pri vyba1. Žiadosť o vydanie povolenia na vovaní vašich potrieb.
odstránenie stavby
Obec Vidiná
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PLATÍ NOVÉ NARIADENIE
O PODMIENKACH DRŽANIA PSOV

Na poslednom obecnom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 25. marca 2010 poslanci rozhodli
o tom, že svojím súhlasom dali do platnosti
všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2010 o podmienkach držania psov na území obce Vidiná.
Medzi najdôležitejšie účely tohoto nariadenia je
utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého
spôsobu života obyvateľov, zabezpečenie verejného
poriadku a úprava niektorých podmienok držania
psov na území obce Vidiná.
Všetci veľmi dobre vieme, že aj po našej obci sa
sem tam pohybujú psy, ktoré možno niekomu patria,
a možno nepatria nikomu. Práve riadna evidencia,
vodenie psov, vymedzenie miesta voľného pohybu a
zákazu vstupu psa, ako aj súvisiace podrobnosti o
znečisťovaní verejných priestranstiev a sankcie za
jeho porušovanie je cieľom všeobecne záväzného
nariadenia, ktoré je v platnosti od 11. apríla 2010.
O vodení psov v súlade s § 4 ods. 5 zákona o držaní
psov za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba,
ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad a na
miestach verejnosti prístupných je povinná na požiadanie zamestnancov Obce Vidiná, poslancov OZ
Vidiná alebo starostu obce preukázať totožnosť psa
známkou. Známka musí byť umiestnená viditeľne na
obojku psa, je neprenosná na iného psa. Pes, ktorý
sa pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť
riadne označený známkou, umiestnenou na obojku.
Netreba zabudnúť na to, že vodiť psa na mieste so
zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke, ako
aj vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá
je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom
priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený
náhubok.
Podľa najnovšieho VZN sa zakazuje:
- opustenie psa na verejnom priestranstve bez
uviazania k dostatočne pevnej zábrane pohybu (napríklad pred obchodom a pod.)
- opustenie nebezpečného psa alebo jeho zanechanie bez dozoru na verejnom priestranstve (aj
opustenie nebezpečného psa priviazaného a opatreného náhubkom)
- vodiť psa bez vôdzky na miesta, kde sa pohybujú alebo zhromažďujú ľudia, do verejne prístupných
miestností a zariadení (napríklad obchody, pohostinské zariadenia, úrady, autobusové zástavky a pod.)
a na miesta, na ktoré je vstup so psom zakázaný,
okrem služobného psa počas služobného zákroku a
vodiaceho psa
- nechať psa voľne pohybovať sa na verejnom
priestranstve a na mieste, kde je voľný pohyb psov
zakázaný, okrem služobného psa počas služobného
zákroku
Ako treba postupovať
pri pohryznutí psom?
Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu
osobe, ktorú pes pohrýzol, ten, kto psa vedie, je po-

vinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno,
Aktuálna téma
priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa.
Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol
ZNEČISŤOVANIE
človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo
VEREJNÉHO
vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo
v krajnej núdzi, oznámiť obci kde je pes evidovaný.
PRIESTRANSTVA
Okamžite dať psa, ktorý pohrýzol či inak poranil človeka prehliadnuť veterinárnemu lekárovi, vyžiadať si
Povinnosti pri znečistení verejného priestrano tom potvrdenie a toto odovzdať poškodenému a na stva upravuje § 6 zákona o držaní psov. Ak pes
evidenciu psov.
znečistí verejné priestranstvo v intraviláne
obce, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezZákaz voľného pohybu psov
prostredne odstrániť tak, že ich vloží do vhoda vstupu so psom
ného obalu a s obalom ich vhodí do KUKA nádob
na zmesový komunálny odpad.
• bez vôdzky na všetkých verejných priestranstvách, kde sa pohybujú alebo zhromažďujú
Vo Všeobecne záväznom nariadení sa okrem iného
ľudia
píše aj o tom, keď majiteľ neodstráni bezprostredne
výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
• pietne miesta (cintoríny, urnový háj), kostol, Podľa § 10 sa majiteľ dopustil priestupku a tak podľa
misijný dom
ods. 2 písm. d) až f) Obec Vidiná môže uložiť pokutu
do 65 €.
• obchody, školské zariadenia, úrady, zastávky
Možno by vás mohli zaujať priestupky, podľa ktoautobusov
rých môže Obec Vidiná ukladať pokuty.
§ 10 Priestupky
• športové ihriská, pieskoviská, detské ihriská,
Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
na kultúrny či oddychový účel vyhradené vea) neprihlási psa do evidencie,
rejné priestranstvá
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa
podmienky § 4 ods. 1 a 2 zákona o držaní psov
Medzi najdôležitejšie povinnosti držiteľa
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho,
psa patrí podľa § 8, 9 dôležitých bodov,
aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa
ktoré treba splniť:
nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
d) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu
1) Prihlásiť psa v zmysle ustanovení § 4 tohto VZN známky,
do evidencie psov a prísne dodržiavať ustanovenia
e) neoznámi obci, v ktorej pes je evidovaný aleupravujúce evidenciu psov. Nahlásiť všetky zmeny bo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a
v chove psa, stratu psa, stratu evidenčnej známky, údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie do 30 dní od
úhyn psa a pod.
ich zmeny,
2) Opatriť psa žltou evidenčnou známkou vydanou
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestoobcou, odd. správy daní a poplatkov.
rov na to určených.
3) Po zaevidovaní psa uhradiť obci miestnu daň
Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
za psa podľa VZN č. 1/2010 o miestnych daniach a
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvamiestnom poplatku za komunálne odpady a drobné lého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého
stavebné odpady.
pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
4) Prísne dbať, aby pes bezdôvodne nerušil spolub) nezabránil tomu, aby pes útočil alebo iným spôobyvateľov v dome a blízkom okolí a tak nenarušoval sobom ohrozoval človeka alebo zvieratá,
občianske spolunažívanie.
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho,
5) Bezodkladne odstrániť nečistotu spôsobenú aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa
psom takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k ohro- nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
zeniu hygieny prostredia.
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť
6) Prísne dodržiavať ustanovenia § 5 – vodenie psa,
psa a ustanovenia § 6 – vymedzenie miest so zákae) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zázom voľného pohybu psov a vstupu so psom tohto kaz voľného pohybu psa,
VZN.
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes
7) Prísne dodržiavať každoročne povinnosť vak- znečistil verejné priestranstvo.
cinácie proti besnote (zákon č. 488/2002 o veteriZa priestupok podľa ods. 1 písmena a), b) a
nárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov). e) a ods. 2 písmena a) až c) môže Obec Vidiná
8) Okamžite dať psa, ktorý pohrýzol či inak po- uložiť pokutu možno uloží pokutu do 165 €.
ranil človeka prehliadnuť veterinárnemu lekárovi,
Kontrolu dodržiavania VZN vykonáva poriadková
vyžiadať si o tom potvrdenie a toto odovzdať poško- komisia obecného zastupiteľstva a starosta obce.
denému a na evidenciu psov.
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa ruší
9) Ohlásiť úhyn psa veterinárnej správe, ktorá v plnom rozsahu Všeobecne záväzné nariadenie o
zabezpečí jeho asanáciu. Nie je dovolené uhynuté chove a držaní psov schválené obecným zastupiteľzviera dávať do smetných nádob alebo kontajnerov stvom dňa 27. augusts 2002.
na odpad.
Pripravil: Ján Šnúrik
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Povinnosti občana pri hlásení
trvalého i prechodného pobytu
Viete, aký je to
trvalý pobyt?
Trvalým pobytom sa rozumie pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska
na území Slovenskej republiky. Je to miesto,
kde má dom alebo byt, prípadne rekreačnú
chatu. Trvalý pobyt môže mať občan na území Slovenskej republiky v tom istom čase
iba na jednom mieste.
Povinnosť
občana
Každý občan je povinný hlásiť trvalý pobyt
ohlasovni pobytu. Zákon neukladá lehotu, do
ktorej je občan povinný prihlásiť sa na trvalý
pobyt. Je na rozhodnutí občana, kedy sa prihlási
na trvalý pobyt? Nie je. Lehota na prihlásenie na
trvalý pobyt je, ale nepriama, vyplýva zo zákona
o občianskych preukazoch, podľa ktorého je občan povinný do 30 dní požiadať príslušný úrad
o vydanie nového občianskeho preukazu, ak
sa zmenil údaj v ňom zapísaný. Teda pri každej
zmene trvalého pobytu je občan nútený požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu v
určenej lehote.
Pri dvojitom štátnom občianstve sa občan
musí rozhodnúť, v ktorom štáte sa chce trvalo
zdržiavať. Nemôže mať evidovaný trvalý pobyt
v tom istom čase v oboch štátoch. Ak občan
odchádza natrvalo do zahraničia, je povinný
odovzdať občiansky preukaz úradu, ktorý ho vydal. V tomto prípade občiansky preukaz nemôže
slúžiť ako cestovný doklad.
Viete, aký je to
prechodný pobyt?
Prechodný pobyt je občan povinný ohlásiť
v ohlasovni pobytu v mieste, kde sa dočasne
zdržiava. Prechodný pobyt občan hlási len
vtedy, ak tento bude trvať dlhšie ako 90 dní.
Prechodný pobyt občan nemôže mať evidovaný na rovnakom mieste ako trvalý pobyt.
Občan môže mať v tej istej obci trvalý aj
prechodný pobyt, ale na rôznych miestach.
Zákon určil občanovi 10-dňovú lehotu na
prihlásenie na prechodný pobyt od ubytovania sa. Občan sa môže na prechodný pobyt
prihlásiť maximálne na dobu 50 rokov. Prechodný pobyt občana sa skončí uplynutím
doby prihlásenia alebo ohlásením občana,
ak skončil skôr, ako uplynula lehota, na ktorú sa prihlásil. Ak prechodný pobyt trvá aj po
uplynutí 5 rokov, občan je povinný túto skutočnosť oznámiť ohlasovni pobytu znovu.

Doklady potrebné
na prihlásenie pobytu
Občan je povinný pri hlásení trvalého
i prechodného pobytu
predložiť ohlasovni pobytu:

• Platný cestovný doklad SR, ak sa na pobyt
hlási občan, ktorý trvalo žil v zahraničí

Obec Vidiná
Žiadosť o vydanie súhlasu
na výrub drevín
• Fyzická osoba ............................................. 6,50 €
• Pre podnikateľov alebo
právnické osoby ........................................ 66,00 €

Osvedčenie
• Podpisu na listine alebo jej rovnopise,
za každý podpis .......................................... 0,50 €
• Listiny, za každú začatú stranu ................... 1,50 €

Rybársky lístok
•
•
•
•
•
•

• Platné osvedčenie o štátnom občianstve
(nie staršie ako 6 mesiacov) a slovenský
rodný list, ak bolo cudzincovi udelené štátne občianstvo SR.
Ďalej občan predkladá:
• list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace
• nájomnú zmluvu uzavretú na dobu určitú
alebo neurčitú s vlastníkom alebo všetkými
spoluvlastníkmi nehnuteľností
• písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným
podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy a nájomcu, ak je budova
alebo jej časť v nájme.
Písomné potvrdenie o súhlase
s prihlásením občana
na trvalý pobyt sa nevyžaduje:
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Cenník správnych poplatkov

• Platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze
• Rodný list dieťaťa do 15 rokov

l

Týždenný ..................................................... 1,50 €
Mesačný ..................................................... 3,00 €
Ročný .......................................................... 6,50 €
Trojročný ................................................... 16,50 €
Ročný pre deti ........................................ zdarma
Potvrdenie o pobyte .................................... 3,00 €

Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
Úhrada za služby
Rozhlasová relácia:
• Pre podnikateľské subjekty ......................... 1,50 €
• výročia, jubileá pre občanov s trvalým pobytom
v obci Vidiná ................................................ 1,00 €
• oznámenie miesta a času pohrebu občana
s trvalým pobytom vo Vidinej ....... BEZ POPLATKU

Kopírovanie:
•
•
•
•

A4 - 1 strana .............................................. 0,04 €
A4 - dvojstrana ........................................... 0,06 €
A3 - 1 strana .............................................. 0,08 €
A3 - dvojstrana ........................................... 0,09 €

Iné:
•
•
•
•

Známky pre psov 1 kus .............................. 0,60 €
Kuka sud 1 kus (pozinkovaný) .................. 24,00 €
Kuka sud 1 kus (plastový) ......................... 20,00€
Domové orientačné čísla ............................ 3,50 €

Suveníry na predaj:

• ak ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
• ak ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzatvorenú s vlastníkom alebo
všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu
• ak ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzatvorenú s vlastníkom alebo
všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu
• ak ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka
alebo nájomcu
• ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy a nájomca potvrdia svojím podpisom
na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt
pred zamestnancom ohlasovne pobytu
obec vidiná

•
•
•
•

Kniha (Vidiná 1335 - 2005) ........................ 5,00 €
Plaketa ........................................................ 0,90 €
Pohľadnica ................................................... 0,10 €
Krčah malý .................................................. 3,10 €

Úhrady za služby obce Vidiná ruší poplatky za poskytované služby schválené uznesením č. 110/2008
dňa 15. decembra 2008 a platnosť nadobúda dňom
schválenia.

Oznámenie o doručovaní
písomností
Správca daní a poplatkov Obec Vidiná oznamuje
daňovým poplatníkom, že v týchto dňoch doručuje
platobné výmery na daň z nehnuteľnosti a rozhodnutia na miestny poplatok za komunálne odpady.
V zmysle zákona č. 511/1992 Zb. O správe daní sa
tieto úradné písomnosti môžu doručiť aj zamestnancami obecného úradu. Takýmto zamestnancom v
našej obci je pani Tatiana Bariaková zo Zvolenskej
ulice. O doručovaní písomností je riadne poučená.
Tieto písomnosti sa musia doručovať do vlastných
rúk. Nakoľko je naša obec veľká, prosíme vás o
trpezlivosť. Každému daňovníkovi bude platobný
výmer včas doručený.
Jana Koristeková
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Voľby do
Národnej
rady
Slovenskej
republiky
12. jún 2010
Vážení občania!
Rozhodnutím predsedu Národnej
rady Slovenskej republiky č. 36/2010
Z.z. boli vyhlásené voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky na deň 12.
júna 2010.
Podľa § 35 zákona č. 333/2004 Z.z.
o voľbách do Národnej rady Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov,
volič, ktorý má trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a v čase volieb sa
bude zdržiavať mimo jej územia, môže
písomne požiadať obec trvalého pobytu o
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
sa požiare veľakrát rozšíria
do lesných porastov, alebo
ohrozujú iný majetok. Nezriedka sa takéto vypaľovanie skončí tragicky - usmrtením alebo zranením osôb.
Najčastejšími príčinami
vzniku lesných požiarov v
predchádzajúcich rokoch
bolo zakladanie ohňov v
prírode, vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov,
fajčenie a úmyselné zapálenie.
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Ilustračné foto.
voľbu poštou. Žiadosť musí byť doručená • Obálku na hlasovanie opatrenú úradobci najneskôr 50 dní predo dňom volieb
nou pečiatkou obce, na vloženie jedt. j. do 23. apríla 2010. Vzor “Žiadosti o
ného hlasovacieho lístka
voľbu poštou“, alebo žiadosť si môžete • Návratnú obálku s heslom „VOĽBA
vyzdvihnúť v pracovných dňoch na ObecPOŠTOU“ s adresou obecného úradu
nom úrade vo Vidinej.
ako adresáta a adresou voliča v cudziNa základe žiadosti obec zašle vone ako odosielateľa
ličovi najneskôr 35 dní predo dňom • Poučenie o spôsobe hlasovania, spôvolieb, t. j. najneskôr do 8. mája 2010
sob úpravy hlasovacieho lístka
na ním určenú adresu v cudzine:
Po vložení hlasovacieho lístka do obál• Hlasovacie lístky - počet bude totožný ky volič vloží zalepenú obálku do návrats počtom zaregistrovaných kandidát- nej obálky a odošle ju poštou. Poštovné
skych listín
uhrádza volič.
- jš -

Oheň je dobrý
sluha, ale zlý pán
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 lesné
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
pokuta do výšky 331 €,
právnickej osobe a fyzickej
- podnikateľovi pokuta do
výšky 16 596 €.
Upozorňujeme aj turistov,
že oheň možno klásť len na
určených miestach a zvýšenú pozornosť treba venovať
jeho uhaseniu pri odchode z
tohto miesta.
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 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

VIDINSKÉ NOVINY
K uplynulému mesiacu
marec automaticky pripájame ešte dve slovíčka
- „mesiac knihy“. Ako mesiac knihy bol po prvýkrát
vyhlásený v roku 1955 a
nevzťahoval sa k žiadnemu
významnému dátumu ani
výročiu. Motívom k vyhláseniu bola snaha zlepšiť
propagáciu knihy a udržať
trvalý záujem o literatúru.
Knihy v našom živote začínajú absentovať a nie je
to len z ekonomických dôvodov, nahradil ich internet
a televízia. Vraví sa „dom
bez knihy je ako dom bez
okien“. Zdrojom stretnutí
s knihami odjakživa nie sú
len kníhkupectvá a vlastné
domáce knižné zbierky,
ale svoje nezastupiteľné
miesto tu majú aj knižnice.
Aj my sa môžeme pochváliť obecnou knižnicou, v
ktorej si môžete vypožičať
hodnotné knihy každý

Pozývame
vás do
našej
knižnice
pondelok a piatok v čase
15.30 - 17.30 hod. Členský
poplatok je symbolický,
deti - 0,17 €/rok a dospelí
len 0,33 €/rok. Knižnica sa
každý rok dopĺňa o nové
knižné tituly. V r. 2009 sa
zakúpilo 33 nových kníh z
vydavateľstiev Ikar, Motýľ,
Slovenský spisovateľ, Mladé letá. Z titulov spomeniem Srdce v tme od najpredávanejšej slovenskej
spisovateľky Táni Keleovej
- Vasilkovej, Už sa nebojím
od Márie Ďuranovej, Alkoholičky od Táni Luckej, už
8. vydanie Smelého zajka
v Afrike od Jozefa Cígera
Hronského atď.
Čítanie patrí medzi najkrajšie schopnosti, aké sa
nám podarilo osvojiť. Preto
navštívte našu vidinskú
knižnicu a požičajte si v nej
nejakú peknú knihu.
Martina Kamenská

VIDINSKÉ NOVINY, občasník ob-ce Vidiná. Vydáva Obecný úrad vo Vidinej, zdarma. Evidenčné číslo EV 2435/08 - MK SR. Adresa: Ulica Športová č. 1, 985 59 Vidiná, telefón:
437 01 02, fax: 451 15 24, e-mail: vidinskenoviny@azet.sk, www.vidina.sk. Redakčná rada: predsedníčka: Mgr. Martina Kamenská. Členovia rady: Ing. Mária Veliká, Bc. Drahomíra
Kuceková, Štefan Kocúr, Mgr. Michal Kmeť. Distribúcia do domácností obci Vidiná. Tlač: RENO, grafika: DigitalTech. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia.
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Pomôžme si
navzájom

Rozlúčka so zimou
Na vyčíňanie matky prírody si už pomaly zvykáme. Preto nás ani tento rok
neprekvapil dúfame že už naozaj posledný sneh, ktorý napadol 16. marca.
Naše deti ho využili a postavili z neho
pekného snehuliaka. A hoci vydržal len
do budúceho dňa, všetci sme sa mu
veľmi tešili.
Ešte viac sa však deti tešili na
Morenu. Túto akciu každoročne organizujeme v spolupráci s DSS vo
Vidinej. V DSS vyrobili krásnu Morenu

a my v MŠ sme sa naučili pekné jarné piesne, básne a hry. Počasie nám
prialo a tak sme sa 18. marca vybrali
s deťmi v ústrety našim kamarátom
Pivovarskou ulicou. Cestou k mostu
sme si veselo vyspevovali.
Morenu sme priniesli na most pri
MŠ. Tu sme sa s ňou rozlúčili, tety ju
zapálili a hodili do potoka. Chvíľu sme
sa za ňou pozerali a keď sa nám stratila z dohľadu, privítali sme spolu s veľkými kamarátmi jar. Zaspievali sme si

Škôlka sa
zabávala
Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy je
obdobím Fašiangov. Toto obdobie je známe organizovaním zábav, plesov, karnevalov. Po skončení
Fašiangov nasleduje obdobie pôstu, ktoré trvá až do
prvého jarného sviatku Veľkej noci.
Fašiangový čas sme využili aj my v MŠ a 10. februára sme tradične usporiadali fašiangový karneval.
Deti sa naň dlho pripravovali a keď prišiel ten deň,
všetky sa zmenili na rôzne rozprávkové postavičky.
Do vyzdobenej triedy za spevu karnevalovej piesne
vchádzali princezné, bojovníci, zvieratká. Prišla aj
malá včielka a lienka a tiež anglická kráľovná, ktorej
na dobrej nálade neubralo ani to, že sa jej rozpárali
krásne kráľovské šaty.
Po otvorení karnevalu sa masky jednotlivo predstavili a zatancovali na prevádzacom móle. Potom
nasledovala veselá zábava. Výbornú atmosféru
navnadila pani kuchárka, ktorá deťom urobila pravé
fašiangové šišky a dobrý čajík. Že deťom chutili,
netreba ani hovoriť.
Zábava trvala celé dopoludnie, ale aj tak podľa
detí trvala krátko. Na záver každá maska dostala za
odmenu milé plyšové zvieratko, ktoré bude pripomínať tento veselý deň prežitý v MŠ.
KOLEKTÍV MŠ

aj zatancovali. Keď sa slniečko schovalo za oblak, zafúkal chladnejší vetrík
a malý Samko zahlásil, že sa Morena
asi vrátila, keď sa tak ochladilo, všetci
sme sa dobre pobavili. A dúfame, že to
nebude pravda. Že už konečne prídu
teplé, slnečné dni, na ktoré sme tak
dlho čakali.
Ale aj napriek tomu sa už teraz tešíme na ďalšiu Morenu, ktorú vynesieme
za dedinu na budúci rok.
KOLEKTÍM MŠ

V obci Vidiná od roku 2008
pracuje občianske združenie
KROP - (Kreativita, Radosť,
Ochota, Pomoc) a už názov
združenia hovorí o tom, čím
sa zaoberáme. V obci sme
nápomocní pri organizovaní
akcií, ktoré uskutočňuje
obec. Naše združenie však aj
z vlastného podnetu organizuje rôzne akcie.
V roku 2009 sme zorganizovali I. reprezentačný ples,
v roku 2010 to bol II. reprezentačný ples. Finančné
prostriedky získané z plesov
sme darovali športovcom,
dôchodcom,
matičiarom,
deťom z materskej škôlky,
Lige proti rakovine, deťom
zdravotne postihnutým, pomohli sme rodine v núdzi.
Zorganizovali sme jarmok
remesiel, stolnotenisový turnaj. MO MS organizoval Vianočné posedenie, keď sme
pri tejto akcii ponúkali občanom obce vianočný punč.
V našich aktivitách chceme
pokračovať aj naďalej.
V roku 2010 chceme byť
nápomocní pri zriaďovaní
detského ihriska. Od 12.
apríla 2010 organizujeme
cvičenie Pilates. Ak aj vy
máte pocit, že chcete pomôcť rozvoju obce, môžete
darovať 2 % zaplatenej dane
z príjmu fyzickej osoby pre
OZ KROP (bližšie informácie
a tlačivá vám poskytne Elena
Kotmanová, Peter Kropáč).
Tieto finančné prostriedky
budú použité pri zriaďovaní detského ihriska. O ich
prerozdelení vás budeme
informovať.
Ďakujeme za pomoc.
- pk -

Pozvánka na
PILATES cvičenie
Od 12. apríla 2010 sa začína cvičenie Pilates. Predcvičovať bude p. Ilčíková. Cvičenie začína od 18.00 hodine
v priestoroch starej materskej škôlky (pri evanjelickej
modlitebni). Poplatok je 1,50
eur. So sebou si na cvičenie
treba priniesť karimatku.
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FutbAl
•
•
•

Pravoslav Barcaj, Natália Barcajová,
Denis Kamenský, Michaela Kružliaková, Katarína Rekšáková, Matúš Šupina, Michaela Zéliyová.

utekáč - Vidiná 3:3 (1:2)

nAŠi JubilAnti

slovan: Bódik - Slovák, Hronec,
Kanda, Valentíny, - R. Major, Boltvan,
Končoš, Kučera - Špak, Fehárpataky.
Stiedali: Kamenský, Kotman, Antalič.
Góly: Skrutek 2 (11 m), Melicher Boltvan, Končoš, Valentíny, Žlté karty:
Nosáľ, Folk, Hauer, Karkus - Špak,
Valentíny, Kučera, Fehérpataky, Kanda. 50 divákov, rozhodoval Jánošík.
17 15 0 2 57:10 45
17 10 3 4 42:20 33
17 9 2 6 43:24 29
17 8 4 5 26:31 28
17 8 3 6 40:25 27
17 8 3 6 36:26 27
17 6 4 7 28:26 22
16 5 6 5 30:35 21
17 6 3 8 33:46 21
17 6 3 8 21:37 21
17 6 1 10 25:42 19
17 4 5 8 23:34 17
17 6 1 10 25:42 19
16 5 0 11 22:43 15
16 2 2 12 18:45 8

1. trieda obfz lučenec: Utekáč Vidiná 2:4, Ružiná - Málinec 3:2, Halič
- Hrnčianske Zalužany 5:0, Mučín Cinobaňa 2:2.
1. Vidiná
2. Halič
3. Cinobaňa
4. H. Zalužany
5. Utekáč
6. Podrečany
7. Mučín
8. Ružiná
9. Málinec

9
8
9
9
9
9
9
9
9

7
7
4
4
4
4
0
3
1

1
0
1
1
1
0
6
0
1

1
1
4
4
4
5
14
6
7

41:4
35:5
20:12
27:19
29:38
24:33
13:41
19:27
6:32

22
22
13
13
13
12
9
9
4

1. trieda obfz starší žiaci: H. Ves
- Cinobaňa 1:4, Mýtna - Tomášovce
0:1, Málinec - H. Zalužany 11:0, Lovinobaňa - Ružiná 8:0, Halič - Divín 2:1,
Stará Halič - Kokava n. Rimavicou 1:7.
1. Divín
2. Málinec
3. Cinobaňa
4. Kokava
5. Halič
6. Lovinobaňa
7. Vidiná
8. Ružiná
9. Mýtna
10. Tomášovce
11. H. Ves
12. S. Halič
13. H. Zalužany

14 13 0 1
15 12 2 1
14 10 2 2
14 9 3 2
15 8 3 4
15 7 4 4
15 7 3 5
15 7 1 7
15 4 1 10
15 3 0 12
15 2 1 12
15 2 1 12
15 1 0 14

VIDINSKÉ NOVINY
nArodení

Hrnčiarske Zalužany 1:2
Uhorské - Halič 2:4
Buzitka - Kokava 3:1

1. Buzitka
2. Biskupice
3. Rapovce
4. H. Zalužany
5. Kokava
6. H. Ves
7. Vidiná
8. Boľkovce
9. Breznička
10. Uhorské
11. Halič
12. Podrečany
12. Halič
13. Utekáč
14. Š. Bukovinka

l

94:18 39
90:20 38
64:22 32
55:16 30
59:18 27
61:19 25
45:32 24
49:52 22
26:72 13
20:77 9
23:61 7
27:101 7
11:118 3

Spoločné foto žiakov Slovan Vidiná.

Športovci vo Vidinej
rokovali
V piatok 19. februára 2010 sa v
kultúrnom dome vo Vidinej uskutočnila výročná členská schôdza
Športového klubu slovan Vidiná.
Na tejto schôdzi športovci zhodnotili svoju činnosť za uplynulý
rok a vytýčili si úlohy pre súťažný ročník 2010-2011.
V správe o činnosti Klubu, ktorú
predložil jeho predseda Jozef Kucej,
bola zhodnotená činnosť všetkých
troch mužstiev, ktoré reprezentujú
náš klub a našu obec v okresných
futbalových súťažiach.
V správe pozitívne hodnotil predovšetkým prácu s mládežou. Veď
vo Vidinej máme registrovaných
viac ako 40 futbalistov vo veku od
8 do 18 rokov a 25 futbalistov vo
veku nad 18 rokov. Z tohto počtu
je viac ako 70% mládeže z našej

obce. Vo svojej správe poukázal aj
na problémy, s ktorými sa musíme
počas jednotlivých súťaží boriť. Je
to predovšetkým nekvalitná hracia
plocha, vandalizmus „tiež fanúšikov“, ktorí sa neštítia ničiť, lámať
a devastovať to, čo si aktívni športovci upravujú, aby mohli na ihrisku
športovať.
V závere správy poďakoval poslancom obecného zastupiteľstvu za
finančnú a materiálovú pomoc bez,
ktorej by sme nevedeli prevádzať
šport v obci, poďakoval a všetkým
sponzorom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli vytvárať podmienky
pre úspešný štart našich mužstiev
v súťažiach.
Výročná schôdza schválila plán
úloh pre súťažný ročník 2010-2011,
z ktorých prioritu tvoria brigády pri
úprave hracej plochy a skrášľovaní
prostredia v okolí hracej plochy.
Jozef KuceJ

Danko s bronzom
O krásny úspech sa postaral Michal Danko, ktorý si spolu s ďalšími
spoluhráčmi vybojoval v drese HKM
Zvolen a.s. 3. miesto v Slovnaft
extralige juniorov. Škoda rozhodujúceho zápasu o postup do finále, v
ktorom prehral Zvolen až po predĺžení nešťastným sporným gólom.
„finále sme mali na dosah,
nebyť rozhodcu, ktorý uznal trenčanom sporný gól od korčule v
predĺžení rozhodujúceho piateho
zápasu za stavu 3:3 v našom oslabení, mohli sme sa radovať aj z
najcennejšej trofeje, ale aj napriek
tomu je 3. miesto pekné,“ povedal
bronzový Michal Danko.

v pokojnom, tichom žitia prúde
ďalší rad rokov nech vám rastie
a každý deň nech sviatkom bude,
prinesie radosť, lásku, šťastie.
V mesiacoch január až apríl
sa dožívajú životných jubileí
JANUÁR
60 rokov: Elena Gajdošová
Jaroslav Lopušník
65 rokov: Magdaléna Potančoková
Anna Bystrianska
Anna Kminiaková
70 rokov: Ján Václavík
Anna Kráľová
80 rokov: Mária Očovanová
85 rokov: Mária Kandová
FEBRUÁR
60 rokov: Ján Suja
Ondrej Gajdoš
Tomáš Halaj
65 rokov: Terézia Krnáčová
MAREC
60 rokov: Ján Čerpák
Jozef Moučka
Dušan Olšiak
65 rokov: Jozef Kočiš
Ján Kubiš
Jozef Ševčík
70 rokov: Ján Krnák
Mária Šebeňová
80 rokov: Magda Galková
APRÍL
60 rokov: Božena Stolcová
65 rokov: Ján Pavkovček
Alžbeta Bútorová
Ján Pivarči
Elena Kulichová
70 rokov: Mária Gibalová
75 rokov: Margita Kmeťová
80 rokov: Mária Lukáčová
Anna Podhorová
85 rokov: Vilma Jéneiová
Gizela Galádová

zosnulí
Ján Fungáč, Imrich Michálik, Jolana
Španielková, Magdaléna Žigová.
zDroJ: obec VIDINá

